
12 Anos da ANET 

Exmo. Presidente da ANET, Exmo. presidente da secção regional Centro da ANET, caros 

membros da ANET, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. 

Agradeço o convite que me foi dirigido para estar presente neste aniversário da ANET 

e aproveito para apresentar em nome do Presidente do IPVC votos de uma longa e 

frutuosa vida a esta instituição, agora Ordem dos Engenheiros Técnicos, que hoje 

comemora os seus 12 anos.  

É uma enorme honra ter sido convidada para falar das relações institucionais entre os 

institutos politécnicos e a ANET, mas porque não estou certamente a par da história 

das relações entre a ANET e os diversos institutos politécnicos e das suas múltiplas 

variantes, falarei somente da equipa ANET/ESTG/ IPVC e do seu relacionamento nos 

últimos seis anos.  

Naturalmente que já havia um relacionamento anterior nos processos de acreditação 

dos antigos bacharelatos pela APET/FEANI, e na criação das licenciaturas bi-etápicas. 

Neste último caso é importante recordar que as licenciaturas bi-etápicas acabaram 

com o estágio obrigatório no final do bacharelato, que integrava profissionalmente os 

alunos de forma mais precoce do que as universidades, mas mais ao encontro das 

necessidades do mercado de trabalho e que levou, no caso de algumas engenharias, a 

que disciplinas básicas fossem leccionadas no 2º ciclo para ir ao encontro das 

competências que a Ordem dos Engenheiros exigia para o reconhecimento desses 

cursos.  

Nestes últimos 6 anos tivemos verdadeiras revoluções no ensino superior: Bolonha 

(2005); Novo regime jurídico (RJIES- 2007); ECDESP (2009); Agência de acreditação 

(A3ES, 2010). Em todos estes processos houve sempre um diálogo permanente com a 

ANET. 

Mas o relacionamento mais íntimo está claramente ligado à mudança de paradigma no 

ensino superior que tínhamos pela frente: a implementação de um novo modelo de 

ensino - o modelo comummente designado de Modelo de Bolonha. Era uma nova 

abordagem do sistema ensino/aprendizagem, agora mais centrado no aluno e na 



aquisição e desenvolvimento de competências, assim como no reforço da formação 

que permita uma aprendizagem ao longo da vida. Este relacionamento de proximidade 

com os diversos Politécnicos começou com o Eng. Hélder Pita que, durante o seu 

périplo pelos politécnicos chegou em 3 de Junho de 2005 a Viana do Castelo 

apresentando um trabalho de referência que facilitou indubitavelmente o nosso 

trabalho de restruturação dos cursos para Bolonha. No mesmo ano a ESTG acolhe a 

delegação das engenharias do CCISP sendo convidados o Eng. Técnico Augusto Guedes 

e o Eng. Sebastião Feio. Foi claro nessa data que a Ordem dos Engenheiros não tinha 

desenvolvido ainda qualquer trabalho sobre Bolonha e ainda discutia a questão dos 3 

anos mais 2 ou 4 anos mais um e que estavam bastante renitentes em relação à 

implementação do processo de Bolonha. Era claro para todos que modelo de Bolonha 

e as licenciaturas de 3 anos se adaptam melhor ao ensino politécnico, mais 

profissionalizante, mais teórico-prático, do que ao modelo universitário, de natureza 

mais conceptual.  

 

Não me canso de referir em diversas sessões oficiais o papel que a ANET desempenhou 

na reestruturação de Bolonha nos cursos da ESTG/IPVC. Na ESTG/IPVC, as 

competências dos diplomados e a distribuição de ECTS das propostas de 

reestruturação dos cursos de Engenharia obedeceu logo à partida aos critérios 

definidos pela ANET/FEANI e resultou claramente de um diálogo constante entre as 

duas instituições. 

 

Houve outros momentos de proximidade aquando do registo posterior de todos os 

cursos reestruturados e dos novos cursos e no, meu caso pessoal, a criação do colégio 

de Eng. Alimentar da ANET onde trabalhei directamente com o colega responsável da 

ANET.  

Em Fevereiro/Março de 2006 os politécnicos são convidados pela ANET a integrar uma 

comitiva a Angola com o objectivo de estudar a possível criação da então designada 

Universidade Fernando Marcelino no Huambo, onde teve lugar a conferência A 

ENGENHARIA, A ANET e A CPLP, em que os IPs presentes. Posteriormente em 

Dezembro de 2006 decorre no IED uma reunião de constituição da sociedade 



proprietária da Universidade Fernando Marcelino e o projecto do Huambo e dos 

estatutos desta. Por motivos da legislação angolana vigente à data este projecto foi 

adiado. 

 

Em 2006 e 2007 tivemos diversos contactos aquando da consulta pública do novo 

regime jurídico das instituições de ensino superior e convém não esquecer que as 1ªas 

versões da Lei desqualificavam claramente o ensino politécnico não o considerando de 

alto nível. Reposto o “alto nível” a actual versão da Lei retira-nos competências em 

termos da transmissão e difusão do saber de natureza tecnológica – passamos a ter só 

competências na transmissão e difusão do saber de natureza profissional. 

 

No horizonte, à semelhança do que acontece em vários países da União Europeia, 

perfila-se a mudança de designação de Institutos Politécnicos para Universidades de 

Ciências Aplicadas e com isso a possibilidade de leccionarmos o grau de doutoramento 

mantendo claramente distintos, relativamente às universidades clássicas, os objectivos 

de aprendizagem e respectivas competências.  

 

Como todos sabem, eu defendo a natureza binária do sistema de ensino superior, 

defendo a diferenciação dos dois sistemas: natureza mais teórico-prática e operativa 

do ensino politécnico em relação à mais conceptual e teórica do ensino universitário, 

como o caminho mais apropriado para a maioria da matéria-prima que trabalhamos e 

para as necessidades reais do mercado de trabalho e, consequentemente, garantia da 

empregabilidade dos nossos diplomados.  

 

As universidades, com a crise da falta de alunos, e dependentes, tal como os 

politécnicos, de um orçamento cego, a que só interessam os inputs, criaram 

licenciaturas tipicamente politécnicas e querem agora fazer desaparecer a 

concorrência ou tomar de assalto algumas instituições politécnicas. Tudo é permitido 

dado o elevado grau de autonomia das universidades e mais agora devido ao sistema 

fundacional.  

 

Aproveito para manifestar a minha solidariedade com a ANET face à decisão de 9 de 



Julho da Ordem dos Engenheiros, relativamente à decisão de permitir o ingresso de 

todos os estudantes matriculados em cursos de engenharia independentemente do 

ciclo que frequentem, não só pelas questões legais apontadas pela ANET face à Lei 

47/2011, mas também por estar em contradição com tudo o que ouvi a Ordem do 

Engenheiros dizer nos últimos anos relativamente às competências dos licenciados de 

Bolonha.  

 

Retirar competências aos Engenheiros Técnicos é retirar competências aos diplomados 

pelos Institutos Politécnicos. Relembro o Novo Regime de Arrendamento Urbano 

(NRAU), que assim o pretendia fazer, e para o qual fui alertada pelo saudoso Eng. 

António Gameiro, e que resultou na publicação de um artigo no Expresso em 2006.   

 

A relação Universidades/Politécnicos é sem dúvida muito semelhante à relação Ordem 

dos Engenheiros/ANET. Só manifestam espírito integrador quando a crise lhes toca e, 

no caso da Ordem dos Engenheiros esta já perdeu entradas vultuosas com a retirada 

de competências para o reconhecimento dos cursos e, por isso, necessita de reforçar 

as entradas de caixa com as quotas de novos membros - uma vez que a maioria dos 

cursos de engenharia não são mestrados integrados a tendência é que os alunos saiam 

precocemente para o mercado de trabalho com o 1º ciclo e adiem a sua inscrição em 

mestrado e consequentemente a sua inscrição na Ordem dos Engenheiros. 

 

Bolonha foi uma tarefa que se iniciou em 2005 e que ainda não acabou. Muitas 

formações reestruturadas foram apenas uma mera compactação das licenciaturas de 5 

para 3 anos, e a alteração do modelo de ensino/aprendizagem, centrando-o no aluno e 

a flexibilidade formativa, em muitos casos, ainda não estão verdadeiramente 

implementadas. Continua a ser muito difícil, sobretudo por questões orçamentais a 

implementação de práticas pedagógicas que se ajustem a este modelo de formação. 

 

Temos uma responsabilidade de vulto, no ensino politécnico – a criação de condições 

que permitam a Portugal aproximar-se dos níveis de formação escolar dos países 

europeus, quer no plano quantitativo quer na capacidade de encarar a cultura escolar 

como dimensão central da sociedade e do seu desenvolvimento. 



O contrato de confiança que foi estabelecido em Janeiro de 2010, ainda na anterior 

legislatura, veio dar-nos um novo sopro de esperança, agora claramente em risco 

devido à crise e aos profundos cortes orçamentais.  

Os mercados de trabalho são cada vez mais diversificados, o que exige uma grande 

especialização na formação do diplomado pelo ensino superior, de forma a garantir 

que este se integre rapidamente na área em que se diplomou e que o ensino 

politécnico está mais adaptado a esta realidade não tenho dúvidas.  

 

Senhor Presidente da Ordem dos Engenheiros Técnicos conte sempre connosco; nós 

também contamos convosco para esta tarefa que nos ocupará até 2020.  

 

 

 

 


