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Resumo 
 
O Processo de Bolonha veio provocar alterações profundas no ensino 
superior em toda a Europa. O lançamento do EEES em 2010 constituiu 
um marco importante na via de um espaço de ensino superior aberto, 
com uma maior compatibilidade e comparabilidade, e da criação de 
sistemas europeus de ensino superior mais apelativos e competitivos a 
nível internacional. Foram realizados progressos importantes em muitos 
domínios, mas há ainda muito a fazer para assegurar a concretização de 
todas as metas de Bolonha durante a próxima década. 
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SÍNTESE 
A presente nota tem por objectivo informar o Parlamento Europeu (PE) sobre o estado de 
execução e as perspectivas do Processo de Bolonha. Após a síntese, que inclui as nossas 
recomendações, a 1.ª Parte apresenta uma visão geral dos tópicos, desenvolvimentos e 
tendências relativamente ao Processo de Bolonha desde 1998. A 2.ª Parte apresenta um 
relatório de progresso sobre as reformas de Bolonha e identifica as realizações e futuros 
desafios com respeito a domínios individuais de Bolonha. A 3.ª Parte apresenta em termos 
gerais as conclusões mais importantes. A presente nota tem por base as avaliações mais 
recentes do Processo de Bolonha (2009 e 2010) e a vasta experiência dos autores em 
questões relacionadas com o mesmo. 
 
Em apenas uma década, o processo intergovernamental de Bolonha conduziu, em 
conjunto com outras agendas de modernização ao nível da UE e nacional, a uma 
“mudança fundamental e radical do ensino superior” na Europa e mereceu grande atenção 
noutras partes do mundo. As reformas de Bolonha – que, desde o seu início, têm tido o 
apoio da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho no quadro das suas 
responsabilidades – visavam conseguir “um maior grau de compatibilidade e 
comparabilidade” dos sistemas de ensino superior no seio da Europa e reforçar “a 
capacidade de atracção e a competitividade” globais do ensino superior europeu 
(Declaração de Bolonha de 1999). Para tal, foram definidas diversas metas e linhas de 
acção que deveriam ser concretizadas até 2010. 47 dos 50 signatários da Convenção 
Cultural Europeia aderiram entretanto ao Processo. Em 2010, foi lançado o Espaço 
Europeu de Educação Superior (EEES) e registaram-se progressos substanciais no sentido 
da realização dos objectivos de Bolonha. No entanto, as avaliações demonstram que são 
necessários esforços adicionais em vários domínios para que as reformas sejam 
integralmente concretizadas, o que explica o motivo pelo qual os Ministros definiram 2020 
como o novo prazo para a conclusão do Processo de Bolonha. 
 
Foram alcançados progressos positivos na implementação das reformas de Bolonha na 
última década, designadamente no que diz respeito aos “elementos essenciais”, mas a 
implementação processou-se a ritmos diferentes nos países signatários, e nenhum deles a 
concluiu integralmente. Em especial, a concretização das metas ao nível institucional 
poderia ser melhorada, e as reformas de Bolonha ainda não foram integralmente aceites 
pelas instituições e pelos estudantes. Este facto pode dever-se a uma abordagem que é 
excessivamente “instrumental” em vez de “holística”, bem como a uma comunicação 
inadequada dos objectivos de Bolonha às instituições e estudantes do ensino superior. Em 
Budapeste / Viena 2010, os Ministros comprometeram-se a assegurar uma maior 
participação destas partes interessadas no futuro. 
 
Os receios (ou esperanças) de que as reformas conduzissem a uma “harmonização” do 
ensino superior na Europa revelaram-se infundados. Foi conseguida uma maior 
comparabilidade e convergência em determinados domínios (por exemplo, a nível da 
estrutura dos diplomas), tendo surgido paralelamente novas divergências devido à 
diversidade da paisagem do ensino superior na Europa e aos diferentes perfis de cada 
instituição de ensino superior (por exemplo, relativamente à duração dos dois ciclos 
iniciais), bem como a diferentes interpretações e à execução prática dos elementos da 
reforma (por exemplo, ECTS (Sistema Europeu de Acumulação e Transferência de 
Créditos), resultados da aprendizagem).  
 
A concretização das metas e os futuros desafios também divergem consideravelmente 
entre elementos individuais. O sistema de diploma em dois ciclos constitui agora o 
princípio estruturante em todos os países, mas alguns cursos (por exemplo, Medicina) 
ainda não estão integrados e os números relativos às matrículas nos novos diplomas 
continuam a ser reduzidos em certos países. Os estudantes criticam o facto de o acesso ao 
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segundo ciclo estar muitas vezes condicionado a requisitos adicionais. Os resultados da 
reforma curricular são menos uniformes. O ECTS, os resultados da aprendizagem e o 
Suplemento ao Diploma (SD) continuam a estar insuficientemente relacionados entre si e 
são aplicados muitas vezes de uma forma superficial e inconsistente em toda a Europa. A 
modularização aprofundada dos currículos só é uma realidade numa minoria dos países do 
EEES. O ensino e a aprendizagem centrados no estudante estão a avançar, mas não foram 
aplicados integralmente em nenhum dos países, e o grau de implementação varia 
significativamente entre instituições de ensino superior. 
 
Foram conseguidos excelentes progressos em termos de garantia da qualidade (GQ). 
As Normas e Directrizes Europeias para a Garantia da Qualidade (ESG), o Registo Europeu 
de Garantia de Qualidade do Ensino Superior (EQAR) e a Rede Europeia para a Garantia da 
Qualidade no Ensino Superior (ENQA) melhoraram consideravelmente a garantia da 
qualidade ao nível europeu. Existem agora sistemas de GQ em praticamente todos os 
países, apesar de nem todos estarem alinhados com as ESG. Até à data, apenas alguns 
organismos de GQ fizeram o seu registo no EQAR e é necessária uma maior participação 
das instituições e das partes interessadas (incluindo os estudantes). São poucos os países 
que criaram um Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) totalmente compatível com 
o quadro de qualificações à escala do EEES. Dada a sua importância em termos de 
transparência, reconhecimento, mobilidade e aprendizagem ao longo da vida, os QNQ têm 
agora de ser implementados, de preferência até 2012, devendo ser dada especial atenção 
à utilização dos resultados da aprendizagem. 
 
Os resultados ao nível do reconhecimento continuam a ser insuficientes. Instrumentos 
de reconhecimento como o ECTS e o Suplemento ao Diploma são cada vez mais utilizados 
na Europa, apesar de o seu impacto ser afectado por diferenças na interpretação e por 
uma implementação não uniforme entre países e instituições (e até entre departamentos). 
Também o reconhecimento continua a ter raramente por base os resultados da 
aprendizagem. A Convenção de Lisboa sobre o Reconhecimento de Qualificações (CLR) 
relativas ao Ensino Superior na Região Europa foi ratificada por quase todos os países do 
EEES, mas ainda não há uma interpretação correcta do seu conceito de “diferenças 
substanciais”. O objectivo inicial de melhorar a mobilidade dos estudantes (e dos 
docentes) foi confirmado pela meta de 20% definida em 2010. A medição do êxito tem 
sido dificultada pela (fraca) qualidade dos dados disponíveis, mas, ao que parece, os 
receios de um impacto negativo de Bolonha na mobilidade foram infundados, apesar de a 
mobilidade estar desenvolvida de forma muito irregular no seio do EEES. A participação no 
Erasmus aumentou quase para o dobro em dez anos. Alguns países parecem já estar 
próximos (ou já ter ultrapassado) a meta dos 20% de mobilidade. O afluxo de estudantes 
de países não pertencentes ao EEES que querem obter um diploma aumentou muitíssimo. 
No entanto, continuam a existir obstáculos à mobilidade em domínios como o 
reconhecimento, os procedimentos administrativos (vistos, autorizações de trabalho, etc.) 
e o financiamento, que é considerado um dos principais factores de dissuasão para os 
estudantes provenientes de contextos de menor disponibilidade financeira. As “janelas de 
mobilidade” ainda não são prática comum. 
 
Devido à falta de indicadores precisos e a uma monitorização insuficiente, existe muito 
pouca informação sólida sobre o que foi conseguido em termos da dimensão social e, em 
particular, da participação dos grupos da população que são socialmente ou de alguma 
outra forma desfavorecidos no ensino superior. Todos os países do EEES seguem políticas 
de igualdade de participação, mas poucos parecem ter criado estratégias abrangentes. 
Apesar dos progressos registados a nível da participação de estudantes de contextos 
socioeconómicos mais humildes, continua a existir um “filtro social” considerável no EEES. 
Ainda não existe uma base sólida de informações concretas sobre a empregabilidade 
dos diplomados e, designadamente, sobre a aceitação das licenciaturas no mercado de 
trabalho. Os estudos com base nos países mostram um bom grau de absorção de 
estudantes do primeiro ciclo, designadamente de “licenciados profissionais”, mas a maioria 
das universidades questiona a licenciatura enquanto grau de habilitação para o mercado 
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de trabalho, o que prejudica a sua credibilidade. Existe actualmente uma cooperação com 
os empregadores em matéria de currículos, mas, ao que parece, essa cooperação não tem 
aumentado com o decorrer do tempo.  
 
As tentativas no sentido de associar o Espaço Europeu de Investigação (EEI) ao 
EEES, através da introdução de programas de doutoramento e escolas superiores mais 
estruturados, registaram avanços, também sob a forma de programas de colaboração em 
cursos de doutoramento (oferecidos em conjunto por universidades e empresas) e 
doutoramentos europeus conjuntos. No entanto, os estudos de doutoramento e o estatuto 
dos doutorandos continuam a variar bastante no EEES. A dimensão externa do EEES 
está a revelar-se um sucesso. A entrada no EEES de estudantes não pertencentes ao EEES 
registou um aumento notável na última década, e as reformas têm merecido um 
acolhimento positivo pelo mundo fora. Foi adoptada uma estratégia externa (2007) e 
realizaram-se dois Fóruns Políticos sobre o Processo de Bolonha em 2009 e 2010. 
Continuam, contudo, a registar-se défices na promoção global do EEES junto de 
estudantes de países terceiros. 
 
Recomendações 
1. O Parlamento Europeu (PE) deve apelar a todas as partes interessadas para que 

mantenham a dinâmica do processo de Bolonha e criem um EEES que seja 
verdadeiramente apelativo e competitivo. A consolidação e a conclusão das actuais 
linhas de acção de Bolonha devem constituir a primeira prioridade para a próxima 
década. Os processos de informação e inclusão de todas as partes interessadas 
(incluindo os estudantes) devem continuar a ser alargados e a dispor de um 
financiamento acrescido para melhorar a aceitação das reformas. Devem também ser 
tomadas medidas para que as realizações e os benefícios resultantes das reformas de 
Bolonha e do apoio dado pela União Europeia (UE) ao Processo sejam objecto de uma 
melhor divulgação a um público mais alargado (por exemplo, audiências públicas do 
PE, folhetos informativos e eventos disponibilizados pelos serviços de informação do 
PE). 

 
2. A avaliação do progresso das reformas está a ser dificultada em certos domínios (por 

exemplo, dimensão social, empregabilidade), devido à falta de metas precisas. O PE 
deve exigir a definição de metas quantitativas, incluindo indicadores claramente 
definidos, em todos os domínios, bem como o estabelecimento de sistemas de 
recolha de dados para medir o grau de concretização das metas. A concretização das 
metas deve ser verificada periodicamente (de dois em dois anos) por avaliadores 
independentes que não estejam envolvidos na governação do Processo de Bolonha. 

 
3. Os países signatários devem integrar as áreas disciplinares ainda em falta no sistema 

de diploma de dois ciclos, de modo a garantir aos estudantes que concluem um ciclo 
de Bolonha um acesso razoável ao ciclo seguinte. A reforma curricular tem de 
avançar, para o que é necessário que as instituições de ensino superior descrevam os 
seus currículos através de resultados de aprendizagem e ECTS e aprofundar a 
abordagem centrada no estudante. Além disso, a UE deve promover o 
desenvolvimento de currículos verdadeiramente europeus (por exemplo, Estudos 
Europeus, Direito Europeu) e programas de estudo conjuntos através do alargamento 
dos seus mecanismos de financiamento, como o Erasmus e o Erasmus Mundus. Para 
seguir de perto o acesso ao mercado de trabalho (empregabilidade) dos titulares de 
diplomas segundo o Processo de Bolonha, há que realizar periodicamente um inquérito 
aos diplomados à escala europeia; deve ser igualmente feito um maior 
acompanhamento das trajectórias de estudo e emprego após a conclusão da 
licenciatura. Além disso, o PE deve uma vez mais incentivar o diálogo e a colaboração 
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entre o mundo do trabalho e o ensino superior no sentido da criação conjunta de 
currículos, incluindo experiências de trabalho. Para reforçar o terceiro ciclo e a ligação 
ao EEI, o PE deve defender as escolas e os programas de doutoramento conjuntos 
através de um aumento do financiamento na próxima geração de programas de ensino 
e investigação da UE. O PE deve continuar a pugnar pela criação de um plano de 
doutoramento industrial europeu que já tinha defendido em 2009. 

 
4. São necessários esforços continuados para tornar a mobilidade na verdadeira “marca” 

do EEES. O PE deve intensificar o seu apoio à mobilidade através do aumento do 
envelope financeiro para a próxima fase dos programas da UE e do alargamento do 
âmbito geográfico dos programas a todo o EEES. Os países signatários devem criar 
estratégias de promoção da mobilidade e eliminar os obstáculos à mobilidade (por 
exemplo, vistos, possibilidade de transferência de bolsas, empréstimos e pensões). As 
instituições devem criar currículos que facilitem a mobilidade (por exemplo, janelas de 
mobilidade, programas conjuntos) e melhorar o reconhecimento. 

 
5. Deve ser dado apoio às instituições para melhorarem o reconhecimento e a 

transferência de créditos através da implementação do ECTS, dos resultados da 
aprendizagem, do SD e da CLR em termos comparáveis e correctos em toda a Europa 
(por exemplo, um guia destinado aos utilizadores europeus sobre o reconhecimento e 
seminários europeus de formação financiados pela Comissão). Os países signatários 
devem assegurar a introdução integral e comparável de Quadros Nacionais de 
Qualificações de acordo com o Quadro de Qualificações (QQ) do EEES que é 
urgentemente necessário para facilitar a mobilidade, o reconhecimento e a 
aprendizagem ao longo da vida. 

 
6. Para assegurar progressos continuados relativamente aos sistemas de garantia da 

qualidade, o PE deve instar os Estados-Membros e as instituições a procederem a 
uma implementação integral dos sistemas de Garantia de Qualidade (GQ) de acordo 
com as Normas europeias e Directrizes para Garantia da Qualidade (ESG). As 
agências e redes de GQ devem intensificar a cooperação e o diálogo relativamente à 
GQ com outras partes do mundo e criar um entendimento comum relativamente aos 
princípios de GQ. O PE deve renovar o seu convite à Comissão para que esta mantenha 
o apoio a actividades no domínio da GQ e apresente relatórios de progresso sobre a 
criação de sistemas de GQ ao nível nacional e europeu. 

 
7. Para reforçar a dimensão externa do EEES e promover a Europa à escala global como 

destino de estudo, o PE deve incentivar actividades de promoção do ensino superior à 
escala global, designadamente esforços europeus conjuntos, e convidar a Comissão a 
apoiar a promoção institucional e nacional através de uma campanha de promoção 
europeia conjunta. 

 

 
 


