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Resumo 

 

O Processo de Bolonha implicou um conjunto de etapas e de passos que foram dados pelos 

sistemas de ensino superior europeus no sentido da construção de um espaço europeu de ensino 

superior globalmente harmonizado.  

O objectivo deste trabalho foi procurar traçar o decurso evolutivo do Processo de Bolonha, e 

identificar de que forma a transição ocorreu na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD), tanto ao nível institucional como pedagógico, nomeadamente no âmbito do Departamento 

de Ciências do Desporto, Exercício e Saúde (DCDES). 

Os objectivos essenciais do processo de Bolonha preconizavam o aumento da 

competitividade do sistema europeu de ensino superior; e a promoção da mobilidade e 

empregabilidade dos diplomados do ensino superior no espaço europeu. 

A concretização do Processo de Bolonha na UTAD começou com a aprovação em 2005, do 

Regulamento de Criação e Reestruturação de Cursos e Aplicação de Sistema de Créditos 

Curriculares (ECTS), tendo os alunos passado a ser vistos como elementos centrais no processo de 

ensino aprendizagem. Modificando um sistema baseado na transmissão de conhecimentos para um 

sistema de ensino baseado no desenvolvimento das competências dos alunos.  

Da análise efectuada, pensamos poder concluir que a UTAD soube adaptar-se correctamente 

às alterações impostas por Bolonha, sendo que foi uma das instituições de Ensino Superior da 

Europa (entre 72 candidaturas) distinguidas em 2006 pela Comissão Europeia com o Suplemento ao 

Diploma. O DCDES/UTAD, reorganizaram-se com base no paradigma resultante do sistema de 

acumulação e transferência de créditos (ECTS), adoptaram um modelo de três ciclos de estudos, 

condicentes aos graus de licenciado, mestre e doutor, bem como implementaram mecanismos que 

promovem a aprendizagem ao longo da vida. 

 

Palavras-Chave: Processo de Bolonha, Ensino Superior, Unidades de Crédito, ECTS 
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Abstract 

 

The Bologna Process forced the European universities and other institutions to changes that 

involved several steps towards a construction of an European system in which harmony was 

achieved. 

The purpose of this essay was to follow the evolutionary Process of Bologna and identify the 

paths of this transition inside the UTAD, both at the institutional level and pedagogical, namely 

within the DCDES. 

The main objectives of the Bologna Process sustain the boost of the European system 

competitiveness allowing the mobility and employability of the graduated. 

The achievement of the Bologna Process in UTAD started with the approval in 2005 of the 

Regulation and Creation of the Credited Curricula (ECTS), having the students become the centre 

of the teaching and learning system. The previous structure based on the knowledge transmission 

evolved to one where the students’ skills are the basis. 

From the analysis performed, we believe we can conclude that UTAD was able to adapt 

correctly to all the transformations imposed by Bologna, having been one of the Superior Education 

Institutions (among 72 candidacies) distinguished in 2006 by the European Commission with the 

Supplement to the Diploma. The DCDES/UTAD reorganized themselves based in the resultant 

paradigm of the accumulation and transference of credit system, adopting a model of three cycles of 

studies, consistent to the levels of graduate, master and doctorate, as well as the implementation of 

mechanisms that promote the lifelong learning.  

 

 

Key words: Process of Bologna, University Education, Credit Units 
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Introdução  

 

As profundas mudanças no sistema de ensino são um grande padrão na transição para o 

século XXI, que está longe de ser apenas um marco cronológico. A educação superior, objecto 

desta análise, encontra-se comprometida neste processo. Torna-se, assim, determinante estabelecer 

uma relação entre o processo de unificação da Europa e o de unificação da educação superior 

europeia (Wielewicki & Oliveira, 2010). 

Em Setembro de 1988, numa manifesta celebração dos 900 anos da mais antiga universidade 

da Europa, sedeada em Bolonha, centenas de reitores de universidades aprovaram uma “Magna 

Carta” que estabelecia vários princípios fundamentais, entre os quais a autonomia das universidades 

e a liberdade de ensino e de investigação. Princípios esses que se converteram, uma década depois, 

em passos decisivos e cruciais para a criação de um Espaço Europeu de Ensino Superior (Comissão 

da Educação, Ciência e Cultura, 2006). 

Foi em Maio 1998, situado numa perspectiva de política educativa, com a declaração de 

Sorbonne, que se deu início ao que hoje se denomina como “a Europa do Conhecimento”. No 

entanto, só arrancou oficialmente, com a Declaração de Bolonha em Junho de 1999. O Processo de 

Bolonha define-se como um conjunto de etapas e de passos que foram dados pelos sistemas de 

ensino superior europeus no sentido de construir, até ao final da presente década, um espaço 

europeu de ensino superior globalmente harmonizado (DGES, 2008). 

Este processo implicou uma mudança incontornável e profunda no ensino superior, 

envolvendo actualmente cerca de 16 milhões de estudantes e mais de 5600 instituições do ensino 

superior em mais de 40 países (Feyo de Azevedo, 2009). 

De acordo com os dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Educação Superior 

(MCTES, 2008), Portugal foi dos países em que a reforma do ensino superior decorrente do 

Processo de Bolonha foi mais abrangente e prontamente implementada.  

Pelas profundas mudanças no nosso sistema de ensino e, ao ser ainda uma questão não 

totalmente aceite por todos, (Brás, 2006), definimos como objectivo fundamental desta pesquisa 

traçar o decurso evolutivo do Processo de Bolonha e, identificar de que forma a transição ocorreu 

na UTAD em geral e, especificadamente no DCDES. 

Conscientes das limitações deste estudo, quer pelo grau de reflexão sempre insuficiente 

sobre um sistema educativo tão vasto e complexo, quer pelo facto de o próprio objecto de estudo 
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fornecer apenas alguns elementos acerca desse sistema, tentaremos focar os pontos mais relevantes 

deste processo e as suas principais características.  

O presente trabalho de dissertação encontra-se estruturada em três partes distintas: 

Na primeira parte introduzimos o tema, apresentando os objectivos e a sua pertinência. 

Na segunda parte realizamos o enquadramento teórico do estudo, a revisão da literatura, 

subdividido em cinco sub-capítulos: (i) Caracterização do Processo de Bolonha, (ii) Organização do 

Sistema Educativo na Europa, (iii) Organização do Sistema Educativo em Portugal, (iv) 

Organização do Sistema Educativo na UTAD, (v) Organização do Sistema Educativo no DCDES.  

Na terceira parte são apresentadas as observações finais deste estudo, ressaltando os pontos 

que nos parecem mais importantes e sugeridas novas propostas de trabalho. Por fim apresentamos a 

bibliografia, que se encontra de acordo com as normas APA, e em anexos devidamente 

identificados encontram-se todos os documentos essenciais para uma melhor compreensão deste 

estudo. 
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Revisão da Literatura 

 

O presente capítulo pretende adiantar as principais referências consultadas sobre as áreas 

centrais em discussão, previstas nesta dissertação. Longe de se pretender realizar uma apresentação 

plena dos referenciais existentes para cada dimensão a abordar, o objectivo desta parte concretiza-se 

apenas em identificar os pontos principais caracterizados no processo de trabalho. 

 

1. O Processo de Bolonha 

 

O Processo de Bolonha teve o seu marco inicial em 1998, em Paris, aquando de um encontro 

de Ministros da educação de quatro países europeus (Alemanha, França, Itália e Reino Unido) em 

que assinaram a Declaração de Sorbonne, (anexo I), esta evidência o papel preponderante das 

universidades no desenvolvimento da dimensão cultural da Europa, ou seja:  

 

“ (…) a Europa não dever ser apenas reconhecida como a do Euro, dos bancos e da economia, mas 

sim uma Europa de conhecimento. Deve-se fortalecer e construir sobre o intelectual, cultural e 

social as dimensões do nosso continente” (Sorbonne, 1988). 

 

A 19 de Junho de 1999, reuniram-se novamente, em solo académico Francês, os Ministros 

de 29 países e apresentaram a Declaração de Bolonha, (anexo II), com o objectivo explícito de 

construir um espaço europeu de ensino superior uniformizado. Dando porém continuidade e 

apoiando os princípios gerais estabelecidos na Declaração de Sobornne. E ainda, implementando 

novos objectivos como prioridades (Declaration, 1999):  

a) A adopção de um sistema convergente de graus académicos entre os países. 

b) A adopção de um sistema de créditos acumuláveis. 

c) A promoção de mobilidade académica. 

d) A garantia de qualidade. 

e) O incremento da dimensão europeia da educação superior.  
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Posteriormente, a Declaração de Bolonha continuou a ser consolidada nas convenções de 

Praga (2001), Berlim (2003) e Bergen (2005) onde mais à frente, no nosso trabalho, descreveremos 

algumas das suas principais orientações.  

 

A ideia base do processo de Bolonha é a de, salvaguardadas as especificidades nacionais, 

possibilitar a um estudante que inicie a sua formação académica em qualquer estabelecimento de 

ensino superior europeu, concluí-la e obter um diploma europeu reconhecido em qualquer 

universidade de qualquer Estado-Membro dos 45 países já aderentes (DGES, 2008). 

 

1.1 Objectivos Gerais da Declaração de Bolonha 

 

Os objectivos gerais desta declaração consistem no aumento da competitividade do sistema 

europeu de ensino superior e na promoção da mobilidade e empregabilidade dos diplomados do 

ensino superior no espaço europeu (DGES, 2008). 

 

A concretização destes objectivos, designadamente no que concerne aos dois últimos, 

mobilidade e empregabilidade, decorre mais da adopção doutras medidas estratégicas e das 

necessidades sociais em cada país, do que da harmonização curricular do ensino superior. A 

harmonização curricular (muito mais que um idêntico número de anos de formação para um 

determinado grau) constituirá um elemento facilitador, mas não determinante (Proença, 2004). 

 

1.2 Objectivos Específicos da Declaração de Bolonha 

 

A realização dos objectivos gerais anteriormente especificados, pressupõe a obtenção com 

êxito de objectivos mais específicos, devidamente explanados na Declaração de Bolonha (DGES, 

2008): 

(a) Adopção de um sistema de graus académicos facilmente legível e comparável, incluindo 

também a implementação do Suplemento ao Diploma. 

(b) Adopção de um sistema assente essencialmente em dois ciclos, incluindo: (i) um 

primeiro ciclo que em Portugal conduz ao grau de licenciado, com um papel relevante 

para o mercado de trabalho europeu, e com uma duração compreendida entre seis e oito 
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semestres; (ii) um segundo ciclo que em Portugal conduz ao grau de Mestre, com uma 

duração compreendida entre três e quatro semestres; (iii) um estabelecimento e 

generalização de um sistema de créditos académicos (ECTS), não apenas transferíveis 

mas também acumuláveis, independentemente da instituição de ensino frequentada e do 

seu país. 

(c) Promoção da mobilidade intra e extra comunitária de estudantes, docentes e 

investigadores. 

(d) Fomento da cooperação europeia em matéria de garantia de qualidade. 

(e) Incremento da dimensão europeia do ensino superior. 

No seguimento desse compromisso político assumido em Bolonha, os Ministros da 

Educação Europeus, reunidos em Praga, em Maio de 2001, reconheceram a importância e a 

necessidade de mais três linhas de acção para o evoluir do processo: 

a) Promoção da aprendizagem ao longo da vida. 

b) Maior envolvimento dos estudantes na gestão das Instituições de Ensino Superior. 

c) Promoção da atractividade do Espaço Europeu do ensino superior. 

 

Com uma adesão cada vez mais positiva, os Ministros da Educação, voltaram a reunir-se em 

Setembro de 2003, para a conferência de Berlim, onde reafirmaram os objectivos até então 

delineados, tendo adicionado: 

a) A necessidade de promover vínculos mais estreitos entre o Espaço Europeu do Ensino 

Superior e o Espaço Europeu de Investigação, de modo a fortalecer a capacidade 

investigadora da Europa, de forma a melhorar a qualidade e a atractividade do ensino 

superior europeu. 

b) O alargamento do actual sistema de dois ciclos, incluindo um terceiro ciclo no Processo de 

Bolonha, constituído pelo doutoramento, e aumentar a mobilidade quer ao nível do 

doutoramento como do pós-doutoramento.  

 

Já em 2005, os 45 países participantes deste processo, voltaram a reunir-se, desta vez em 

Bergen, onde vincularam os objectivos e a importância desta unificação. Fortificaram e revigoraram 

esta união em 2007, na cidade de Londres, em 2009 na cidade Leuven/Louvain-la-Neuve na 

Bélgica e em 2010 em Budapeste e Viena de Áustria.  

http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/24850512-4E2F-4579-829F-80CB905A5CC8/368/Doutoramento_actual.doc
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As declarações das referidas convenções encontram-se anexadas a este estudo, anexo III, IV, 

V, VI, VII e VIII respectivamente.  

 

Numa entrevista ao Prof. Blanch, na Universidade Autónoma de Barcelona, a 20 de Outubro 

de 2009, este apresentou Bolonha como:  

 

“ (…) Uma universidade boa e bonita (se supõe), barata (university "low cost", com menos anos, 

menores custos), rápida (uma espécie de "fast university", na qual se faça o mesmo em menos 

anos), estandardizada (universidade "McDonaldizada", mesmo formato em diferentes espaços), 

financeiramente sustentável (graduação barata e curta, rápida, para a massa, e mestrado pago 

para a elite) e mercantilmente adaptada. Dessa forma, em nome de uma universidade europeia 

pós-moderna, nos encontramos com professores e alunos trabalhando mais em menos tempo e com 

os mesmos meios (Blanch, 2009). 

 

Interpretando as palavras do Professor Blanch, podemos afirmar que ele descreve o Processo 

de Bolonha com um meio rápido, eficaz e bem sucedido para um percurso académico recheado de 

competências necessárias ao mercado do trabalho europeu, de modo a que, os mais variadíssimos 

alunos das universidades europeias tenham as mesmas acessibilidades e direitos. Ele aponta o 

Processo de Bolonha como instrumento de mobilidade tanto de docentes como de alunos que, 

utilizando os métodos apropriados, torna o trabalho mais arrojado.       

 

1.3 Enquadramento do Processo de Bolonha na Estratégia de Lisboa 

 

Na Cimeira de Lisboa, ocorrida em Março de 2000, os Estados Membros da União Europeia 

(UE) reflectiram sobre a necessidade de fazer da EU, “A economia do conhecimento mais 

competitiva e mais dinâmica do mundo, capaz de um crescimento económico duradouro 

acompanhado de uma melhoria quantitativa e qualitativa do emprego e de maior coesão social” 

(DGES, 2008). 

 No âmbito da Estratégia de Lisboa, o Conselho Europeu manifestou o seu empenho na 

construção de um Espaço Europeu de Investigação e Inovação, tendo em vista uma melhor 
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integração e coordenação das políticas e actividades de investigação. Esta ideia foi reforçada na 

conferência de Berlim, em Setembro de 2003.  

Conseguido este objectivo, a Europa pôde então afirmar-se competitivamente com outros 

parceiros a nível mundial, na área de ensino superior e da ciência.  
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1.4 Cronograma do Processo de Bolonha  

Passamos de seguida a apresentar o decurso temporal dos principais momentos do Processo 

de Bolonha, desde a sua concepção até 2009.  

Quadro 1 – Cronograma do Processo de Bolonha, adaptado de (Eurydice, 2010) 

1998 1999 2001 2003 2005 2007 2009 

Declaração 

Sorbonne 

Declaração 

Bolonha 

Comunicado 

Praga 

Comunicado 

Berlim 

Comunicado 

Bergen 

Comunicado 

Londres 

Comunicado 

Leuven 

Mobilidade dos 

alunos e 

professor 

Mobilidade de 

estudantes, 

professores, 

pesquisadores e 

pessoal 

administrativo 

Dimensão Social 

da Mobilidade 

Melhoria da 

mobilidade de 

dados 

Atenção dirigida 

para as licenças de 

trabalho 

Desafios de visto e 

licenças de trabalho, 

sistema de pensões e 

reconhecimento 

Referência de 20% 

para a mobilidade 

estudantil até 2020 

Criação de dois 

ciclos de graus 

académicos 

Graus académicos 

comparáveis e 

facilmente 

legíveis 

Reconhecimento 

dos graus 

académicos 

Introdução do 3º 

ciclo - 

Doutoramento 

Quadro de 

qualificações do Ens. 

Sup. Europeu 

adoptado; 

Lançado quadros de 

qualif.  Nacionais 

Quadros de 

qualificações 

nacionais até 2010 

Quadros de 

qualificações 

nacionais até 2012 

  Dimensão Social Acesso igualitário 
Reforço da dimensão 

social 

Compromisso de 

produzir planos de 

acção nacionais com 

acompanhamento 

eficaz 

Metas nacionais 

para a dimensão 

social a serem 

medidas em 2020 

Utilização de 

créditos 

Sistema de 

créditos ECTS 

Aprendizagem ao 

Longo da Vida 

 

 

Alinhamentos 

das aprendizagens 

ao Longo da Vida; 

Reconhecimento 

das aprendizagens 

prévias 

Programas de 

aprendizagem 

flexíveis 

O papel do ensino 

superior nas 

aprendizagens ao 

Longo da Vida; 

Parcerias para 

melhorar a 

empregabilidade; 

Parcerias fortes para 

as aprendizagens ao 

Longo da Vida; 

Melhorar a 

empregabilidade; 

ECTS e 

Certificação de 

diplomas 

ECTS para a 

acumulação de 

créditos 

 

Utilização coerente 

de instrumentos e 

práticas de 

reconhecimento 

Aplicação contínua 

das ferramentas de 

Bolonha 

Europa de 

Conhecimento 

Cooperação 

Europeia em 

garantia de 

qualidade 

Cooperação entra 

qualidade e 

reconhecimento de 

profissionais 

Garantia de 

qualidade em 

instituições 

nacionais e 

europeias 

Normas europeias e 

directrizes para a 

qualidade e garantia 

adoptadas 

Criação da qualidade 

europeia da garantia 

registada 

(ENAQ) 

Qualidade como um 

abrangente foco para 

a Educação Superior 

na Europa 

Dimensão 

europeia de 

ensino superior 

Atractividade do 

ensino superior 

europeu 

Ligações entre as 

mais elevadas áreas 

de educação e 

pesquisa 

Cooperação 

Internacional entre 

as bases de valores e 

o desenvolvimento 

sustentável 

Estratégia para 

melhorar a dimensão 

do processo de 

Bolonha 

Melhorar o diálogo 

da política global 

através de Bolonha 
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1.5 Avaliação da Qualidade 

 

Observando o quadro anterior, não podemos deixar de aqui referir e atribuir grande 

protagonismo às questões relativas à “garantia de qualidade.” 

Tendo em vista a criação de um espaço europeu de educação superior capaz de integrar e, 

simultaneamente, de diferenciar um vastíssimo número de “subsistemas nacionais” e de instituições 

educativas, deverá ser implementada uma agência europeia de avaliação ou, no mínimo, uma 

entidade ou associação europeia das agências nacionais, capaz de as regular e, eventualmente, de as 

avaliar, de maneira a constituir um registo europeu de agências de “garantia de qualidade” 

devidamente acreditadas (ENQA, 2005). 

A acreditação e a avaliação das agências de acreditação e avaliação, já previstas pela 

Associação Europeia para a Garantia de Qualidade do Ensino Superior (ENQA), pretendem para 

além de garantir a confiança na acção das agências, regular a sua ocorrência e o seu funcionamento, 

através de processos externos cíclicos. No entanto teme-se a criação de agências exclusivamente 

orientadas para a obtenção de lucros, de tipo empresarial, a oferecer os seus serviços numa lógica 

de mercado competitivo (Lima, Azevedo, & Catani, 2008). 

Assim, na base do lançamento de múltiplos sistemas de avaliação, conselhos e agências 

nacionais (dos cursos ou programas, da pesquisa, das instituições ou mesmo dos sistemas nacionais 

ou regionais) deparamo-nos com uma “garantia da qualidade” da educação superior.  
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2. Organização do Sistema de Ensino Educativo na Europa 

 

A 14 de Janeiro de 2005, Portugal, juntamente com a Bósnia-herzegovina, República Checa, 

Finlândia, Grécia, Lituânia, Eslovénia, Suíça e Liechtenstein apresentaram os relatórios nacionais 

de integração no processo de Bolonha” (Departementet, Forsknings, s/d). 

 

O Grupo de Acompanhamento do Processo de Bolonha (Bologna Follow-up Group – 

BFUG), que se reúne pelo menos duas vezes por ano, é composto por representantes de todos os 

países participantes (actualmente 45) e por representantes de parceiros institucionais relevantes, 

nomeadamente a Comissão Europeia, o Conselho da Europa, a Associação das Universidades 

Europeias, a Associação de Instituições do Ensino Superior, a Associação Internacional de Alunos e 

as Associações Empresariais e Industriais (MCTES, 2009). 

Desde a implementação deste processo o ensino superior no espaço europeu tem crescido 

significativamente. Embora a tendência para a educação tenha começado antes do lançamento da 

sua implementação, a velocidade de transição foi enorme. As populações estudantis na Arménia, 

Lituânia, Montenegro e Roménia duplicaram praticamente o seu número. Com efeito, também o 

número de instituições de ensino superior expandiu-se a 100% (Eurydice, 2010). 

 

2.1 O Sistema Europeu de Acumulação e Transferência de Créditos (ECTS) 

 

Um dos aspectos mais relevantes da Declaração de Bolonha é a proposta de criação e 

generalização de um Sistema Europeu de Acumulação e Transferências de Créditos (European 

Credit Transfer and Accumulation System – ECTS), desenvolvido pela Comissão das Comunidades 

Europeias em 1989, com o objectivo de gerar procedimentos comuns que garantissem o 

reconhecimento da equivalência académica dos estudos efectuados noutros países, aspecto que 

facilita a mobilidade de estudantes (DGES, 2008). É um sistema que permite contabilizar as horas 

que o estudante tem que trabalhar ou possuir para alcançar os objectivos do programa de estudos. 

Estes objectivos são especificados sem termos de competências a adquirir e resultados de 

aprendizagem. Este sistema já existia no Programa Sócrates-Erasmus, que possibilita aos estudantes 

fazerem, também, o seu percurso académico num outro país.  

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/pcao/index.htm
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As horas de trabalho do estudante incluem as horas lectivas (aulas teóricas, aulas 

práticas/laboratoriais, aulas teórico-práticas, seminários), as eventuais horas de estágio, as horas 

dedicadas ao estudo e à realização de trabalhos e ainda as horas de realização da avaliação (testes, 

exames escritos/orais e apresentações de trabalhos). 

Uma vez que a classificação final passa a ser uma média ponderada, as disciplinas onde o 

aluno dispensa mais esforço terão um maior número de créditos e, por isso, os resultados obtidos 

terão um peso superior na média, tornando o sistema de avaliação mais justo. 

Definiu-se que um ano lectivo de estudo a tempo inteiro corresponde a 60 créditos ECTS 

(30 créditos por semestre). Estes créditos são distribuídos pelos diferentes módulos de ensino de 

forma proporcional ao trabalho exigido que é exigido ao aluno.  

 Cada unidade curricular (disciplina) define o número de ECTS necessários para a sua 

conclusão, dentro de uma determinada área científica, e define as competências e os resultados 

esperados da aprendizagem, entre outros elementos inerentes ao funcionamento da mesma.  

Os estudantes podem obter créditos nas mais variadas unidades curriculares das suas 

universidades de origem, noutras universidades nacionais ou noutras universidades europeias. A 

transferência destes créditos é nalguns casos imediata e meramente administrativa. 

Relativamente às equivalências/transferências mais complexas, estas são da 

responsabilidade dos Conselhos Científicos (ou equivalentes) das Universidades.    

A atribuição dos créditos às distintas disciplinas de um ano escolar deve basear-se numa 

estimativa realista da carga de trabalho necessária a um aluno médio, de forma a obter os resultados 

de aprendizagem estabelecidos para cada disciplina. Em certos casos, a atribuição de créditos ECTS 

resume-se a uma simples operação aritmética, ao passo que noutros exige negociações 

consideráveis no âmbito da faculdade e do departamento (DGES, 2008). Não deve haver nenhuma 

relação directa entre as horas de contacto com os docentes e os créditos nem relacionar os créditos 

com o status ou prestígio.  
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2.2 Ciclos de Estudo 

 

Segundo (Eurydice, 2010), o quadro de qualificações do ensino superior europeu (FQ-

EEES), adoptado pelos ministros na convenção em Bergen, sublinha uma estrutura de ensino de três 

ciclos. Tipicamente, o primeiro ciclo de qualificações compreende 180 a 240 créditos ECTS, 

enquanto o segundo ciclo compreende 60 a 120 créditos ECTS.  

Estes modelos específicos são referidos no relatório da Eurydice, - Focus on Higher 

Education in Europe 2010: The Impact of the Bologna Process, como a “estrutura típica de 

Bolonha”.  

Esta estrutura foi esmagadoramente introduzida na maioria das instituições e programas dos 

países que aderiram a Bolonha, no entanto, a grande parte refere que ainda têm programas muito 

específicos em disciplinas que não estão em consonância com o típico ciclo de Bolonha. Isto aplica-

se mais frequentemente à medicina e áreas afins, ou a profissões regulamentadas similarmente 

como a teologia, a música, as artes, entre outras. A Bélgica, Holanda e Suíça são exemplos disso 

mas já introduziram a estrutura de três ciclos. 

Na figura 1, apresentamos um mapa descritivo dos países signatários aos três ciclos de 

estudo de 1999 a 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela análise da figura 1, podemos inferir que a implementação da estrutura de três ciclos 

teve mais impacto sobre os sistemas de ensino superior na região central da Europa Continental. 

Figura 1 – Três ciclos de estudos de 1999 a 2009. Fonte: Eurydice 2010 
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A maioria dos sistemas de ensino superior no sudeste e noroeste da Europa já apresentavam 

uma reforma semelhante da estrutura de três ciclos, embora um sistema muito diferente do modelo 

de Bolonha, tais como por exemplo a ex-jugoslávia.  

 

Na figura 2, podemos observar os respectivos modelos e os sistemas de créditos ECTS 

implementados por cada país, em 2009/2010, identificando-se três modelos: 

(a) O modelo 180 + 120 ECTS (3 + 2 anos lectivos) foi implementado em 19 sistemas 

de ensino superior. 

(b) O modelo 240 + 120 ECTS (4 + 2 anos lectivos) que foi implementado em seis 

países (Arménia, Azerbaijão, Geórgia, Lituânia, Rússia e Turquia). 

(c) O modelo 240 + 60/90 ECTS (4 + 1/1.5 anos lectivos) que foi implementado em 

quatro sistemas de ensino superior (Espanha, Bulgária, Ucrânia e Escócia).  

Nos restantes sistemas de ensino superior não existe ainda um modelo dominante. 

Normalmente, a variação no programa é da responsabilidade da instituição e das áreas de estudo em 

causa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A grande maioria dos países signatários (34), já aplica integralmente os dois instrumentos 

principais nos seus sistemas de ensino superior: O sistema de créditos ECTS e o Suplemento ao 

Diploma (SD), como poderemos observar na figura seguinte. Em geral, é um forte indicador que 

estes dois instrumentos, previstos no processo de Bolonha, têm desempenhado um papel importante 

na incorporação dos aspectos contemplados nas reformas de Bolonha.  

Figura 2 – Estrutura do Modelo de Bolonha/ECTS. Fonte: Eurydice 2010 
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Abordaremos o sistema de créditos ECTS e o SD mais à frente neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em consideração os objectivos de estabelecidos na Declaração de Bolonha, torna-se 

importante estabelecer uma relação entre a situação portuguesa e a realidade europeia. 

  

Figura 3 – Implementação dos ECTS e Suplemento ao Diploma. Fonte: Eurydice 2010 
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3. Organização do Sistema Educativo em Portugal 

 

A República Portuguesa, integrada na União Europeia desde 1 Junho de 1986, e no sistema 

do euro em 2002, geograficamente situa-se no sector ocidental da Península Ibérica. Tendo sobre 

sua soberania os arquipélagos dos Açores e da Madeira, localizados no Oceano Atlântico (National 

Geographic, 2005).  

Portugal tem como fronteiras: Espanha, a norte e a este, e a sul e oeste o Oceano Atlântico. 

Tem uma área total de 92 152 km² e uma população residente de 10,555,853 (Censos, 2011). 

 Segundo a fonte de estatística de (Pordata, s/d), em 2010, 243.980 alunos encontravam-se 

matriculados no ensino superior universitário e 139.647 no ensino politécnico, perfazendo um total 

de 383.627 alunos.   

No entanto, segundo o Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, (Ministry of 

Science, Technology and Higher Education, 2006), a avaliação actual do sistema de ensino 

Português terciário, corresponde a um período ligeiramente em declínio e/ou em relativa estagnação 

no crescimento do número de alunos, após um período de mais de 30 anos de crescimento 

consecutivo. Estes dados foram transcritos e podem ser observados através do gráfico que a seguir 

apresentamos. 

 

Gráfico 1 – Evolução do número de estudantes inscritos no ensino superior Português de 1990 a 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) 
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3.1 O Sistema Educativo Português - Pré – Bolonha 

 

No que respeita ao formato do sistema educativo, anteriormente ao acordo de Bolonha, 

Portugal detinha um sistema de ensino um pouco divergente do actual, relativamente ao nível do 

ensino superior, que no entanto era e continua a ser da competência do Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior.  

Com o objectivo de abandono definitivo da nomenclatura setecentista, tradicional, da época 

Pombalina, em finais de 1836, o regime liberal promulgou uma nova organização do ensino, com a 

definição de graus ou níveis – primário, secundário, liceal, superior e universitário, a que veio 

juntar, alguns anos depois, o ensino técnico-profissional (1852-1864). Estes níveis de ensino 

perduraram até 1974 (Eurybase , 2007). 

A Lei de Bases do Sistema Educativo (1986), estabeleceu o novo quadro geral do sistema de 

ensino português, conforme as indicações da (Eurybase , 2007). Esta lei é um conjunto de meios 

pelo qual se concretiza o direito à educação que se exprime pela garantia de uma permanente acção 

formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e 

a democratização da sociedade (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro).  

A mesma referência cita também que a escolaridade obrigatória passa a ser de 9 anos, com 

obrigatoriedade de frequência da escola até aos 15 anos de idade, conforme podemos observar na 

figura 4. O objectivo é o de garantir um ensino básico, dividido em três ciclos articulados e uma 

escolaridade pós obrigatória que, por um lado, constitui um prosseguimento do 3º ciclo e, por outro, 

realiza a transição para o ensino superior ou para a entrada no mundo do trabalho. Esta medida 

aplicou-se a todos os alunos que ingressaram no sistema de ensino a partir de 1987/88. 

Continuando com a mesma referência, no ensino superior, público, particular e cooperativo, 

coexistem o ensino superior universitário e o ensino superior politécnico, ambos com objectivos e 

características diferentes. O primeiro visa assegurar uma sólida preparação científica e cultural e 

proporcionar uma formação técnica que habilite para o exercício de actividades profissionais e 

culturais; o segundo, de cariz marcadamente profissionalizante, visa proporcionar uma sólida 

formação cultural e técnica de nível superior (Eurybase , 2007). 

Ao Estado compete a responsabilidade da democratização do ensino, não podendo este 

atribuir-se o direito de programar a educação e a cultura segundo quaisquer directrizes filosóficas, 
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estéticas, políticas ou religiosas. O ensino público não é confessional, sendo garantido o direito de 

criação de escolas particulares e cooperativas pela Constituição da República Portuguesa de 1976.  

 

Quadro 2 - Organização Sistema Educativo Português Pré-Bolonha. Fonte: Ministério da Ciências, Tecnologia e Ensino Superior. 

 
Pré-

escola 
Ensino Básico 

Ensino 

Secundário 
Ensino Superior 

  

Ensino Superior Universitário 

Licenciatura 
Mestrado e 

Doutoramento 

Idades 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 

Jardim 

Infância 
1º Ciclo 

2º 

Ciclo 
3º Ciclo Cursos Ensino Superior Politécnico 

 

 

1.Geral Bacharelato Licenciatura 

2.Profissional 

 
3.Artístico 

Especializado 

4.Tecnológicos 

 CET 
Ensino e Formação de Jovens e 

Adultos 

 

 Educação e Formação de Jovens e Adultos 

 

 

3.1.1 Educação Pré - escolar  

 A educação pré-escolar é considerada a primeira etapa do sistema educativo. É opcional 

para crianças a partir dos 3 anos de idade até ingressarem no ensino obrigatório. É assegurada pelo 

Estado, por instituições particulares e cooperativas, instituições privadas de solidariedade social e 

por instituições sem fins lucrativos.  

3.1.2 Ensino Básico 

 O ensino obrigatório situado no intervalo entre os 6 e os 14 anos de idade é a segunda etapa 

do ciclo de formação inicial. Caso os alunos tenham atingido o limite de idade da escola obrigatória 

sem terem completado o 9º ano com aproveitamento podem prosseguir os estudos nas diferentes 

modalidades de educação para adultos. O currículo é definido a nível nacional.  

No ensino básico assume particular relevo a consagração no currículo de três novas áreas 

curriculares não disciplinares – área de projecto, estudo acompanhado e formação cívica, bem como 

a obrigatoriedade do ensino experimental das ciências, o aprofundamento da aprendizagem das 
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línguas modernas, o desenvolvimento da educação artística e da educação para a cidadania e o 

reforço do núcleo central do currículo nos domínios da língua materna e da matemática. 

 

3.1.3 Ensino Secundário  

 O ensino secundário é composto por quatro cursos: Científico-Humanístico; Tecnológico; 

Artístico-Humanístico e Profissional. È um ensino ministrado em escolas públicas, privadas com 

financiamento público ou privadas independentes (sem financiamento). 

Tal como nas anteriores etapas, o ingresso é feito com base na área da residência do aluno, 

no entanto os pais têm a possibilidade de escolher o estabelecimento que preferem para os seus 

filhos, dependente apenas da oferta de vagas e do curso que desejam frequentar. O currículo é 

também definido a nível nacional.  

O ensino secundário organizado em cursos gerais e cursos tecnológicos obedece à 

articulação com o ensino básico, com o ensino superior e com o mundo do trabalho. O Decreto-Lei 

n.º 74/04, de 26 de Março, determina a criação da área de projecto, nos cursos Científico-

Humanístico, e da área de projecto tecnológico, nos cursos tecnológicos, como áreas curriculares 

não disciplinares. O diploma consagra ainda a educação para a cidadania, a valorização da língua 

portuguesa e a dimensão humana do trabalho, bem como a utilização das tecnologias da informação 

e da comunicação, como formações transdisciplinares.  

 

3.1.4 Ensino Superior e Pós-secundário não superior.  

A partir de 1978, o ensino superior em Portugal organizou-se num sistema binário: o ensino 

universitário e o ensino politécnico, ministrados por instituições públicas, particulares e 

cooperativas. (Lei n.º 61/78, de 28 de Julho). 

A lei de Bases do Sistema Educativo (1986) estabeleceu também a área de actuação de cada 

uma das redes do sistema binário: 

(i) O ensino universitário visa assegurar uma sólida preparação científica e cultural e 

proporcionar uma formação técnica que habilite para o exercício de actividades 

profissionais e culturais e fomente o desenvolvimento das capacidades de concepção, 

de inovação e de análise crítica. 
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(ii) 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 implicações com vista 

ao exercício e actividades profissionais.   

Os estabelecimentos de ensino superior podem ministrar o ensino não superior como, por 

exemplo, cursos pós-secundários, para fins de formação profissional especializada. Os estudantes 

que concluam com êxito esses cursos são elegíveis para se candidatarem ao ensino superior, sendo 

que a formação superior realizada nesses cursos pós-secundário, é creditável nos cursos a que se 

candidatam.  

O ingresso dos alunos é efectuado através de um sistema nacional onde os alunos devem 

satisfazer 3 requisitos: (i) ter concluído com êxito um curso de ensino secundário, ou uma 

qualificação legalmente equivalente; (ii) ter realizado os necessários exames de admissão para o 

curso que desejam frequentar, com uma classificação mínima de 95 pontos e (iii) satisfazer os pré-

requisitos exigidos (se aplicável) para o curso a que se candidatam.  

O traço dominante, nos últimos anos, relaciona-se com a autonomia administrativa, 

financeira, científica e pedagógica dos estabelecimentos deste nível de ensino; os sistemas de 

autonomia decorrem da publicação de legislação em 1988 (Lei n.º 108/88, de 24 de Setembro), 

aplicável às universidades e em 1990 (Lei n.º 54/90, de 5 de Setembro, alterada pelo Decreto-Lei n.º 

24/94, de 27 de Janeiro), relativa aos institutos politécnicos. Em 1997 (Decreto-Lei n.º 252/97, de 

26 de Setembro), é adoptada legislação que aprofunda a autonomia das universidades, em 

articulação com a definição das bases de financiamento do ensino superior público  

A actual Lei Orgânica do Ministério da Educação foi aprovada pelo Decreto-Lei n.º 213/06, 

de 27 de Outubro e tem como objectivos: 

(i) A consolidação da educação pré-escolar. 

(ii) O desenvolvimento do ensino básico e ensino secundário para melhorar os resultados e 

diversificar a oferta educativa. 

(iii) A melhoria das funções de acompanhamento, controlo e avaliação através de 

aperfeiçoados sistemas de informação e estatística. 

(iv) O reforço da autonomia pedagógica e de gestão das escolas e dos agrupamentos. 
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3.2 O Sistema Educativo Português – Pós - Bolonha  

 

O Processo de Bolonha em Portugal foi legalmente enquadrado pelo Decreto-Lei nº 

74/2006, de 24 de Março, publicado no Decreto-Lei nº 107/2008 de 25 de Junho.  

Segundo (Eurybase , 2007), a educação escolar compreende igualmente o ensino básico, o 

ensino secundário e o ensino superior. Os alunos que concluam o ensino básico com 

aproveitamento têm direito à atribuição de um diploma, podendo prosseguir estudos no ensino 

secundário e assim sucessivamente para o ensino superior.  

O ensino secundário estrutura-se, sob formas diferenciadas, contemplando a existência de 

cursos orientados para o prosseguimento de estudos (cursos científico-humanístico) e para a vida 

activa (cursos tecnológicos), estando garantida a permeabilidade entre eles (DGES, 2008). 

As escolas profissionais e os cursos de educação e formação constituem modalidades de 

formação alternativas ao sistema regular de ensino na formação de técnicos intermédios.  

A conclusão dos diferentes cursos de nível secundário confere o direito à atribuição de um 

diploma que certifica a formação adquirida. No caso dos cursos tecnológicos, dos cursos 

profissionais e dos cursos de educação e formação, a qualificação obtida certifica também para 

efeitos do exercício de actividades profissionais. 

A conclusão dos cursos das várias modalidades do ensino secundário coincide com o 

segundo momento de opção por parte dos alunos: o prosseguimento de estudos em qualquer dos 

subsistemas do ensino superior ou o ingresso no mercado de trabalho. 

Baseada na mesma fonte, o ensino superior encontra-se organizado em dois subsistemas: 

ensino universitário, tendo por objectivo primordial o aprofundamento de conhecimentos teóricos; 

ensino politécnico, com uma orientação marcadamente profissionalizante. Os dois subsistemas 

encontram-se articulados, sendo garantida a possibilidade de transição de um para o outro. Têm 

acesso ao ensino superior os indivíduos habilitados com curso secundário ou equivalente que 

realizem as provas específicas por cada estabelecimento de ensino. Podem ainda ingressar no 

ensino superior os indivíduos maiores de 23 anos que, não tendo aquela habilitação, façam provas 

especialmente adequadas ao referido ingresso (DGES, 2008). 

Relativamente ao Ensino Superior, aquele a que dirigimos a nossa especial atenção, e que 

contempla as bases de Bolonha, para além do necessário envolvimento das Instituições de Ensino 

Superior e dos Estudantes, também a Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES) assumiu um 
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papel determinante em todo o procedimento, concluído até ao início do ano lectivo de 2009/2010, 

altura em que todos os ciclos de estudos entraram em funcionamento, nos termos da legislação 

aplicável, em conformidade com o previsto no processo de Bolonha (DGES, 2011). 

O processo empreendido pela (DGES, 2011) compreendeu três tipos de pedidos:  

1) Adequação dos cursos já existentes ao novo regime de ciclos de estudos, da competência das 

Instituições de Ensino Superior e sujeita a registo do Director-Geral do Ensino Superior, 

atribuído na sequência da verificação formal da conformidade da reorganização operada 

com as normas aplicáveis e que se administrou a todos os cursos existentes à data;  

2) Criação de novos ciclos de estudos, que implicou, para além da verificação da sua 

conformidade, uma análise qualitativa da satisfação dos requisitos legítimas para a 

atribuição de graus superiores, seguindo os diferentes procedimentos devidamente 

estabelecidos para os diferentes subsistemas de ensino superior: Registo do Director-Geral 

do Ensino Superior no ensino superior público universitário, atribuído na sequência de 

verificação da conformidade com as normas aplicáveis, sem o qual os cursos já criados pelas 

próprias Instituições não produziam efeitos; Autorização de funcionamento no ensino 

superior privado e politécnico público concedida, apenas, quando demonstrada a satisfação 

dos requisitos legais para a atribuição de graus; 

3) Alteração de planos de estudos e de outros elementos caracterizadores de um ciclo de 

estudos que não modifique os seus objectivos, da competência das Instituições de Ensino 

Superior e, até 2008, sujeita a registo do Director-Geral do Ensino Superior, atribuído na 

sequência de verificação formal da conformidade da alteração com as normas aplicáveis. 

Posteriormente, foi introduzido um regime simplificado, de acordo com o qual a realização 

de alterações passou a ser da competência das instituições de ensino superior, com 

comunicação, antes do respectivo início de funcionamento, à DGES.  

 

 

 

 

 



O Processo de Bolonha e a nova identidade do Sistema de Ensino Europeu 

Estudo de caso do Departamento de Ciências do Desporto, Exercício e Saúde 

 

24 

 

No quadro seguinte apresentamos as estatísticas dos pedidos efectuados pelos 

estabelecimentos de ensino, por ciclo de estudos, recebidos no total das fases de entrega relativas 

aos anos de 2006 a 2010.  

 

Quadro 3 – Nº Total de pedidos por ciclo de estudos e subsistema de ensino  

 1º Ciclo Mestrados Integrados 2º Ciclo 3º Ciclo Bacharelato  

 

Totais  Univ Polit Univ Univ Polit Univ Polit 

Público 632 776 143 1.453 617 607 1 4.229 

Privado 1.058 58 1.109 138 0 2.363 

Militar e Policial 22 21 1 0 0 44 

Universidade Católica * 41 5 59 14 0 119 

Totais 2.529 227 3.239 759 1 6.755 

Fonte: (DGES, 2011) 

* Compreende apenas os pedidos relativos à adequação de cursos.  

 

O programa, do XVII Governo, estabeleceu como um dos objectivos essenciais da política 

para o ensino superior, no período de 2005-2009, garantir a qualificação dos Portugueses no espaço 

europeu. Para a execução desse compromisso, em Abril de 2005, foi presente à Assembleia da 

República uma proposta de lei visando introduzir no articulado da Lei de Bases do Sistema 

Educativo, a Lei n.º 49/05, de 30 de Agosto, inerente à organização do ensino superior, com as 

alterações indispensáveis à concretização desse objectivo (MCTES, 2008). 

Esta lei consagrou nomeadamente: 

(a) A criação de condições para que todos os cidadãos possam ter acesso à aprendizagem ao 

longo da vida, modificando as condições de acesso ao ensino superior para os que nele 

não ingressaram na idade de referência, atribuindo aos estabelecimentos de ensino 

superior a responsabilidade pela sua selecção e criando condições para o reconhecimento 

da experiência profissional.   

(b)  O modelo de organização do ensino superior em três ciclos de formação conducentes, 

respectivamente ao grau de licenciado, mestre e doutor. 

(c) A transição de um sistema de ensino baseado na ideia da transmissão de conhecimentos 

para um sistema baseado no desenvolvimento de competências. 
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(d) A adopção do sistema europeu de créditos curriculares (ECTS) baseado no trabalho dos 

estudantes (UTAD, 2009). 

 

Segundo o MCTES (2009), Portugal concretizou de forma generalizada as novas regras para 

a modernização da oferta educativa e dos padrões de mobilidade de estudantes no espaço europeu, 

apresentando já 98% dos cursos adaptados aos critérios e objectivos de Bolonha. 

Juntamente com a Dinamarca, Suécia, Irlanda e Escócia, Portugal foi avaliado como tendo 

respondido positivamente a todos os 10 critérios que integram o relatório bianual do Grupo de 

Acompanhamento do Processo de Bolonha, que foi apresentado na reunião ministerial de Lovaina, 

na Bélgica (2009).  

A mesma referência relata também que os 10 critérios considerados pelo BFUG, valorizados 

em 5 níveis (do verde ao vermelho), mostram Portugal dentro da classificação verde. Estes critérios 

caracterizam a adopção do sistema de graus e ciclos de ensino, a implementação de sistemas de 

garantia de qualidade e o nível de reconhecimento de graus e a mobilidade internacional. 

No geral, o sucesso desta reforma é demonstrado por um aumento significativo no número 

de alunos matriculados no ensino superior. Na verdade, o declínio da entrada de novos alunos no 

ensino superior observado no relatório da OCDE de Dezembro de 2006 foi revertido no ano lectivo 

de 2006/07 com as 95 431 inscrições (MCTES, 2009). 

As alterações já referenciadas do Sistema Educativo Português, após o enquadramento de 

Bolonha, são evidenciadas na figura seguinte. 

Quadro 4 – Organização Sistema Educativo Português Pós-Bolonha Fonte: (Eurydice, 2007) 

 
Pré-

escola 
Ensino Básico 

Ensino 

Secundário 
Ensino Superior 

  
Ensino Superior Universitário 

Licenciatura Mestrado Doutoramento 

Idades 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 

Jardim 

Infância 
1º Ciclo 

2º 

Ciclo 
3º Ciclo Cursos Ensino Superior Politécnico  

 

Geral 

 

Profissional 

Artístico 

Especializado 

Tecnológicos 

 CET 
Ensino e Formação de Jovens e 

Adultos 

 

 Educação e Formação de Jovens e Adultos 

http://www.mctes.pt/archive/doc/Stocktaking_report_2009_FINAL.pdf
http://www.mctes.pt/archive/doc/Stocktaking_report_2009_FINAL.pdf
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A Declaração de Bolonha não implica forçosamente a redução do número de anos dos 

cursos superiores, no entanto, atendendo à desejada harmonização como a que já existe nos outros 

países e à possibilidade de mais cedo os jovens entrarem no mercado de trabalho, sem perda 

significativa de qualificações, será de considerar uma redução média do número de anos de 

formação (Comissão da Educação, Ciência e Cultura, 2006). 

Apresentamos de seguida um organograma do Sistema de Ensino Superior Português de 

acordo com os princípios de Bolonha que evidencia claramente a formação do Sistema Superior 

Português.  

 

Quadro 5 – Organograma do Sistema Superior Português. 

Ensino Secundário 
EQF 

Níveis 
ISCED 

Curso de Especialização Tecnológica - CET Nível 5 Nível 4 

Ensino Superior 
 

 Ensino Politécnico Ensino Universitário 

1º Ciclo Estudos 
Licenciatura 

180 ECTS* 

Licenciatura 

180 ECTS a 240 

ECTS 

Licenciatura 

180 ECTS 
Nível 6 

Nível 5 

2º Ciclo Estudos 

Mestrado 

90 ECTS** a 120 

ECTS 

Mestrado 

90 ECTS** a 120 

ECTS 

Mestrado 

Integrado 

300 ECTS*** a 

360 ECTS 

Nível 7 

3º Ciclo Estudos Doutoramento ≥ 180 ECTS Nível 8 Nível 6 

Adaptado de DGES, 2011 

 

  (*) Exceptuam-se os casos em que seja indispensável, para o acesso ao exercício de determinada actividade profissional, 

uma formação compreendida entre 210 e 240 ECTS.  

(**) Excepcionalmente, e sem prejuízo de ser assegurada a satisfação de todos os requisitos relacionados com a 

caracterização dos objectivos do grau e das suas condições de obtenção, o ciclo de estudos conducente ao grau de mestre numa 

especialidade pode ter 60 créditos em consequência de uma prática estável e consolidada internacionalmente nessa especialidade.  

(***) O grau de mestre pode igualmente ser conferido após um ciclo de estudos integrado, nos casos em que, para o acesso 

ao exercício de uma actividade profissional, essa duração: a) seja fixada por normas legais da União Europeia e; b) resulte de uma 

prática estável e consolidada na União Europeia. Nestes casos, o grau de licenciado é atribuído aos alunos que tenham realizado 180 

ECTS (3 anos, 6 semestres).   
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3.2.1 Créditos Académicos (ECTS)  

 

Para Portugal a implementação do sistema de créditos ECTS implicou uma alteração dos 

paradigmas educacionais, nomeadamente o processo de formação deixa de ser centrado no ensino e 

passa a ser centrado na aprendizagem, ou seja, no estudante. A carga de trabalho dos estudantes 

neste sistema, como referimos anteriormente, consiste no tempo requerido para completar todas as 

actividades de aprendizagem planeadas tais como: aulas teóricas, seminários, estudo individual, 

preparação de projectos, exames, entre outras. 

O reconhecimento académico mútuo é uma condição essencial para a mobilidade dos 

estudantes. Significa que o período de estudos no estrangeiro (incluindo os exames e outras formas 

de avaliação) substitui um período de estudo comparável na universidade de origem (incluindo 

exames e outras formas de avaliação), embora o conteúdo do programa de estudos possa variar.  

Como já referimos, os créditos ECTS exprimem a quantidade de trabalho que cada módulo 

exige relativamente ao volume global de trabalho necessário para concluir com êxito um ano de 

estudos no estabelecimento, ou seja: aulas teóricas, trabalhos práticos, seminários, estágios, 

investigações ou inquéritos no terreno, trabalho pessoal – na biblioteca ou em casa – bem como 

exames ou outras formas de avaliação. Assim, o ECTS baseia-se no volume global de trabalho do 

estudante e não se limita apenas às horas de aulas (contacto directo) (DGES, 2008). 

 

3.2.2 Graus Académicos e Ciclos de Estudo 

 

Nos termos descritos no Decreto-lei nº 121/2008 de 25 de Junho (anexo IX), compete ao 

Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, sob proposta do Director Geral do Ensino 

Superior, autorizar o funcionamento de novos ciclos de estudos.  

No referido decreto-lei, artigo 4 do Título II, capítulo I, é exposto que no Ensino 

Universitário são conferidos os graus académicos de licenciado, mestre e doutor.  

No ensino politécnico, o ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado tem 180 créditos 

e uma duração normal de seis semestres curriculares de trabalho dos alunos. 

No ensino universitário, o ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado tem 180 a 240 

créditos e uma duração normal compreendida entre seis e oito semestres curriculares de trabalho 

dos alunos. 
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O ciclo de estudos conducente ao grau de mestre tem 90 a 120 créditos e uma duração 

normal compreendida entre três e quatro semestres curriculares de trabalho dos alunos. 

No ensino universitário, o grau de mestre pode igualmente ser conferido após um ciclo de 

estudos integrado, com 300 a 360 créditos e uma duração normal compreendida entre 10 e 12 

semestres curriculares de trabalho, nos casos em que, para o acesso ao exercício de uma 

determinada actividade profissional, essa duração: 

a) Seja fixada por normas legais da União Europeia. 

b) Resulte de uma prática estável e consolidada na União Europeia. 

O ciclo de estudos conducente ao grau de doutor integra a elaboração de uma tese original e 

especialmente elaborada para este fim, adequada à natureza do ramo de conhecimento ou da 

especialidade.  

A eventual realização de unidades curriculares dirigidas à formação para a investigação, 

cujo conjunto se denomina curso de doutoramento, sempre que as respectivas normas 

regulamentares o prevejam. 
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3.3 A formação de Professores e o Processo de Bolonha 

 

Segundo Ponte (2004), o Processo de Bolonha, apontando para a estruturação dos cursos do 

ensino superior em ciclos de formação, com um 1º ciclo disciplinarmente alargado e um 2º ciclo de 

especialização, impõe a necessidade de se reequacionar a estrutura e organização dos cursos de 

formação de professores, ao mesmo tempo que proporciona a oportunidade para estabelecer um 

sistema coerente de formação de professores para todas as áreas disciplinares terminando com o 

sistema manifestamente precário da chamada profissionalização em serviço.  

Tendo em conta a Lei de Bases do Sistema Educativo em vigor e a legislação associada, 

podem distinguir-se quatro tipos fundamentais de exercício de funções docentes e, por 

consequência, quatro perfis profissionais distintos: (i) Educador de infância; (ii) Professor do 1º 

ciclo do ensino básico, em regime de monodocência; (iii) Professor do 2º ciclo do ensino básico, em 

regime de docência de áreas disciplinares; (iv) Professor do 3º ciclo do ensino básico e do ensino 

secundário, em regime de docência de uma ou mais disciplinas.  

Bolonha trouxe de certa forma uma diminuição da duração da formação inicial do professor, 

podendo fragilizar uma ou mais destas vertentes. O mesmo autor refere que uma formação 

abrangente de ordem cultural, pessoal, social e ética por parte de quem tem uma responsabilidade 

decisiva na formação das novas gerações deveria constituir certamente um elemento a preservar e a 

aprofundar (Ponte, 2004). 

No quadro da reorganização dos cursos superiores iniciada com a Declaração de Bolonha, o 

1º ciclo de estudos, representa uma primeira etapa de formação, ainda sem especialização, com uma 

duração tendencial de três anos, como referido anteriormente. Como não se assemelha situar neste 

nível a formação do professor, esta efectua-se ao nível do 2º ciclo de estudos (mestrado) – como 

acontece em Portugal.  

De facto, só deste modo se pode assegurar uma formação adequada nas diversas facetas de 

qualificação do professor e só assim se pode garantir o reconhecimento social indispensável ao 

efectivo exercício da profissão (Ponte, 2004). 
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4. Organização do Sistema Educativo na Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro  

 

Orientado por uma constante perspectiva de promoção de investigação e de criação do saber, o 

ensino superior universitário, visa assegurar uma sólida preparação científica e cultural e 

proporcionar uma formação técnica que habilite para o exercício de actividades profissionais e 

culturais e fomente o desenvolvimento das capacidades de concepção, de inovação e de análise 

crítica (Fraga, s/d). 

Com a Declaração de Bolonha, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), como 

qualquer outra instituição de ensino superior europeia, necessitou de se adaptar e tomar medidas 

gerais e específicas para concretizar os pressupostos desse processo.  

Como referimos anteriormente, os estabelecimentos de ensino superior deverão elaborar, 

anualmente, um relatório acerca da concretização dos objectivos do Processo de Bolonha (Decreto-

lei nº 107/2008 de 25 Junho). E é através desse relatório que procuraremos descrever alguns 

procedimentos ocorridos na UTAD. 

O terceiro Relatório da UTAD, acerca da concretização do processo de Bolonha, refere-se à 

efectivação dos objectivos do processo no ano lectivo de 2009/2010 (o primeiro publicado a 31 de 

Dezembro de 2008 abrangia os anos lectivos de 2006/2007 e 2007/2008 e o segundo publicado a 31 

de Dezembro de 2009 era relativo ao ano lectivo de 2008/2009). 

 

4.1 Aplicação do Sistema de Créditos Curriculares (ECTS) 

 

De acordo com o relatório relativo à concretização do Processo de Bolonha na UTAD 

iniciou-se com a aprovação, em 2005, do Regulamento de Criação e Reestruturação de Cursos e 

Aplicação de ECTS (UTAD, 2008). 

 A carga de trabalho anual requerida ao estudante para que complete, com sucesso, as 

unidades curriculares em que se inscreve inclui aulas, seminários, trabalhos práticos, tutoriais, 

trabalho de campo, estudo pessoal – na biblioteca ou em casa – exames e outras actividades de 

avaliação. Os créditos são, assim, baseados na carga completa de trabalho do estudante e não se 

limitam apenas às horas de contacto, conforme as indicações do Processo de Bolonha.  
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Na planificação de cada unidade curricular o docente deve ter uma ideia clara do tipo de 

trabalho exigido ao estudante, segundo as modalidades possíveis e as tarefas de aprendizagem a 

realizar, pelo que os ECTS tornam visível a transição de um sistema de ensino baseado na ideia da 

transmissão de conhecimentos para um sistema baseado no desenvolvimento de competências. 

Para a concretização destes objectivos, o Regulamento de Criação e Reestruturação de 

Cursos e Aplicação dos ECTS define os seguintes aspectos: 

4.1.1 Tipologia de horas: 

 

a) De contacto com o docente – actividades colectivas (aulas), actividades em laboratório, 

projecto ou trabalho de campo e apoio tutorial. 

b) De trabalho independente: estudo individual, trabalho de grupo e projecto. 

c) Horas de avaliação. 

O número de semanas de trabalho lectivo é de 40 (incluindo as avaliações). 

 

4.1.2 Carga Horária: 

 

A carga de trabalho exigível ao estudante é de 1620 horas por ano, resultando num valor 

aproximado de 40 horas de trabalho por semana. 

A uma unidade de crédito correspondem 27 horas de trabalho, independentemente da tarefa que 

for executada, como consequência da alínea das horas de avaliação e do número de 60 unidades de 

crédito anuais. 

De acordo com a natureza da unidade curricular há que diversificar as estratégias de ensino, 

proporcionar ao aluno oportunidades de aprendizagem, e incentivar a introdução de componentes de 

e-learning. 

O referido Regulamento, estabelece ainda que a atribuição de horas por tarefa, no quadro de 

cada unidade curricular, é da responsabilidade da equipa promotora de um novo curso ou do 

conselho de curso, prevendo-se a sua verificação, no final de cada semestre ou ano curricular, por 

parte de docentes e estudantes e com a supervisão dos coordenadores de curso, com particular 

incidência no primeiro ano da sua vigência (UTAD, 2008). 

O Regulamento de Criação e Reestruturação de Cursos e Aplicação do Sistema de Créditos 

Curriculares estabelece ainda a obrigatoriedade da definição de «resultados esperados de 
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aprendizagem» no início da leccionação, assim como a especificação dos critérios de avaliação e 

classificação dos estudantes. 

Para uma correcta concretização dos objectivos do Processo de Bolonha, foi necessário a 

elaboração e revisão de um conjunto de regulamentos, entre eles:  

(i) Regime de Transição na UTAD e Reconhecimento da Experiência Profissional 

Adquirida. 

(ii) Regulamentação de Criação e Reestruturação de Cursos e Aplicação do Sistema 

de Créditos Curriculares (ECTS). 

(iii) Regulamento dos estudos Pós-graduados. 

(iv) Regulamento dos regimes de mudança de curso, transferência e de ingresso. 

(v) Regulamento das Provas especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade 

para a Frequência dos Cursos Superiores da UTAD dos Maiores de 23 Anos. 

(vi) Regulamento do Aluno Extraordinário. 

(vii) Regulamento de Estudante a tempo parcial. 

 

A UTAD iniciou no ano lectivo 2006/2007 o processo de adequação de dez cursos de 

Licenciatura e três de Mestrado, criando mais dois cursos de 2º ciclo, aumentando em 2007/2008 

com mais vinte e duas adequações de Licenciaturas, sete Mestrados e um Doutoramento, tendo sido 

criados mais cinco cursos de 1º ciclo, vinte e três de 2º ciclo e um de 3º ciclo (UTAD, 2008). 

Em 2009/2010 os cursos foram alocados em função das escolas criadas. A UTAD integrou 

quatro escolas de natureza universitária: (i) Escola das Ciências Agrárias e Veterinárias; (ii) Escola 

de Ciências Humanas e Sociais; (iii) Escola de Ciências e Tecnologia; (iv) Escola das Ciências da 

Vida e do Ambiente, e uma escola de natureza politécnica: Escola Superior de Enfermagem 

(UTAD, 2010). 
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Passamos de seguida a apresentar um quadro representativo do número de cursos da UTAD 

reestruturados com o Processo de Bolonha. 

 

Quadro 6 – Nº de cursos da UTAD reestruturados com Bolonha 

Cursos Área Científica Pré-Bolonha 
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Pós-Bolonha 
AD CR AD CR AD CR AL AD CR AL 

L
ic

en
ci

a
tu

ra
 

Ciências Agrárias 7 2 
 

3 
    

1 
 

3 6 

C. Exact, Nat. e Tecn. 17 4 
 

12 2 1 
     

19 

C. Humanas e Sociais 18 4 
 

7 3 1 
 

1 
   

15 

Escola Sup. Enfer. 1 
    

1 
     

1 

SOMA 43 10 
 

22 5 3 
 

1 1 
 

3 41 

M
es

tr
a

d
o

s 

In
te

g
ra

d
o

s 

Ciências Agrárias 
     

1 
   

1 
 

2 

SOMA 
     

1 
   

1 
 

2 

M
es

tr
a

d
o

s 

Ciências Agrárias 10 
 

1 1 1 
 

1 
  

2 3 6 

C. Exact, Nat. e Tecn. 20 2 
 

5 12 2 
 

1 1 
  

22 

C. Humanas e Sociais 35a 1 1 1 10 10 14 
  

1c 
 

38 

Escola Sup. Enfer. 4b 
           

SOMA 69 3 2 7 23 12 15 1 1 3 3 66 

D
o

u
to

ra
m

en
to

s Ciências Agrárias 
            

C. Exact, Nat. e Tecn. 4 
  

1 1 1 
   

1 
 

4 

C. Humanas e Sociais 1 
    

1 5 
    

6 

SOMA 5 
  

1 1 2 5 
  

1 
 

10 

 
TOTAL 117 13 2 30 29 17 20 2 1 5 7 119 

Adaptado de UTAD, 2009 e 2010.  

 

Legenda: 

AD – Adequações; CR – Criações; AL – Alterações; a – inclui 4 Pós-graduações e uma Pós-licenciatura b – inclui 3 Pós-

licenciaturas e 1 Complemento de Formação c – Mestrado em Ensino da Matemática submetido para registo na DGES. 
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Nos dois anos lectivos, de 2006/2007 e 2007/2008, foram adequadas 74% das Licenciaturas, 

15% dos Mestrados e 20% dos Doutoramentos. No ano lectivo 2009/2010 foi adequado uma 

Licenciatura (1º ciclo) e criados cinco cursos de 2º ciclo e dois cursos de 3º ciclos, dos quais apenas 

o 1º ciclo e dois cursos de 2º ciclo funcionaram. 

 Com a alteração dos estatutos, a UTAD organiza-se desde Dezembro de 2008, por escolas. 

Desta forma, no ano lectivo 2009/2010, as alterações, adequações e criação de cursos já se 

encontravam aprovadas em Conselho Científico de Escola.  

 

4.2 Processo de Acreditação 

 

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro operacionalizou o Processo de Acreditação 

Prévia de Novos Ciclos de Estudo no Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA) com a 

Coordenação da Vice-reitoria para a Formação, Avaliação, Acreditação e Qualidade de Ensino 

(UTAD, 2010). 

O processo iniciou-se, internamente, com a recolha de informação necessária ao 

preenchimento dos formulários emitidos pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 

Superior (A3ES), instituída pelo decreto de lei-369/2007 de 5 de Novembro, com a cooperação de 

todas as Escolas que integram a UTAD e dos Serviços Centrais da Instituição. 

Numa segunda fase, toda a informação, relativa a cada curso foi inserida no sistema de 

informação da A3ES e submetida até 30 de Dezembro de 2009, para posterior verificação do Gestor 

do Procedimento (GP). Se o formulário apresentasse deficiências, o GP solicitava a sua superação, 

no prazo de 10 dias úteis. Uma vez corrigidas as deficiências, o processo era fechado e novamente 

submetido ao Conselho de Administração (CA). Este nomeava uma Comissão de Avaliação Externa 

(CAE), enviando-lhe o processo para avaliação. Competia à CAE, que analisava o processo, 

elaborar um relatório preliminar, para posteriormente ser enviado às Instituições de Ensino Superior 

(IES), para que, em audiência prévia, decidisse apresentar ou não apresentar pronúncia, num prazo 

de 15 dias úteis. Caso a Instituição não enviasse a pronúncia, o procedimento ficava pronto para 

decisão do CA. Caso contrário, em face da pronúncia apresentada, a CAE decidia se solicitava mais 

informações à Instituição e se modificava o seu relatório preliminar relativamente aos pontos 
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mencionados na pronúncia. Após a introdução das alterações consideradas oportunas, o relatório era 

fechado e enviado ao CA. 

No final, o CA tomava a decisão de acreditar, acreditar com condições ou não acreditar o 

novo ciclo de estudos proposto, de acordo ou não com o relatório da CAE. Se o CA não 

concordasse com a CAE e a IES ficasse desfavorecida, era solicitado um parecer à mesma sobre a 

intenção de decisão do CA. Após as diligências legalmente necessárias, o CA comunicava a sua 

decisão final ao Responsável da Instituição de Ensino Superior.  

Existia, ainda, a possibilidade do Responsável da Instituição de Ensino Superior recorrer ou 

não da decisão do CA, dispondo de 10 dias úteis para o fazer. Se não houvesse recurso, a decisão do 

CA tornava-se final. Se a IES apresentasse o recurso, o CA encaminhava o processo para o 

Conselho de Revisão (CR).  

Por fim, o CA comunica a decisão final (a sua, no caso de não ter existido recurso; a do CR, 

se tivesse existido recurso) ao IES e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e 

publicitava os resultados no sítio da internet da A3ES. 

Até 30 de Dezembro de 2009, prazo estipulado pela A3ES para apresentação dos Pedidos de 

Acreditação Prévia de Novos Ciclos de Estudos a iniciar em 2010-2011, foram submetidos dez 

cursos, dos quais, seis foram acreditados: dois cursos de 3º ciclo (Doutoramento) e quatro cursos de 

2º ciclo (Mestrado).  

Na tabela seguinte especificamos os cursos submetidos pela Escola de Ciências da Vida e 

Ambiente, à qual pertencem os cursos do Departamento de Ciências do Desporto, Exercício e 

Saúde.  

 

Quadro 7 – Cursos Acreditados no Departamento de Ciências do Desporto, Exercício e Saúde 

Escola de Ciências da Vida e Ambiente 

Curso Grau ECTS Decisão 

Ciências do Desporto, com Especialização em Avaliação e Prescrição na Actividade 

Física 
Mestre 120 

Acreditado por 5 

anos 

Gerontologia: Actividade Física e Saúde no Idoso Mestre 120 
Acreditado por 5 

anos 

Adaptado de UTAD 2010 
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Relativamente à Escola de Ciências Humanas e Sociais, onde se encontra inserido o 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário apenas foi submetido ao 

grau de Mestre o curso de Serviço Social. 

 

4.3 Suplemento ao Diploma  

 

 O suplemento ao diploma (SD) aparece no sentido de melhorar a transparência internacional 

e o reconhecimento académico e profissional equitativo das qualificações. Torna compreensíveis os 

valores concretos sobre as qualificações e sobre os títulos académicos no contexto educativo, 

promove a mobilidade, contribui para uma melhor inserção no mercado de trabalho aumentando a 

empregabilidade dos diplomados.  

O SD é um documento complementar do diploma que descreve o sistema de ensino superior 

português e o seu enquadramento no sistema educativo à data da obtenção do diploma, 

caracterizando a instituição que ministrou o ensino e que conferiu o diploma, assim como a 

formação realizada (grau, área, requisitos de acesso, duração normal, nível), o seu objectivo e os 

resultados obtidos.  

O SD tem natureza informativa, não substitui o diploma nem faz prova da titularidade da 

habilitação a que se refere. A sua estrutura segue o modelo elaborado pela Comissão Europeia, pelo 

Conselho da Europa e pela UNESCO/CEPES (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura) e é constituída por uma introdução obrigatória de esclarecimento e oito secções 

que devem ser totalmente preenchidas entre elas: as informações sobre o titular da qualificação; a 

identificação da sua qualificação; o nível da sua qualificação; o seu conteúdo e os resultados 

obtidos; a sua função da qualificação; informações complementares; autenticação do suplemento; 

informação sobre o sistema nacional de ensino superior.  

O suplemento ao diploma é um documento bilingue, escrito em português e inglês, e é 

emitido obrigatoriamente sempre que é proferido um diploma final de curso. A emissão do 

suplemento ao diploma é gratuita (UTAD, 2011).  

Relativamente ao Suplemento ao Diploma, a UTAD foi uma das 30 Instituições de Ensino 

Superior da Europa (entre 72 candidaturas) distinguidas em 2006 pela Comissão Europeia com o 

Suplemento ao Diploma (UTAD, 2009). Esta distinção foi o resultado de um projecto-piloto 
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iniciado em 2002/2003 com a Licenciatura em Economia, ao que se seguiu em 2003/2004 e 

2004/2005 idêntico trabalho com os restantes cursos da UTAD. 

O Suplemento ao Diploma é emitido pela entidade competente para a emissão do diploma, 

não o substituindo, sendo de carácter obrigatório. Segue o modelo elaborado pela Comissão 

Europeia, pelo Conselho da Europa e pela UNESCO, e tem como objectivo fornecer dados 

independentes e suficientes para melhor “transparência” internacional e reconhecimento académico 

e profissional equitativo das qualificações (diplomas, graus universitários, certificados, etc).  

Segundo o Artigo 1º da Portaria nº 30/2008 de 10 de Janeiro: 

• Descreve o sistema de ensino superior português e o seu enquadramento no sistema 

educativo à data da obtenção do diploma.  

• Caracteriza a instituição que ministrou o ensino e conferiu o diploma. 

• Caracteriza a formação ministrada. 

• Fornece informação detalhada sobre a formação realizada e os resultados obtidos. 

 

Em anexo X apresentaremos um exemplo de um suplemento ao Diploma da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro.  
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5. Organização do Sistema Educativo no Departamento de Desporto, Exercício e 

Saúde 

 

O Curso do Departamento de Ciências do Desporto, Exercício e Saúde, Licenciatura em 

Educação Física e Desporto (ensino de), foi adequado às directrizes de Bolonha, no ano lectivo 

2007/2008, e de 5 anos, transitou para 3 anos com 180 ECTS, e passou-se a designar Curso de 

Educação Física e Desporto Escolar.  

No mesmo ano, foi proposta a criação de dois novos cursos: (i) Ciências do Desporto e (ii) 

Reabilitação Psicomotora. A diminuição do número de Unidades de Crédito (UC) de cada curso 

reflecte somente a redução da duração do curso. As UC opcionais reduziram-se em número e em 

ECTS. Em termos de utilização de UC do plano anterior à adequação verifica-se que a mesma foi 

superior a 50%, no curso de Educação Física e Desporto Escolar, em número e em ECTS (UTAD, 

2010). 

Quadro 8 – Caracterização dos cursos de 1º ciclo 

 

 
Nº Anos Total ECTS Total UC 

Curso Processo Área Antes Actual Antes Actual Antes Actual 

Ciências do Desporto Criação 
Ciências Humanas e 

Sociais 
- 3 . 180 - 34 

Educação Física e Desporto 

Escolar 
Adequação 

Ciências Humanas e 

Sociais 
5 3 300 180 52 36 

Reabilitação Psicomotora Criação 
Ciências Humanas e 

Sociais 
- 3 - 180 - 36 

 

 

Quadro 9 – Continuação da caracterização dos cursos de 1º ciclo 

 
UC Opcionais 

UC Plano Antigo 
Nº ECTS 

Curso Processo Área Antes Actual Antes Actual Nº % ECTS % 

Ciências do Desporto Criação 
Ciências Humanas e 

Sociais 
- 12 . 60 - - - - 

Educação Física e 

Desporto Escolar 
Adequação 

Ciências Humanas e 

Sociais 
4 1 26 4,5 28 78% 108 60% 

Reabilitação Psicomotora Criação 
Ciências Humanas e 

Sociais 
- 0 - 0 - - - - 
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A decisão de redução da duração das licenciaturas de Desporto para três anos, decorrente do 

Processo de Bolonha, tornou urgente a análise da situação actual dos currículos das licenciaturas 

ministradas pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

 Até 31 de Março de 2010 a UTAD apresentou os pedidos de Acreditação Preliminar dos 

Ciclos de Estudos em funcionamento, organizados por Escola. Apresentamos de seguida, 

especificadamente, os cursos submetidos pela escola de Ciências da Vida e Ambiente e pela escola 

das Ciências Humanas e Sociais.  

 

Quadro 10 – Cursos de 1º, 2º e 3º ciclo da Escola de Ciências da Vida e Ambiente 

Curso Grau ECTS 

Ciências do Desporto 
1º Ciclo 

(Licenciado) 
180 

Educação Física e Desporto Escolar 
1º Ciclo 

(Licenciado) 
180 

Reabilitação Psicomotora 
1º Ciclo 

(Licenciado) 
180 

Ciências do Desporto, especialização em Avaliação e Prescrição na Actividade 

Física 

2º Ciclo 

(Mestrado) 
120 

Ciências do Desporto, especialização em Actividades de Academias 
2º Ciclo 

(Mestrado) 
120 

Gerontologia: Actividade Física e Saúde no Idoso 
2º Ciclo 

(Mestrado) 
120 

Ciências do Desporto, especialização em Desenvolvimento da Criança 
2º Ciclo 

(Mestrado) 
120 

Ciências do Desporto 
3º Ciclo  

(Doutoramento) 
180 

 

 

Quadro 11 – Curso do 2º ciclo da Escola de Ciências Humanas e Sociais 

Curso Grau ECTS 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
2º Ciclo 

(Mestrado) 
180 

 

 

A estrutura curricular de um curso é o conjunto de áreas científicas que o integram e o 

número de créditos que um estudante deve reunir em cada uma delas para: (a) A obtenção de um 

determinado grau académico; (b) A conclusão de um curso não conferente de grau; (c) A reunião de 

uma parte das condições para obtenção de um determinado grau académico. 
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De acordo com um estudo realizado por Monteiro e Lopes, (2005), aquando da flexibilidade 

das estruturas curriculares portuguesas no processo de Bolonha, nas licenciaturas em Economia, a 

análise aponta para uma menor flexibilidade das licenciaturas portuguesas actuais face à realidade 

europeia de referência, exigindo-se a frequência de uma proporção maior de disciplinas obrigatórias 

e oferecendo um menor leque de disciplinas optativas. 

No caso do Departamento de Ciências do Desporto, Exercício e Saúde da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, o número total de unidades curriculares após a adequação e a criação 

dos cursos até reduziu nas licenciaturas em Educação Física e Desporto Escolar, como podemos 

observar no quadro 10.  

 

Quadro 12 – Alteração UC no 1º Ciclo de Educação Física e Desporto Escolar 

Licenciatura em Educação Física e Desporto Escolar 

 
180 ECTS 

Número Total de unidades curriculares antes da alteração 36 

Número Total de unidades curriculares depois da alteração 34 

Número Total de unidades curriculares suprimidas 4 

Número Total de unidades curriculares introduzidas 2 

 

 

A uniformização das UC veio também permitir suprimir UC semelhantes mas com 

designações distintas existentes quer nos diferentes ramos do curso de Ciências do Desporto, quer 

nos restantes cursos do Departamento de Ciências do Desporto, Exercício e Saúde da Escola de 

Ciências da Vida e do Ambiente da UTAD. 

Os planos de estudos devem ser descritos nos termos indicados pelo despacho do Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, através da utilização de um formulário respondendo aos 

seguintes marcos (Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2006): 

a) Estabelecimento de ensino que ministra o curso. 

b) Unidade orgânica do estabelecimento de ensino (p. ex., faculdade, escola, instituto) 

através da qual o curso é ministrado (se aplicável). 

c) Denominação do curso. 
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d) Grau ou diploma conferido. 

e) Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência e acumulação de 

créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma. 

f) Duração normal do curso (o número de anos, semestres e ou trimestres lectivos em que o 

curso deve ser realizado pelo estudante, quando a tempo inteiro e em regime presencial). 

g) Opção, ramos, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos 

alternativos em que o curso se estrutura (se aplicável). 

 

5.1 Alteração de ciclo de estudos 

 

No relatório da alteração do plano curricular do ciclo de estudos deve conter a denominação, 

anterior e actual, do curso em questão; a alteração das áreas científicas, as suprimidas e as 

acrescentadas; a alteração das unidades curriculares, das horas de contacto e por fim uma nota 

sumária descrevendo as principais razões da introdução da alteração.  

Na escola de Ciências da Vida e do Ambiente as alterações foram feitas subscrevendo 

alguns requisitos: (i) dar resposta à experiência adquirida nas edições anteriores do curso, (ii) 

harmonizar as unidades de crédito (iii) aumentar as horas lectivas em determinadas áreas. 

A uniformização das UC veio também permitir suprimir UC semelhantes mas com 

designações distintas existentes quer nos diferentes ramos, quer nos restantes cursos do 

Departamento de Ciências do desporto, Exercício e Saúde da Escola de Ciências da Vida e do 

Ambiente da UTAD. 

 

Em anexo XI apresentamos o plano de estudos do 1º Ciclo de Educação Física e Desporto 

Escolar. 

Como fórum de discussão, gostaríamos de equiparar as observações finais reveladas pela 

nossa pesquisa com as declarações de alguns autores, ressaltando os pontos mais importantes que 

nos indicam que a UTAD se soube adaptar correctamente às alterações impostas por Bolonha.  

 

Segundo a Comissão Europeia (2009), foi feito um inquérito Eurobarómetro dirigido a 

estudantes universitários que revelou que estes aspiram a um mais amplo acesso ao ensino superior 

e que as universidades deviam criar formas de cooperação com o mundo do trabalho e com a 
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aprendizagem ao longo da vida. Assim, por exemplo, uma percentagem esmagadora de estudantes 

(97%) afirmou ser importante dotar os alunos com conhecimentos e competências necessários para 

o respectivo sucesso no mercado do trabalho.  

Uma grande maioria (87%) concordou também que era importante que os estabelecimentos 

de ensino superior fomentassem a inovação e incrementassem uma mentalidade empreendedora 

entre os seus estudantes e o seu pessoal, assim como que criar a possibilidade de realizar estágios 

em empresas privadas como parte integrante de um programa de estudo. Existem mais estudantes a 

querer estudar no estrangeiro e há uma maioria que pretende obter mais informação sobre a 

qualidade dos estabelecimentos de ensino superior, para poder fazer escolhas fundamentadas em 

relação aos seus estudos. 

Para responder a esta aspiração e facilitar a inserção/reinserção profissional dos recém-

diplomados, a UTAD criou em 2002, o Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Activa, que inclui 

uma extensa base de dados de estudantes, diplomados e empresas, que em parceria com a 

Associação de Antigos Estudantes (alumni), funciona como elo de ligação e de comunicação entre o 

antigo aluno e a Universidade (UTAD, 2010). 

No sentido de obter índices de empregabilidade e indicadores sobre saídas profissionais, a 

UTAD procura desenvolver e consolidar pontes com o mercado de trabalho e com os antigos 

alunos, tendo criado em 2007 o Observatório do Percurso Profissional. Neste âmbito, foi 

desenvolvido e aplicado um questionário, com o propósito de entre outros aspectos, averiguar sobre 

os índices de inserção no mercado de trabalho dos seus alunos, tendo-se observado uma taxa de 

empregabilidade elevada (87%), embora se tenha registado um decréscimo de 4% em relação ao 

anterior quadriénio. Os valores mais elevados (superiores a 90%) registam-se nas Ciências e 

Tecnologia e Ciências Empresariais (UTAD, 2011). 

Ainda em 2009, foi criado um Gabinete de Pré-Incubação, em parceria com o Centro de 

Inovação de Trás-os-Montes e Alto Douro, que recentemente passou a designar-se Business 

Innovation Centre, com o objectivo de dinamizar e incentivar ao empreendedorismo. 
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Conclusões 

  

De acordo com Brás (2006), Bolonha converteu-se na nova “Meca” da formação. E 

independentemente de ter um enorme grupo de aceitação ou não, e de ser ou não um modelo de 

formação mais justo e completo, sabia-se que iria iniciar-se uma longa marcha mesmo sem saber 

propriamente o que iríamos encontrar. O autor refere que formar melhor (qualificar) em menos 

tempo é um absurdo, que a educação é um fenómeno que não é redutível a um espaço e a um 

tempo, ela exerce-se muito para além dos muros da escola. Mas apesar da tempestade de aspectos 

negativos, paradoxalmente, refere também que pode trazer algo de positivo, caso as alterações 

curriculares contribuam para dar um novo sentido ao desenvolvimento profissional.  

Seja nas entrevistas ou na literatura encontra-se concordância na necessidade de reforma ou 

"reconstrução" da universidade europeia, enquanto a discordância prende-se na mudança proposta e 

ao tempo de implementação (Bianchetti, 2009). 

É, portanto, verdade que o processo de Bolonha trouxe mudanças fundamentais e dramáticas 

nas estruturas de ensino superior em todo o espaço Europeu, na área da educação, e estas 

continuarão a ocorrer e a consolidar-se nos próximos anos.  

Perseguindo o modelo de Bolonha, as recentes alterações à Lei de Bases do Sistema 

Educativo consagram entre outros, os seguintes aspectos: (i) a organização da formação superior 

com base no paradigma resultante do sistema de créditos europeu; (ii) a adopção do modelo de três 

ciclos de estudos conducentes aos graus de licenciado, mestre e doutor, alargando ao ensino 

politécnico a possibilidade de conferir o grau de mestre; (iii) a modificação das condições de acesso 

ao ensino superior para os que nele não ingressaram na idade de referência, atribuindo aos 

estabelecimentos de ensino superior a responsabilidade pela sua selecção; (iv) a criação de 

condições legais para o reconhecimento da experiência profissional através da sua creditação; (v) a 

atribuição de diplomas pela conclusões das diferentes etapas em que se organize cada ciclo de 

estudos e; (vi) a participação dos estabelecimentos de ensino em formas diversificadas de formação 

não conferente de grau quer inicial, quer ao longo da vida (Neves, 2005). 

A Comissão Europeia tem colaborado com os Estados-Membros e o sector do ensino 

superior, a fim de contribuir para a aplicação da agenda de modernização das universidades no 

quadro da Estratégia de Lisboa para o Crescimento e o Emprego, com apoio concedido através do 
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programa de aprendizagem ao longo da vida (acções Erasmus), do 7.º programa-quadro de 

investigação da UE e do programa para a competitividade e a inovação, bem como através dos 

fundos estruturais e de empréstimos do Banco Europeu de Investimento (Comissão Europeia, 

2009). 

As reformas do ensino superior, mediante os seus programas e as suas políticas externas são 

igualmente apoiadas pela comissão europeia. A título de exemplo, refira-se o programa Erasmus 

Mundus, que concede bolsas a estudantes de todo o mundo para realizarem cursos integrados de 

mestrado, e numa nova fase, estudos de doutoramento, em diversos países europeus (Comissão 

Europeia, 2009). 

A concretização do Processo de Bolonha na UTAD começou com a aprovação em 2005, do 

Regulamento de Criação e Reestruturação de Cursos e Aplicação de Sistema de Créditos 

Curriculares (ECTS). As mudanças sentidas na UTAD foram também devidas a outros factores, 

como a alocação dos cursos em escolas em função das suas áreas científicas, dotadas de órgãos 

próprios de coordenação pedagógica e científica e o esforço colocado pela instituição em estratégias 

de cultura de qualidade (UTAD, 2010). 

Podemos ainda constatar que a UTAD é uma das instituições de Ensino Superior da Europa 

(entre 72 candidaturas) distinguida em 2006 pela Comissão Europeia com o Suplemento ao 

Diploma, o que nos leva a inferir que esta instituição de ensino superior soube cumprir e adaptar-se 

às directrizes e aos níveis exigidos pela UE. Entre os efeitos positivos do Processo de Bolonha 

podemos mencionar a maior legibilidade dos cursos, resultante da maior harmonização de 

designações, da explicitação dos resultados de aprendizagem, ou da adopção do sistema ECTS. 

Decorre daqui um mais fácil reconhecimento e transferência de formações realizadas, reforçando a 

mobilidade nacional e internacional dos estudantes e docentes.  

Conclui-se ainda que todos os ciclos de estudo, especialmente no DCDES, possuem 

unidades de crédito ajustadas e com competências transversais, com um vasto número de acções 

extracurriculares como organização e participação em conferências, seminários, visitas de estudo e 

formações. 

O método de adaptação aos pressupostos de Bolonha na UTAD envolveu toda a comunidade 

educativa, resultando numa profunda alteração da sua relação com a universidade e com o ensino e 

aprendizagem. A pesquisa efectuada, através dos relatórios anuais da UTAD, aponta também para 
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uma percepção geral, por parte dos docentes e discentes da instituição, quanto à efectiva alteração 

em diversas metodologias, tanto de avaliação como de ferramentas e abordagens pedagógicas.  

Ressalva-se ainda que, pelas auscultações realizadas e pelas evidências apresentadas ao 

longo deste trabalho, o processo de transição foi gradual, organizado e implementado, em todas as 

etapas, de forma conjunta e coordenada, sendo o balanço, até ao momento, genericamente positivo.  

Atendendo ao actual cenário de forte contenção que o Mundo, a Europa e em particular 

Portugal vivem; poderá haver muita incerteza quanto às questões de sustentabilidade das diversas 

instituições de Ensino Superior, contudo queremos acreditar que com responsabilidade, autonomia e 

esforço, os novos tempos, apesar de difíceis, se soubermos actuar proactivamente poderão estar 

cheios de oportunidades.  
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Novas Propostas de Trabalho  
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Novas Propostas de Trabalho 

 

As ideias e sugestões de trabalho apresentadas, são apenas uma ínfima parte daquilo que é o 

universo do ensino e das suas reformulações. È verdade que, qualquer trabalho no campo do ensino, 

representa apenas o momento em que são escritos e portanto, existirá sempre uma infinidade de 

possibilidades do tema. No seguimento deste projecto surgiram-nos algumas dúvidas/questões que 

gostaríamos de ver futuramente esclarecidas, entre elas: 

A grande junção das designações de novos cursos trouxe mudanças variáveis e positivas no 

sistema de ensino, no entanto, será que estas são reconhecidas pelos alunos universitários transactos 

ao processo de Bolonha?  

Julgamos também interessante avaliar o impacto que o processo de Bolonha criou na 

mobilidade dos estudantes universitários, medindo o seu crescimento em números reais assim como 

a taxa de empregabilidade nos países aderentes a Bolonha.  

Para este efeito, a operacionalização destas questões abrange a elaboração e tratamento de 

questionários aos alunos da UTAD, matriculados nos anos antecedentes ao Processo de Bolonha 

assim como aos alunos que ingressam no programa Erasmus. 
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