
1. 



Objetivos do evento 

i) Discutir de forma aberta e democrática a problemática do ensino superior a 

distância em Portugal com referência às fragilidades e limitações identificadas no 

documento aprovado, e  

ii) Criar uma dinâmica que conduza a um processo participado pelas instituições de 

ensino superior portuguesas que efetivamente crie condições para o 

desenvolvimento de princípios e orientações para a regulação do ensino superior a 

distância em Portugal. 

iii) pretende-se estabelecer as bases conceptuais e operativas para a produção de um 

documento orientador do desenvolvimento de um quadro regulamentar para o Ensino a 

Distância no contexto do Ensino Superior Português, a partilhar com os legisladores, a 

comunidade científica e a sociedade civil. 

2. Revisão da versão final do programa e sua dinâmica 

 ‘O que está em discussão! O que não está em discussão! Quais os moldes 

para a discussão?’ João Filipe Matos, ULisboa 

 Painel Temático 1 ‘EaD: evolução conceptual, princípios de base e 

modelos’ Lino Oliveira, IPPorto | Luis Pedro, UA 

 Painel Temático 2 ‘Reconhecimento da Diversidade: Modelos e Práticas de 

EaD nas IES portuguesas’ Teresa Pessoa, UCoimbra | Isabel Pereira, IPLeiria 

 Painel Temático 3 ‘Garantia da Qualidade e Acreditação de oferta formativa 

a distância’ António Teixeira, UAb | Alfredo Soeiro, UPorto 

 Painel Temático 3 ‘Garantia da Qualidade e Acreditação de oferta formativa 

a distância’ António Teixeira, UAb | Alfredo Soeiro, UPorto 

 

 Wrap-up Relatores: Ana Silva Dias (Painel 1), João Monteiro (Painel 2), Lina 

Morgado (Painel 3) 

 

3. Análise dos pontos de debate enunciados no convite para os Painéis: 1, 2 e 3 

(gostaríamos de pedir a cada um dos oradores que comentassem o que vos foi enviado e 

que se possível partilhassem a estrutura/conteúdo que preveem incutir na vossa sua 

apresentação) 

 

Lino Oliveira, IPPorto | Luis Pedro, UA Pontos de base para a discussão: Fragilidades 

na abordagem conceptual de EaD, novos modelos e novos conceitos, princípios de base 

para a edificação de um regime jurídico para Educação a Distância no Ensino Superior 

nacional. 

 



Sessão Debate: O Ensino Superior a Distância em Portugal 

Sistematização de Ideias e Notas Complementares  

 

Principais ideias da sessão 

a) atentar ao processo de transformação digital do ensino superior, como linha a considerar 

e contributo para a EaD ES (globalização, internacionalização, custos, currículos, novas 

pedagogias e novos espaços de aprendizagem, novos públicos, formação ao lingo da 

vida); 

b) em que medida se poderá estabelecer um alinhamento entre a transformação digital e a 

arquitectura de sistema para a EaD no ES? 

c) o conceito de flexibilização no acesso e da flexibilização na aprendizagem 

d) o desenho de modelos de EaD ES, centrados nas IES ou nos alunos; 

e) o desenho/design da oferta formativa (imposto, opcional em cada IES, recomendável), 

em função do ciclo, da área científica do público alvo?  

Que papel da A3ES neste aspeto? 

Que papel da DGES neste aspeto? 

f) a necessidade de identificar/levantar a existência de recursos humanos especializados 

para os diferentes níveis de desenvolvimento e supervisão científica e pedagógica da 

EaD ES (nas IES, nas entidades governamentais como a A3ES, DGES, etc.); 

g) a qualidade da EaD ES possui diferentes aspetos, que não são mencionados e 

estruturados na proposta de Regulamento; 

h) a qualidade da oferta em EaD, ou presencial, liga-se aos resultados da aprendizagem; 

i) o conceito de “arquitetura de sistema” como elemento estruturante, dando a cada IES a 

capacidade de em função da sua iniciativa e projeto, estabelecer o desenho curricular, 

instrucional adequado 

j) necessidade de uma terminologia e conceitos prévios no documento (saber do que se 

fala), de acordo com as referências científicas mais atuais e contextualizadas à realidade 

portuguesa, bem como as (boas) práticas já existentes nas IES públicas e privadas 

nacionais, retirando destas possíveis normas estruturantes. 

k) rever as linhas orientadoras relativas à investigação em EaD; 

l) rever o tópico sobre o financiamento da EaD no ES (o financiamento da oferta 

institucional, em consórcio de IES nacionais e estrangeiras, em parceria com empresas 

ou entidades governamentais); 



m) a necessidade de continuar a credibilizar o EaD no ES. Há necessidade de distinguir 

modalidades presenciais, não presenciais ou semipresenciais? Em termos de horas de 

contacto, será isso? 

Tal necessidade decorre de uma modalidade em que as horas de contacto e trabalho 

não presenciais integram efectivamente ou são um suplemento. 

O que significa referir numa oferta formativa que:  

“Horário: 120 horas presenciais e 60 horas e-learning/ 1 ou 2 semestre - pós-

Laboral Terças, Quartas e Quintas-feiras: 18:00 – 22:00” 

A credibilização está relacionada com a qualidade? Com o sucesso dos alunos? Com a 

aceitação pelo mercado de trabalho? 

Quando um aluno procura uma oferta formativa graduada ou pós-graduada, co, que 

critérios o faz? E se se depara com oferta formativa em EaD, o que faz com que selecione 

um ou outro curso? A instituição (nacional/interncional)? O corpo docente? O custo? 

Ao nível das IES qual é a perceção que os órgãos de gestão (reitorias, conselhos 

científicos, pedagógicos) possuem sobre o desenvolvimento e oferta de formação 

graduada em EaD? 

n) falta um enquadramento relativo ao mercado internacional de EaD no ES, pelo menos a 

nível europeu (há IES europeia a oferecer curos de enorme qualidade); 

o) falta um enquadramento relativo ao papel dos MOOC no ES, que impacto? A certificação 

de MOOC como porta de entrada para o ES, creditando e equivalendo módulos a 

unidades curriculares? 

p) cuidar melhor da escrita do texto em termos de vocabulário e apresentação de conceitos, 

ideias e congruência; 

q) atentar a outra legislação nesta área, mas em outros contextos como o Ensino Básico e 

Secundário e Formação Profissional 

r) atentar a outros trabalhos que podem dar um importante contributo (com adaptação) 

para o documento, como a Carta da Qualidade para o e-Learning em Portugal 

s) identificar os standards e normas ISO para o EaD 

Ver trabalho do ISQ nesta área ISO 21001, nomeadamente da Professora Sandra 

Feliciano, que lidera atualmente o ISO/PC288/WG1, responsável pelo desenvolvimento 

da ISO 21001, a primeira norma ISO de sistemas de gestão para organizações 

educativas. 

t) Existe uma caracterização, levantamento do que hoje é realizado em EaD nas IES 

públicas e privadas? Quantos cursos há? Quantos alunos? Quantos professores 

envolvidos? 

http://www.panoramaelearning.pt/wp-content/uploads/2014/12/Carta_da_Qualidade_elearning.pdf
http://www.panoramaelearning.pt/wp-content/uploads/2014/12/Carta_da_Qualidade_elearning.pdf
https://www.ordemfarmaceuticos.pt/fotos/editor2/SRSRA/Formacao/Nota_Curricular_Dra_Sandra_Feliciano.pdf
https://www.ordemfarmaceuticos.pt/fotos/editor2/SRSRA/Formacao/Nota_Curricular_Dra_Sandra_Feliciano.pdf


 

Ideias principais do Painel 2 

a) atentar à diversidade das IES em Portugal e da regulamentação científica e 

pedagógica de cada IES na oferta formativa em EaD no ES; 

b) a diversidade das IES, a diversidade científica implica modelos e modos de 

implementação distinta da EaD no ES; 

c) relevar a importância do desenvolvimento profissional docente na área da inovação 

pedagógica (com ou sem tecnologias), de aquisição de competências digitais para o 

ensino, como fator crítico para uma oferta de qualidade da EaD no ES; 

d) Existem políticas de incentivo para o desenvolvimento profissional docente no ES? 

As IES que oferecem alguns cursos em EaD possuem estruturas de apoio, formação 

e incentivos para os docentes aderirem a projectos de EaD? 

e) regular modelos pedagógicos (presenciais ou não presenciais) é restritivo e 

incompatível em face da flexibilidade e diversidade enunciadas; 

f) o documento tal como se encontra, poderá significar uma estagnação no 

desenvolvimento do EaD no ES, quer para novos projetos e oferta formativa, como 

impactar negativamente sobre oferta formativa já existente; 

g) avaliar o desenho da oferta no que se refere a horas de contacto presencial e não 

presencial (porquê distinguir??), percentagens, padrão (antes dar liberdade em 

função da diversidade científica, público alvo,) 

 

Painel 3 - Garantia da qualidade e creditação da oferta educativa 

  

Fazendo um histórico António Teixeira referiu o memorando que escreveu em 2008, e que foi 

encomendado pelo Prof Mariano Gago (Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior).  

Referia-se então que “ao contrário de outros países (..), este desenvolvimento (do EaD) não tem 

tido a suportá-lo um quadro jurídico específico e consolidado. (...) esta lacuna indesejável vem 

agora ser corrigida pelo RJIES ao se reconhecer, pela primeira vez, que a especificidade 

organizativa e pedagógica do ensino superior a distância obriga necessariamente a legislação 

especial complementar, a aprovar no quadro dos seus princípios fundamentais (art.º 1º, nº 3). O 

futuro diploma legal deverá assim regular todas as matérias respeitantes à missão, organização 

e atividades das IES ministradoras de ensino superior a distância, que pelo seu caráter particular 

sejam incompatíveis com a obediência à lei geral (art.º 178º, nº3)”.  

 



Parece possível que a atual proposta de Decreto Lei tenha sido em parte inspirada no modelo 

conceptual plasmado no memorando, que há 11 anos era muito inovador e hoje é completamente 

datado.  

O contexto do Ensino Superior mudou, muitas Instituições de Ensino Superior (IES) têm 

investigação, serviços, regulamentos e ofertas de educação a distância, e o fenómeno MOOC é 

uma realidade incontornável na Educação a Distância desde 2008, embora esteja ausente do 

Decreto Lei.   

Do ponto de vista da Garantia da qualidade devem ser tidos em conta critérios internacionais, 

tais como os existentes no ENQA - considerations for quality assurance of e-learning provision.  

 No artigo 13 do DL falta incluir a existência de uma “cultura universitária de educação a distância 

e e-learning”, “a adequação da educação a distância ao ciclo de estudos” e “a existência de 

tutores que possam ser integrados na carreira docente” 

Alfredo Soeiro referiu que este Decreto Lei do Ensino a Distância (2019), é anacrónico e 

retrogrado e até mesmo desnecessário. 

O texto tem um Português deficiente. Usa-se o termo “ensino” em vez de “aprendizagem” 

denotando o foco no professor, em vez de centrar na aprendizagem do estudante. A adequação 

como garantia de qualidade é questionável e a falta de pontuação ou de verbos é intrigante. Todo 

o documento está alicerçado em processos em vez de ser centrado em resultados de 

aprendizagem! Um RJED com terminologia fora do tempo, de facto anacrónico e retrogrado, que 

se esquece dos MOOC e que não tem em consideração que as fronteiras entre aprendizagem 

presencial e a distância estão a ser diluídas (é tudo APRENDIZAGEM). Vide Relatório EUA 

(Dez13): “Elearning in European Higher Education - The distinction between e-learning and 

conventional learning is becoming increasingly blurred as the use of technology spreads 

throughout institutions, and the articulation between face-to-face and virtual learning 

environments in blended learning becomes ever more complex.” 

Relativamente à acreditação o Decreto Lei é desnecessário. O Decreto-Lei n.º 74/2006 não exclui 

a frequência de cursos ou unidades curriculares a distância. E o Decreto-Lei n.º 42/2005 refere 

que “os créditos de uma unidade curricular é o valor numérico que expressa o trabalho que deve 

ser efetuado por cada estudante para realizar uma unidade curricular.” Não existindo legislação 

sobre a matéria na maior parte dos Países da Europa não se entende o propósito de introduzir 

um diploma que remete ao passado.  

O debate centrou-se nesta dicotomia entre a necessidade ou não deste decreto lei. Muitos dos 

participantes confirmaram que as suas IES já oferecem cursos conferentes de grau em b-

learning, disso são prova os cursos que existem no Instituto Politécnico de Leiria, na 

Universidade de Aveiro, Universidade do Porto, Universidade do Minho, Universidade Nova, 

Universidade Aberta. O que confirma que não seria necessário este decreto lei. Outras opiniões 

realçam a oportunidade que não se deve perder, embora fosse necessária uma revisão ao 



documento, na sua fiabilidade como instrumento de futuro, nos seus termos, na flexibilidade e 

na visão que devia ser mais moderna, focando até no contexto de transformação digital em curso. 

Os estudantes que aprendem a distância na Uab continuam a sentir-se discriminados e a pensar 

que é necessário credibilizar os cursos de ensino a distância e que a legislação poderá contribuir 

para esse fim. No entanto outras opiniões focavam na necessidade de não haver distinção entre 

presencial e a distância, pois é essa diferença tão vincada que torna possível a discriminação. 

Outras opiniões sublinharam a necessidade de manter a autonomia das IES centrando o 

desenvolvimento de programas educativos em “resultados de aprendizagem”, como acontece 

por exemplo no Reino Unido, em que o estudante escolhe o curso (os resultados de 

aprendizagem), podendo frequentá-lo da forma que achar mais adequada ao seu ritmo de vida, 

não havendo diferença na certificação e na obtenção do grau. Em termos internacionais são os 

resultados de aprendizagem aqueles que se podem comparar entre curricula, daí a necessidade 

da sua adoção. 

O Regulador da oferta educativa e da qualidade deve ser sempre a A3ES de forma flexível e 

aberta à inovação. Podendo adotar critérios internacionais de qualidade do e-learning 

reconhecidos como o ENQA (que neste momento não estarão a ser aplicados). 

 

A opacidade do processo de introdução deste decreto lei, a falta de consulta a peritos 

reconhecidos, a falta de flexibilidade, a obrigatoriedade de presenças ao nível das unidades 

curriculares, a falta de transparência e a forma como o debate público foi, ou antes não foi 

promovido foi recorrentemente referido por muitos dos presentes com grande preocupação. 

 As IES internacionais que já competem pelos estudantes Portugueses e a forma como as 

empresas são introduzidas no decreto lei foram outra das preocupações manifestadas. 

 A aprendizagem distância é um campo exposto à criatividade e inovação nas IES, sendo 

preferível não espartilhar o seu uso. A flexibilidade e a adequação ao contexto, aos estudantes 

e aos seus ritmos de vida é fundamental para a IES, devendo manter-se a sua autonomia para 

decidirem se querem oferecer cursos presenciais, online ou híbridos. 

  

  

Algumas referências que poderão contribuir para a revisão 

 Ensino Secundário Recorrente a Distância (ESRaD) (Portaria n.º 254/2016, de 26 de 

setembro, e Despacho n.º 11978/2016, de 7 de outubro). 

 Eixos que determinam a Transformação Digital das Universidades. 

 The Regulation of E-learning - Eric - US Department of Education 

 Building Digital Capacity in Irish Higher Education 2013–18 

http://noticias.universia.pt/educacao/noticia/2018/08/20/1160681/transformacao-digital-universidade-experiencia-utilizador.html
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED502876.pdf
https://www.teachingandlearning.ie/publication/building-digital-capacity-in-irish-higher-education-2013-18-national-developments-and-key-perspectives/?fbclid=IwAR3h7hsrh-PBXcrRvVTZmXAMuRR8N49O8BGCXHWtDGRbGPzTuJpJje1nWPI


 Regulatory frameworks for distance education: a pilot study in the Southwest 

Pacific/South East Asia Region: final report 

 Open and Distance Education Policy Briefing (ICDE) 

 Distance education in European higher education: the potential extended; report 3 (of 3) 

 Confusion Over Distance Education Rules 

 The Policy Framework for Online Charter Schools 

 A Barrier Framework for open E-Learning in public administrations 

 Ciabocchi, Elizabeth., Ginsberg, Amy & Piacciano, Anthony (2016). A Study of Faculty 

Governance Leaders’ Perceptions of Online and Blended Learning. Online Learning 20 

(3), 52 – 73. DOI:http://dx.doi.org/10.24059/olj.v20i3.974 

 Ministério do Trabalho e da Solidariedade - Gabinete do Ministro - Despacho n.º 17 035 

/ 2001, de 14 de Agosto (regulamento estabelece o regime específico dos apoios à 

formação profissional desenvolvida à distância) 

 

Comunicação Social 

 Estado tem tido política “errante” no apoio ao e-learning (jornal Público, 2014) 

 Ensino Superior e novos públicos: o papel da educação a distância e em rede (jornal 

Público, 2016) 

 Democracia, Ensino Superior e novos públicos: a Educação a Distância (jornal Público, 

2018) 

 Inovação e qualidade no ensino superior: o papel fulcral da educação a distância (jornal 

Público, 2018) 

 Porque é necessário investir no ensino superior digital em Portugal (jornal Público, 2018) 

  Ensino a distância em Portugal: 30 anos depois (jornal Público, 2018) 

 A Universidade Aberta e o ensino a distância em Portugal, em tempos de mudança 

(jornal Público, 2019) 

 Em prol do Desenvolvimento do Ensino a Distância. As Universidades em mudança 

(jornal Público, 2019) 

 Governo aposta na Universidade Aberta para levar mais adultos ao superior (jornal 

Público, 2019) 

https://eprints.usq.edu.au/21480/2/James_Tynan_Marshall_Webster_Suddaby_Lewis_ICDE_2011_PV.pdf
https://eprints.usq.edu.au/21480/2/James_Tynan_Marshall_Webster_Suddaby_Lewis_ICDE_2011_PV.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b99664675f9eea7a3ecee82/t/5c9240a171c10b94b57f2b7a/1553088674514/openanddistanceeducationpolicybriefingmarch2013.pdf?fbclid=IwAR2CQAywVAS2Zmva-M_wUHgIwiUC15YqsntwjhG37Ph0hwRjVJnw4k_6IKE
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235171?posInSet=4&queryId=ecd71d4a-fbfb-484b-a173-b3e4a6066458&fbclid=IwAR2vwg7_iHTtpEiVgBeEzaT2mdE8sNmVn12xMRBpoH78IlD5p33aucaHdQ0
https://www.insidehighered.com/news/2018/03/09/universities-stall-%E2%80%98confusing%E2%80%99-distance-education-regulations
https://www.crpe.org/sites/default/files/crpe-policy-framework-online-charter-schools-final.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214007407?via%3Dihub
http://dx.doi.org/10.24059/olj.v20i3.974
https://elearning.iefp.pt/pluginfile.php/47236/mod_scorm/content/0/ons01/03ons01d.htm
https://elearning.iefp.pt/pluginfile.php/47236/mod_scorm/content/0/ons01/03ons01d.htm
https://www.publico.pt/2014/06/11/sociedade/noticia/estado-tem-tido-politica-errante-no-apoio-ao-elearning-1639399
https://www.publico.pt/2016/06/18/sociedade/noticia/ensino-superior-e-novos-publicos-o-papel-da-educacao-a-distancia-e-em-rede-1735517
https://www.publico.pt/2018/02/22/sociedade/opiniao/democracia-ensino-superior-e-novos-publicos-a-educacao-a-distancia-1804015
https://www.publico.pt/2018/06/21/sociedade/opiniao/inovacao-e-qualidade-no-ensino-superior-o-papel-fulcral-da-educacao-a-distancia-1835249
https://www.publico.pt/2018/11/28/sociedade/opiniao/necessario-investir-ensino-superior-digital-portugal-1852741
https://www.publico.pt/2018/11/30/sociedade/opiniao/ensino-distancia-portugal-30-anos-1852062
https://www.publico.pt/2019/03/07/sociedade/opiniao/universidade-aberta-ensino-distancia-portugal-tempos-mudanca-1864363
https://www.publico.pt/2019/04/03/sociedade/opiniao/prol-desenvolvimento-ensino-distancia-universidades-mudanca-1867719
https://www.publico.pt/2019/04/04/sociedade/noticia/governo-aposta-aberta-levar-adultos-superior-1867926

