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Vou aproveitar a oportunidade para inserir o tema do Tratado de 
Bolonha nesta discussão. 

As reformas associadas ao tratado de Bolonha são uma oportunida-
de de mudança e um desafio para as universidades. Com estas reformas 
pretende-se alinhar o ensino superior dos países do Sul da Europa com 
as práticas já existentes há muitos anos nos países do Norte da Europa. 

O ensino superior ficará dividido em três graus: o primeiro com a 
duração de 3 anos designar-se-á por licenciatura, provavelmente equi-
parada ao nosso actual bacharelato; o segundo grau será o de mestrado, 
com uma duração de 2 anos, e por fim o terceiro, correspondente ao 
grau de doutoramento, com uma duração de 3 a 4 anos.

O primeiro ciclo de formação com a duração de 3 anos tem, no meu 
ponto de vista, uma grande vantagem: a duração parece bastante ade-
quada para formar indivíduos com uma razoável empregabilidade as-
sente numa flexibilidade de formação combina  educação com o treino, 
o que permite um maior foco no desenvolvimento de competências e na 
aprendizagem ao longo da vida. 

Estes conceitos são extremamente poderosos porque é um facto que 
hoje em dia, e cada vez mais, faz menos sentido perspectivar um em-
prego de longa duração e é esta certamente umas das razões para as 
remodelações em curso.

O novo modelo vai também dar menos ênfase aos graus de nomencla-
tura habituais no nosso ensino, como é o de engenheiro ou o de doutor.

O novo modelo aposta também numa maior responsabilidade do 
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estudante em assumir o seu percurso, permitindo também no final do 
primeiro ciclo escolher uma orientação mais específica.

Acredito que os call centres na proximidade das escolas superiores 
fornecem uma oportunidade de emprego temporário que poderá ser um 
excelente contributo para o desenvolvimento da maturidade, porque 
disponibiliza uma experiência de contacto com a realidade de trabalho 
empresarial, que tem como consequência uma maior empregabilidade.

A combinação de ingredientes presentes no exemplo mencionado no 
Reino Unido resulta de uma combinação de três entidades chave: as ins-
tituições do ensino superior, as empresas e as entidades governamentais. 
São estas parcerias, que envolvem estas entidades, que são fundamentais 
para o sucesso de uma iniciativa que pretende o desenvolvimento re-
gional, tirando obviamente partido das tecnologias de informação, que 
facilitam a descentralização.

Estamos portanto a atravessar uma fase de mudança e talvez por isso 
seja uma fase um pouco confusa, mas acredito que quando todo o sis-
tema estiver implementado resultará num ensino superior mais flexível, 
com mais capacidade de se adaptar a novas profissões.


