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Introdução 

O presente Relatório incide nas actividades e aprendizagens realizadas no âmbito do 

estágio desenvolvido no segundo ano do segundo ciclo de estudos em Ciências da 

Educação, especialização em Formação de Adultos. Este relatório tem como objectivo 

caracterizar o local de acolhimento, o Gabinete de Apoio ao Acesso e Creditação de 

Qualificações da Universidade de Lisboa, as actividades que realizei e, em última 

análise, a comparação, ao nível da operacionalização, do processo de Creditação de 

Qualificações por parte da Faculdade de Letras, de Ciências e de Psicologia e Ciências 

da Educação.  

Com base na análise que realizei gostaria, antes de mais, que um processo desta 

natureza pudesse ser tido numa perspectiva menos problemática e mais optimista. 

Gostaria, por um lado, que a presente análise servisse como base de esclarecimentos a 

todos os eventuais intervenientes num processo deste tipo. Por outro lado, e numa 

perspectiva de consciencialização, gostaria que fosse divulgadora das diferentes 

oportunidades que hoje em dia se apresentam aos jovens/adultos num nível Superior de 

Educação. 

Neste contexto, estruturou-se a análise em quatro partes:  

1. Contextualização do leitor. Familiarização do leitor com o estudo e com as 

temáticas que lhe estão associadas;  

2. Apresentação do meu local de estágio - O Gabinete de Apoio ao Acesso e 

Creditação de Qualificações da Universidade de Lisboa.  

3. Apresentação das actividades desenvolvidas no Gabinete, o processo de acesso 

para Maiores de 23 e a Creditação de Qualificações. Dando especial atenção a um 

estudo autónomo realizado em paralelo, mas com o apoio do Gabinete de Apoio ao 

Acesso e Creditação de Qualificações: “A comparação, em termos operativos, do 

processo de Creditação de Qualificações da Universidade de Lisboa, na Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação, na Faculdade de Letras e na Faculdade de 

Farmácia”.  
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4. E por fim, a título de conclusão, apresentarei um conjunto de considerações que 

extraí para a conclusão deste trabalho, respeitando as características que o delimitam 

e o contexto em que foi desenvolvido. 

Vejamos então como materializei as intenções já referidas. 
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1. Contextualização Teórica 

No quadro dos objectivos que me propunha alcançar no estágio desenvolvido no 

Gabinete de Apoio ao Acesso e Creditação de Qualificações da Universidade de Lisboa, 

surgiram como importantes, conceitos como: 

 A Aprendizagem ao Longo da Vida – No sentido de situar o leitor no carácter do 

estudo e consolidar o conceito e as premissas que lhe são subjacentes, uma vez que 

será nesta linha ideológica que fará sentido falar e valorizar os processos 

desenvolvidos no GAACQ; 

 A Aprendizagem Experiencial – Uma vez que os processos apoiados pelo Gabinete 

inscrevem-se numa lógica de valorização da experiência do indivíduo pela qual 

resulta a aprendizagem; 

 A Creditação de Qualificações – No sentido de tentar esclarecer a questão da 

Creditação das Qualificações, porquê, como se faz, quais as vantagens; 

 O Método Biográfico: Autobiografias e Histórias de Vida – O Gabinete arquitectou 

dois processos que comportam uma responsabilização individual. Portanto, o 

levantamento das aprendizagens adquiridas com base na experiência, a análise de 

métodos a mobilizar, pelo indivíduo, para alcançar este objectivo, revelou-se 

fundamental; 

 O Balanço de Competências – Tal como o método biográfico, o balanço de 

competências também pretende o reconhecimento e valorização, por parte do 

indivíduo, do seu percurso pessoal e profissional. Mas, a sua aplicação terá sempre 

um desfecho único - o traçar um percurso individual futuro; 

 O Conceito de Competência – Era importante clarificar o conceito-chave de ambos 

os processos, a avaliação das competências e a certificação com base nas 

competências evidenciadas; 

 O Portfólio – Instrumento essencial à avaliação das competências, utilizado num dos 

processos apoiados pelo GAACQ. 
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1.1. A Aprendizagem ao Longo da Vida 

“Já não se trata de aproximar a educação da vida…mas de considerar a vida 

como o espaço de educação. A história de vida passa pela família. É marcada pela 

escola. Orienta-se para uma formação profissional, e em consequência beneficia de 

tempos de formação contínua. A educação é, assim, feita de momentos que só adquirem 

o seu sentido na história de uma vida” (Dominicé, 1988, cit. Canário 1994:116)   

A formação inicial, ao se mostrar insuficiente face a uma sociedade em constante 

evolução e mutação, aparece como uma das etapas de um processo global e abrangente 

de aprendizagem e formação ao longo da vida, no qual os cidadãos poderão influenciar 

as suas trajectórias, recheadas de oportunidades de renovação de aprendizagens e de 

reequacionamento dos compromissos firmados consigo próprios, com a sociedade e 

com o mundo em que vivem. 

É no Memorando sobre Aprendizagem ao Longo da Vida (cit. Comissão das 

Comunidades Europeias, 2000) que aparece a primeira definição oficial do conceito de 

Aprendizagem ao Longo da Vida, como se tratando de “toda a actividade de 

aprendizagem em qualquer momento da vida, com o objectivo de melhorar os 

conhecimentos, as aptidões e competências, no quadro de uma perspectiva pessoal, 

cívica, social e/ou relacionada com o emprego”. 

A amplitude desta definição chama a atenção para o leque das categorias básicas de 

actividades de aprendizagem, nomeadamente a aprendizagem formal, não formal e 

informal, para além da inclusão de todas as fases da aprendizagem, desde a infância à 

reforma. “Uma sociedade baseada no conhecimento, para ter sucesso, tem que 

articular eficazmente toda a diversidade de processos de aprendizagem e os seus 

resultados, assegurando paralelamente a todos os indivíduos a concretização de um 

contínuo de aprendizagem” (PPCUE, 2007). A aquisição, a utilização e a actualização 

passam então a ser consideradas, como as 3 funções fundamentais ao processo 

educativo (CIESXXI, 1996, cit. Imaginário, 2001). 

Em 2001, na Comunicação publicada pela Comissão Europeia “Tornar o Espaço 

Europeu de Aprendizagem ao Longo da Vida uma Realidade”, encontramos explanados 

os objectivos da aprendizagem com base nesta premissa, incluindo a cidadania activa, o 

desenvolvimento individual e a inclusão social, bem como aspectos relacionados com o 
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emprego. Os princípios que regulam a aprendizagem ao longo da vida e orientam a sua 

execução eficaz colocam a tónica no papel central do aprendente, na importância da 

igualdade de oportunidades e na qualidade e pertinência das possibilidades de 

aprendizagem. Assim, os aprendentes devem, na medida do possível, assumir a 

responsabilidade da sua própria aprendizagem e procurar activamente adquirir 

conhecimentos e desenvolver as suas competências. 

Ao assumirmos a existência de uma aprendizagem que decorre em todos os âmbitos da 

vida humana e em todas as suas fases, assumimos a importância de todos os “tipos” de 

educação. Rogers (1983) apresenta-nos o conceito de aprendizagem significativa porque 

reflectida e reflexiva, como “uma aprendizagem que é mais do que uma acumulação de 

factos. É uma aprendizagem que provoca uma modificação, quer seja no 

comportamento do indivíduo, na orientação da acção futura que escolhe ou nas 

atitudes ou personalidade”, isto é, uma aprendizagem que decorre num contínuo que é a 

vida do indivíduo. Mas, era importante, ao dar este passo no sentido da aceitação de 

diversas circunstâncias educativas que decorrem ao longo de uma vida, que a aquisição 

de conhecimentos por outros meios que não o formal e em qualquer contexto, fossem 

reconhecidos e certificados, de modo a que tudo o que o individuo aprendesse fosse 

realmente tido e reconhecido como se tratando de uma aprendizagem realizada. É 

através de processos como os Maiores de 23 e a Creditação de Qualificações que a 

Universidade de Lisboa tem vindo a demonstrar o seu forte compromisso para com esta 

percepção de que a educação decorre em todos os âmbitos e momentos da nossa vida.      
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1.2. A Aprendizagem Experiencial 
 

Aprender significa “atribuir sentido a uma realidade complexa” e essa construção de 

sentido é feita a partir da história “cognitiva, afectiva e social” de cada sujeito.  

(Barth, 1996, cit Canário, 1999:110) 

Ao reconhecermos a aprendizagem como um processo que se desenvolve ao longo de 

uma vida, a partir de trajectórias pessoais, sociais, profissionais e numa multiplicidade 

de contextos, a visão dos processos de aprendizagem é remetida para uma abordagem da 

educação e da formação que ultrapassa a sua visão institucionalizada. 

A experiência não é um acto bruto e descontextualizado, insere-se numa situação 

específica que envolve não só o indivíduo como pessoa, mas também como ser social e 

profissional. Ela estabelece o ponto de partida, num constante reconhecimento, por parte 

do sujeito, de si mesmo, baseado no seu comportamento perante um conjunto de 

situações. É com base nessa perspectiva que surge a questão da reflexividade 

indissociável à experiência num contexto educativo/formativo. Após a experiência 

ocorre uma fase de processamento, “uma actividade humana importante pela qual as 

pessoas se reapropriam da sua experiência, pensam sobre ela, a amadurecem e a 

avaliam” (Boud, Keogh e Walker, 1996, cit. Pires, 2005: 197). Como podemos 

verificar, a experiência pode não constituir uma aprendizagem, mas a aprendizagem não 

pode efectivar-se sem a experiência pois “o conhecimento formal não é supérfluo, mas 

submetido à pertinência de que se reveste na interacção com a experiência” (Dominicé, 

1989, cit. Pires, 2005:193).  

A tomada de consciência das aprendizagens adquiridas à margem dos contextos formais 

é um trabalho que envolve uma avaliação intersubjectiva (auto-interpretação e co-

interpretação), e depende fortemente dos recursos (cognitivos, culturais, linguísticos e 

relacionais) que permitem à pessoa a atribuição de um sentido. Exige a implicação e a 

responsabilização da pessoa num processo de auto-avaliação, o que se articula com 

questões identitárias, reforçando ou fragilizando a imagem de si própria. (Pires, 2005: 

219) 
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O conceito de aprendizagem experiencial é, muitas vezes, confundido com o conceito 

de formação experiencial, mas estes diferem num ponto fulcral, pois, para além de 

ambos assimilarem todas as situações da vida corrente, a formação experiencial aceite 

também as situações de ensino aprendizagem planificadas especificamente com esta 

finalidade. 

É a luz do conceito de aprendizagem experiencial que faz sentido falar de um processo 

de Creditação de Qualificações, pois este pretende reconhecer, “através da atribuição 

de créditos nos seus ciclos de estudos, a experiência profissional e a formação dos que 

nele sejam admitidos através das provas” (Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de Março – 

art.º 13º). Assiste-se, assim, a um movimento que destaca a importância das 

aprendizagens realizadas com base nas experiências que ocorrem ao longo de uma vida, 

sendo esta reconhecida, como um contexto de aprendizagem e de desenvolvimento de 

competências. A experiência passa então a ser ponderada como uma fonte legítima de 

saber, que pode e deve ser formalizada e validada. Sem esquecer a dupla faceta do 

reconhecimento e da validação das aprendizagens resultantes da experiência, tal como 

se referem Aubert e Gilbert, 1994 (cit. Pires, 2005: 372), “uma dupla faceta da mesma 

realidade: uma faceta pessoal (reconhecimento pessoal ou reconhecimento ‘por si’ e/ou 

‘para si’) e uma faceta institucional ou social (reconhecimento ‘pelo outro’ e/ou ‘para 

o outro’)”. 

A tarefa de reconhecimento e validação das competências é tida em ambos os processos 

de responsabilidade do GAACQ, que prevêem, com base num conjunto de provas, a 

forma como deverá ser conduzida a avaliação e certificação das aprendizagens 

resultantes da experiência. 
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1.3. Creditação de Qualificações  

A realidade mudou e as instituições de ensino superior estão a adaptar a sua oferta 

formativa para sobreviver a todas as alterações que se têm vindo a sentir na sociedade e, 

mais especificamente, no contexto educativo. O processo de Creditação de 

Qualificações da UL é um exemplo claro desta situação. Ao se reconhecer, 

oficialmente, o conceito de aprendizagem ao longo da vida, com todos os pressupostos 

que lhe são adjacentes (aprendizagem experiencial, formação formal, não formal e 

informal), um processo no qual se “avaliam” as competências resultantes de 

aprendizagem realizada dentro e fora das instituições educativas, era já indispensável. 

Sendo que o rigor deverá ser um elemento distintivo e não negligenciável num processo 

com estas características. 

“Encarar a experiência de vida como um ponto de partida fundamental, para organizar 

processos deliberados de formação, implica um olhar retrospectivo e crítico sobre o 

percurso anteriormente realizado que torna possível: identificar como formadores 

situações, contextos vivências, distintas de situações formalizadas de formação” 

(Canário, 1999: 112). Assim, qualquer processo que se proponha creditar competências 

adquiridas com base na experiência, e até mesmo na formação, deverá sempre passar 

por duas fases, a identificação e a validação. Estas apresentam-se como meios decisivos, 

pois, permitem a transferência e a aceitação das competências em todos os resultados da 

aprendizagem e em qualquer contexto. A identificação regista e torna visíveis os 

resultados da aprendizagem dos indivíduos, não resulta num certificado ou diploma 

oficial, mas pode constituir o ponto de partida para esse reconhecimento formal. A 

validação baseia-se na avaliação dos resultados da aprendizagem individual e pode 

resultar num certificado ou diploma (C.C.E., 2001). Tal como nos sugerem Clot and 

Prot (2003) (cit. Valk, A., 2004), “a validação permite-nos a reflexão, não somente 

acerca da medição das aptidões do indivíduo antes ou após a sua experiência laboral, 

mas também acerca dos mecanismos utilizados durante a actividade” sendo o portefólio 

o instrumento mais utilizado para espelhar essa realidade. 

A identificação e a validação da aprendizagem não-formal e informal servem as 

necessidades de quem aprende. Sustentam a integração social, a empregabilidade, o 

desenvolvimento e a utilização dos recursos humanos em contextos cívicos, sociais e 

económicos. Satisfazem, igualmente, as necessidades específicas dos indivíduos que 
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procuram integrar-se ou (re)integrar-se no ensino e na formação, no mercado de 

trabalho e na sociedade (C.C.E., 2001).  

A introdução do sistema de Creditação de Qualificações abre, assim, um conjunto de 

possibilidades face à alteração da relação entre as universidades, os empregadores e os 

cidadãos; entre os diferentes tipos de formação e o modo como as aprendizagens são 

realizadas e certificadas. 
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1.4. Método Biográfico: Autobiografias e Histórias de Vida 

O debate em torno da utilização do método biográfico no domínio das ciências da 

educação e da formação de adultos é relativamente recente. Esta perspectiva 

metodológica surge no final do século XIX na Alemanha, como alternativa à sociologia 

positivista, sendo aplicada pela primeira vez de forma sistemática pelos sociólogos 

americanos da Escola de Chicago nos anos 20 e 30. (Nóvoa, A. e Finger, M., 1988) 

O método bibliográfico pretende atribuir à subjectividade dos relatos um valor, o 

conhecimento. Em qualquer biografia o que é exposto (em entrevista) está sujeito a 

alterações realizadas consciente ou inconscientemente pelo próprio individuo que se 

observa e se reencontra. 

Os materiais utilizados pelo método biográfico podem ser divididos em dois grandes 

grupos. “Por um lado temos os materiais biográficos primários, isto é, as narrativas 

biográficas recolhidas directamente por um investigador no quadro de uma interacção 

primária (face to face). Toda a entrevista biográfica é uma interacção social completa, 

um sistema de papéis, de expectativas, de injunções, de normas e de valores implícitos, 

e por vezes de sanções. Como não se conta uma vida a um gravador, mas sim a outro 

indivíduo, as formas e conteúdos e conteúdos de uma narrativa biográfica variam com 

o interlocutor. Por outro, temos os materiais biográficos secundários, ou seja, os 

documentos biográficos de toda a espécie que não foram utilizados pelo investigador 

no quadro de uma relação primária com as suas “personagens”: correspondência, 

fotografias, narrativas e testemunhos escritos, documentos oficiais, processos verbais, 

recortes de jornal, etc.” (Nóvoa, A. e Finger, M., 1988: 25) 

As Histórias de vida pelo indivíduo são um método, que tem como objectivo fazer uma 

reconstrução do caminho percorrido ao longo da vida, de modo a proporcionar-lhe um 

auto-conhecimento mais profundo, através da reflexão sobre os seus comportamentos e 

atitudes. É um método em que cada indivíduo faz uma reflexão biográfica, tendo em 

conta as diferentes pessoas que se cruzaram no seu caminho, os acontecimentos, e 

compreende o que o orientou, recordando os momentos positivos e os negativos do seu 

percurso, através de um processo de tomada de consciência. Este reconhecimento 

permite construir objectos para um itinerário de vida, para uma auto-orientação mais 

consciente, de modo a chegar a um eu que consegue articular constrangimentos e 
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margens de liberdade. Assim, este método permite proporcionar uma transformação de 

si próprio através do auto-conhecimento.  

O indivíduo desempenha um importante papel na reflexão e identificação dos momentos 

- chave da sua vida, e o modo como os expõe. Colocar o sujeito como responsável do 

seu percurso de formação, implica proporcionar-lhe os meios para que possa identificar 

os recursos pessoais e as competências em que se pode apoiar – adquiridos 

experienciais – de modo a descobrir e integrar novas ideias, novas maneiras de lidar 

consigo próprio e com o seu contexto humano, instrumental e natural. Deste ponto de 

vista, a história de vida desempenha uma função de balanço. Mas abre também outras 

perspectivas em torno dos valores que, muitas vezes sem o sabermos, orientam a nossa 

vida, dos sonhos e dos projectos que a habitam. Neste sentido, a história de vida abre 

um espaço de liberdade interior e contribui para a elaboração de projectos. (Malpique, 

M., 2002: 151) 

De certo modo, as histórias de vida são uma ‘mediação’ para a formação, não no sentido 

de as considerar como uma técnica de formação, mas como uma abordagem que produz, 

ela própria, um certo tipo de formação e de conhecimento (Malpique, M., 2002: 157). 

Todo este processo de reconhecimento e formação/auto-formação é essencial aos dois 

processos instaurados pela Reitoria e desenvolvidas com o apoio do GAACQ. A 

identificação e a valorização do vivido, irá permitir ao indivíduo apresentar uma 

candidatura adequada e consistente com o curso que pretende frequentar, uma vez que 

se deve enquadrar na sua prática profissional. E ao mesmo tempo, uma análise mais 

profunda, ao realizado, permitir-lhe-á abraçar o processo de Creditação de Qualificações 

com um maior à-vontade que irá facilitar a sua participação e adequação às actividades 

por ele requeridas, nomeadamente ao nível da constituição do portfólio, no qual o 

domínio desta prática reflexiva, será essencial. 
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1.5. Balanço de Competências 

“Ora, o que é o desenvolvimento para um homem de 30 ou de 40 anos? O que é o 

futuro para uma mulher de 50 ou de 60 anos? Não sabemos o que é! Mas sabemos que 

não é certamente o mesmo que para uma criança de 6 anos ou para um jovem de 18. 

Torna-se evidente que o adulto tem que construir a sua formação com base numa 

perspectiva retrospectiva e não apenas numa óptica de desenvolvimento futuro.” 

Nóvoa, A. (1988) 

A prática (ou metodologia) do balanço de competências pode ser organizada segundo as 

seguintes fases: 

 Fase Preliminar – que tem por objectivos permitir ao sujeito do balanço o 

estabelecimento de uma ligação entre a sua história anterior e o momento actual. 

  Fase de Investigação – (quando surge como grande objectivo) a reflexão sobre 

os momentos da história pessoal e profissional do indivíduo que lhe permitam 

compreender as suas opções passadas e futuras, identificando assim as suas 

competências, os seus interesses, as suas motivações e os seus valores, etc. 

 Fase de Conclusões – (onde se afirma) como prioridade a integração das 

diferentes actividades realizadas ao longo do balanço, fazendo um 

enquadramento realista dos projectos/trajectórias de vida emergentes da reflexão 

produzida pelo sujeito. A construção do portefólio será o objectivo mais 

operacional desta fase. 

Para a prossecução destas fases são utilizados, pelos animadores da metodologia, um 

conjunto generalizado de instrumentos e métodos, que vão desde questionários, testes 

de orientação profissional, actividades e jogos pedagógicos, inventários, porventura 

moderado pelo recurso quer a práticas de consulta psicológica individual e em pequeno 

grupo, quer à observação dos sujeitos em situação, principalmente de trabalho, real ou 

simulado. 

O balanço de competências consiste, então, numa oportunidade para o indivíduo, 

qualquer que seja a sua situação profissional, fazer a auto-avaliação do seu itinerário 

profissional, pessoal e social, tomando como ponto de partida essa situação, no 

momento presente, e proporcionando-lhe não apenas posicionar-se relativamente a tal 
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itinerário, mas ainda, em função desse posicionamento, delinear projectos para o 

futuro.” (Imaginário, 2001) 

O balanço de competências e o método auto-biográfico, são duas metodologias 

adequadas ao reconhecimento e valorização do passado profissional e social de cada 

indivíduo. A diferença entre estas duas metodologias reside no facto do balanço de 

competências, ao contrário do método biográfico, pretender que o indivíduo realize essa 

retrospecção reflectiva tendo em conta um percurso a traçar, enquanto que o para o 

método biográfico é importante evidenciar todas as aprendizagens no sentido da 

valorização do seu percurso. Trata-se de duas metodologias de valorização pessoal 

adequadas a ambos os processos a cargo do GAACQ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. O Conceito de Competência 
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“Mais do que saber - fazer, é a questão do saber para fazer”. 

 (Gillet, 2000 cit. Pires, 2005: 278) 

O conceito de competência assume diversas definições, dependentes do contexto em 

que se aplica. No âmbito educacional as competências podem ser, simultaneamente, 

uma formalização da aprendizagem “na vertente praxeológica, a definição de uma 

competência e do seu conteúdo é uma operação de formalização, destinada a construir 

a formação, permitir a avaliação, organizar as relações entre os parceiros sociais da 

formação” Gillet, 2000 (cit. et Pires, 2005: 278) e ao mesmo tempo uma capacidade de 

agir ilimitada “uma capacidade de agir eficazmente num determinado tipo de situação, 

apoiado em conhecimentos, mas sem se limitar a eles” Perrenoud, 1997 (cit. Pires, 

2005: 279). 

Le Boterf (2005) situa a competência numa encruzilhada, com três eixos formados pela 

pessoa (a sua biografia, a socialização), pela sua formação educacional e pela sua 

experiência profissional. A competência é um saber agir responsável e que é 

reconhecido pelos outros, “os conhecimentos e o know how não adquirem status de 

competência a não ser que sejam comunicados e utilizados”. O que implica saber como 

mobilizar, integrar e transferir os conhecimentos, recursos e habilidades, num contexto 

profissional determinado. 

O reconhecimento das competências é o processo pelo qual uma pessoa vai identificar, 

estruturar e depois preparar a transferência das aprendizagens, das capacidades e das 

estratégias adquiridas através da experiência. Para a realização deste processo são 

apontadas algumas metodologias que tornam possível a identificação e estruturação das 

aprendizagens (Autobiografias, as Histórias de Vida e o Balanço de Competências) 

sendo o portefólio, o elemento que irá conter todo esse trabalho de análise e 

identificação que irá facilitar o processo de transferência. O que importa é desencadear 

uma reflexão sobre o modo como cada adulto se forma, isto é, sobre o modo como cada 

um se apropria do seu património vivencial através de uma dinâmica de “compreensão 

retrospectiva”. 

 

1.7. O Portfólio 
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Na literatura educacional podemos encontrar inúmeras definições do conceito, que se 

distinguem segundo o papel predominante que o instrumento tem vindo a desempenhar 

no desenvolvimento curricular e na avaliação. Vavrus, 1990 (cit. Esparteiro, 2003: 59) 

apresenta-nos o portfolio como um conjunto de “colecções sistemáticas e organizadas 

de evidências utilizadas pelo estudante e pelo professor para monitorizar o 

desenvolvimento do estudante a nível cognitivo, de capacidades e atitudes”. Para Lim, 

1997 (cit. Esparteiro, 2003: 60) “os portfolios constituem o veículo para a recolha de 

trabalhos que exemplificam o processo”. Por outras palavras, os portfolios dão 

oportunidade de apreciação não só dos produtos, mas também do modo como os alunos 

chegam ao produto final. 

É com base nestas duas definições, desencontradas temporalmente, que podemos 

afirmar que o portfolio evoluiu de uma visão inicial de mero carácter documental e de 

evidência de aprendizagens, para uma visão processual da aprendizagem do indivíduo, 

possibilitando a reelaboração no decurso da acção, com base num processo reflexivo 

sobre a aprendizagem desenvolvida, conduzindo à tomada de decisão. 

Assim podemos enunciar 3 características inerentes a qualquer “Portfolio Avaliativo” 

(Gifford e MacMahan, 2001 cit. et Esparteiro, 2003: 61), que supõem que os seus 

parâmetros sejam prescritos por tarefas e actividades de aprendizagem contidas no 

portfolio. 

 Os portfolios devem fornecer documentação autêntica e significativa das capacidades 

dos estudantes; 

 Devem conter artefactos que evidenciem o progresso dos indivíduos, bem como as 

suas reflexões sobre as aprendizagens e artefactos seleccionados. Para Wellington, 

1991 “a reflexividade é verdadeiramente activa, … e necessária para a 

transformação pessoal e profissional” (cit. et Esparteiro, 2003:75)  

  Os indivíduos devem sentir-se donos do seu portfolio, pelo que necessitam deter 

poder de tomada de decisão sobre os artefactos a seleccionar. 

A avaliação do portfolio não deverá ser realizada apenas no final da sua construção, este 

deverá ser acompanhado e orientado pelo professor, formador, orientador, no sentido de 

incentivar a reflexão do indivíduo acerca das suas aprendizagens.    
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2. Caracterização do local de acolhimento: O Gabinete de 

Apoio ao Acesso e Creditação de Qualificações 
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Ao dar continuidade à minha Licenciatura em Ciências da Educação, impunha-se no 

segundo ano do 2º ciclo a realização de um estágio, projecto de intervenção ou até 

mesmo uma dissertação, no âmbito da minha especialidade (Formação de Adultos). 

Desde um primeiro momento, percebi claramente que pretendia realizar um estágio com 

o apoio da Faculdade, nomeadamente, dos responsáveis pela nossa formação nesta 

etapa, pois teria que estar relacionado com a minha preparação ao longo dos 3 anos de 

Licenciatura e mais 1 de Mestrado (2º ciclo) e consequentemente o mais real possível, 

isto é, o mais enquadrado num modelo de profissionalidade autónomo. 

Assim, iniciei a pesquisa de possíveis instituições que me acolhessem e me permitissem 

por em prática os saberes adquiridos ao longo da minha formação no âmbito das 

Ciências da Educação. Para minha grande surpresa, quem sabe se não fruto da minha 

ingenuidade, por mais que enviasse currículos, parecia não haver nenhuma instituição 

que necessitasse de um trabalhador não remunerado, com o qual tivessem que dispensar 

algum tempo, até que este se enquadre na instituição, no seu trabalho, na sua cultura, 

etc. 

Finalmente começaram a chegar propostas, mas todas exigiam uma certa formalidade 

entre a Faculdade e a própria instituição. Ao contactar um dos docentes, responsáveis 

pelo acompanhamento nesta etapa da nossa formação, foi-me proposta a realização de 

um estágio na Reitoria da Universidade de Lisboa, precisamente no Gabinete de Apoio 

ao Acesso e Creditação de Qualificações. Aceitei de imediato esta proposta, pois iria 

trabalhar com um público característico e adaptado a toda a formação que recebi, 

principalmente na última etapa (Formação de Adultos) e que me permitiria contactar 

com uma realidade até então desconhecida, no que diz respeito à formação ao nível 

superior de indivíduos Adultos que já abandonaram, ou não, há algum tempo o seu 

período de formação escolar. 

Mas, o que é o Gabinete de Apoio ao Acesso e Creditação de Qualificações. O Gabinete 

“nasce” no âmbito de um novo quadro legislativo - Decreto-Lei nº 64/2006, de 21 de 

Março – que visa promover a igualdade de oportunidades no Acesso ao Ensino 

Superior, atraindo novos públicos, numa lógica de aprendizagem ao longo da vida. Foi 

neste sentido que o Reitor da Universidade de Lisboa considerou que era fundamental 

criar uma Comissão e um Gabinete que coordenassem e apoiassem de forma coerente e 

consistente, todas as estratégias de aprendizagem ao longo da vida da Universidade de 
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Lisboa. Foi então constituída a Comissão Científica para o Acesso e Creditação de 

Qualificações, integrando dois docentes de cada uma das Faculdades da UL, a 

respectiva Presidente (Drª. Helena Rebelo Pinto) e a coordenadora do GAACQ, a Drª. 

Ana Paula Curado. O Gabinete e a Comissão Científica tomaram, assim, a seu cargo um 

conjunto de funções associadas ao concurso especial de acesso “Maiores de 23” e à 

Creditação de Qualificações (Anexo 1 e 2). 

Neste contexto, consagra-se então a possibilidade dos indivíduos não habilitados com 

um curso secundário ou equivalente, prestem provas, especialmente adequadas, de 

capacidade para a sua frequência de um determinado curso de ensino superior.  

O Gabinete de Apoio ao Acesso e Creditação de Qualificações vem, assim, apoiar todos 

os alunos que ingressem na Universidade de Lisboa, através do Regime Especial de 

Acesso, para Maiores de 23, bem como todos os trabalhadores estudantes que 

pretendam creditar a sua experiência e/ou formação. O Gabinete estabelece, desde um 

primeiro momento, a ligação entre o aluno e a faculdade que irá frequentar e acompanha 

o seu desenvolvimento no ensino superior, como forma não só de o apoiar, como 

também de avaliar o processo, o Gabinete e caracterizar o “público” em questão. 

Mas o Gabinete é muito mais do que apoio no acesso e na creditação de qualificações, 

na medida em que procura de forma constante e concisa, melhorar a qualidade do 

acesso. O Gabinete propõe, sempre que possível, a introdução de novas formas de apoio 

ao futuro aluno da Universidade. Foi neste sentido que, no ano lectivo 2007-08, se 

promoveu uma oficina de Matemática, temática que desde sempre regista índices de 

insucesso um tanto ou quanto elevados. Uma tal iniciativa visava que um potencial 

candidato ou até já aluno de uma instituição de ensino superior se familiariza-se com 

esta temática, indispensável ao sucesso no ingresso e progressão, sobretudo nos cursos 

oferecidos pela Faculdade de Ciências. No corrente ano, surge uma outra iniciativa com 

vista a auxiliar os candidatos e potenciais alunos na elaboração do seu currículo escolar 

e profissional e na preparação para uma qualquer entrevista.  

O Gabinete participa também em iniciativas de carácter Europeu e Nacional, no sentido 

de divulgar as suas práticas e da Universidade de Lisboa, de conhecer novas iniciativas 

e discutir aspectos comuns aos novos desafios que se avizinham para este grau de 

ensino no âmbito da Educação eficiente de Adultos.  
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No Gabinete intervêm a coordenadora (Doutora Ana Paula Curado), a Doutora Joana 

Soares e, periodicamente, duas estagiárias, que no presente ano foi uma colega da área 

de Administração Educacional, e eu. Sendo que o nosso trabalho consistiu 

essencialmente no atendimento ao público. Estipulou-se que seriamos nós as 

responsáveis, após a compreensão dos processos de acesso e creditação, pelo 

esclarecimento de qualquer dúvida que surgisse por parte dos interessados em ambos os 

processos.  

 

2.1. Perfil dos candidatos 

Com base nos relatórios elaborados e publicados pelo GAACQ e na experiência 

adquirida ao longo de 30 semanas de estágio, elaborei esta pequena caracterização do 

seu público e dos processos que apoia. Considerei que a apresentação de algumas das 

suas características seria adequada, de modo a que o leitor se situe no estudo e possa vir 

a compreender melhor as dificuldades que estes manifestaram. Pois, podem tratar-se de 

“pessoas adultas que abandonaram o percurso escolar sem qualificações, estiveram 

afastados do sistema de ensino durante bastante tempo, não têm experiência prévia do 

ensino superior e provêm de grupos económica e socialmente desfavorecidos” (Correia, 

A. e Mesquita A., 2006). 

(In: a.Curado, J.Soares, 2008) 

Tal como podemos constatar nestes quadros, elaborados pelo Gabinete de Apoio ao 

Acesso e Creditação de Qualificações da Universidade de Lisboa, a idade mais comum 

no grupo de candidatos é 24 anos, mesmo no limiar da idade mínima estipulada, 23 anos 

Ano de nascimento dos candidatos 
  Média Moda Mínimo Máximo 

2006 1969 1982 1929 1982 
2007 1973 1983 1939 1983 
2008 1975 1984 1933 1984 

Habilitações académicas 

  Sem 9º ano 9º ano 12º ano 
Frequência 

Ensino 
Superior 

Ensino 
Superior 1º 

ciclo 

Ensino 
Superior pós 

1º ciclo 
2006 4% 39% 40% 5% 10% 2% 
2007 2% 34% 38% 12% 10% 1% 
2008 1% 27% 52% 3% 14% 3% 
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completados no ano anterior ao da candidatura. Podemos, então, concluir que este 

regime especial é utilizado por muitos jovens adultos, de forma estratégica ou não, que 

não tiveram sucesso numa candidatura ao Ensino Superior através do regime Geral de 

acesso, ou no próprio Ensino Secundário. Mas, é também claro que existe uma grande 

disparidade de idades no conjunto de candidatos a este concurso especial de acesso, 

como podemos comprovar através da média do ano de nascimento. Os elementos 

identificadores apresentados nestes dois quadros em conjunto com outros factores de 

que tive conhecimento ao longo do desenvolvimento do estágio, como o conhecimento 

de diversas situações de vida dos candidatos e de problemas que me manifestaram no 

decorrer do estágio no GAACQ, nomeadamente, ao exercer funções de atendimento ao 

público, levam-me a enunciar um conjunto de características que lhes estão associadas: 

 Trabalhadores – Estudantes; 

 Insucesso em Instituições de Educação Formal; 

 Alguma familiaridade com o Ensino Superior; 

 Jovens/adultos na sua maioria; 

 Grande disparidade de idades entre os candidatos; 

 Adultos provenientes dos RVCC; 

 Indivíduos de outras nacionalidades; 

 Outras características mais especificas.  

 

 

 

 

 

3. Actividades Desenvolvidas 
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Neste ponto do relatório proponho-me apresentar as actividades que efectuei ao longo 

das 30 semanas de estágio desenvolvido no Gabinete de Apoio ao Acesso e Creditação 

de Qualificações da Universidade de Lisboa. Como é natural, até porque foi assim que o 

vivi, darei um maior ênfase às actividades realizadas no âmbito dos dois grandes 

processos apoiados pelo GAACQ, o processo de acesso Maiores de 23 e a Creditação de 

Qualificações. 

Outras actividades foram desenvolvidas no âmbito deste estágio que, quando 

comparadas à dimensão destes dois processos e à actividade comparativa, podem ser 

chamadas de pontuais, mas que me permitiram adquirir conhecimentos mais profundos 

não só acerca do que era praticado na UL, no sentido de apoiar as estratégias de 

aprendizagem ao longo da vida, como também dos processos que abrangeriam grande 

parte do meu estágio e das tarefas do Gabinete. 

Darei início a este bloco, apresentando os primeiros passos que dei no sentido de 

compreender e caracterizar o Gabinete de Apoio ao Acesso e Creditação de 

Qualificações. O que faz? Para quem? Como? Para quê? O que é esperado da minha 

participação? O que fiz? Com que dificuldades? O que aprendi? 

Posteriormente irei apresentar o processo de acesso “Maiores de 23”, tentando, na 

medida do possível, fazer a sua total caracterização. O que é? Como aparece? Para 

quem? Como? Quais as vantagens? Quais as dificuldades dos candidatos? E as minhas?  

Na terceira parte deste bloco procurarei, tal como no espaço anterior, caracterizar o 

processo de Creditação de Qualificações adoptado pela Universidade de Lisboa. Porquê 

um processo desta natureza? Para quem? Como? Quais as dificuldades? E as vantagens? 

Por fim, irei apresentar uma comparação ao nível da operacionalização, do processo da 

Creditação de Qualificações em três faculdades da UL, a Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação, a Faculdade de Letras e a Faculdade de Farmácia. Procederei à 

apresentação do estudo e dos seus objectivos, da metodologia utilizada para o 

levantamento da informação e das induções conjecturáveis.   

3.1. Conhecer o Gabinete de Apoio ao Acesso e Creditação de 

Qualificações. 
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No decorrer do estágio curricular realizado no Gabinete de Apoio ao Acesso e 

Creditação de Qualificações da Universidade de Lisboa, a minha formação focou-se no 

acompanhamento do processo de acesso e de creditação levado a cabo pela 

Universidade de Lisboa mas não se resumiu a estes dois processos, como poderão 

comprovar. 

Tudo começou com uma pequena sessão de esclarecimento no primeiro dia do estágio. 

Eu e a minha colega fomos convocadas ao Gabinete que se situa no edifício da Reitoria 

para conhecer o trabalho que desenvolve e as tarefas que iríamos realizar ao longo da 

nossa permanência nesta valência. Apesar de ter ficado com uma ideia bastante clara 

das actividades desenvolvidas pelo Gabinete só o contacto diário com as mais diversas 

situações me permitiu sentir à vontade na minha função.  

Desde o primeiro momento foi claro que a nossa função estaria mais associada a uma 

função específica do Gabinete, o atendimento ao público, esclarecendo dúvidas que os 

candidatos pudessem ter em relação ao processo de acesso, de creditação e dos 

procedimentos que lhes estão associados, como por exemplo a transferência de alunos 

que ingressaram num curso ou numa outra instituição de Ensino Superior através do 

concurso especial para Maiores de 23 e que agora pretendem alterar a sua situação. 

Registou-se, num determinado período, um conjunto de processos especiais de 

transferência que se deveram ao encerramento da Universidade Moderna, pelo qual a 

Universidade de Lisboa se disponibilizou a aceitar alguns estudantes de modo a que 

estes não fossem lesados devido a um problema administrativo. 

Uma vez que os processos apoiados pelo Gabinete estão muito dependentes das 

características individuais dos candidatos, a reposta natural a todo o tipo de questões foi 

uma situação que me levou algum tempo a alcançar. Foi a vontade de responder da 

forma mais correcta e completa à diversidade de questões e a existência de processos 

paralelos ao acesso e à creditação que me mantiveram relativamente insegura nos 

primeiros meses de estágio. Algo que ultrapassei com a prática diária neste sentido e 

com a análise regular dos processos e dos Decretos-Lei e Regulamentos que os 

regularizam. 

Nada é linear, especialmente em processos como os Maiores de 23 e a Creditação de 

Qualificações, nos quais o sujeito é o elemento central, logo as particularidades que lhe 
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são únicas reflectem-se no desenvolvimento do seu processo. A centralidade do sujeito 

é uma das características da Formação de Adultos bastante explorada ao longo da minha 

formação em termos teóricos, tendo agora numa linha mais prática desenvolvido 

competências no sentido do trabalho individualizado e específico com o indivíduo. As 

conversas que fui tendo com os diversos candidatos foram muito além da enumeração 

de tarefas a realizar, e permitiram-me o contacto com um sem fim de percursos a 

mobilizar face a uma mais-valia para a entrada ou creditação de competências ao nível 

superior.  

Posso, então, reconhecer que não só aprofundei o meu conhecimento em relação ao 

trabalho realizado pelo sujeito quando pretende identificar competências que adquiriu 

ao longo do tempo, como também acerca das metodologias por ele utilizadas e 

indicadas para a obtenção de resultados. Posso também afirmar que esta experiência me 

permitiu adquirir conhecimentos ao nível da prática de estratégias em educação de 

adultos, a perceber que a educação de adultos veio para ficar e está a invadir, 

finalmente, todas as áreas educativas, desmistificando assim a assumpção de que a 

educação superior é para jovens. Com as aprendizagens realizadas e a mobilização dos 

conhecimentos teóricos sob um olhar mais prático, num ambiente semi-profissional, 

consegui, efectivamente, cimentar os conhecimentos tóricos previamente adquiridos. 

No presente ano lectivo foram também promovidas duas oficinas de apoio aos 

candidatos ao concurso Maiores de 23. 

A Oficina de Matemática já tinha sido uma das iniciativas postas em prática no ano 

anterior, como auxilio na preparação dos candidatos à Faculdade de Ciências para o ano 

lectivo 2007-08, pois é a única faculdade que exige conhecimentos na área da 

matemática face ao acesso através do regime especial “Maiores de 23”. Foi a primeira 

oficina a ser criada, uma vez que esta área de conhecimentos suscita um maior número 

de dúvidas e dificuldades, na maioria dos alunos. Esta iniciativa proporcionou aos 

candidatos resultados mais vantajosos na 1ª fase de provas, tal como nos indica uma 

aluna:  

“Foi de máximo proveito a frequência nas oficinas de matemática. Muito 

bem leccionadas, dirigidas à matéria que era proposta e de extrema 

ajuda - pena é que num espaço tão curto de tempo. 
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Na minha modesta opinião acho que deveria ter um tempo mais 

alargado. (6 meses?) ”      

(In: A.Curado; J.Soares, 2008)  

  

Este relato, respeitante à Oficina de Matemática realizada no ano anterior, demonstra a 

pertinência que um conjunto de iniciativas como esta podem ter no apoio aos 

candidatos.  

 

Em relação à criação da Oficina de CV/Entrevista em que tive a oportunidade de assistir 

e participar, posso afirmar que foi um sucesso, pois veio ao encontro de um conjunto de 

dificuldades que nos eram expostas pelos candidatos. Estes revelaram alguns receios na 

construção de um currículo seguindo o modelo europeu, na redacção da carta de 

motivação bem como em relação às características das entrevistas que constituíam a 2ª 

fase de provas. Assim, a oficina foi planeada pelo Instituto de Orientação Profissional 

que é uma unidade orgânica da Universidade de Lisboa e parceiro do Gabinete em 

ambos os processos (Acesso e Creditação) e agora também nesta Oficina. 

 

A Oficina foi composta por 3 sessões com 3 módulos temáticos: 

 Módulo I. Carta de Motivação; 

 Módulo II. Currículo; 

 Módulo III. Entrevista.  

 

A frequência das três sessões formativas acerca da temática CV/Entrevista, 

mencionadas anteriormente, não estava prevista inicialmente, mas devido ao interesse 

que demonstrei, ao apoio da coordenadora do Gabinete e à acessibilidade das técnicas 

do IOP, esta situação foi-me facultada. O acompanhamento das sessões permitiu-me, 

então, a aquisição de conhecimentos na área do currículo, entrevista e carta de 

motivação, uma vez que participei como qualquer um dos candidatos inscritos. Mas, foi 

a observação das duas técnicas na prática da formação, que veio enriquecer os meus 

conhecimentos na minha área de formação, nomeadamente ao nível da planificação e 

desenvolvimento de sessões de formação para adultos.  

Proponho-me neste ponto a análise das três sessões tendo em conta os princípios 

essenciais à planificação e desenvolvimento de sessões de formação:  
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Na primeira sessão, foram apresentados os objectivos da Oficina, deixando bem claro 

que acesso aos Maiores de 23 não seria o tema central das sessões formativas. Os 

objectivos desta oficina seriam, então, a aquisição de conhecimentos gerais acerca das 

temáticas que seriam desenvolvidas, não sendo única e exclusivamente conduzida com 

base no processo de acesso que lhes tinha possibilitado a sua frequência. Pude assim 

constatar que esta Oficina teria sido constituída com base numa profunda reflexão 

acerca de quais os objectivos a atingir, que se mostraram muito mais abrangentes do que 

teria previsto inicialmente. Isto é, o contexto a que estava dirigida não se 

circunscreveria ao processo de acesso, mas a um conjunto de possíveis situações em que 

a aquisição destes conhecimentos seria uma mais-valia, evidenciando assim a sua 

pertinência face à transversalidade dos conhecimentos adquiridos, o que me leva a 

concluir que, para planear uma sessão de formação mais eficiente, os conhecimentos 

adquiridos deverão ser transferíveis a outros contextos, por mais específica que seja a 

temática que a constitui. O que não impede que os trabalhos requeridos se enquadrem 

na especificidade que lhe está subjacente, por exemplo, apesar de se falar sempre de 

uma forma generalizada das temáticas em análise, os trabalhos requeridos estiveram 

sempre associados ao processo de acesso Maiores de 23, até porque esta seria a razão 

que levaria o candidato a frequentar a oficina. 

As sessões foram sempre iniciadas com a apresentação dos objectivos específicos, 

relacionados com a temática, seguindo-se um levantamento de questões pertinentes com 

posterior exposição do tema, e vice-versa. Este modelo expositivo com consequente 

levantamento de dúvidas, ou a utilização das dúvidas como ponto de partida para a 

exposição do tema, demonstrou-se extremamente eficiente face ao interesse, motivação 

e concentração dos formandos. Foram sendo fornecidos aos formandos, ao longo das 

três sessões, um conjunto de materiais que os auxiliariam na aquisição, organização e 

posterior revisão dos conhecimentos expostos. Uma pasta, na qual poderiam armazenar 

de forma ordenada todos os documentos disponibilizados ao longo da formação, e a 

impressão dos slides apresentados. 

Em todas as sessões foram desenvolvidos momentos de trabalho a pares, um método de 

trabalho que acarretou uma familiarização entre os formandos, permitindo que se 

sentissem mais à vontade na exposição das suas dúvidas ou das suas ideias. 

Em relação à avaliação do seu impacto, posso evidenciar, a título de exemplo, a questão 

dos trabalhos que foram realizando individualmente no final de cada sessão. Os 

candidatos foram constituindo os documentos necessários à entrada no processo com o 
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apoio de técnicas especializadas, conduzindo, assim, a um grau de satisfação 

demonstrado em cada sessão.  

Com a participação e observação destas sessões de formação concluo que as sessões de 

formação devem ser concebidas e desenvolvidas recorrendo a metodologias e técnicas 

diversificadas, utilizando meios didácticos variados, proporcionando o envolvimento 

activo e criativo dos formandos e facilitando o processo de ensino/aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. O Processo de Acesso “Maiores de 23”  

O processo de acesso para Maiores de 23 surge na Universidade de Lisboa na sequência 
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da análise do Decreto-Lei n.º 64/2006 de 21 de Março, que promulga uma nova forma 

de acesso à Universidade. Para a sua efectuação a Comissão Científica para o Acesso e 

creditação de Qualificações, com o apoio da equipa Reitoral e, por meio do Gabinete, 

estipulou que os candidatos deveriam entregar, no acto de candidatura os seguintes 

documentos:  

 Boletim de candidatura devidamente preenchido; Que é fornecido no próprio 

sitio da Internet, que deverá ser impresso e correctamente preenchido. 

 Currículo escolar e profissional, devidamente assinado e datado (sugere-se o 

modelo do CV Europeu). Que deverá ser apresentado em triplicado, de modo a 

que possa ser encaminhado a todos os intervenientes no processo de avaliação do 

candidato. 

 Fotocópia autenticada dos documentos que comprovem as habilitações e 

experiência profissional declaradas no curriculum vitae. De modo a assegurar que 

todas as afirmações contidas no currículos são realmente verídicas. 

 Fotocópia simples do bilhete de Identidade ou passaporte;  

 Carta de motivação, expressando as razões que levaram o candidato a pretender 

ingressar no curso. Este documento e o currículo são elementos de importância 

vital, uma vez que serão analisados em conjunto com o candidato na segunda 

fase do processo de acesso. 

Em relação às provas prestadas pelos candidatos ao acesso ao Ensino Superior através 

do regime especial de acesso Maiores de 23, estas dividem-se em duas fases:  

1. Uma primeira etapa destinada a avaliar os conhecimentos e as competências 

considerados indispensáveis ao ingresso e progressão no curso, através da realização de 

uma prova escrita, com o peso de 40% na classificação final. A prova teórica e/ou 

prática tem a duração de 3 horas e é constituída por três questões: uma de natureza mais 

geral e outras duas mais específicas relacionadas com as áreas científicas de cada curso. 

Para cada um dos cursos são disponibilizados, a meados de Janeiro no sítio da Internet 

da Universidade de Lisboa, os temas para a prova e a bibliografia recomendada pela 

comissão de avaliação, que poderá ser consultada na respectiva Faculdade, para que os 

candidatos se possam preparar para as provas, com uma certa antecedência.  
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2. Uma segunda etapa destinada à apreciação do currículo escolar e profissional 

do candidato e à avaliação das suas motivações, através da realização de uma entrevista, 

com o peso de 60% na classificação final. 

Devo ainda mencionar que ambas as fases são eliminatórias. Assim, um indivíduo que 

obtenha uma classificação inferior a 10 na primeira fase do processo, fica 

automaticamente excluído, não passando à fase de apreciação curricular e motivacional. 

É a combinação das duas classificações que determina a aprovação do indivíduo e a sua 

possível colocação num determinado curso. Caso o número de vagas disponibilizado 

seja suficiente, todos os candidatos aprovados serão seriados e colocados. O cálculo do 

número de vagas está sujeito a um valor máximo que equivale a 20% do número total 

de vagas por estabelecimento/curso, para o conjunto de concursos especiais, regimes de 

reingresso, mudança de curso e transferência. Assim sendo, os candidatos ao Acesso 

terão a possibilidade de concorrer a 5% das vagas disponibilizadas por curso. 

Apesar do processo Maiores de 23 ser transversal a todas as instituições de Ensino 

Superior, o vago Decreto-Lei que o normaliza dá azo a diversas interpretações, cabendo 

a cada estabelecimento estruturá-lo consoante considere adequado às características da 

instituição. Assim, na Universidade de Lisboa, tendo em vista o grau de exigência que 

se lhe associa, qualquer aluno poderá candidatar-se a uma das suas Faculdades, desde 

que preencha o requisito etário, ter completado 23 anos até ao dia 31 do ano anterior à 

candidatura e desde que não reúna habilitação prévias de acesso ao curso que pretende 

frequentar, tal como estipula o Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de Março. Em relação às 

provas, que seguem a estrutura anteriormente apresentada, pode dizer-se que elas 

primam pela exigência e rigor. O aluno terá que prestar prova (1ª fase) com base em 

pelo menos uma área científica relacionada com o curso que pretende frequentar e cujo 

domínio é considerado indispensável ao ingresso e progressão no curso. A delimitação 

das áreas e dos temas a abordar está a cargo da Comissão Científica constituída para 

este propósito. 

 

A 2ª fase do processo de avaliação, tal como a Universidade de Lisboa o concebe é, a 

fase de análise curricular e motivacional do candidato, decisiva face à aprovação do 

candidato. O Decreto-Lei que a regulamenta é muito claro quanto ao seu objectivo: ir ao 
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encontro da formação dos indivíduos na área, adquirida pela via formal, não formal ou 

informal, para que possam saber mais e consequentemente obter uma certificação desse 

conhecimento, algo que, até agora, não tinha forma de ser contabilizado. É, então, nesta 

2ª fase que se realiza a análise ao passado do candidato, através de uma entrevista que 

recai em dois elementos por ele elaborados - o currículo e a carta de motivação. Os 

responsáveis por cada um dos cursos, e de acordo com critérios homogéneos fixados em 

sede da Comissão Científica, poderão agora avaliar esse passado do aluno e as razões 

que o levaram a candidatar-se à Faculdade e ao curso em questão, no sentido de 

averiguar a importância que aufere ao ingresso num determinado curso de ensino 

superior. Tal como já foi mencionado, esta fase tem um peso superior em relação à 1ª 

fase, estando directamente relacionado com a questão que abordei ao início desta secção 

do relatório, é a experiência que vem aqui desempenhar o factor chave neste processo. 

Aqui os conhecimentos adquiridos com base na análise teórica são importantes, mas 

perdem valor quando os conhecimentos que advêm da experiência entram na equação. 

Dentro do processo de acesso as dúvidas mais recorrentes estavam associadas à 

estrutura do processo de acesso “Maiores de 23”, o que era necessário fazer: Explicitar 

as duas fases do processo, onde poderiam encontrar informação essencial, como as áreas 

e temas em que deveriam estar preparados para a realização da prova teórica e/ou 

prática e desmistificar a fase de entrevista, como se tratando de uma fase em que seriam 

esclarecidas dúvidas associadas ao currículo e à carta de motivação. A calendarização 

do processo também suscitou um elevado número de dúvidas, muitos candidatos até 

poderiam consultar as fontes de informação disponibilizadas pelo Gabinete (panfletos e 

Internet) mas preferiam dirigir-se pessoalmente ou realizar uma chamada telefónica para 

esclarecer novas dúvidas ou para confirmar a informação que já tinham obtido. Um dos 

elementos mais utilizados pelos candidatos para o esclarecimento de dúvidas foi o e-

mail do Gabinete, seguindo-se o telefone e por fim as deslocações às instalações. 

 

 

3.3. O Processo de Creditação de Qualificações 
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Ao nível da creditação, é solicitado ao requerente que, num primeiro momento, averigúe 

a viabilidade de creditar a sua experiências e/ou formação em relação com as UC a que 

pretende obter creditação, requestando o parecer do responsável pelo processo na 

respectiva faculdade. O estudo da viabilidade de creditação é de facto necessário não só 

devido ao facto de envolver custos (100€), mas também porque exige ao requerente um 

acréscimo significativo de trabalho.  

Caso haja acordo, o requerente poderá proceder à requisição da creditação da sua 

experiência e/ou formação, através do processo de Creditação de Qualificações tal como 

se prevê no Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de Março, “Os estabelecimentos de ensino 

superior devem reconhecer, através da atribuição de créditos nos seus ciclos de 

estudos, a experiência profissional e a formação dos que nele sejam admitidos através 

das provas” (artigo 13º). 

De acordo com as normas fixadas pela Comissão Científica para o Acesso e Creditação 

de Qualificações, todo este processo, de consulta de opinião do responsável pela 

creditação na faculdade, de decisão e entrega do requerimento de creditação, nunca 

deverá ultrapassar o prazo máximo de 60 dias após a inscrição na respectiva faculdade e 

curso. Os requerentes terão, agora, 180 dias para elaborar e entregar as provas 

determinadas pela Universidade de Lisboa.  

O Regulamento da Universidade de Lisboa define creditação da experiência profissional 

e da formação como “o acto formal, realizado perante o júri de acesso e creditação da 

faculdade do requerente, que culmina com a prestação de um conjunto de provas.”  

As provas de creditação serão realizadas na faculdade onde o candidato se encontra 

matriculado e incluem: 

1. Um dossier pessoal, organizado com a finalidade de documentar a experiência e 

formação a creditar, relativamente aos referentes de formação definidos para o 

curso em que o candidato ingressou;  

2. Um trabalho teórico ou prático sobre a formação que se pretende demonstrar 

possuir;  

3. A defesa do trabalho teórico ou prático e do dossier pessoal perante o júri de 

acesso e creditação.  
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Ao longo de todo o Processo de Creditação, os alunos contam com o apoio do: 

 O professor responsável pelo processo de creditação na sua faculdade, para as 

questões relativas à possibilidade de creditação;  

 O técnico responsável pelo processo de creditação no Instituto de Orientação 

Profissional, para apoio no âmbito da orientação vocacional;  

 O Gabinete de Apoio ao Acesso e Creditação de Qualificações da Reitoria, para 

as questões de ordem administrativa. 

A afixação do calendário de provas, a aplicação dos critérios da Universidade de Lisboa 

para a avaliação do currículo escolar e profissional do candidato, o apoio, a rejeição e 

aprovação dos pedidos de creditação, encontra-se a cargo dos júris de acesso e 

creditação. O júri de cada faculdade é presidido pelo correspondente membro da 

Comissão Científica, por docentes da faculdade responsáveis pelas UC a que o 

candidato se propõe requerer creditação e integra ainda um técnico do Instituto de 

Orientação Profissional. 

A aprovação no processo de creditação traduz-se: 

 Na dispensa de uma ou várias unidades curriculares do plano de estudos em que 

o candidato ingressou; ou  

 Na atribuição de créditos ECTS com vista à conclusão do ciclo de estudos em 

que o candidato está integrado.  

Na Universidade de Lisboa foram estipulados 60 créditos (ECTS) como o número 

máximo de créditos possíveis de atribuir neste processo. A quantia a pagar pela 

aprovação no processo de creditação é proporcional à creditação atribuída. O valor 

máximo possível de créditos atribuídos (60) corresponde ao pagamento de 50% da 

propina anual da faculdade em que o requerente se encontra matriculado. 

O processo de Creditação de Qualificações ainda não é tão recorrente como o processo 

de acesso, até porque nem todos os alunos que ingressam através do concurso especial 

Maiores de 23 demonstram um conhecimento adquirido com base na experiência, nem 

os trabalhadores-estudantes, possivelmente, detêm competências realmente creditáveis 

ou então não acreditam que as detêm. Mas, para todos aqueles que se revêem num caso 

como este, este processo concomitante serve de alavanca ao nível das expectativas em 
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relação ao curso. Quero com isto dizer, que estes conhecimentos, face à possibilidade de 

serem demonstrados, irão agora estar associados a uma elevada motivação por parte do 

agora aluno da Faculdade. É a oportunidade de demonstrar o valor de todos esses anos 

de trabalho e o contacto com outros indivíduos também conhecedores na mesma área, 

pois a aprendizagem é também indissociável do social. 

Foram poucas as dúvidas relacionadas com o processo de creditação de qualificações 

quando comparadas com as associadas ao processo de acesso. São poucos os candidatos 

que recorrem a este processo, tal como já foi mencionado, possivelmente um dos 

factores será a falha na publicitação deste processo, mas esta e outras questões serão 

discutidas posteriormente, apesar do Gabinete transmitir ao candidato, sempre que 

considera adequado, a existência de um processo desta natureza na Universidade de 

Lisboa.  

Em relação aos instrumentos adoptados pelos dois processos, e apesar de não ter 

propriamente participado no seu desenvolvimento e aplicação, com o estágio realizado e 

o desenvolvimento do projecto, posso afirmar que ampliei os meus conhecimentos neste 

sentido. Tendo em conta o perfil dos candidatos de ambos processos, torna-se evidente 

que o processo de reconhecimento e validação das competências adquiridas, válido e 

rigoroso, não poderia estar única e exclusivamente a cargo de metodologias e 

instrumentos geralmente associados ao campo da educação formal (testes, provas,…). 

Assim sendo, aparecem como metodologias preferenciais a análise curricular, o 

portfólio e a entrevista, que, ao incidirem no sujeito e em todos os contextos que lhe 

estão subjacentes, se manifestam conveniente perante o objectivo da sua utilização. A 

análise curricular irá permitir a constatação, passo a passo, do passado do indivíduo, o 

que fez, o que estudou, em que trabalhou, actividades extra-curriculares, etc. traçando 

um perfil do sujeito, com base nas possíveis competências que poderá ter adquirido ao 

longo das diversas experiências profissionais e educativas. Mas, este método revela-se 

insuficiente, pois, nada nos garante que espelhe na realidade todas as situações 

experienciadas e que dessas experiências tenha surgido um conhecimento identificável 

por capacidades palpáveis. É por esta razão que a entrevista semi ou directiva entra na 

averiguação de algumas nuances que a análise curricular tenha levantado, ou num 

conhecimento mais profundo do candidato. Os entrevistadores desempenham aqui um 

papel de detectives “reunindo partes de conversas, histórias pessoais e experiências, 
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numa tentativa de compreender a perspectiva pessoal do sujeito” (Bogdan e Bilken, 

1994:139). 

Do meu ponto de vista, estes dois instrumentos são indissociáveis quando se pretende 

estudar o passado de um sujeito tendo em vista a averiguação de competências 

adquiridas com base em aprendizagens experienciais, pois, enquanto o currículo 

apresenta o seu passado de uma forma oficial, será na entrevista que as competências 

adquiridas com base nas aprendizagens se revelaram. É por esta razão que a entrevista 

semi-directiva é a mais utilizada, pois as questões utilizadas serão mais ‘abertas’ 

permitindo ao indivíduo manifestar-se livremente acerca do tópico da questão, o que 

não invalida a utilização da questão mais directa (entrevista directiva) utilizada para o 

levantamento de questões mais pontuais. 

O portfólio será dos instrumentos mais adequados aos objectivos que ambos os 

processos se propõem, mas, devido ao excessivo número de candidatos o processo 

Maiores de 23 não chega a adoptá-lo, utilizando-se a avaliação de conhecimentos 

teóricos como uma certificação de aquisição de competências essenciais na persecução 

de um nível de ensino superior. Já no processo de Creditação de Qualificações o 

portfólio aparece como o elemento-chave na ‘avaliação’ do aluno, pois neste deveram 

constar as experiências profissionais e académicas, reflexões baseadas nas experiências 

e consequentemente a identificação das competências que afirmam possuir. Ao lhe ser 

exigido tanto, a sua elaboração será mais dispendiosa, em horas, para o sujeito que o 

constitui e para o júri que o terá que analisar, para não falar do desconhecimento e do 

constrangimento por parte dos candidatos que não estão relacionados com quaisquer 

actividades artísticas. Este instrumento deverá apresentar-se como o espelho de 

“memórias pessoais organizadas em depoimentos autobiográficos” que serão “fontes 

valiosas no esforço de compreensão da constituição da história de cada pessoa” em 

que as experiências passadas são recriadas no mesmo momento de narração (Rego, 

Aquino e Oliveira in. Souza, 2006:267). Sendo que, “o individuo, ao elaborar uma 

narrativa do tipo autobiográfico, pode, portanto, subestimar ou superestimar factos ou 

circunstâncias que considera mais ou menos legítimos na sua trajectória (Lahire, 1997 

cit. Rego Aquino e Oliveira in Souza, 2006:275) 

Devo ainda evidenciar que, após ter analisado o processo de Reconhecimento, 

Validação e Certificação de Qualificações tal como é desenvolvido no nosso país, as 
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competências adquiridas no exercício deste estágio me irão permitir adequar melhor a 

minha prática num centro RVCC, pois as competências que adquiri serão perfeitamente 

transferíveis a um exercício profissional num destes centros, uma vez que a prática no 

âmbito do acesso para Maiores de 23 e em especial na Creditação de Qualificações se 

assemelham com a prática dos processos de RVCC, fora as particularidades que os 

distinguem (o público-alvo, etc.). Isto é, qualquer indivíduo que tenha participado numa 

iniciativa de RVCC estará em vantagem perante qualquer um destes processos, pois já 

desenvolveu um conjunto de competências essenciais à sua prossecução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. A Comparação, ao nível da operacionalização, do Processo de 

Creditação de Qualificações na Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação, Faculdade de Farmácia e Faculdade de Letras 
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Na prática realizada ao longo destes meses de familiarização com o trabalho que 

desenvolvi e com o auxílio, indispensável, da coordenadora do Gabinete e da Dra. Joana 

Soares, que delineei o projecto que gostaria de desenvolver no âmbito do estágio. 

Assim, e tendo em conta que muito já é feito ao nível do acesso à Universidade de 

Lisboa, através do concurso especial para Maiores de 23, resolvi examinar o processo 

de Creditação de Qualificações. Trata-se de um processo em que o Gabinete intervém 

de forma Técnica/Administrativa, uma vez que todo o acompanhamento e avaliação dos 

requerentes são realizados por outros órgãos (nomeados e criados) da Universidade de 

Lisboa, o que dificulta a avaliação do seu impacto, por parte deste. A Creditação de 

Qualificações, mais do que o acesso especial para Maiores de 23, valoriza o percurso do 

aluno que entra na instituição de Ensino Superior com uma bagagem que não poderia 

ser esquecida e que passa a ser integrada na sua formação específica.  

Uma vez que o contexto do estudo estava já estabelecido, era importante definir 

objectivos pertinentes, não só para uma plena conclusão do 2º ciclo de estudos em 

Ciências da Educação mas também para o Gabinete de Apoio ao Acesso e Creditação de 

Qualificações que me tinha acolhido e incentivado na realização deste trabalho. Com 

este projecto pretendi conhecer e reflectir, de forma sistemática, sobre o processo 

adoptado pela Universidade de Lisboa ao nível da Creditação de Qualificações dos 

trabalhadores-estudantes e alunos que ingressaram ao abrigo do regime especial 

de acesso para Maiores de 23, proceder à sua caracterização para posterior análise 

comparativa da sua operacionalização entre a FPCE, FL e FF. Para a realização deste 

estudo considerei que era importante o levantamento de informação com base em cinco 

pontos de vista: dos alunos, docentes responsáveis pelo processo nas respectivas 

Faculdades, Técnicos do IOP, do Gabinete de Apoio ao Acesso e Creditação de 

Qualificações e das induções que irei compondo à medida que avanço no estudo. 

Este trabalho foi desenvolvido no quadro de uma investigação qualitativa, que, tal como 

nos dizem Bogdan e Bilken (1994:16), se caracteriza pelo facto de a sua fonte directa de 

dados ser o ambiente natural, que uma das suas características é ser descritiva, pois os 

dados que recolhemos são em forma de palavras e não de números. Para além desta 

particularidade, os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo, que 

propriamente pelos resultados, ou produtos, por isso, tendem a analisar os seus dados de 
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forma indutiva e não recolhem dados ou provas com o objectivo de confirmar ou 

declarar nulas as hipóteses construídas previamente. Ao invés disso, as abstracções são 

construídas à medida que os dados vão sendo recolhidos e agrupados, sendo que o 

significado afirma-se de importância vital nesta abordagem. Os próprios dados são 

“ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e de 

complexo tratamento estatístico”, pois o seu objectivo é a “investigação de fenómenos 

em toda a sua complexidade e em contexto natural” (Bogdan e Bilken, 1994:16). 

Este trabalho pode ser classificado como se tratando de um estudo de caso, uma vez que 

se encontra delimitado o campo de intervenção a um grupo e contexto específico, os 

trabalhadores-estudantes e os alunos da Universidade de Lisboa que entraram ao abrigo 

do concurso especial de acesso “Maiores de 23”. O estudo de caso consiste na 

“observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de 

documentos ou de um acontecimento específico” (Merriam, 1988 cit. Bogdan e Bilken, 

1994:89). Ao nível da sua natureza posso afirmar que se trata de um estudo de cariz 

interpretativo, pois o que ambicionei foi realmente um aprofundamento do 

conhecimento com base na realidade vivida, no intuito de caracterizar o processo de 

creditação e o seu impacto na vida dos indivíduos em questão.  

Em relação ao projecto desenvolvido, considerei que seria pertinente a realização de um 

esquema explicativo do processo de Creditação, identificando as diferentes fases e 

intervenientes no mesmo:  

 

  

 

 

 

3.4.1. Metodologia utilizada no estudo 
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De modo a concretizar este projecto, e consoante a sua natureza qualitativa, procedi ao 

levantamento da informação através da aplicação de alguns instrumentos, amplamente 

mobilizados ao longo da minha Licenciatura em Ciências da Educação, como: 

Entrevista semi-directiva; Com a qual me propus fazer o levantamento do maior 

número de informação pessoal, possível, relativamente aos candidatos e intervenientes 

no processo de creditação. Com a utilização deste instrumento pude não só conhecer os 

diversos intervenientes, mas também as suas percepções e intenções em relação a este 

processo. Até porque “os depoimentos sociológicos ou psicológicos, na primeira 

pessoa, obtidos através de entrevistas de estudos de caso estão, geralmente, destinados 

a ser utilizados como veículos para a compreensão de aspectos básicos do 

comportamento humano ou das instituições existentes, e não como material histórico” 

(Bogdan e Bilken, 1994:93). 

Assim, para a realização deste projecto foram realizadas sete entrevistas, englobando 

um total de dez indivíduos envolvidos no processo de Creditação de Qualificações da 

Universidade de Lisboa. Uma aluna requerente da FPCE, dois professores responsáveis 

na FL, três docentes responsáveis na FF, uma professora responsável na FPCE, a Dra. 

Ana Paula Curado e duas Técnicas do IOP. 

Segundo Morgan, 1998 (cit. Bogdan e Biklen, 1994) a entrevista consiste numa 

conversa intencional, normalmente entre duas pessoas ou mais, sendo dirigida por uma 

delas com o objectivo de obter informações sobre a(s) outra(s). Esta pode ser de três 

tipos, que são seleccionados consoante os propósitos do investigador e conforme a 

planificação da investigação, que, neste caso, fixou-se  num levantamento de 

informações pessoais acerca do entrevistado e de opinião acerca do processo de 

Creditação de Qualificações, desenvolvido pela Universidade de Lisboa. 

Para a realização destas entrevistas foi constituído um guião de entrevista (Anexo 3) que, 

“mantendo fidelidade à tradição qualitativa de tentar captar o discurso próprio do 

sujeito, deixando que a análise se torne evidente, as grelhas de entrevista permitem, 

geralmente, respostas e são suficientemente flexíveis para permitir ao observador 

anotar e recolher dados sobre dimensões inesperadas do tópico do estudo” (Bogdan e 

Bilken, 1994:108)  
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Quanto à condução da entrevista semi-directiva foram empregados, mais uma vez, os 

três pontos orientadores sugeridos por Albano Estrela (1994), sendo: evitar sempre que 

possível, dirigir a entrevista; não restringir a temática abordada, e estabelecer os quadros 

de referência utilizados pelo entrevistado.  

Devemos, então, tentar dar a palavra ao entrevistado. Permitindo que aborde o tema 

como quiser, durante o tempo que entender, sem interferências do entrevistador. 

Também procurei acautelar o modo como coloquei as questões, de modo a evitar 

influenciar o entrevistado. De acordo com o segundo ponto orientador, ao longo da 

entrevista procurei salvaguardar a possibilidade de alargamento dos temas que propus 

ao entrevistado. Por último, a liberdade que se pretenda dar ao entrevistado nunca 

deverá ser incompatível com a necessidade de precisar os seus quadros de referência, 

levando-o a esclarecer conceitos e situações.     

Assim sendo, numa entrevista semi-directiva, o entrevistador expõe as perguntas ao 

entrevistado, de modo, a que este possa reflectir sobre elas, durante o período de tempo 

que achar necessário. Quando o entrevistado responde, o entrevistador não deverá 

interrompe-lo, pois o que se pretende é conhecer o ponto de vista do entrevistado em 

relação às questões que se lhe colocam. 

Conversas Informais; Em relação às conversas informais, creio que são de extrema 

utilidade ao investigador. Facultam aspectos que muitas vezes são omissos nas 

entrevistas realizadas. Uma vez que o individuo se encontra mais relaxado, não estando 

limitado pelo carácter de conversa “oficial” associado à realização das entrevistas.  

Acredito que toda a investigação qualitativa tem início em conversas informais e é 

muitas vezes por via destas que o investigador dá o primeiro passo, auxiliando-o no 

acesso ao contexto específico que pretende investigar. Na realização deste projecto, este 

foi o meu primeiro passo (consciente ou inconscientemente), no sentido de perceber o 

que era a creditação do ponto de vista da Universidade de Lisboa e como esta 

transcorre, no contexto em questão. Posso afirmar que estas conversas informais 

associadas a alguns documentos que caracterizam as práticas europeias ao nível da 

creditação e ao esclarecimento de alguns conceitos e métodos associados a esta prática, 

foram o motor de arranque da minha investigação. 
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Observações; As observações são outro instrumento de recolha de informação 

indispensável quando se pretende realizar uma investigação. Permitem constatar 

algumas atitudes e comportamentos implícitos que de outra forma seriam difíceis de 

retratar, numa entrevista ou questionário, até porque a informação que é obtida não está 

dependente dos pontos de vista dos sujeitos.  

Segundo Afonso (2005: 92) “toda a observação é necessariamente estruturada na 

medida em que o seu ponto de partida é sempre um questionamento específico do 

contexto empírico em causa, orientado, ou seja, estruturado, a partir das questões de 

partida e dos eixos de análise da investigação”. O que não significa que a observação 

seja sempre planeada à priori, pode ser conduzida “quando o investigador quer 

descrever e compreender o modo como as pessoas vivem, trabalham e se relacionam 

num determinado contexto social, [implicando] que o investigador se insira na situação 

(…) e observe o próprio contexto, os padrões das relações entre as pessoas, o modo 

como reagem aos eventos que ocorrem” (Cozby, 1989 cit. Afonso, 2005:92). Os 

produtos de um dispositivo de observação não estruturada, que carece de instrumentos 

de planeamento estratégico cuidadosamente elaborados, consistem em diversos tipos de 

textos que constituem o conjunto dos registos de observação. 

Questionários; Vejo este instrumento, na minha investigação, como mais uma 

ferramenta de recolha de informação. O GAACQ, encaminha anualmente um 

questionário a todos os intervenientes no processo de Creditação de Qualificações, no 

sentido de avaliar o processo sob o ponto de vista do utilizador. Assim, pude analisar as 

suas repostas, confrontando-as com as informações recolhidas na aplicação das 

entrevistas.  

O GAACQ elaborou o questionário no sentido de abranger um elevado número de 

actores no sei da organização de Ensino Superior que é a Universidade de Lisboa, 

determinados pelo contexto especifico que é o processo de Creditação de Qualificações. 

 

Quando o levantamento de informação é realizado com base num inquérito por 

questionário, estamos na presença de “estudos extensivos marcados pela tentativa de 

identificar com elevada abrangência determinados fenómenos, processos ou situações 
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específicas” (Afonso, 2005:101). O GAACQ elaborou, assim, o questionário no sentido 

de abranger um elevado número de actores no seio da organização de Ensino Superior 

que é a Universidade de Lisboa, determinados pelo contexto específico, o processo de 

Creditação de Qualificações.  

Na verdade, a informação recolhida através da técnica do questionário não consiste no 

que as pessoas pensam, mas sim no que elas dizem que pensam, não no que preferem, 

mas sim no que dizem que preferem, tal como nos diz Afonso (2005:103), o que poderá 

dificultar não só a melhoria de condições do processo por parte do GAACQ, como 

poderá enviesar as considerações essenciais à conclusão deste estudo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. A Operacionalização do processo de Creditação de 

Qualificações nas três Faculdade da UL, em análise 
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Proponho-me, nesta fase do Relatório, realizar uma comparação ao nível da 

operacionalização do processo de Creditação de Qualificações da Universidade de 

Lisboa entre as Faculdades de Psicologia e de Ciências da Educação, de Farmácia e de 

Letras, com base no feedback obtido através da realização das várias entrevistas e nas 

actividades desenvolvidas no GAACQ. 

Darei início à apresentação dos resultados do estudo através da elaboração de um 

quadro comparativo, síntese, onde serão apresentadas as operacionalizações dos 

processos nas três Faculdades, tendo em conta as diversas fases que se supõem no 

processo de Creditação de Qualificações. 

Posteriormente, farei uma análise passo a passo da sua operacionalização nas três 

Faculdades, tendo em conta o quadro elaborado com base no feedback dos 

intervenientes no processo. Tentarei, na medida do possível, realizar esta análise com 

base na comparação entre as Faculdades e destacando a melhor prática. 

De seguida serão apresentadas as peças documentais a elaborar pelos candidatos e o 

modo como as faculdades mobilizam estes documentos, no sentido de averiguar os 

conhecimentos adquiridos pelo requerente ao longo do exercício de uma profissão ou 

até mesmo da frequência formativa. 

Ao longo da apresentação dos resultados procurarei, de forma constante, evidenciar as 

melhores práticas no âmbito da operacionalização deste processo, apontando algumas 

iniciativas, na tentativa de melhorar o desenvolvimento da Creditação de Qualificações, 

por parte das Faculdades da Universidade de Lisboa. 
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Operacionalização do processo de Creditação de Qualificações da UL 

 

Operacionalização do processo de Creditação de Qualificações da UL 
Categorias FPCE FL FF 

Publicitação 

 
- OGPPA, chama a atenção para a 
possibilidade do processo de 
Creditação. 
Em Setembro e Outubro, as docentes 
responsáveis pelo processo vão às 
turmas fazer um trabalho de 
informação, e disponibilizar os seus 
contactos. 
 

 
- Falam aos alunos no início do ano 
lectivo. 
 

 
- Em Outubro/Novembro é enviado 
pela divisão académica um e-mail a 
todos os trabalhadores-estudantes a 
informar que se podem candidatar a 
um processo desta natureza. 
 

Reunião/contacto com os alunos 
interessados 

 
- Os candidatos levam os currículos 
de forma que possam ser discutidos 
em termos de competências 
adquiridas em confronto com as 
competências específicas do curso, é 
desde já dado algum aconselhamento. 
É novamente discutida a parte 
processual.  
 

 
- Os alunos têm uma reunião com os 
docentes responsáveis pelo processo. 

 
- Os alunos enviam os seus 
currículos, a sua experiência 
profissional e daí as docentes fazem 
uma triagem.  
 

Inscrição 

 
- Os alunos vão à Reitoria inscrever-
se, fazer todas essas partes 
burocráticas. 
 

 
 

 
- Os alunos têm que submeter o seu 
processo de creditação até 15 de 
Dezembro, que é após 3 meses da 
inscrição. 
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Reunião com os candidatos 

 
- Nesta reunião, vão à profundidade, 
assumindo já algumas posições. 
 

 
- Depois seguem-se as reuniões 
individualizadas. 

 
- Depois falam muito bem com as 
pessoas, explicam como é o processo 
de creditação, em que é que consiste, 
que tem que ter experiência 
profissional na área, tem que haver 
algumas disciplinas que 
correspondem à área profissional em 
que tenham trabalhado. 
 

Reunião com os candidatos e 
docentes responsáveis pelas UC 

 
- Há uma apresentação por parte dos 
candidatos, quem são, o seu percurso, 
a que UC pretendem requerer 
creditação, etc…,por parte dos 
docentes, que previamente foram 
informados acerca dos candidatos. 
Definem-se os testemunhos mais 
importantes a mencionar. A troca de 
contactos entre professores, alunos e 
IOP. 
 

 
 

 
- Juntam o júri…este ano com as 
colegas do IOP e aqui dividem 
tarefas. 
 

Apresentação dos trabalhos ao 
Júri de discussão 

 
- Marca-se o júri de discussão, sendo 
que a sua constituição depende do 
processo do candidato. 
A discussão do portfólio é realizada 
em conjunto sendo que os trabalhos 
são geralmente discutidos 
individualmente. 
 

 
- O Júri é constituído pelo orientador 
eventualmente por um professor da 
Licenciatura e por membros do IOP. 
Têm estipulado as competências para 
cada unidade lectiva. 
Há todo um trabalho avaliativo e há 
depois um relatório, tendo isso em 
conta. 
 

 
- São as 3 docentes responsáveis. 
Culmina com a entrega do portfólio 
pessoal e do dossier técnico, um 
caderno onde expõem o trabalho 
técnico-científico desenvolvido 
profissional/disciplina. E esse tem 
que ser uma apresentação oral que 
fazem no final de Julho, as 3, mas 
podem estar mais pessoas presentes. 
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Final do processo 

 
- No final o júri faz a deliberação e 
depois envia a acta para o Conselho 
Científico, que, em última instância, 
é órgão que determina a atribuição do 
número de créditos. 
 

 
 

 
- As 3 elaboram um mini-relatório 
com o que se passou. Bem 
fundamentado. 
Propõem determinados créditos à 
unidade curricular que depois serão 
aprovados pelo próprio conselho 
científico. O conselho científico é 
que decide e aprova em última 
análise. 

Prazos 

 
- Os prazos estão estipulados, nós 
tentamos cumprir os 
prazos…processos de creditação 
iniciam-se no princípio e terminam 
no final do ano lectivo. Apontamos 
sempre e fazemos sempre uma 
calendarização para terminar em 
Maio e depois atendemos às 
situações de cada um dos candidatos 
mas sabendo que o horizonte é o final 
do ano lectivo. 
 

 
- O processo é encerrado no final do 
verão. 
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A Publicitação do processo 

A publicitação do processo realiza-se no início do ano lectivo nas três Faculdades em 

análise. No caso da FL não ficou bastante claro o modo como a publicitação é feita, 

tendo sido apenas confirmando que esta se realiza. Quanto à FF, a publicitação da 

Creditação de Qualificações fica a cargo da divisão académica, que envia um e-mail a 

todos os alunos que ingressaram através do regime especial Maiores de 23 e aos 

trabalhadores-estudantes. Do meu ponto de vista esta situação tem as suas vantagens e 

desvantagens, pois ao mesmo tempo que o público-alvo é imediatamente coberto, esta 

via de transmissão não permite a divulgação do processo a possíveis interessados não 

abrangidos pelo público-alvo inicial.  

Importa aqui destacar o método da FPCE que, ao transmitir a mensagem de forma 

consistente, foi seleccionado por mim como o modelo a seguir, perante o feedback dado 

pelos actores no processo. Ao se certificar que a informação chega a todos aqueles a 

quem o processo se destina, alertando os seus novos alunos para esta possibilidade 

através do Gabinete de Apoio Psicopedagógico ao Estudante, que apoia o aluno na 

entrada na Faculdade e reiterando a transmissão da informação, através de visitas às 

salas de aulas. Não só abrange a grande maioria de alunos a quem correspondem, o 

público-alvo do processo, assegurando que a mensagem é divulgada da forma mais 

correcta, como também a transmitem a alunos a quem não se destina o processo mas 

que, agora, poderão divulgá-lo. Até porque, “É necessário que as responsabilidades 

técnicas, institucionais e políticas (…) sejam claras para se poder ‘capturar’ 

correctamente a aprendizagem que tem lugar fora da educação formal e das instituições 

de educação e formação, de forma a serem capazes de cumprir com o prometido, i.e., ter 

por base a qualidade da mediação, como um aspecto nuclear” (Bjornavold, 2001, cit. 

Correia, A. e Mesquita, A., 2006:53)  

Ao nível da publicitação, há uma proposta que gostaria de apresentar que considero 

apropriada. A transmissão da informação seria adequada se houvesse um maior contacto 

entre as Unidades Orgânicas da Universidade de Lisboa. Por exemplo, se as brochuras, 

que são distribuídas pelo GAACQ, fizessem parte das pastas distribuídas no acto de 

inscrição, permitindo, assim, que todos os alunos tivessem acesso a esta informação e 

possibilitando até que estes a transmitissem a outros indivíduos interessados em 

certificar as suas competências, adquiridas de forma não formal ou informal. “O facto 
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da APEL (Creditação de Qualificações) não ser amplamente divulgada e do seu 

potencial não ser totalmente reconhecido, constitui outro obstáculo à sua plena 

implementação” (DfEE, 2000, cit. Correia, A. e Mesquita, A., 2006:62) 

 

As Reuniões/Contactos com os alunos interessados 

Este contacto inicial é extremamente importante e mais uma vez verifica-se em cada 

uma das Faculdades em questão, embora seja operacionalizado de forma diferente. Na 

FPCE e na FL esta reunião é presencial, permitindo a discussão dos diversos aspectos 

curriculares, das intenções de creditação dos alunos e da própria estrutura do processo, 

embora na FPCE esta reunião aparente ser mais estruturada e com objectivos mais 

claros. 

Em relação à FF, este contacto realiza-se por via electrónica, através do envio por e-

mail dos currículos dos alunos e da apresentação das suas intenções. São as próprias 

docentes responsáveis (elementos do júri) que realizam a triagem dos alunos com 

capacidades face à obtenção de creditação das suas qualificações. Não permitindo aos 

alunos discutir o seu percurso e as razões que os levam a requerer a creditação, ainda 

assim abrevia o processo de triagem dos candidatos. Até porque, “Geralmente, aos 

EANT (Estudantes Adultos Não Tradicionais) falta experiência na área das TIC, pelo 

que carecem de algum apoio especial. (…) Os EANT podem encontrar mais 

dificuldades ao utilizar as TIC quando comparados com estudantes mais jovens” 

(Correia, A. e Mesquita, A., 2006:96-97) 

Esta reunião é muito importante e tal como se sucede na FF poderá servir de triagem, 

mas esta triagem, creio que, deverá ser realizada pelo próprio candidato. Deverá ser ele 

a analisar o seu percurso e conhecimentos, face às UC que compõem o curso, com o 

auxílio dos professores responsáveis pelo processo. É nesta fase que são esclarecidas as 

dúvidas iniciais, relacionadas com o processo em geral e com o seu desenvolvimento 

específico. É claro que o professor responsável não deverá encorajar o aluno a requerer 

creditação, caso considere que o aluno não terá possibilidades nesse sentido, mas deverá 

ser uma reunião desenvolvida num sentido de rigor e clareza entre os actores iniciais do 

processo.  
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O próximo passo, a inscrição no processo de Creditação de 

Qualificações  

Não há muito a discutir em relação a esta acção. Todos os alunos que pretendem obter 

creditação das suas qualificações, através do processo de Creditação de Qualificações da 

UL, terão que proceder à inscrição no GAACQ, tal como se prevê no Regulamento do 

Processo de Acesso e Creditação de Qualificações (Despacho nº 7329/2008, de 12 de 

Março). 

 

A Reunião com os Candidatos 

A reunião, que também se verifica nas três Faculdades em análise, formaliza o início do 

processo, pois, é já desenvolvida com os candidatos inscritos no processo. O processo é 

novamente explicitado, são retiradas as dúvidas dos candidatos e discutidas as Unidades 

Curriculares a que pretendem requerer creditação, de uma forma mais formal, pois, será 

a partir desta que o contacto com os docentes das Unidades Curriculares se irá efectuar. 

Pode dizer-se que é a partir deste momento que se inicia realmente o processo. São 

determinadas as áreas curriculares a que o requerente poderá obter creditação, 

iniciando-se também, a troca de contactos com os docentes e técnicos que irão auxiliar o 

aluno no desenvolvimento do seu processo. 

“A confiança é um pré-requisito necessário para o desenvolvimento e implementação 

com sucesso, do reconhecimento das aprendizagens não-formais e informais; todas as 

pessoas envolvidas devem poder emitir os seus juízos; isto requer, entre outros 

aspectos, a definição clara de padrões, informação precisa sobre como a avaliação é 

conduzida; os processos, procedimentos e critérios têm também, que ser justos e 

transparentes” (Correia, A. e Mesquita, A., 2006:68) 
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A Reunião com os Candidatos e os Docentes das Unidades 

Curriculares 

Os candidatos apresentam-se e expõem as suas intenções face à obtenção de creditação 

nas UC da responsabilidade dos docentes presentes. É nesta fase que se procede à 

definição dos trabalhos que terão que realizar. 

Segundo o feedback que obtive, posso afirmar que o modelo utilizado pela FPCE é para 

mim o mais adequado. Trata-se de uma reunião de grupo onde participam todos os 

intervenientes no processo. A Prof. Ana Margarida Veiga Simão tem o cuidado de 

contactar todos os docentes chamados a intervir, não só para os informar da realização 

da reunião mas também das características do processo e dos candidatos. Com data e 

hora marcada, reúnem-se e definem as tarefas que terão que realizar, trocando logo as 

informações necessárias à prossecução do processo. A única situação que não ficou 

muito clara, é a participação das Técnicas do IOP nesta reunião inicial na FPCE. 

Em relação à FL, apesar de não ter levantado nenhuma informação acerca deste passo 

com o Presidente e Vice-presidente, é com base na informação dada pelas Técnicas do 

IOP e disponível no REPCQ (Anexo 17) da FL que verifico que a Comissão Cientifica do 

curso em que o candidato ingressou nomeia, até 30 dias após o requerimento de 

creditação, um professor para acompanhar a preparação das peças documentais 

requeridas. Ficando a cargo das Técnicas do IOP o acompanhamento do candidato ao 

nível da realização do Portfólio. Na FF, serão as docentes responsáveis, que procedem a 

esse contacto, distribuindo tarefas entre elas e os docentes responsáveis pelas UC e as 

Técnicas do IOP. 

Em ambos os casos (na FL e FF), esta ligação entre os candidatos, os docentes 

responsáveis pelas UC e as Técnicas do IOP ocorrem nos bastidores, não sendo 

realizada nenhuma reunião conjunta, algo que considero pertinente e que me leva a 

eleger, novamente, o modelo da FPCE como sendo ideal. Este primeiro contacto entre 

os diversos intervenientes no processo é essencial, realiza-se uma apresentação 

generalizada, são firmados compromissos. A própria percepção de outros sujeitos na 

mesma situação em quem se podem apoiar, é reconfortante, tanto para o requerente, 

como para os docentes, pois, “a inquietação do adulto que tem receio de parecer 
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ridículo, pode ser a causa de um rendimento pobre e pode confirmar os piores receios 

do aluno” (Rogers, 1974:37). 

 

 

A apresentação dos trabalhos pelo candidato e o Júri de discussão  

 O caso da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

 Na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação a discussão do Portfólio 

é realizada em conjunto. Todos os intervenientes no processo do candidato participam, 

ouvem o candidato em relação às suas escolhas e às evidências seleccionadas. Quanto à 

discussão do trabalho teórico-prático, esta realiza-se de forma mais personalizada, entre 

o candidato e o(s) docente(s) da(s) área(s) curricular(es). 

 

 O caso da Faculdade de Letras 

 O Júri das provas de creditação é composto por três professores da FL e por um 

técnico do Instituto de Orientação Profissional. Assume-se que a discussão dos 

documentos a elaborar pelo candidato é realizada em grupo, isto é, tanto o portfólio 

como os trabalhos são discutidos entre os membros do júri e o candidato, numa reunião 

com data e hora marcadas. Já ao nível do Portfólio, serão as Técnicas do IOP que irão 

questionar e “avaliar” o portfólio do candidato, tal como nos indicam:  

“Porque a FL pede-nos, isso está no Regulamento deles, que nós temos que 

estar presentes na prova de júri. No caso da FL fomos nós que discutimos o 

portfólio com o candidato” (IOP). 

 

 O caso da Faculdade de Farmácia 

 Em relação à FF e tal como se encontra no REPCQ (Anexo 18) da Faculdade, o 

Júri é composto por três docentes da Faculdade e Técnicas do IOP. Mas ao entrevistar 

as Técnicas, foi-me referido que efectivamente participavam no Júri da FL, mas não me 

foi mencionada a participação na FF. 
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“Também participamos numa prova de júri mas foi só na FL…(IOP)”. 

Segundo os testemunhos das responsáveis pelo processo na Faculdade de 

Farmácia serão elas a coordenar a discussão dos elementos perante o Júri, mas os 

docentes das UC em última análise também darão o seu parecer. 

Em relação a esta questão da discussão das peças documentais, creio que deveria ser 

realizada em conjunto, com um júri coeso e que chega a conclusões concretas. É 

verdade que os docentes percebem mais das UC que se encontram a seu cargo e ao 

mesmo tempo as técnicas dominaram a prática do portfólio. Mas se houver uma 

interacção na discussão de ambos os elementos, posteriormente cada qual se sentirá 

mais à vontade a intervir na discussão de elementos que não lhe são tão familiares, 

tornando as participações no processo mais equitativas, o que nos leva a crer que as 

técnicas do IOP não têm algo a dizer acerca do trabalho teórico e/ou prático ou que os 

docentes não se podem manifestar acerca da estrutura que o portfólio deverá tomar? É a 

integração destes dois campos que fará com que o processo ganhe uma dinâmica que até 

agora ainda não foi alcançada em todas as Faculdades em análise. É verdade que a 

FPCE é privilegiada perante esta situação, pois, ao integrar no processo docentes 

capacitados na área do portfólio, a sua constituição, tal como a própria Dra. Ana 

Margarida Veiga Simão nos indica, é pensada em conjunto, criando sinergia bastante 

positiva ao desenvolvimento do processo. 

 

 

Final do processo 

O final do processo de Creditação de Qualificações é único, após chegarem a uma 

deliberação final, o Júri deverá elaborar um relatório onde conste o que foi realizado, e 

o número de UC que poderão ser creditadas, segundo o seu parecer. A decisão final é do 

Conselho Cientifico da Faculdade, fundamentada na deliberação do Júri de Creditação. 

Alguns docentes manifestaram alguma inquietude com as questões relacionadas com a 

atribuição de créditos. Se estariam a ser justos? Se estariam a creditar a experiência e 

conhecimentos que o aluno traz para a Faculdade ou se já se encontram a creditar 

competências adquiridas neste espaço? Estas dúvidas são bastante pertinentes, até 
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porque estamos a falar de um processo relativamente recente, com o qual muitos, ainda, 

não estão tão familiarizados, mas creio que o diálogo entre docentes auxiliaria os 

decisores a ter fé nas suas decisões.  

“É muito difícil a criação de experiências que envolvam grupos humanos, visto 

que cada grupo, sua situação e tarefa em que se ocupa, varia tanto como os próprios 

indivíduos” (Rogers, 1974:94)  

 

Os Prazos 

Em relação aos prazos da Creditação, estes encontram-se estipulados no Regulamento 

do Processo de Acesso e Creditação de Qualificações da UL (Despacho nº 7329/2008, 

de 12 de Março). A FPCE leva bastante a sério estes prazos, tentando conduzir todo o 

processo dentro dos limites estipulados, dando alguma atenção às dificuldades e 

contrariedades dos candidatos. O mesmo se passa com a FF. Já com a FL, apesar de se 

encontrarem estipulados no Regulamento da UL e consequentemente no Regulamento 

da FL, por vezes os prazos não são respeitados, havendo uma maior flexibilização, tal 

como é indicado pelo docente: “…encerramos o processo no final do verão…” (FL). 

Estas situações são compreensíveis à luz do carácter social relacionado com processo de 

Creditação de Qualificações da UL. O grupo que se forma, por faculdade, não 

ultrapassa, geralmente, os 10 elementos criando uma interacção social constante e 

fechada, determinada pelo objectivo comum – a Creditação. O que leva a que os prazos 

não sejam cumpridos rigorosamente, pois com o contacto os docentes vão-se 

familiarizando com as dificuldades dos requerentes o que os torna mais susceptíveis 

face a possíveis alterações, nomeadamente o prolongamento do prazo do processo. Mas, 

e de modo a que o processo caminhe no sentido do acolhimento por parte de outros 

alunos, docentes, empregadores e cidadãos, é necessário que, das duas uma, se alterem 

os prazos do processo ou que o rigor seja mantido nesse sentido, criando, por exemplo, 

um conjunto de soluções que consagrem um apoio estável aos alunos que se encontram 

a realizar o processo. 

Expostas as diferentes operacionalizações do processo nas Faculdades, posso avançar 

que é evidente que o envolvimento de todos os docentes responsáveis pelo processo de 

Creditação de Qualificações é notável. Mas a sua operacionalização não é tão linear 
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como supunha ao iniciar este projecto. É verdade que qualquer um dos processos 

respeita as diferentes fases que o compõem, mas é o modo como estas se realizam que 

os distingue.   

Se tivesse um modelo a seleccionar com base na sua operacionalização, seleccionaria o 

modelo adoptado pela FPCE, pelas pequenas diferenças que vêm consolidar o 

envolvimento de todos os intervenientes no processo. É evidente que a Prof. Ana 

Margarida Veiga Simão, procura, constantemente, a interacção dos candidatos com os 

docentes das Unidades Curriculares e com o Instituto de Orientação Profissional, para 

não falar das suas capacidades, como docente na área da educação, em divulgar as 

“virtudes” da Aprendizagem ao Longo da Vida e nomeadamente deste processo.  

Não posso deixar de assegurar que também os responsáveis pelos processos na FL e FF 

demonstraram um grande interesse no sucesso deste processo. Mas não estão tão 

sensibilizados para as pequenas questões que se irão reflectir na aceitação do processo 

por parte dos seus pares e consequentemente da UL.  
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Peças Documentais 

Categorias FPCE FL FF IOP 

Portfólio / 
Dossiê 

 
- O Portfólio é único para todas as UC. O 
seu desenvolvimento é acompanhado 
pelas técnicas do IOP, com quem as 
responsáveis pelo processo têm 
trabalhado no sentido de aferir qual a 
forma mais indicada que o portfólio 
deverá tomar em relação ao curso. O 
Portfólio é reflexivo e muito selectivo.  
Todo este processo é discutido com o 
candidato num permanente 
encaminhamento, nesse sentido. 
 
 

 

- Apresentam o dossiê 

 

- Portfólio pessoal. 

- Os requerentes têm que fazer a 
enumeração das evidências e 
relacioná-las com as UC, mas depois 
fazer uma reflexão pessoal, o que é 
que ganharam com aquelas 
aprendizagens, o que é que aquelas 
competências trouxeram de novo, onde 
eles falham muito. 
Não é um modelo rígido, é diferente 
depende do curso em que o adulto 
está. Num curso de letras, ele vai ser 
muito mais descritivo. Na área 
científica eles são muito mais 
esquemáticos. O fim é único, a forma 
de se lá chegar é diferente. 

Trabalho 
Teórico e/ou 

Prático 

- Depende muito do candidato, do seu 
perfil, do tipo de UC. Pode ser um 
trabalho de aprofundamento, de síntese, 
de reflexão sobre um conjunto de 
evidências que até estão no portefólio e 
que serão repensadas sob um novo olhar, 
as possibilidades são múltiplas. Não se 
define o tipo de trabalho à partida, 
define-se com o aluno, com o currículo e 
com a experiência profissional que ele 
tem, com a formação que foi adquirindo 
ao longo da vida. É uma constituição 
conjunta. 
 

- É um projecto de 
investigação, é um tema que 
eles escolhem, fazem um 
ensaio, pode ser mais prático 
ou pode ser mais teórico, isso 
depende das áreas 
disciplinares a que eles 
consideram que têm 
competências que deveriam 
ser creditadas. É um trabalho 
mais académico. 

- Trata-se de um dossiê 
técnico, um caderno 
onde expõem o trabalho 
técnico - científico 
desenvolvido 
profissional/disciplina. 
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As peças documentais requeridas para prova no âmbito do 

processo de Creditação de Qualificações da Universidade de Lisboa 

 

Segundo o Requerimento do Processo de Acesso e Creditação de Qualificações 

(Despacho nº 7329/2008, de 12 de Março), os candidatos deverão elaborar para prova: 

 Um dossiê pessoal, organizado com a finalidade de documentar a experiência e 

formação a creditar, relativamente aos referentes de formação, definidos para o 

ciclo do curso em que o candidato ingressou; 

 Um trabalho teórico ou prático sobre a formação que se pretende demonstrar 

possuir; 

Vejamos como as três Faculdades em análise (FPCE, FF e FL) materializaram estas 

peças documentais essenciais à aprovação da requisição de creditação dos candidatos.  

 

O Portfólio (ou Dossiê) 

Para as três Faculdades o Portfólio ou Dossiê deve explanar o percurso profissional do 

candidato à creditação e deverá ser composto por testemunhos reveladores das 

capacidades adquiridas ao longo desse percurso. Segundo Hernandez (2000:166) o 

Portfólio é ”um continente de diferentes tipos de documentos (anotações pessoais, 

experiências de aula, trabalhos pontuais, controles de aprendizagem, conexões com 

outros temas fora da escola, representações visuais, etc) que proporciona evidências do 

conhecimento que foram sendo construídos, as estratégias utilizadas para aprender e a 

disposição de quem o elabora para continuar aprendendo”. 

Para o apoio à realização do Portfólio, ficou bastante claro que as três Faculdades 

encaminham o candidato para as Técnicas do IOP, que, terão de trabalhar com o 

candidato no sentido de averiguar qual a melhor forma de apresentação do seu percurso 

profissional e a consequente reflexão com base na aprendizagem realizada através da 

experiencia. A construção do portfólio deverá permitir que a acção de aprendizagem 

seja algo que pertence ao aluno, pois, será ele a decidir quais trabalhos e momentos que 

são mais representativos da sua trajectória, enquanto os relaciona, numa tentativa de 
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dotar de coerência as actividades de ensino com as finalidades de aprendizagem que se 

tinha proposto e as que havia negociado com o projecto em que participa. 

Fica assim claro que esta peça documental terá características inerentes a um Portfólio 

ou Dossiê tal como é explicitado no Regulamento anteriormente mencionado. Uma vez 

que o apoio à construção está a cargo de técnicas especializadas que se propõem 

conseguir que o candidato realize o Portfólio mais adequado. 

É ainda de referir, que na FPCE, há a preocupação por parte da Presidente da Comissão 

Cientifica pela Faculdade, em trabalhar com as Técnicas no sentido de aferir a forma 

como consideram que o Portfólio será indicado para o curso de Psicologia, que até 

agora tem sido o único curso da Faculdade a ter candidatos a creditação. 

 

O Trabalho Teórico – Prático  

Em relação ao trabalho Teórico-Prático, o candidato terá que elaborar um trabalho que 

reflicta a formação que afirma possuir e da qual pretende adquirir uma creditação 

formal.  

Tal como nos indica a Prof. Ana Margarida Veiga Simão, o tipo de trabalho a realizar 

deverá ser definido com o candidato com base na sua experiência e com os objectivos e 

competências da UC a que se candidata, dependendo, ainda, do curso que o candidato 

está a frequentar. No caso da FF, tal como nos indicam as Técnicas do IOP:  

“…em Farmácia há o portfólio e depois eles fazem 1 trabalho. Mas o 

trabalho acaba por ser uma coisa que pode se sobrepor ou ficar muito 

próximo daquilo que é o portfólio. Porque é uma descrição das suas 

actividades profissionais”. 

(IOP) 

Já na FL e na FPCE, poderá ser um trabalho de investigação acerca de um autor 

importante para a UC, um trabalho de aprofundamento, ou até uma reflexão sobre um 

conjunto de evidências que até podem constar no portfólio, mas que agora serão 

analisadas à luz das UC a que pretende requerer creditação. 
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Em relação ao número de trabalhos, mais uma vez irá depender do candidato e das UC 

às quais pretende obter creditação. No caso da candidata de Psicologia que tive a 

oportunidade de entrevistar, foi-lhe possibilitada a realização de um trabalho que 

envolveria quatro UC. 

 

Finda a exposição, posso afirmar que, segundo o meu ponto de vista, os elementos a 

constituir pelos candidatos a fim de demonstrar as capacidades que afirmam possuir, são 

adequados, pois irão não só reflectir a experiência profissional do candidato e as 

competências adquiridas no exercício das suas funções, mas também como as irão 

aprofundar e cimentar, para não falar na sua capacidade de transmissão de 

conhecimentos, declarados pelo requerente, que, agora, poderão ser “avaliados” não só 

pelos responsáveis pela creditação como também por qualquer indivíduo não envolvido 

neste processo. 

Uma vez que o Portfólio serve para avaliar um processo que se desenrola a médio/longo 

prazo, no decorrer do qual se vai recolhendo diversas e diferentes produções do aluno, 

das quais se vai fazendo a avaliação formativa, o que lhe permite desenvolver a(s) 

competência(s) visada(s). se qualquer competência precisa de tempo para se 

desenvolver e ao mesmo tempo pode vir a ser mais desenvolvida, o uso do portfólio 

servirá para tornar isso mais evidente. O trabalho teórico e/ou prático entra na equação, 

servindo para que o individuo possa demonstrar, mais uma vez, as competências que 

adquiriu previamente ou/e para colmatar lacunas essenciais à aprovação da UC e à 

obtenção desses créditos.   

A operacionalização destas peças documentais, nas Faculdades analisadas, é 

praticamente comum. Existindo um maior número de divergências em relação ao 

trabalho Teórico-Prático, tal como já foi exposto. Mas, mais uma vez, é importante 

referir que este trabalho está, mais do que dependente do candidato. Está dependente do 

curso, das UC que pretende frequentar e do docente responsável que, em última análise, 

será quem irá comprovar se o candidato detém, ou não, as competências que afirma 

possuir.    
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Dificuldades inerentes à Operacionalização do processo de 

Creditação de Qualificações da Universidade de Lisboa 

 

Neste bloco do Relatório proponho-me expor as dificuldades na operacionalização do 

processo de Creditação de Qualificações da Universidade de Lisboa, com base no 

feedback das entrevistas essenciais ao projecto. A análise que me proponho realizar ao 

nível das dificuldades manifestadas e percebidas, vai no sentido de tentar perceber se 

apresentam num carácter mais geral, afectando todos os intervenientes 

independentemente da Faculdade, ou se são específicas de cada instituição.   

 

As Dificuldades dos Docentes e das técnicas do Instituto de Orientação 

Profissional 

As dificuldades dos professores responsáveis pelo processo prendem-se, em grande 

parte, com as contrariedades criadas pelos docentes das UC nas Faculdades. Uma vez 

que têm a tarefa extra de explicar a razão de ser de um processo com estas 

características e motivar os seus colegas para a sua participação, pois trata-se de uma 

novidade, que abrange conceitos com os quais ainda não estão totalmente 

familiarizados, apesar de nem todos os representantes do processo expressarem estas 

dificuldades, elas são uma realidade presente em todas as Faculdades. 

“A comunicação deve ser consertada entre todos os actores. Para isso é necessário que 

todos os funcionários, incluindo docentes, que terão a seu cargo o contacto com e o 

acompanhamento dos potenciais candidatos oriundos de segmentos tradicionalmente 

não representados no ensino superior, tenham formação específica para tal” (Correia, 

A. e Mesquita, A., 2006:177) 

Uma outra dificuldade, largamente, comentada por um dos docentes da FL, responsável 

pelo processo, também evidenciada pelas docentes da FF, refere-se à avaliação dos 

candidatos, à aferição de créditos e à consequente creditação de UC. Há muitas dúvidas 

em relação à forma como é realizada a avaliação e a consequente atribuição de créditos. 

Será que são a mais? Será que estamos a avaliar o que o aluno já trazia para a Faculdade 

ou já estamos a avaliar competências adquiridas com a frequência universitária? Já 
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apontei uma solução possível face a este problema, mas é perceptível que só a inserção 

continuada na prática do processo de Creditação, poderá colmatar as dúvidas e receios 

dos docentes em relação ao número exacto de créditos a atribuir. Murphy (2004) (cit. 

Correia, A. e Mesquita, A., 2006:62) refere que “a avaliação de portfolios, nalgumas 

universidades, foi considerada problemática pois havia dúvidas quanto ao 

conhecimento e capacidade dos avaliadores para proceder a tal, uma vez que os 

mesmos não tinham uma formação adequada”, isto porque, “a formação do pessoal 

envolvido na APEL (ou a falta daquela) constitui, igualmente, uma barreira. É difícil 

encontrar formação adequada para ministrar a estes agentes e, quando existe, esta não 

é centrada no aluno. A ênfase é mais nos aspectos técnicos ou nos procedimentos do 

que na epistemologia da disciplina ou no desenvolvimento pessoal dos avaliadores” 

(Murphy, 2004, cit. Correia, A. e Mesquita, A., 2006:61). 

Existe uma realidade comum a todos os docentes que intervêm neste processo que 

deveria ser alterada. Prende-se com o facto do trabalho realizado no âmbito deste 

processo não ser reconhecido ao nível institucional, tal como outras actividades 

marginais ao exercício da docência, como refere a Prof. Ana Margarida veiga Simão:  

“…eu não posso dizer que esta não é reconhecida desse ponto de 

vista como as outras também não são. O que não quer dizer que exista 

um reconhecimento”. 

   

Desconhecendo os meandros burocráticos que envolvem a profissão do professor 

universitário, uma análise a esta questão só poderá ser infundamentada, o que não me 

impede de verificar que esta situação, no contexto que nos alude, é desvantajosa não só 

para o professor, mas também para o aluno requerente. O facto de não ser reconhecido 

ao docente o tempo de apoio e o trabalho realizado paralelamente ao processo, pode 

acarretar a perda de grande parte da sua motivação na participação na creditação. Em 

relação ao aluno, perante a desmotivação do docente, a falta de tempo, uma vez que não 

se encontra estipulado nenhum número de horas fixo, poderá levá-lo a sentir uma certa 

falta de apoio que o desmotivará podendo até chegar a abandonar o processo. Os 

cenários apresentados são evidentemente fatalistas. Mas, a verdade é que são uma 

possibilidade, mas a realidade é que, ao fim de três anos de prática da Creditação de 

Qualificações, nenhum docente, segundo o que me manifestaram, se negou a realizar 
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qualquer trabalho porque este não era reconhecido institucionalmente. A verdade é que, 

por mais que esta suposição não se venha a cumprir, para bem do processo e da sua 

aceitação por toda a comunidade do ensino superior, esta situação deveria ser revista, 

uma vez que o empenho da Universidade de Lisboa em processos de apoio à ALV tem 

sido amplamente manifestada pelas iniciativas únicas que tem proporcionado aos 

cidadão do nosso país.  

Em relação às dificuldades manifestadas pelas técnicas do IOP, prendem-se, de facto, 

com o apoio à realização do Portfólio. Devido às exigências da vida profissional, 

familiar, social, etc., os candidatos acabam por descurar o compromisso assumido 

inicialmente, o que o leva a assumir a produção do seu Portfólio, descurando todo o 

apoio que o IOP lhe poderia fornecer. A verdade é que as técnicas do IOP são parte 

integrante na creditação e os candidatos têm acesso a essa informação, e à própria 

valência, desde o momento em que procedem à inscrição no processo, uma vez que 

manifestam um conjunto de dificuldades inerentes à constituição do Portfólio, não se 

compreende como é que não aproveitam este recurso disponibilizado pela Universidade 

de Lisboa. É sem dúvida, uma questão do foro pessoal dos candidatos, que revelam falta 

de tempo, devido à vida atribulada, mas a entrada num processo desta natureza deve ser 

assumida não só prevendo a possibilidade de creditar competências já adquiridas, mas 

também tendo em conta as dificuldades que acarreta. 

 

 

As dificuldades dos candidatos ao processo de Creditação de Qualificações   

Uma das dificuldades mais manifestada pelos candidatos é a falta de tempo para 

conciliar as ocupações prévias à entrada no processo e as novas tarefas que têm que 

realizar. Tendo em conta que estamos a falar de adultos com ocupações profissionais, 

familiares e etc., é natural que a falta de tempo e de capacidade de organização entre as 

diferentes funções seja uma das suas grandes dificuldades. É evidente que esta não está 

unicamente relacionada com a frequência do processo, mas poderia ser aligeirada se 

ocorressem algumas mudanças ao nível institucional, como a abertura das Faculdades e 

das suas valências ao fim-de-semana e com o prolongamento do horário lectivo. Mas, a 
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verdade é que, ao ingressarem neste processo, já tinham conhecimento destas situações 

e ao decidirem conduzi-lo saberiam que teriam um acréscimo de responsabilidades. 

Por ser um processo relativamente novo e, consequentemente, existir um grande 

desconhecimento acerca da sua tramitação e dos elementos a elaborar, regista-se uma 

grande desmotivação por parte dos candidatos. “O facto de a APEL não ser ainda 

amplamente divulgada e do seu potencial não ser potencialmente reconhecido constitui 

outro obstáculo à sua implementação” (DfEE, 2000, cit. Correia, A. e Mesquita, A., 

2006:62) Ao desconhecerem o Portfólio como instrumento caracterizador do seu 

percurso e das suas aprendizagens, consideram a sua elaboração extremamente árdua. A 

própria reflexividade que lhe está associada produz dificuldades, pois é difícil reflectir 

acerca de nós próprios e do nosso passado. Neste domínio, as Técnicas do IOP, ao 

serem as responsáveis pelo apoio à construção deste instrumento, desempenham um 

papel fulcral, que muitas vezes não é aproveitado pelos requerentes.  

O facto de ser um processo exigente e rigoroso leva a que um conjunto de possíveis 

candidatos abandone a intenção de requerer creditação, preferindo frequentar todas as 

UC do curso. Outros consideram que este processo veio instaurar um certo facilitismo 

na frequência de um curso na UL preferindo obter a sua certificação com base na 

frequência das UC, considerando esta a forma mais válida de conquistar a sua 

Licenciatura. O que estes candidatos não têm em consideração, é que este processo abre 

portas à possibilidade da certificação das competências que já adquiriram por outra via 

que não a formal. Mais uma vez, regista-se aqui uma falta de sensibilização, tal como a 

comprovávamos com os docentes das UC. 

Como se pode verificar, estas dificuldades não se prendem, na sua maioria, com casos 

específicos das Faculdades nem com o modo como se materializa o processo, 

institucionalmente. São dificuldades de carácter geral que poderiam ser solucionadas 

com base num conjunto de medidas a adoptar pela Universidade de Lisboa.  

Em relação ao problema de organização temporal dos candidatos já foi referida uma 

solução, a própria coordenadora do GAACQ pretende elucidar novamente a Comissão 

Científica acerca desta situação de alargamento dos horários lectivos e a abertura das 

Faculdades aos fins-de-semana. 
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Relativamente à falta de sensibilização dos intervenientes no processo, proponho a 

realização de sessões anuais de esclarecimento a ocorrerem no início do ano lectivo, 

com o objectivo de elucidar os intervenientes acerca deste processo e ao mesmo tempo 

publicitá-lo. Tendo em conta que estamos cada vez mais identificados com as politicas 

educativas europeias que fomentam a Aprendizagem ao Longo da Vida, é importante 

que a sociedade comece a integrar conceitos como educação não formal e informal com 

maior naturalidade.  

A certificação dessa aprendizagem é uma mais-valia para todos, não só do ponto de 

vista individual, uma vez que proporciona ao indivíduo a valorização dos 

conhecimentos técnicos e culturais adquiridos ao longo da vida, mas também trará para 

a Universidade mais alunos melhor preparados e interessados em frequentar este nível 

de ensino. E, acima de tudo, porque enriquece a sociedade ao nível cultural, 

contribuindo para a eficiência e competitividade, factor muito importante ao analisamos 

a evolução da relação entre a formação e as exigências do mercado de trabalho. 
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4. Considerações Finais 

Como nos diz Cabrito (2009:9) “A Aprendizagem ao Longo da Vida está na moda” e 

como todos sabemos as modas são passageiras. Mas esta concepção ganhou notoriedade 

quando passou a estar associada a conceitos como a realização individual, a 

competitividade e a competência face à empregabilidade. Ao se assumir que indivíduos 

mais qualificados seriam mais eficientes no seu posto de trabalho, deu-se início à 

formação como elemento cultural de uma sociedade. O que quero dizer com isto é que a 

prática formativa entrou na sociedade pela porta grande e, hoje em dia, não há quem não 

tenha feito formação na empresa, como forma de completar um ciclo de estudos, entre 

outras situações previstas no âmbito da formação formal de adultos. Ora, o que 

aconteceu à Aprendizagem ao Longo da Vida para o desenvolvimento pessoal e social, 

aquela que se propunha promover a equidade e a igualdade? Na verdade, a economia e o 

seu crescimento são as divindades da nossa sociedade, são o fim único pelo qual todos 

os meios são consentidos. É neste quadro que a Aprendizagem ao Longo da Vida se 

propaga, perdendo algumas das características que a consagraram como a educação real 

e efectiva do indivíduo, aquela que ocorre em todos os contextos da sua vida. Segundo 

Canário, 2008 (cit Cabrito, 2009:13) “a formação do indivíduo confunde-se com um 

processo de socialização. Falo de socialização … no sentido em que a socialização 

corresponde a um processo de construção da experiência em que cada pessoa é 

simultaneamente objecto, sujeito e agente de formação”. Mas conceitos como a 

educação informal e não formal não poderiam ser de todo esquecidos, pois, fazem, 

indubitavelmente, parte do leque educativo que compõem a ALV, pois, tal como nos diz 

Josso (2002) (cit Gonçalves, in Cabrito, 2009:33) “a modalidade mais corrente do acto 

de aprender sem o saber, quer em situação de formação, quer na nossa vida 

quotidiana: aprender gestos, aprender comportamentos, aprender posturas do corpo, 

sequências de interacções sociais, fragmentos de conhecimento, de competências (…) 

estas aprendizagens efectuam-se «sem o sabermos»”. É neste sentido que aparecem 

programas como o acesso para Maiores de 23 e a Creditação de Qualificações e 

consequentemente gabinetes especializados em iniciativas no âmbito da Educação de 

Adultos, como é o caso do Gabinete de Apoio ao Acesso e Creditação de Qualificações 

da Universidade de Lisboa. Ambos os processos apoiados pelo Gabinete pretendem 

atribuir valor às aprendizagens realizadas com base na experiência, que segundo Josso 

(2002) “designa a actividade consciente de um sujeito que efectua uma aprendizagem 
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imprevista ou voluntária em termos de competências existenciais (somáticas, afectivas e 

de consciência), instrumentais ou pragmáticas, explicativas ou compreensivas na 

ocasião de um acontecimento, de uma situação, de uma actividade que coloca o 

aprendente em interacção consigo próprio, com os outros, com o meio natural ou com 

as coisas que o rodeiam, num ou vários registos” (Cabrito, 2009:80). A natureza do 

Gabinete e os processos que apoia permitiram-me cimentar os conhecimentos 

adquiridos ao longo da minha formação na área das Ciências da Educação e mais 

precisamente na Formação de Adultos. Na verdade muito abordamos, ao longo da 

formação, a Formação de Adultos segundo quatro subconjuntos de práticas educativas:  

A formação profissional – orientada para a qualificação e requalificação da mão-de-

obra; Muitos dos candidatos que se inscrevem em ambos os processos da 

responsabilidade do GAACQ, manifestam o seu interesse na qualificação e 

requalificação dos seus conhecimentos com o fim de ascenderem em categoria no seu 

local de trabalho ou até assegurarem o seu posto. 

A alfabetização – que corresponde à organização de ofertas educativas de segunda 

oportunidade; Sendo que, tanto os Maiores de 23 como a Creditação de Qualificações, 

são processos que se apresentam como as novas ofertas educativas para este público, ao 

nível do Ensino Superior, inseridas no nosso contexto nacional. 

O desenvolvimento local – que designa práticas de articulação entre a educação de 

adultos e o desenvolvimento a uma escala local; Se consideráramos a escala local como 

se tratando do nosso país, algo que se augura viável, uma vez que estamos cada vez 

mais inseridos num contexto de políticas e iniciativas europeias, podemos então afirmar 

que estas práticas irão promover uma sociedade mais instruída, qualificada e adaptada 

aos desafios que se apresentam, possibilitando, assim, o seu desenvolvimento.  

A animação sociocultural – que passa pelo reconhecimento do carácter educativo da 

experiência vivida em contextos sociais muito diversos entre si, mas tendo em comum o 

facto de serem exteriores ao universo escolar. Ao encararmos esta definição, 

apercebemo-nos que resume as intenções dos dois processos da incumbência do 

GAACQ, que promovem a qualificação dos indivíduos com base na sua experiência de 

vida.           (Canário, 2000:7)  
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A participação neste estágio permitiu-me, assim, mobilizar questões inerentes a estes 

quatro subconjuntos sem que se limitassem em si mesmos. Foi uma oportunidade única, 

pois, permitiu-me adquirir conhecimentos e práticas num conjunto de iniciativas a 

ocorrer face desenvolvimento social, por via da educação.  

Num sentido crítico aos processos Maiores de 23 e Creditação de Qualificações, posso 

dizer, sem qualquer intuito de adular a Universidade de Lisboa e o GAACQ, que se 

tratam de processos que asseguram rigor e qualidade, a quem é avaliado e a quem 

avalia.  

Em relação ao processo de acesso para Maiores de 23, há, ainda, a dizer que este 

processo segue as directrizes aludidas pelo Decreto-Lei 64/2006, de 21 de Março, 

acompanhadas de uma eficácia e rigorosidade, que não estão presentes em todos os 

processos de acesso análogos desenvolvidos por outras instituições de Ensino Superior. 

A realidade é que a grande maioria de instituições de Ensino Superior que lançaram 

processos de acesso para Maiores de 23, mas a grande novidade, e que diferencia a 

Universidade de Lisboa de outros estabelecimentos de ensino Públicos ou Privados, é o 

processo de Creditação de Qualificações implementado e rigorosamente detalhado. Este 

processo, quase único no nosso país, segundo informações até agora levantadas, 

assume-me como uma iniciativa, prevista no Decreto-Lei já referido, mas que passou ao 

lado de muitas outras instituições de ensino, que o referem mas não o regularizam, 

enquanto que a UL, para além de o implementar, concebeu aquela que se considerou 

como a melhor forma de atingir os objectivos que se propunha. A utilização do Portfólio 

como um dos elementos a elaborar pelo candidato, com o fim de demonstrar 

capacidades que supunha possuir, à criação e mobilização de infra-estruturas de apoio 

ao aluno requerente. Foi, então, criada uma máquina de certificação, que tem sido 

pontualmente afinada, no sentido de tornar o processo prática comum da Universidade e 

suscitar o interesse de possíveis candidatos. Do meu ponto de vista, situações como esta 

só vêm consolidar o interesse da UL em iniciativas que apoiem e fomentem a Educação 

de Adultos e, consequentemente, a Educação ao Longo da Vida.  
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A comparação ao nível da Operacionalização do processo de Creditação de 

Qualificações pelas FPCE, FF e FC, foi um estudo que me deu imenso prazer realizar. 

À medida que ia conhecendo este processo, tive a vantagem de o perceber também 

através dos olhos de quem, efectivamente, participava. Confesso que inicialmente 

pensei que não haveria muitas diferenças a registar, até porque era um processo 

relativamente novo, que tinha partido de uma operacionalização montada ao nível 

central (na Reitoria) e que seria muito cedo para pequenos ajustes. Mas, a verdade é que 

fui surpreendida, pois apesar das diferenças não serem assim tão profundas, há 

pequenos detalhes que lhes conferem imparidade e que fazem, do meu ponto de vista, 

toda a diferença, tal como já foi discutido na secção anterior do relatório.   

Espero que este processo venha a inspirar os indivíduos, instituições de Ensino Superior 

e outros colegas, tal como foi, para mim, inspirador e elucidativo: que cada vez mais 

indivíduos, dotados das características essenciais à realização de um processo desta 

natureza, venham a participar nesta iniciativa de valorização pessoal que terá 

consequências ao nível institucional; que mais instituições de Ensino Superior venham a 

abrir as suas portas a estas iniciativas e que sejam desenvolvidas rigorosamente, sem 

qualquer deturpação do seu sentido e finalidade, para que os indivíduos tenham acesso a 

um maior número de oportunidades. Finalmente, desejo que outros colegas investiguem 

e trabalhem no sentido de divulgar e melhorar práticas como os processos 

desenvolvidos pela Universidade de Lisboa com o apoio do GAACQ, pois são 

importantes ao nível individual e social, e devem ser trabalhados e aperfeiçoados para 

que nunca se venham a desprezar.  
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5. Glossário 

Abordagem(s) (auto)biográfica(s) – abordagem formativa que mobiliza todo um 

trabalho reflexivo sobre a pessoa, as suas necessidades, escolhas, decisões e as suas 

próprias ideias; 

Aprendente – aquele que está a aprender, a constituir o seu próprio saber; 

Aprendizagem – Pode resultar da transformação de uma interpretação prévia para uma 

interpretação nova ou corrigida, como resultado de uma experiência ou análise empírica 

das situações; 

Aprendizagem ao Longo da Vida (AVL) – toda a actividade de aprendizagem em 

qualquer momento (lifelong) e em todos os domínios da vida (lifewide), com o objectivo 

de melhorar os conhecimentos, as capacidades e as competências, no quadro de uma 

perspectiva pessoal, cívica, social e/ou relacionada com o emprego (Comissão Europeia, 

2001); 

Aprendizagem formal – aprendizagem geralmente dispensada por um estabelecimento 

de ensino ou de formação, estruturada (em termos de objectivos, formação e recursos), 

conducente à certificação. É intencional do +ponto de vista do aprendente (Comissão 

Europeia, 2001); 

Aprendizagem informal – aprendizagem decorrente das actividades da vida 

quotidiana, relacionadas com o trabalho, a família ou o lazer. Não é estruturada (em 

termos de objectivos, duração e recursos) e não conduz, tradicionalmente, à certificação. 

Pode ser intencional mas, na maior parte dos casos, é não intencional (carácter 

fortuito/aleatório) do ponto de vista do aprendente (Comissão Europeia, 2001); 

Aprendizagem não-formal – aprendizagem não dispensada por um estabelecimento de 

ensino ou de formação e não conduz, tradicionalmente, à certificação. É, todavia, 

estruturada (em termos de objectivos, duração e recursos). É intencional do ponto de 

vista do aprendente (Comissão Europeia, 2001); 

Aprendizagem reflexiva – processo de (re)atribuição de sentido à experiência e ao 

conhecimento prévio. A reflexão visa uma compreensão, por parte do sujeito, das 
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diferentes noções que procedem as suas intenções e práticas. É uma reinterpretação da 

experiência, à luz de novas e constantes perspectivas que se proporcionam ao 

aprendente. Processo de transformação da experiência em conhecimento, competências, 

capacidades, saberes, atitudes, etc., afectando o sujeito na forma de confrontar novas 

experiências; 

Auto-aprendizagem – o indivíduo possui, em si mesmo, os recursos necessários ao seu 

crescimento, à sua orientação e à determinação das suas escolhas; 

Balanço de competências – trabalho de indução, exploração e avaliação de 

competências, capacidades e interesses do indivíduo, motivado pela procura da 

construção de (novos) projectos para a sua vida pessoal e profissional; 

Capacidade – os conhecimentos e a experiência convocados para o desempenho de 

uma tarefa ou trabalho específicos (Comissão Europeia, 2005); 

Certificação de competências – acto oficial e formal de confirmação das competências 

adquiridas pelo adulto em contextos formais, não formais e informais e que, por decisão 

do Júri de Validação, dá lugar à emissão de um certificado, para todos os efeitos legais, 

de valor igual ao certificado escolar correspondente emitido no quadro do sistema 

formal de educação (Leitão (coord.), 2002 cit et Gomes, 2006); 

Competência – combinatória de conhecimentos, capacidades, aptidões e atitudes 

apropriadas a situações especificas, requerendo também “a disposição para” e “o saber 

como” aprender (Comissão Europeia, 2004b); 

Competências-chave – as competências-chave representam um conjunto articulado, 

transferível e multifuncional, de conhecimentos, capacidades e atitudes indispensáveis à 

realização e desenvolvimento individuais, à inclusão social e ao emprego. Estas 

competências deveram ser desenvolvidas no âmbito da escolaridade obrigatória ou da 

formação inicial e funcionar como alicerce de aprendizagens posteriores numa 

perspectiva de aprendizagem ao longo da vida (Comissão Europeia, 2004b); 

Histórias de vida – abordagem que, conjuntamente com as abordagens biográficas, 

permite ao indivíduo que, por si mesmo, possa encontrar a sua própria verdade;  
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Portefólio reflexivo de aprendizagens – colecção de documentos variadas (de natureza 

textual ou não) que revela o desenvolvimento e progresso do indivídua na 

aprendizagem, explicitando quais os esforços relevantes por ele realizados para alcançar 

os objectivos acordado previamente. É um elemento representativo do processo e do 

produto de aprendizagem. Documenta experiências significativas, fruto de uma selecção 

pessoal; 

Reconhecimento de competências – processo de identificação de competências (que o 

indivíduo possuí) que decorre de um conjunto de actividades, assente numa lógica de 

balanço de competências e histórias de vida; 

Validação de competências - processo que se consubstancia num conjunto de 

actividades que visam acompanhar o adulto na avaliação das suas competências e apoiá-

lo na apresentação do seu pedido formal de validação. A avaliação é conduzida por um 

Júri de Validação, interpretando a correlação entre as evidências documentadas pelo 

adulto e o referencial de competências-chave e, sempre que necessário, promovendo 

actividades de demonstração de competências que permitam aferir competências menos 

claras, descritas/documentadas nesse pedido (Leitão (coord.), 2002 cit et Gomes, 2006).  
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Funções do Gabinete de Apoio ao Acesso e Creditação de Qualificações 

  Desenvolvimento de acções necessárias à organização dos processos de acesso, 

acompanhamento e creditação dos Maiores de 23 anos e do processo de creditação da 

experiência profissional e da formação dos trabalhadores-estudantes da Universidade 

de Lisboa; 

  Assegurar a publicitação do número de vagas, os prazos de candidatura ao processo 

de acesso e creditação e o calendário de realização das provas, designadamente 

através do sítio da Universidade de Lisboa na Internet; 

  Prestar o apoio necessário aos processos de acesso e creditação dos Maiores de 23, 

ao acompanhamento dos mesmos e ao processo creditação da experiência profissional 

e da formação dos trabalhadores-estudantes da Universidade de Lisboa; 

  Interacção com candidatos, potenciais candidatos e estudantes de nacionalidade 

portuguesa, provenientes de outros países europeus e do resto do mundo, através de 

consultas pessoais, da resposta diária a e-mails e de atendimento telefónico; 

  Desenvolvimento de acções necessárias à nomeação dos júris das provas de acesso e 

creditação; 

  Desenvolvimento de acções necessárias à promoção de formação, a nível superior, 

sobre os processos de acesso e creditação dos Maiores de 23 anos e sobre o 

processo de creditação da experiência profissional e da formação dos trabalhadores-

estudantes da Universidade de Lisboa, a fim de construir critérios comuns que 

traduzam uma mesma cultura institucional; 

  Monitorização e avaliação os processos de acesso e creditação dos Maiores de 23, 

acompanhamento dos mesmos e creditação da experiência profissional e da formação 

dos trabalhadores-estudantes da Universidade de Lisboa, através da identificação da 

sua eficácia e custos anuais e propor receitas alternativas;  

  Apreciação os processos relativos a eventuais aprovações em processos de acesso e 

creditação realizados em outros estabelecimentos de ensino superior, após apreciação 

do processo do candidato e ouvido o correspondente órgão no estabelecimento de 

ensino de origem; 

  Alimentação e actualização do sítio da Universidade de Lisboa, no que diz respeito aos 

processos de acesso e creditação dos Maiores de 23, ao processo de creditação da 

experiência profissional e da formação dos trabalhadores-estudantes da Universidade 

de Lisboa e ainda no que diz respeito ao processo de Bolonha na Universidade de 

Lisboa; 

  Organização e gerir bases de dados informatizadas; 
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  Promoção da troca de experiências de creditação a nível internacional, através da 

participação numa rede europeia de formação de adultos a nível superior, a EUCEN.  

  Elaboração dos relatórios anuais relativos aos processos de acesso e creditação dos 

Maiores de 23, acompanhamento dos mesmos e creditação da experiência profissional 

e da formação dos trabalhadores-estudantes da Universidade de Lisboa. 

 

Funções da Comissão Científica 

A organização e acompanhamento do processo de acesso dos Maiores de 23 e o 

processo de creditação da experiência profissional e da formação dos trabalhadores -

estudantes da Universidade de Lisboa é da responsabilidade da Comissão Científica, nomeada 

pelo Reitor, que também nomeia o respectivo Presidente. Nesta Comissão integra, para além 

da Presidente, os vogais, dois docentes de cada uma das faculdades e a coordenadora do 

GAACQ. 

Compete à Comissão Científica, para além de outras funções: 

 Organizar o processo de acesso, acompanhamento e creditação dos Maiores de 23 e o 

processo de creditação da experiência profissional e da formação dos trabalhadores -

estudantes da Universidade de Lisboa; 

 Promover a nomeação dos júris de acesso e creditação; 

 Promover formação, a nível da Universidade, sobre os processos de acesso e 

creditação dos Maiores de 23 e de creditação da experiência profissional e da 

formação dos trabalhadores -estudantes da Universidade de Lisboa, a fim de construir 

critérios comuns que traduzam uma mesma cultura institucional; 

 Promover a monitorização e avaliação dos processos de acesso e creditação dos 

Maiores de 23, acompanhamento dos mesmos e creditação da experiência profissional 

e da formação dos trabalhadores – estudantes da Universidade de Lisboa, 

nomeadamente através da identificação da sua eficácia e custos anuais, e propor 

receitas alternativas; 

 Pronunciar -se, para efeitos de transferência para a Universidade de Lisboa, sobre 

eventuais aprovações em processos de acesso e creditação de Maiores de 23 e de 

creditação da experiência profissional e da formação realizados em outros 

estabelecimentos de ensino superior. 
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GUIÃO DE ENTREVISTA 

 

Tema: O processo de Creditação de Qualificações Profissionais da Universidade de Lisboa. 

Objectivos Gerais:  

1. Caracterizar o processo de Creditação Profissional da Universidade de Lisboa.  

2. Conhecer o processo de Creditação Profissional da Universidade de Lisboa, sob o 

ponto de vista do entrevistado. 

3. Obter indicadores para a análise comparativa do processo de Creditação de 

Qualificações da Universidade de Lisboa. 

Blocos Objectivos 

específicos 

Para um formulário de 

questões 

Observações 

A.

Legitimação da 

Entrevista e 

Motivação do 

Entrevistado 

- Legitimar a 

entrevista. 

- Motivar o 

entrevistado. 

1. Informar em linhas gerais, 

sobre o meu trabalho.  

2. Pedir ajuda ao entrevistado, 

na medida em que as suas 

informações são 

absolutamente necessárias 

para o bom êxito do meu 

trabalho. 

3. Assegurar o carácter 

confidencial dessas 

informações. 

Responder com 

clareza às questões 

do entrevistado. 

B.

Identificação do 

Entrevistado 

- Conhecer o 

entrevistado sob 

um ponto de vista 

pessoal, 

profissional e 

académico 

- Conhecer o 

primeiro contacto 

do entrevistado 

1. Pedir ao entrevistado que 

se apresente. 

 

 

2. Pedir ao entrevistado que 

me fale do seu 1º contacto 

- Idade. 

- Nome. 

- Percurso 

académico. 

-Profissão 

- Razão que o levou 

a requerer ou a 

participar no 
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com o processo. com o Processo de 

Creditação de Qualificações 

da UL.  

processo. 

C.

O entrevistado e 

o processo de 

Creditação de 

Qualificações da 

UL 

- Conhecer os 

parâmetros em 

que decorre o 

processo de 

Creditação de 

Qualificações na 

sua Faculdade. 

- Conhecer o 

trabalho realizado 

pelo entrevistado 

no âmbito do 

processo de 

Creditação de 

Qualificações. 

- Conhecer as 

dificuldades 

sentidas no 

desenvolvimento 

do processo. 

1. Pedir ao entrevistado que 

caracterize o processo de 

Creditação de Qualificações, 

da sua Faculdade. 

2. Pedir ao entrevistado que 

me descreva o trabalho 

desenvolvido no âmbito do 

processo de Creditação de 

Qualificações.  

3. Pedir ao entrevistado que 

me identifique dificuldades 

inerentes ao trabalho 

desenvolvido no âmbito do 

processo de Creditação de 

Qualificações. 

4. Pedir ao entrevistado que 

pense em estratégias, 

actividades que gostaria de 

desenvolver, no intuito de 

melhorar o processo. 

- Tentar que o 

entrevistado 

descreva

pormenorizadamente 

o processo de 

Creditação de 

Qualificações. 

- Tentar que o 

entrevistado 

descreva

pormenorizadamente 

o trabalho que 

desenvolve no 

âmbito do processo 

de Creditação de 

Qualificações. 

- Tentar que o 

entrevistado seja o 

mais sincero e 

especifico possível. 

- Conhecer a 

opinião do 

entrevistado 

acerca do 

processo de 

Creditação de 

Qualificações. 

- Conhecer as 

vantagens que, 

sob o seu ponto 

de vista, associa à 

1. Pedir ao entrevistado que 

manifeste a sua opinião 

acerca de um processo deste 

tipo.

2. Pedir ao entrevistado que 

se manifeste acerca da 

importância do trabalho que 

desenvolve no âmbito do 

processo. 

- Tentar conhecer a 

opinião do 

entrevistado em 

relação ao processo 

de Creditação de 

Qualificações da UL. 
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D.

O processo de 

Creditação de 

Qualificações da 

Universidade de 

Lisboa 

realização do 

processo. 

- Conhecer as 

fraquezas do 

processo, segundo 

o seu ponto de 

vista.  

3. Pedir ao entrevistado que 

se refira em relação às 

vantagens na participação e 

implementação de um 

processo deste tipo. 

4. Pedir ao entrevistado que 

se refira às fraquezas que 

identifica no processo de 

Creditação de Qualificações. 

- Tentar que o 

entrevistado seja o 

mais sincero e 

específico possível.  

E.

Finalização 

Recolher 

elementos de 

carácter 

complementar. 

1. Perguntar ao entrevistado 

se há alguma coisa que 

queira acrescentar. 

2. Agradecer a sua 

disponibilidade e sinceridade. 

3. Repetir garantia de 

confidencialidade. 
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Entrevista Docente Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação 

 

Legitimação da Entrevista 

 

Em termos macro, tu já conheces. Tu já sabes da existência da Comissão Científica (CC) do 

Senado, da CC da Reitoria, que desde 2006 funciona, que tem um representante da Unidade Orgânica 

da UL, que é presidida pela Helena Rebelo Pinto na qual eu tenho estado desde 2006 como a 

representante da FPCE, até agora. Essa CC também tem o Gabinete de Apoio, coordenado pela Ana 

Paula Curado, o GAACQ. Que faz todo esse processo de apoio nesse sentido. E depois conheces tudo o 

que está regulamentado, foram feitos os regulamentos e constituídos quer para o Acesso, quer para a 

Creditação das Qualificações. 1º era só para os “Maiores de 23”, depois passou também para os 

trabalhadores!estudantes. Depois, cada Faculdade tem a sua forma de operacionalizar esse 

regulamento. Portanto o que te vou dizer, de forma muito rápida, é a forma como aqui na FPCE se tem 

operacionalizado o Processo. Os alunos inscrevem!se no 1ºano, com a matrícula em Setembro, todos 

eles, e nessa altura nós fazemos… aliás, quando os alunos se inscrevem, nós temos aqui na Faculdade 

um Gabinete Psico!pedagógico de Apoio ao Estudante e esse Gabinete também apoia e faz o 

acolhimento dos estudantes, na altura de inscrição e depois também nas sessões de acolhimento. Já aí 

esse Gabinete chama a atenção para a possibilidade do Processo de Creditação. Já faz uma divulgação 

desse Processo, mas é de uma forma inicial para que as pessoas saibam que ele existe. Claro que nós 

fazemos isto só com os alunos que se inscrevem no 1º ano e a ideia é que ao fim destes anos, nesta 

altura, já todos estão cobertos por essa informação. Todos os anos vamos fazendo isso… nesse sentido, 

depois disso, em Setembro e Outubro, no inicio do ano lectivo. Nós vamos às turmas fazer um trabalho 

de informação, levamos muitas vezes até as brochuras que a Reitoria produziu. No sentido de explicar o 

processo, para eles perceberem quem tem direito, quais são os requisitos e de que forma o processo 

pode ser operacionalizado, na Faculdade. Portanto, há um momento em que também alguns 

professores, cada vez mais, têm sido informados acerca da existência deste processo. No caso da 

Psicologia, a Prof. Arlete, que é também professora do 1º ano, também está neste processo e portanto 

vai reforçá!lo também e respondendo a perguntas nesse sentido. Nas sessões iniciais desse 

esclarecimento, distribuímos também a brochura, são dados aos alunos os e mails, o meu e mail e os e 

mails dos professores de contacto, quer um da Psicologia e outro das C.E. e a partir daí as pessoas 

sabem que se querem saber mais, podem sempre contactar com estes docentes. De qualquer forma, 

marcamos depois uma reunião, mais com dia e hora marcados, para aqueles que consideram que 

acham que estão em condições. Ou seja, uma reunião em que até têm aparecido bastantes pessoas, é 

um processo que é lento em termos do número de pessoas que considera que tem essas possibilidades. 

Porque não é algo que, nem é uma cultura internas das instituições, não existem modelos anteriores, 

portanto, as pessoas não sabem muito bem, são poucos também os candidatos… de qualquer maneira, 
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talvez eu possa dizer que cerca de 10/12 pessoas vêm a essa reunião, alunos. Ou seja, é uma reunião em 

que estou presente, e que no caso destes anos em que tem acontecido, só está presente mais uma 

pessoa da Psicologia, porque não nos têm pedido, até agora, no caso da Educação não têm sido pedidos. 

Se não faríamos também com mais uma pessoa das C.E., mas neste caso só para Psicologia. Portanto, os 

candidatos aprofundam um bocadinho mais, nesta reunião, a parte processual e também lhes dão de 

imediato algum aconselhamento. Ou seja, as pessoas trazem os seus currículos, são discutidas as 

competências gerais e especificas do curso e a partir daí vai!se começando a pensar, pensando também 

nas unidades curriculares (UC) que constituem o curso, se com aquele percurso profissional as pessoas 

consideram ou não que conseguem encontrar testemunhos para pedir a creditação a essas UC. Ou 

aportarem também um conjunto de competências que permite dizer que podiam ser creditadas por 

uma unidade opcional, de opção, porque há muitos créditos para opções que são muito livres e há um 

conjunto de opções para determinadas áreas e há as obrigatórias. 

É sempre um trabalho do aluno, essa comparação? 

 Essa comparação é um trabalho de aconselhamento nosso, os docentes, aos candidatos. Este é 

um processo que é um processo da iniciativa do candidato, sempre. Só que é um processo que precisa 

de um processo de ajuda. E portanto, o que nós fazemos é um trabalho de ajuda e de aconselhamento. 

Vamos questionando as pessoas no sentido de elas irem olhando com outro olhar, o seu currículo e 

reflectindo sobre a sua actividade profissional ao mesmo tempo que vão tomando consciência das 

competências gerais e especificas do curso, dos objectivos das UC, para começarem a fazer um primeiro 

balanço. É uma reunião que às vezes demora muito tempo, depende dos candidatos, do número de 

candidatos, e é uma reunião que nós fazemos para que a partir daí as pessoas então possam ir pensar e 

enviem!nos um e mail para nos dizer se querem continuar ou não nesse processo. E aí, neste caso deste 

ano, só 2 pessoas, depois deste trabalho disseram: não, nós achamos que estamos. E aí nós fazemos 

uma reunião já só com essas pessoas.  

É esse +/- o número de pessoas que ficam, por ano? 

É sim. Aí essas pessoas vão então à Reitoria inscrever!se, fazer todas essas partes burocráticas e 

há outra vez, uma 2ª reunião com essas pessoas. Mais uma vez eu, neste caso, também a Prof. Arlete, 

que foi a pessoa que esteve a fazer o acompanhamento comigo durante este ano. Aí sim, vamos à 

profundidade, ajudar as pessoas a pensar a que UC consideram que… e portanto, elas fazem esse 

pedido e, num dos casos deste ano, a solicitação foi a 7 UC e a outra a 2 UC. De seguida eu contactei 

com todos os docentes das UC e fiz uma reunião conjunta entre todos os docentes das UC e os 

candidatos neste processo. Nesse momento há uma apresentação, 1ª, dos candidatos relativamente ao 

seu percurso profissional e os professores das UC que tiveram também, inicialmente, informação que 

lhes forneci e lhes dei previamente sobre como é que este processo todo decorre. Aí definiu!se quais os 

testemunhos mais importantes a serem colocados no portfólio, até porque o portfólio é único para 
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todas as UC, nós chamamos!lhe mesmo portfólio aqui, é o dito dossier, mas é um portfólio reflexivo e 

muito selectivo. Ou seja, as pessoas têm que seleccionar as evidências, os testemunhos que podem 

comprovar essas competências e são esses que elas colocam no seu portfólio reflectindo sobre eles e 

dando!lhes uma lógica. Todo esse é um processo de tomada de decisão nesse sentido. Claro que para o 

portfólio depois encaminhamos para uma técnica do IOP com as quais temos uma relação privilegiada 

porque contacto, temos trabalhado em conjunto no sentido de aferir a forma como pensamos que o 

portfólio será indicado para, neste caso, o curso de Psicologia. Em termos do trabalho teórico!prático 

que o candidato que tem que realizar, depende muito do candidato, do seu perfil, do tipo de UC. Pode 

ser um trabalho de aprofundamento de algum aspecto, pode ser um trabalho de síntese, pode ser um 

trabalho de reflexão sobre um conjunto de evidências que até estão no portefólio e que serão 

repensadas sob um novo olhar, as possibilidades são múltiplas. No caso desta candidata a 7 UC 

estabeleceram!se 3 trabalhos, portanto, não é 1 trabalho por UC, depende muito, é um trabalho muito 

casuístico. Esta também era uma candidata com formação superior, com um Doutoramento numa área 

já, portanto, há um conjunto de competências em termos de investigação, estatística, etc. que já deu 

conta ao longo da sua vida e que portanto fazia sentido fazer essa processo de creditação sem ter que 

fazer um trabalho muito de iniciação. Portanto, foi um trabalho de reflexão sobre o seu próprio 

percurso de orientação e de investigação, ela própria. O que nós definimos ali é o tipo de trabalho, 

neste caso concreto, uma das candidatas foram pensados 3, 3 que cruzam UC e que serão depois 

apreciados pelos diversos professores. Os candidatos nessa altura ficam com o conhecimento do 

docente, do tipo de trabalho que se espera que eles realizem, ficam também com o e mail do docente e 

podem depois, aí continua a ser sempre uma iniciativa do candidato, contactar o professor quando 

considerar oportuno ou necessário. Ou não contactar e entregar o trabalho no final do processo. 

Estabelecemos os prazos para todas essas situações e no final, normalmente existe alguns momentos 

em que monitorizamos, eu monitorizo, mando um e mail para saber como vão as coisas ou as pessoas 

contactam com alguma dificuldade. Há várias dificuldades que podem ocorrer ao longo do processo, 

para também num ponto de vista motivacional ser de algum estímulo, algum incentivo para que 

continuem neste processo. Há sempre uma troca ou por e mail ou pessoal num trabalho de retaguarda 

nosso, nesse sentido. E depois o candidato contacta, mais ou menos, os docentes e as técnicas do IOP 

de acordo com aquilo que ele considera que tem necessidade e também fazendo!o num processo muito 

autogerido, muito auto!regulado por ele para atingir esse fim. Chegando ao final nós marcamos o júri de 

discussão, em que eu estou sempre presente e depois a constituição do júri depende muito. É evidente, 

por exemplo, neste caso de 7 UC não íamos ter um júri com 9 pessoas ou 10. O que definimos foi 2 

pessoas que seriam importantes estarem para fazer essa discussão e os outros dão pareceres escritos. 

Sobre o trabalho, ou sobre o portfólio, nós fazemos individualmente sobre os trabalhos, o portfólio 

discutimos todos no júri, por isso, na reunião da discussão o júri, no final, depois da candidata 

apresentar, nós temos sempre… a questão é, este júri é sempre um júri de discussão onde a palavra do 

candidato, no sentido do candidato apresentar porque é que considera que está em condições de ter a 

creditação aquelas UC. Que decisões tomou no seu portfólio, que tipo de evidências escolheu, o que é 
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que aprendeu com essa construção e depois há para os trabalhos uma conversa entre os professores 

mais ligados aquela área do conhecimento pode ser um conhecimento mais abrangente, não é 

propriamente um conhecimento da área curricular e com os pareceres dos colegas que já temos, no 

final o júri faz a deliberação se considera ou não que se deva proceder a essa creditação e que depois 

envia a acta para o Conselho Científico, que em última instância é que determina a atribuição do 

número de créditos. 

Ao nível dos prazos, que são muito específicos, são muito intransigentes?  

 Não é uma intransigência, é assim, eles estão estipulados, nós tentamos cumprir os prazos. Eu 

devo dizer que nós, este ano, temos um que saiu fora, mas de qualquer maneira nós estabelecemos 

aqui e que essa é para manter. Que é, os processos de creditação iniciam!se no princípio e terminam no 

final do ano lectivo. O regulamento diz Maio e nós fazemos todos os esforços para que em Maio os júris 

estejam constituídos a discutir. Temos nalguns casos, são poucos, este ano aceitámos depois de Maio, 

mas já terminamos nesta altura (Julho 2009). Porque existem muitas vezes a situações de vida, a 

percursos de cada 1, há épocas especiais de outras situações de avaliação e de exames, nós o fazemos. 

Mas se há uma questão que nós colocámos aqui e eu tenho tido essa postura desde o inicio é terminar 

em tempo útil do ano lectivo. Não iniciar em Setembro, que temos que iniciar todo o processo de novo, 

ainda estar com processos do ano anterior. No fundo acaba por ser até hoje, Julho, nós temos que ter os 

processos todos terminados. Portanto não é uma questão de intransigência ou não intransigência. É 

uma questão de, apesar de compreender as contrariedades do aluno e agir nesse sentido, nós 

apontamos sempre e fazemos sempre uma calendarização para terminar em Maio e depois atendemos 

às situações de cada um dos candidatos mas sabendo que o horizonte é o final do ano lectivo.  

Não seria possível que muitas vezes os candidatos demonstrassem os seus conhecimentos através do 

portfólio inicialmente, sendo posteriormente requerido o trabalho teórico-prático para colmatar 

alguma questão? 

 O trabalho teórico!prático que a candidata fez é exactamente isso, ou seja, o que ela fez foi 

escolher, dar um exemplo concreto relativamente à estatística e à investigação. O que ela fez foi, 

olhando o seu percurso profissional enquanto orientadora de monografias, teses e de trabalhos e o seu 

percurso enquanto autora de documentos científicos, o que ela elaborou foi um pequeno documento 

acerca das suas reflexões enquanto orientadora…no sentido de o que é que dos apontamentos, das 

notas do dia!a!dia que ela foi fazendo, aspectos importantes relativamente à orientação do trabalho 

científico de investigação e ao trabalho estatístico. Ou seja, o trabalho teórico!prático não é mais um 

trabalho. No portfólio ela tinha as evidencias, tinha os trabalhos ou os artigos, o seu currículo e a 

definição das pessoas que já orientou e que tipos de orientações fez. Portanto isso é orientado, é 

discutido com o candidato, há um trabalho de encaminhamento nesse sentido. E depois, por exemplo, 

ela tem uma área de investigação sua ligada à química e à biologia e algumas unidades, aqui, são 
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exactamente nessa área. O que ela fez foi tentar perceber, daquilo que já tinha feito contrapondo com 

as questões da Psicologia. No fundo fez uma reflexão, um trabalho nesse sentido. O que nós chamamos 

de trabalho é um documento, que depende, noutros casos pode ser um trabalho teórico. Por exemplo, 

na história das ideias outros candidatos que escolheram um autor que nunca tinham aprofundado e que 

é importante faze!lo, mas que já tem outras evidências relativamente e portanto, outros testemunhos 

relativamente aquela UC, fazem um aprofundamento a partir daquele ângulo que nunca fizeram e que é 

necessário e que faz parte de uma das competências essenciais daquela UC. É um outro tipo de 

trabalho, depende muito, e não se define aqui o tipo de trabalho à partida, define!se com o aluno, com 

o currículo e com a experiência profissional que ele tem, com a formação que foi adquirindo ao longo da 

vida e a partir daí é que se faz o trabalho das propostas que o candidato vai fazendo e do 

aconselhamento que se vai fazendo. É uma constituição conjunta. Devo dizer que os docentes até 

acharam muito interessante este processo, porque foi realmente uma construção conjunta e depois 

foi…o caso destas duas candidatas, deste ano, nem necessitaram de muito aconselhamento específico, 

porque são pessoas com um grau de autonomia. Mas também depende muito dos candidatos que 

temos e da autonomia que cada uma destas pessoas tem. 

Que tipo de dificuldades poderão sentir os alunos e até professores ao longo deste processo? 

 Os alunos manifestam, mesmo estes candidatos têm, porque as dificuldades prendem!se com a 

ausência de uma cultura institucional nesta área, portanto, é um processo novo. Também há nalguns 

dos candidatos esta ideia que ter as UC por creditação é um parente pobre, vale menos do que as 

outras. E que os processos de creditação, se por um lado os consideram um parente pobre e um 

facilitismo, por outro lado também o consideram muito difícil e é mais fácil fazer as UC. Portanto, há 

aqui verbalizações das mesmas pessoas que a partida pretendem entrar no processo e que se podem 

posicionar nestes dois extremos ao mesmo tempo. E portanto, acho que existe ainda, uma necessidade 

de consolidar estes processos, para que eles sejam vistos desta forma e que sejam encarados como 

rigorosos. O que eu acho que não pode acontecer é um facilitismo neste sentido, uma cultura de 

facilitismo neste sentido, ou seja, a pessoa já sabe muita coisa fica. Não é isso, o processo de creditação 

não é isso! Porque vida profissional, quem trabalha há muitos anos tem e é digna. Por exemplo, quando 

nós dizemos que temos que cotar o currículo das pessoas para o processo de acesso, nós não damos 

nem positiva nem negativa ao currículo de vida de cada 1, o que nós vemos é se ele está adequado ou 

não e qual é o grau de adequação ao curso a que se candidata. E é esse processo de reflectir, de pensar 

sobre, de tomar decisões, tomar consciência das competências que foi desenvolvendo e ser capaz de as 

colocar em testemunhos é um processo de aprendizagem muito importante, que dá trabalho, mas que 

também tem a vantagem de poder ser feito com um ritmo e uma gestão muito auto!determinada pelo 

candidato, dentro do tempo que tem para o executar e com os cursos que tem pessoais ou 

institucionais para poder fazer este processo. Portanto, acho que a linha tem que ser uma linha de rigor 

e de credibilidade para o processo. 
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E em relação a outros professores? 

 Os outros professores o que eu considero é que existe a necessidade de ir avançando, no 

sentido da informação e da partilha e da colaboração. Os professores que começaram a estar envolvidos 

neste processo, e foram envolvidos através da experiência prática que tinham dos candidatos requerem 

aquelas UC, aderiram muito bem ao processo e foram trabalhando neste sentido, ou seja, é evidente 

que isso traz um trabalho acrescido a quem está à frente deste processo. O trabalho de não só fazer o 

aconselhamento aos candidatos, não só de coordenar o processo como também de trabalhar com os 

seus colegas, com os seus pares no próprio processo, para que as coisas funcionem. Isso tem sido feito e 

julgo que à medida que se vão envolvendo, não acho que seja necessário uma formação no sentido de 

formar agora todos, há medida em que o processo vai acontecendo e os candidatos vão solicitando e as 

pessoas vão se envolvendo. Há alguns professores que já estão envolvidos pelo 3º ano consecutivo e 

portanto já entraram muito neste trabalho e vão conversando com aqueles que vão entrando de novo, é 

um trabalho colaborativo neste sentido. 

Não falando em sessões de formação, mas em sessões de sensibilização face a todos estes 

conceitos. 

 Eu creio que há um desconhecimento, porque é novo, um processo novo e penso que é 

incómodo em relação a outras Faculdades. As pessoas necessitam de 1 tempo para que em conjunto se 

apropriarem, reflectirem e perceberem e construírem. E isso, acho que são reuniões de trabalho. Sinto 

que tem sido útil a partir do momento em que as pessoas estão envolvidas no processo. Se os 

candidatos escolhem essas UC, existir um trabalho prévio com essas pessoas mas que já estão a 

trabalhar com aquele caso, e portanto estão trabalhando nesse sentido. É uma formação em contexto. 

O seu papel seria apoiar esses professores, também?! 

É o que eu tenho feito. 

Que vantagens associa à realização de um processo deste tipo? 

 Eu para os alunos já o referi, acho que estando eles em condições para o poder fazer, pessoas 

que são trabalhadores!estudantes e que têm já percurso significativo de experiência profissional e que 

tenham depois todos estes processo de ajuda, aconselhamento e tutória. Este processo é uma forma de 

aprender muito auto!determinada, muito auto!regulada pelo aprendente com o recurso dos 

professores. Mas isto implica, quando for feito a grande escala, que isso seja reconhecido como 

actividade docente para os docentes. É evidente que até hoje não tive nenhum, é um trabalho que faço 

para além de toda a minha actividade docente e tal como eu, que estou neste trabalho de 

apoio/aconselhamento dos alunos, como presidente CC nesta Faculdade, tenho também o processo de 

acesso, mas também para os docentes que começam a ficar envolvidos, se os candidatos precisarem do 
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trabalho de aconselhamento por parte dos docentes. Tudo isso é um trabalho que tem também que ser 

reconhecido como actividade docente como a outra actividade docente. Portanto é esse 

reconhecimento do papel que propriamente importante. 

Numa das entrevistas realizadas na Faculdade de Letras mencionaram o facto dessa questão ter 

sido apontada numa reunião da CC. Aqui já se verificou esta situação? 

 Sempre, sempre. Aqui na Faculdade não diria que existe falta de apoio institucional, isso não é 

verdade. O que existe é que em termos da actividade docente, nós neste momento somos um grupo e 

agora com esta nova divisão teremos que encontrar novos equilíbrios, falando até agora no processo da 

FPCE, um grupo com um número X de docentes que têm N tarefas e portanto temos muito trabalho. 

Trabalho não só da docência, o trabalho de gestão e o trabalho dos serviços à comunidade, o trabalho 

de investigação e também agora novos desafios e novas tarefas que nos têm aparecido como por 

exemplo esta, mas existem outras também. Portanto, o que falta é ser pensado num todo em termos 

institucionais, ou seja, como isto existem muitas outras coisa e eu não posso dizer que esta não é 

reconhecida desse ponto de vista como as outras também não são. O que não quer dizer que exista um 

reconhecimento. Agora, nós temos é que ser capazes de encontrar soluções para tantos desafios ao 

mesmo tempo. Também sei que estamos numa época de muitos desafios e todos eles apareceram ao 

mesmo tempo, há muitas pessoas envolvidas na definição das competências, outras pessoas no serviço 

à comunidade, outras pessoas envolvidas no trabalho da auto!avaliação, da qualidade outras pessoas 

envolvidas no trabalho do Gabinete de Apoio Psico!pedagógico ao estudante. E portanto, existe todo 

este trabalho que necessita desse processo.  

Considera, com base na sua experiência em educação, que este processo poderia ser conduzido de 

outra forma? 

Eu considero que a forma como a UL, a Comissão Cientifica definiu o processo, um bom 

processo. É um processo que teve como base uma grande preocupação de rigor e de entreajuda e 

colaboração, entre todas as unidades orgânicas da UL. E portanto, tem tentado monitorizar. Já existiram 

modificações e muitas outras, se calhar, vão ocorrer, a partir do momento em que se vão tendo casos 

concretos e que se vão pensar sobre eles para se fazer essa redefinição. Mas em termos globais, da 

forma como está, e por isso é que eu continuo a referir… muitas coisas podem ser mudadas e devem ser 

mudadas, até porque com a prática vamos… e mesmo com experiências de outros, melhorando e 

conhecendo as boas práticas e fazendo um processo… mas sem perder a ideia de rigor e da credibilidade 

do processo.  
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! …GPPAE…chama a atenção para a possibilidade do processo 

de Creditação…para que as pessoas saibam que ele existe. 
! …em Setembro e Outubro…Nós vamos às turmas fazer um 

trabalho de informação, …explicar o processo, …perceberem 

quem tem direito, quais são os requisitos e de que forma o 

processo pode ser operacionalizado, na 

Faculdade...distribuímos também a brochura, são dados aos 

alunos os e!mails, o meu e!mail e os e!mails dos professores 

de contacto… 

 

 

! …os candidatos aprofundam um bocadinho mais…a parte 

processual e também lhes dão de imediato algum 

aconselhamento. …trazem os seus currículos, são discutidas as 

competências gerais e especificas do curso e a partir daí vai!se 

começando a pensar, pensando também nas unidades 

curriculares (UC) que constituem o curso, se com aquele 

percurso profissional as pessoas consideram ou não que 

conseguem encontrar testemunhos para pedir a creditação a 

essas UC. Ou aportarem também um conjunto de 

competências que permite dizer que podiam ser creditadas 

por uma unidade opcional… 

 

 

! Aí essas pessoas vão à Reitoria inscrever!se, fazer todas essas 

partes burocráticas. 
 

 

! Aí sim, vamos à profundidade … elas fazem esse pedido… 

 

 

! …há uma apresentação, primeiro dos candidatos, 
relativamente ao seu percurso profissional e os professores 

das UC que tiveram também, inicialmente, informação que 

lhes forneci e lhes dei previamente sobre como é que este 

processo todo decorre. Aí definiu!se quais os testemunhos 
mais importantes a serem colocados no portfólio… Os 

candidatos nessa altura ficam com o conhecimento do 

docente, do tipo de trabalho que se espera que eles realizem, 
ficam também com o e mail do docente e podem depois, aí 
continua a ser sempre uma iniciativa do candidato, contactar o 

professor quando considerar oportuno ou necessário. Ou não 

contactar e entregar o trabalho no final do processo. 
! E depois o candidato contacta, mais ou menos, os docentes e 

as técnicas do IOP de acordo com aquilo que ele considera que 

tem necessidade e também fazendo!o num processo muito 
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Os!elementos!a!
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! O Portfólio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! O trabalho 

Teórico!Prático 

 

 

 

autogerido, muito auto!regulado por ele para atingir esse fim.
 

! Chegando ao final nós marcamos o júri de discussão, em que 

eu estou sempre presente e depois a constituição do júri 
depende muito. 
! …nós fazemos individualmente sobre os trabalhos, o portfólio 

discutimos todos no júri, por isso, na reunião da discussão o 

júri, no final, depois da candidata apresentar, nós temos 

sempre… este júri é sempre um júri de discussão onde a 

palavra do candidato, no sentido do candidato apresentar 
porque é que considera que está em condições de ter a 

creditação aquelas UC. Que decisões tomou no seu portfólio, 
que tipo de evidências escolheu, o que é que aprendeu com 

essa construção e depois há para os trabalhos uma conversa 

entre os professores mais ligados aquela área do 

conhecimento… 

 

! …no final o júri faz a deliberação se considera ou não que se 

deva proceder a essa creditação e que depois envia a acta para 

o Conselho Científico, que em última instância é que 

determina a atribuição do número de créditos. 
 

! eles estão estipulados, nós tentamos cumprir os prazos… 

processos de creditação iniciam!se no princípio e terminam no 

final do ano lectivo. O regulamento diz Maio e nós fazemos 

todos os esforços para que em Maio os júris estejam 

constituídos a discutir. É uma questão de, apesar de 

compreender as contrariedades do aluno e agir nesse sentido, 
nós apontamos sempre e fazemos sempre uma calendarização 

para terminar em Maio e depois atendemos às situações de 

cada um dos candidatos mas sabendo que o horizonte é o final 
do ano lectivo. 
 

 

 

 

 

! …o portfólio é único para todas as UC… mas é um portfólio 

reflexivo e muito selectivo…as pessoas têm que seleccionar as 

evidências, os testemunhos que podem comprovar essas 

competências e são esses que elas colocam no seu portfólio 

reflectindo sobre eles e dando!lhes uma lógica. Todo esse é 

um processo de tomada de decisão nesse sentido. Claro que 

para o portfólio depois encaminhamos para uma técnica do 

IOP com as quais temos uma relação privilegiada porque 

contacto, temos trabalhado em conjunto no sentido de aferir a 

forma como pensamos que o portfólio será indicado para, 
neste caso, o curso de Psicologia. 
! … isso é orientado, é discutido com o candidato, há um 

trabalho de encaminhamento nesse sentido. 
 

! …depende muito do candidato, do seu perfil, do tipo de UC. 
Pode ser um trabalho de aprofundamento de algum aspecto, 
pode ser um trabalho de síntese, pode ser um trabalho de 

reflexão sobre um conjunto de evidências que até estão no 

portefólio e que serão repensadas sob um novo olhar, as 

possibilidades são múltiplas.  
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! Dos candidatos 

 

 

 

 

 

 

! Dos professores 

 

 

 

! Da Universidade 

(FPCE) 
 

!

!

!

!

!

! … o trabalho teórico!prático não é mais um trabalho. 
! …e não se define aqui o tipo de trabalho à partida, define!se 

com o aluno, com o currículo e com a experiência profissional 
que ele tem, com a formação que foi adquirindo ao longo da 

vida e a partir daí é que se faz o trabalho das propostas que o 

candidato vai fazendo e do aconselhamento que se vai 
fazendo. É uma constituição conjunta. 
 

 

 

 

! … é uma reunião em que estou presente… (Reunião com os 

alunos interessados). 
! Essa comparação é um trabalho de aconselhamento nosso… 

é um processo que é um processo da iniciativa do candidato, 
sempre. Só que é um processo que precisa de um processo de 

ajuda… o que nós fazemos é um trabalho de ajuda e de 

aconselhamento. Vamos questionando as pessoas no sentido 

de elas irem olhando com outro olhar, o seu currículo e 

reflectindo sobre a sua actividade profissional ao mesmo 

tempo que vão tomando consciência das competências gerais 

e especificas do curso, dos objectivos das UC, para começarem 

a fazer um primeiro balanço. 
! De seguida eu contactei com todos os docentes das UC. 
! … eu monitorizo, mando um e mail para saber como vão as 

coisas ou as pessoas contactam com alguma dificuldade… Há 

sempre uma troca ou por e mail ou pessoal num trabalho de 

retaguarda nosso… 

! É o que tenho feito. (apoiar os professores das UC) 
 

! O trabalho de não só fazer o aconselhamento aos candidatos, 
não só de coordenar o processo como também de trabalhar 
com os seus colegas, com os seus pares no próprio processo, 
para que as coisas funcionem. 
 

 

 

 

!…existem muitas vezes a situações de vida, a percursos de 

cada um, há épocas especiais de outras situações de avaliação 

e de exames… 

! os processos de creditação, se por um lado os consideram um 

parente pobre e um facilitismo, por outro lado também o 

consideram muito difícil e é mais fácil fazer as UC. 
 

! …existe a necessidade de ir avançando, no sentido da 

informação e da partilha e da colaboração. 
! Eu creio que há um desconhecimento, porque é novo… 

 

! …as dificuldades prendem!se com a ausência de uma cultura 

institucional nesta área, portanto, é um processo novo. 
! … existe ainda, uma necessidade de consolidar estes 

processos para que eles sejam vistos desta forma e que sejam 

encarados como rigorosos.  
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de Lisboa 

Estratégias!

propostas!face!às!
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!

 

! As pessoas necessitam de 1 tempo para que em conjunto se 

apropriarem, reflectirem e perceberem e construírem. E isso, 
acho que são reuniões de trabalho. 
! Se os candidatos escolhem essas UC, existir um trabalho 

prévio com essas pessoas mas que já estão a trabalhar com 

aquele caso, e portanto estão trabalhando nesse sentido. É 

uma formação em contexto. 
 

Opinião!do!

entrevistado!em!

relação!ao!processo!

de!Creditação!de!

Qualificações!da!UL.!

!

!

!

!

!

!

!

! Vantagens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Problemas 

! Eu considero que a forma como a UL, a Comissão Cientifica 

definiu o processo, um bom processo. É um processo que teve 

como base uma grande preocupação de rigor e de entreajuda 

e colaboração, entre todas as unidades orgânicas da UL. 
! Já existiram modificações e muitas outras, se calhar, vão 

ocorrer, a partir do momento em que se vão tendo casos 

concretos e que se vão pensar sobre eles para se fazer essa 

redefinição. 
! …mas sem perder a ideia de rigor e da credibilidade do 

processo.  
 

! Este processo é uma forma de aprender muito auto!

determinada, muito auto!regulada pelo aprendente com o 

recurso dos professores. 
! E é esse processo de reflectir, de pensar sobre, de tomar 
decisões, tomar consciência das competências que foi 
desenvolvendo e ser capaz de as colocar em testemunhos é 

um processo de aprendizagem muito importante, que dá 

trabalho, mas que também tem a vantagem de poder ser feito 

com um ritmo e uma gestão muito auto!determinada pelo 

candidato, dentro do tempo que tem para o executar e com os 

cursos que tem pessoais ou institucionais para poder fazer este 

processo. 
 

! Mas isto implica, quando for feito a grande escala, que isso 

seja reconhecido como actividade docente para os docentes…é 

esse reconhecimento do papel que propriamente importante. 
! …falando até agora no processo da FPCE, um grupo com um 

número X de docentes que têm N tarefas e portanto temos 

muito trabalho… eu não posso dizer que esta não é 

reconhecida desse ponto de vista como as outras também não 

são. O que não quer dizer que exista um reconhecimento. 
! E portanto, existe todo este trabalho que necessita desse 

processo. 
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Entrevista Faculdade de Farmácia 

Prof. T. C. 

Prof. H. M. 

Prof. C. B. 

 

Podiam falar-me um pouco sobre cada uma? 

T.C.:Teresa Chaveca, tenho 59 anos, para começar, sou professora da Faculdade de Farmácia, 

do mestrado integrado das ciências farmacêuticas. Tenho sido responsável pela unidade curricular de 

biologia celular que é uma do 1º ano, 1º semestre. Em termos pessoais e institucionais tenho 

colaborado também em alguns mestrados, pré!bolonha, em 2º ciclos, na área de investigação, dirigida à 

parte de toxicologia genética. Desde há muito tempo que tenho estado envolvida neste processo de 

acesso agora chamado “Maiores de 23” e aconteceu também ser integrada nesta equipa dos “Maiores 

de 23”, desde que se iniciou este processo. Depois apareceu a parte da creditação, 1º só para os alunos 

que entraram pelos “Maiores de 23”. Eu sempre me perguntei porquê só aos “Maiores de 23” e depois 

só aos que entraram pela 1ª vez, o que é certo é que agora já abrangemos todos. Faço parte da 

comissão científica representando a Faculdade de Farmácia e tem estado a ser um trabalho muito giro. 

Porque quando se está desde a 1ª vez vai!se construindo peça a peça este processo e depois entra!se na 

rotina e já tudo parece muito igual. Tem sido um trabalho giro, uma equipa gira liderada pela Dra. 

Helena Rebelo Pinto, que é uma pessoa fantástica. Eu acho que há sempre um défice na Universidade 

de Lisboa em trabalhar com todas as unidades orgânicas e ali foi realmente uma oportunidade para se 

trabalhar com pessoas de diferentes u.o., é claro que podem ter pontos de vista diferentes mas aqui 

havia um objectivo comum que era apoiar estes estudantes Maiores de 23. Foi interessante fazer isso, 

também fazermos provas comuns dentro daquilo que se chamam áreas estratégicas, mas que 

realmente eu achei que era importante fazer exames diferentes para as diferentes faculdades. Também 

foi interessante que os colegas destas unidades orgânicas tivessem aceite e tivéssemos conversado, e 

desde a 1ª hora o enunciado é comum para os alunos destas áreas, nomeadamente a Biologia. E depois 

também o Gabinete de Apoio que tem tido um trabalho inestimável, porque nos faz todo um trabalho 

de retaguarda e não só, porque também faz propostas e leva às reuniões propostas de trabalho que 

vamos trabalhando na reunião ou após a reunião que é de louvar. A Dra. Ana Paula Curado e a Dra. 

Joana Soares asseguram um trabalho espectacular. O sr. Reitor tem dado todo o seu apoio, foi o Sr. 

Reitor que entusiasmou toda aquela equipa a concorrer aos prémios de boas práticas da Administração 

Pública. Foi uma experiência excepcional, foi realmente muito bom. Em Julho vamos ter uma última 

reunião no âmbito do processo de acesso e creditação. Provavelmente vai haver alterações porque a 

Dra. Helena Rebelo Pinto chegou à aposentadoria. 

H.M.: Chamo!me Helena Margarida Ribeiro, sou professora auxiliar da FF da UL, estou aqui na 

Faculdade desde 1986, 23 anos, antes disso trabalhei um pouco na indústria e as disciplinas que tenho 

dado são sempre no fora da área da tecnologia farmacêutica, nomeadamente dermofarmácia e 

cosmética. A nossa vida é estar com os alunos pré e pós!graduados, acompanhar os vários trabalhos de 

Mestrado Integrado e Pós!graduação e de Doutoramento, trabalho investigação e para além das nossas 

aulas, que damos. Tenho 48 anos. 
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Como é que a Dra. Helena, uma vez que a Dra. Teresa já me falou do seu caso particular, iniciou a 
sua participação neste processo? 

 H.M.: Se calhar a Dra. Teresa explica melhor, foi ela que me trouxe. 

 T.C.: A determinada altura esta comissão dos “Maiores de 23”, passou também a ser uma 

comissão de creditação sendo necessário trazer para a comissão científica alguém que se dedicasse mais 

a essa parte da creditação. Pensando um bocadinho nos leques de pessoas disponíveis e de uma área 

diferente da minha, eu sou mais das ciências biológicas e a Dra. H.M. da área das ciências farmacêuticas. 

Eu achei numa 1ª análise que poderia ser alguém da área das ciências farmacêuticas e isso porque 

qualquer coisa que fosse para creditar seria sempre o trabalho, as competências e experiência 

profissional dentro dessa área. Falando um pouco até com o Presidente do concelho científico, 

chegamos ao consenso de que a Prof. Helena Margarida seria um excelente elemento a trazer à 

comissão, achamos nós e confirmou!se.  

Poderiam falar-me um pouco do Processo de Creditação na Faculdade de Farmácia? 

 H.M.: No inicio começa aqui pela divisão académica. É enviado um e!mail, este ano, a todos os 

estudantes!trabalhadores, no outro ano tinha sido só aos estudantes!trabalhadores de 1º ano. Tem 

havido algumas diferenciações também da nossa aprendizagem neste processo. A divisão académica 

envia um e!mail a todos os estudantes!trabalhadores a informar que se podem candidatar se estiverem 

em condições para o fazer, para este processo de creditação. Isto passa!se em Outubro, Novembro do 

ano lectivo e as respostas... os alunos têm que submeter o seu processo de creditação até 15 de 

Dezembro, que é após 3 meses da inscrição. O ano passado foram enviados para a Prof. Teresa e 

conversamos as 2, este ano foram enviados para mim e conversamos as 2. Ou seja, os alunos enviam os 

seus currículos, a sua experiência profissional e nós daí fazemos logo uma triagem. Para ter uma ideia, 

este ano tivemos cerca de 50 pedidos a perguntar como era e desses 50 ficaram 3 e só 2 submeteram 

processo. Portanto há uma grande triagem aí, porque as pessoas pensam que porque trabalharam 5 

anos a fazer qualquer coisa já serve para e às vezes é insuficiente. Portanto, depois daí, falamos muito 

bem com as pessoas, explicamos como é o processo de creditação, em que é que consiste, tem que ter 

experiência profissional na área, tem que haver algumas disciplinas que correspondem à área 

profissional em que eles tenham trabalhado. A partir do momento em que submetem o processo de 

creditação juntamos o júri, que somos nós as 3, este ano com as colegas do IOP e aqui dividimos tarefas. 

A Dra. Carla ficou com a candidata que tinha mais experiência em Farmácia Comunitária e com uma 

menina do IOP também e eu fiquei com a candidata que tinha mais experiência na indústria 

Farmacêutica e também com as colegas do IOP. A Dra. Teresa faz de charneira, quando há alguma coisa 

vem ela entrar ao barulho. Durante este processo que vai terminar em Junho, as candidatas têm que 

avaliar quais as disciplinas a que podem pedir creditação derivada da sua experiência profissional e por 

outro lado elaboram o portefólio de acordo com as técnicas do IOP. Vamos ver se vão terminar, temos 

aqui um feedback que uma das candidatas está muito atrapalhada e está a vacilar se entrega ou não.  

 Numa fase inicial os candidatos têm a ideia de que “Eu trabalhei em Farmácia durante 5 anos, 

posso”, depois quando começamos a perguntar o que fez realmente... porque arrumar caixas de 

medicamentos, pôr só na prateleira também é trabalhar em Farmácia, mas não dá mais!valia nenhuma 

para ser farmacêutico. Porque o que nós queremos é que sejam farmacêuticos com formação 

adequada. Ou têm essa experiência ou têm que a adquirir através de fazerem as disciplinas ou o exame. 

Quando se confronta a experiência profissional com os conteúdos das disciplinas às vezes é difícil. 

Depois também há aqui uma coisa que muitas vezes acontece, é mais fácil entrar no sistema e 

frequentar as disciplinas e fazer o exame de que da sua própria experiência colocar tudo num trabalho. 

Porque culmina realmente com a entrega do portfólio pessoal e do dossier técnico, um caderno onde 
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expõem o trabalho técnico!científico desenvolvido profissional/disciplina. E esse tem que ser uma 

apresentação oral que nós fazemos no final de Julho, as 3 somos o júri, somos os elementos, mas 

podem estar mais pessoas presentes. Temos um regulamento interno. 

 T.C.: Exactamente, isso decorre de um regulamento interno, que a Faculdade de Letras até 

utilizou e plasmou um bocadinho daquilo que nós tínhamos feito, mandamos para todos os colegas, se 

quisessem retirar alguma ideia dali. Foi um regulamento que elaborámos as 3 e foi aprovado pelo 

conselho científico. Porque depois nós fazemos esse exame, estamos presentes, somos júri, propomos 

determinados créditos quantificados mas isso depois tem que ser aprovado pelo próprio conselho 

científico. Propomos ao conselho científico, de acordo com aquilo que foi feito, foi avaliado, x créditos 

correspondentes à unidade curricular, tal. O conselho científico é que decide e aprova em última 

análise. 

 H.M.: Nós depois elaboramos um mini!relatório com o que se passou. Bem fundamentado. 

Porque durante este processo também falamos com os colegas responsáveis pelas disciplinas onde os 

candidatos têm, ou acham que conseguem obter créditos. Nós as 3 coordenamos, mas também com os 

colegas das disciplinas, eles em última análise também dão o seu parecer sobre o que a candidata fez.  

São os candidatos é que fazem essa correspondência entre os conhecimentos adquiridos e os 
conteúdos programáticos das unidades curriculares? 

 H.M.: São eles acompanhados por nós. São os próprios porque parte tudo do candidato, só que 

aqui na Faculdade temos reuniões onde averiguamos o que fizeram e direccionamos o candidato para 

esta aquela ou a outra. Mas em última análise é o candidato, mas nós temos encaminhado muito.  

 T.C.: Nós fazemos essas reuniões prévias à inscrição porque o processo tem custos, são 100€ e 

portanto antes de haver alguma contratualização, pomos tudo à consideração. 

 H.M.: Mas mesmo durante o processo. Ainda agora a Carla proporcionou um dos encontros 

com um colega da disciplina em que a candidata queria obter créditos. Teve uma conversa com o 

colega, enfim...   

Sentiram alguma dificuldade no acompanhamento deste processo? 

 H.M.: Às vezes, o que achamos, é que os colegas da instituição quando dizemos que temos um 

candidato da creditação, não estão tão bem informados, portanto não é um processo que esteja muito 

bem divulgado dentro da Universidade.  

 C.B.: Não estão minimamente sensibilizados. 

 H.M.: É isso mesmo, não estão sensibilizados. Ou seja, temos um trabalho extra de explicar aos 

colegas. O grupo funciona bastante bem, em termos mesmo dos órgãos directivos, também não temos 

qualquer problema. O IOP colabora bem. O Gabinete de Apoio funciona bem. O pior de tudo, que não é 

mal, é ás vezes os colegas não estarem tão sensibilizados ou não perceberem bem o que é, portanto dá 

algum trabalho extra. Que também não é nada de extraordinário.  

Que importância auferem ao trabalho que realizam no âmbito do processo de creditação? 

 H.M.: Esse é o nosso dia!a!dia, faz parte da nossa missão, eu não encaro isto como um extra. 

São alunos mais adultos a quem de vez em quando têm que ser puxadas as orelhas... 
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 T.C.: Tem sido giro. Tem uma arquitectura semelhante aos estágios, cada um de nós tem 2 ou 

mais estudantes aos quais acompanhamos e ajudamos a fazer essa monografia.  

 C.B.: Estamos habituados, portanto não é uma coisa estranha. 

Na vossa opinião o aluno requer e aproveita o apoio lhe é dispensado por vossa parte? 

 C.B.: Sim! Vêm aos gabinetes, perguntam, estão ali à conversa. 

 H.M.: Nem todos são iguais. Eu estou aqui a pensar das 3, 1 nitidamente pergunta mais que os 

outros. Nem todos são iguais. 

Tal como já referiram também é bem aproveitado o apoio das Técnicas do IOP?  

 H.M.: Sim, até porque nós somos de áreas completamente diferentes. É um complemento, elas 

avaliam as pessoas como pessoas, não como profissionais técnico!científicas. Aqui estamos a ver a parte 

técnica e elas vêem a outra parte, o que fizeram... É muito engraçado. Acho que é uma sinergia muito 

engraçada. Fazemos umas reuniões no inicio, depois dividimos tarefas porque é difícil conciliar os 

horários e no fim determinamos também juntas. Há divisão de tarefas, mas no inicio estão juntas, no 

final estão juntas, durante o processo de construção as técnicas do IOP vêem mais o portfólio individual, 

nós vemos mais a outra construção, mas estão em paralelo. Dúvidas falamos, a coisa constrói!se mas 

com alguma divisão de tarefas, não estamos sempre a reunir.  

 T.C.: A nossa candidata do ano passado manifestou o grande apoio que teve por parte das 

técnicas do IOP. 

Qual a vossa opinião acerca de um processo deste tipo?  

 T.C.: Eu acho que isto é um processo interessante, inovador. Se as pessoas têm competências 

da experiência profissional acho que é de aproveitar. No que diz respeito da nossa pequeníssima 

experiência, o trabalho é tanto para os estudantes, que requer muito trabalho e uma grande defesa 

daquilo que escreveram... Da minha parte o que eu manifesto é um grande apreço da força de vontade 

que os candidatos têm de mostrar aquilo que trabalharam. Porque se calhar em termos de horas de 

trabalho, se calhar tinham gasto menos horas de trabalho fazendo, frequentando as unidades 

curriculares para as quais requereram creditação das suas competências profissionais. Acho que é 

fantástico para todos os candidatos e deve ser acarinhado. No ano passado acho que deu um prazer 

imenso à candidata terminar as provas naquele dia. Acho que é uma mais!valia para os estudantes. Nós 

enquanto processo a decorrer na instituição tentamos que as coisas decorram da melhor maneira, mas 

a grande mais valia fica para os candidatos. 

 C.B.: Eu estou de acordo. Só acho que os candidatos vêm com muitas expectativas, essa é que 

eu acho que é... as expectativas são muito elevadas por parte dos candidatos porque acham que vai ter 

dispensa a um conjunto de unidades curriculares e depois... 

 T.C.: O ano passado gerou!se um equívoco. Perante as provas propomos 10 créditos e esses 

estariam distribuídos pelas u.c. que o candidato bem entendesse e não é assim. O processo, está lá 

escrito na lei e no nosso regulamento, o candidato deve candidatar!se a determinadas u.c. e são a essas 

e só a essas é que vai obter créditos. Não fica com créditos no bolso. Mas gerou!se essa confusão, por 

parte do candidato. Havia essa ideia que nós tivemos que desfazer. Outros que nós chamámos disseram 

logo que vinham para aqui, poderiam entrar no processo, mas que preferia fazer as u.c., não queria 

fazer parte desse processo,  isso também acontece. 
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 H.B.: Acontece. Também este ano aconteceu que alguns candidatos, nós dizemos que perante 

o que já fez, esta u.c., “não essa quero fazer”. 

 T.C.: Pelo menos os nossos candidatos, vamos falar do ano passado. São pessoas que já têm 

outras licenciaturas. Para além destas competências têm também equivalência a u.c. que já fizeram. É 

outro processo, é um processo de equivalência. Esses eles deixam correr o processo, mas de creditação 

profissional dizem logo que querem fazer. 

Que tipos de problemas é que os alunos apresentam? 

 C.B.: Os problemas que eles trazem é confrontarem a sua actividade profissional na área e 

saberem o que retirar dessa actividade profissional. Eles vêm com uma ideia de que o dar entrada de 

medicamentos no sistema informático é uma actividade que pode ser creditada. E é aí que nós temos 

que dar uma ajuda e dizer, não, esta actividade não pode ser creditada. É mostrarem a actividade que 

estão a fazer e daqui o que é que nós podemos retirar de actividades que possam ser creditadas. Eu 

apanho as actividades que o aluno faz e depois vou ter uma reunião com o professor e o aluno vai ter 

depois uma reunião com o professor. 

Consideram que este processo manifesta alguma lacunas? 

 H.M.: Aqui, principalmente na parte da indústria, é tudo muito fácil de acompanhar e perceber 

o que o aluno aprendeu ou não, é um trabalho muito técnico. Na parte de aconselhamento poderá ser 

mais dificultado.  

Quais os motivos que na vossa opinião poderão levar o aluno a abandonar a intenção de pedir 
creditação?  

 H.M.: Para além das razões já mencionadas é a falta de tempo. Os estudantes tão aqui a fazer 

as disciplinas, para além disto e da actividade profissional. Depois porque não moram cá ou porque já 

são mães. E depois porque todo o processo vai culminar na época de avaliação. Deve!se muitas vezes a 

problemas de gestão do tempo.  
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! Reunião do júri e 
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! O Júri de discussão 

 

 

 

! Fim do processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! No inicio começa aqui pela divisão académica. É enviado um 

e!mail, este ano, a todos os estudantes!trabalhadores… A 

divisão académica envia um e!mail a todos os estudantes!

trabalhadores a informar que se podem candidatar se 

estiverem em condições para o fazer, para este processo de 

creditação. 
! Isto passa!se em Outubro, Novembro do ano lectivo… 

 

! …os alunos enviam os seus currículos, a sua experiência 

profissional e nós daí fazemos logo uma triagem.  
 

! …os alunos têm que submeter o seu processo de creditação 

até 15 de Dezembro, que é após 3 meses da inscrição. 
 

! …depois daí, falamos muito bem com as pessoas, explicamos 

como é o processo de creditação, em que é que consiste, tem 

que ter experiência profissional na área, tem que haver 
algumas disciplinas que correspondem à área profissional em 

que eles tenham trabalhado. 
 

! …juntamos o júri…este ano com as colegas do IOP e aqui 
dividimos tarefas. 
 

 

! …que somos nós as 3… 

 

! Porque culmina realmente com a entrega do portfólio 

pessoal e do dossier técnico, um caderno onde expõem o 

trabalho técnico!científico desenvolvido profissional/disciplina. 
E esse tem que ser uma apresentação oral que nós fazemos no 

final de Julho, as 3 somos o júri, somos os elementos, mas 
podem estar mais pessoas presentes. 
! Nós as 3 coordenamos, mas também com os colegas das 

disciplinas, eles em última análise também dão o seu parecer 
sobre o que a candidata fez. 
! Nós depois elaboramos um mini!relatório com o que se 

passou. Bem fundamentado. 
! …somos júri, propomos determinados créditos quantificados 

mas isso depois tem que ser aprovado pelo próprio conselho 

científico. Propomos ao conselho científico, de acordo com 

aquilo que foi feito, foi avaliado, x créditos correspondentes à 

unidade curricular, tal. O conselho científico é que decide e 

aprova em última análise. 
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! Dos candidatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Do IOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! …entrega do portfólio pessoal… 

 

 

 

 

! …do dossier técnico, um caderno onde expõem o trabalho 

ténico!científico desenvolvido profissional/disciplina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Faço parte da Comissão Científica representando a Faculdade 

de Farmácia (T.C.) 
! Porque durante este processo também falamos com os 

colegas responsáveis pelas disciplinas onde os candidatos têm, 
ou acham que conseguem obter créditos. 
! Mas mesmo durante o processo. Ainda agora a Carla 

proporcionou um dos encontros com um colega da disciplina 

em que a candidata queria obter créditos. Teve uma conversa 

com o colega, enfim...   
! Eu apanho as actividades que o aluno faz e depois vou ter 
uma reunião com o professor e o aluno vai ter depois uma 

reunião com o professor. 
! Nós fazemos essas reuniões prévias à inscrição porque o 

processo tem custos, são 100€ e portanto antes de haver 
alguma contratualização, pomos tudo à consideração. 
! É mostrarem a actividade que estão a fazer e daqui o que é 

que nós podemos retirar de actividades que possam ser 
creditadas. 
 

! Durante este processo que vai terminar em Junho, as 

candidatas têm que avaliar quais as disciplinas a que podem 

pedir creditação derivada da sua experiência profissional e por 
outro lado elaboram o portefólio de acordo com as técnicas do 

IOP. 
! São eles acompanhados por nós. São os próprios porque 

parte tudo do candidato… Mas em última análise é o 

candidato, mas nós temos encaminhado muito. 
! Vêm aos gabinetes, perguntam, estão ali à conversa. 
 

! É um complemento, elas avaliam as pessoas como pessoas, 
não como profissionais técnico!científicas. Aqui estamos a ver 
a parte técnica e elas vêem a outra parte, o que fizeram... É 

muito engraçado. Acho que é uma sinergia muito engraçada. 
Fazemos umas reuniões no inicio, depois dividimos tarefas 

porque é difícil conciliar os horários e no fim determinamos 
também juntas. Há divisão de tarefas, mas no inicio estão 

juntas, no final estão juntas, durante o processo de construção 

as técnicas do IOP vêem mais o portfólio individual, nós vemos 
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O processo de 

Creditação de 
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da 

Universidade 
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Dificuldades, 

inerentes ao 

processo 

 

! Do entrevistado 

 

 

 

 

 

! Dos candidatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Dos professores 

 

 

mais a outra construção, mas estão em paralelo. Dúvidas, 
falamos, a coisa constrói!se mas com alguma divisão de 

tarefas, não estamos sempre a reunir. 
 

! …temos um trabalho extra de explicar aos colegas. 
! Aqui, principalmente na parte da indústria, é tudo muito fácil 
de acompanhar e perceber o que o aluno aprendeu ou não, é 

um trabalho muito técnico. Na parte de aconselhamento 

poderá ser mais dificultado. 
 

! Quando se confronta a experiência profissional com os 

conteúdos das disciplinas às vezes é difícil. 
! Depois também há aqui uma coisa que muitas vezes 

acontece, é mais fácil entrar no sistema e frequentar as 

disciplinas e fazer o exame de que da sua própria experiência 

colocar tudo num trabalho. 
! …é a falta de tempo. Os estudantes tão aqui a fazer as 

disciplinas, para além disto e da actividade profissional. Depois 

porque não moram cá ou porque já são mães. E depois porque 

todo o processo vai culminar na época de avaliação… 

problemas de gestão do tempo. 
 

! …o que achamos, é que os colegas da instituição quando 

dizemos que temos um candidato da creditação, não estão tão 

bem informados… 

! Não estão minimamente sensibilizados. 

Opinião do 

entrevistado em 

relação ao processo 

de Creditação de 

Qualificações da UL. 

 

 

 

 

 

 

 

! Vantagens 
 

 

 

 

 

! Problemas 

! …tem estado a ser um trabalho muito giro. 
! Esse é o nosso dia!a!dia, faz parte da nossa missão, eu não 

encaro isto como um extra.  
! Estamos habituados, portanto não é uma coisa estranha. 
! Eu acho que isto é um processo interessante, inovador.  
! …o que eu manifesto é um grande apreço da força de 

vontade que os candidatos têm de mostrar aquilo que 

trabalharam. 
 ! Acho que é fantástico para todos os candidatos e deve ser 
acarinhado. 
 

! Acho que é uma mais!valia para os estudantes. Nós enquanto 

processo a decorrer na instituição tentamos que as coisas 

decorram da melhor maneira, mas a grande mais valia fica 

para os candidatos. 
 

! Só acho que os candidatos vêm com muitas expectativas, 
essa é que eu acho que é... as expectativas são muito elevadas 

por parte dos candidatos porque acham que vai ter dispensa a 

um conjunto de unidades curriculares e depois... 
! O processo, está lá escrito na lei e no nosso regulamento, o 

candidato deve candidatar!se a determinadas UC e são a essas 

e só a essas é que vai obter créditos. Não fica com créditos no 

bolso. 
! Outros que nós chamámos disseram logo que vinham para 

aqui, poderiam entrar no processo, mas que preferia fazer as 

UC, não queria fazer parte desse processo… 

! Também este ano aconteceu que alguns candidatos, nós 
dizemos que perante o que já fez, esta UC, “não essa quero 

fazer”. 
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Entrevista Docente de Letras 

Prof. E. B. H. 

 

Poderia falar-me um pouco de si? Quem é, o que faz? Como se envolveu no processo de Creditação 
de Qualificações? 

Portanto... Eduardo Brito Henriques. Ah...40 anos, Geógrafo. Doutorado em Geografia Cultural. 

E comecei...portanto a minha chegada aqui ao processo dos “Maiores de 23” decorre do seguinte... Eu 

fazia parte, eu era o Presidente da Comissão Pedagógica de Geografia no ano de 2003, não, no ano 

2004/2005 e trabalhava na altura, portanto a Presidente do júri, o Presidente do Conselho Pedagógico 

da Faculdade era a Prof. Ana Maria Rodrigues. Ah...Portanto. Tinha sido convidada ou estava a ser 

convidada na altura em que ela era a Presidente do Conselho Pedagógico e eu o Presidente da Comissão 

Científica de Geografia e ela na altura foi convidada pelo Reitor para integrar o processo, como 

representante aqui da Faculdade. Portanto, no primeiro ano a minha participação não foi propriamente 

directa, a minha participação no primeiro ano do projecto foi apenas na qualidade de...porque era 

Presidente da Comissão Pedagógica de Geografia pediram!me para acompanhar o processo dos Maiores 

de 23, entrada dos Maiores de 23. Portanto eu comecei a trabalhar com a Ana Maria Rodrigues um 

pouco por aí. No 2º ano a Ana Maria Rodrigues convidou!me para eu ser vice!presidente dos Maiores de 

23, da comissão, aqui da Faculdade, dos Maiores de 23, provavelmente porque gostou do meu trabalho, 

não é... e depois no outro ano a seguir a Ana Maria saiu, porque foi de sabática e o Presidente do 

Conselho científico sugeriu ao Reitor o meu nome para a substituir e portanto, há 2 anos ou há 3 anos, 

já não sei, estou nesta função como Presidente dos Maiores de 23. Portanto...e logo da certificação de 

competências também. Portanto, esta é minha história da entrada no processo.  

Isto para lhe dizer que há 2 coisas que eu acho que são interessantes acerca da forma ah... e 

que ajudam um bocado a perceber o meu posicionamento neste processo. A 1ª é que como Geógrafo, a 

Geografia tem uma área disciplinar muito interessante, está ali na transição entre as ciências naturais e 

as ciências sociais, um pouco como a psicologia que está entre as ciências sociais e as ciências da saúde. 

Pronto e isto faz com que haja dois tipos de discurso e no fundo dois paradigmas de funcionamento na 

ciência com que nós nos sentimos simultaneamente familiarizados. Por um lado um paradigma mais 

cientificista, que se preocupa um pouco mais com os conteúdos do que com as competências, que é um 

pouco como o pradigma das ciências exactas e das ciências naturais. E depois há um outro paradigma 

uma outra sensibilidade mais preocupada com os conhecimentos em sentido lato das competências das 

pessoas que vem um bocado das ciências sociais e também das humanidades ou aos quais as ciências 

sociais e as humanidades poderão ser mais sensíveis. E eu acho que a minha condição de Geógrafo 

acabou por me capacitar um bocado para conseguir perceber essas diferentes perspectivas, essas 

diferentes sensibilidades e perceber que as pessoas que reagem um pouco negativamente para com 

este processo porque o acham muito suportado nesse tal discurso das competências também têm 

alguma razão. Portanto acho que essa condição de geógrafo no fundo me posicionou bem para ser um 

mediador entre essas duas sensibilidades. 

E compreende-las a ambas. 

Compreende!las a ambas e perceber que ambas têm razão. 

Eu queria dizer outra coisa que eu acho que é muito interessante para compreender também o 

meu papel neste caso…que é… eu sou, embora não sendo propriamente novo, sou relativamente jovem 

se pensarmos naquilo que é a idade média dos professores que participam neste processo. E penso que 
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sobretudo sou muito jovem se pensarmos que estou a chefiar pessoas mais velhas, a “chefiar”, a 

coordenar pessoas mais velhas do que eu. Ah… e isto é interessante pelo seguinte, a maior parte das 

pessoas que estão envolvidas no processo, são pessoas cujo percurso escolar até chegarem à Faculdade, 

mesmo durante o percurso na Faculdade, mas sobretudo antes de chegarem à Faculdade, nunca 

passaram por um conjunto de aprendizagens pelas quais eu passei. Muito deste discurso das 

competências, muito deste discurso da aplicação dos conhecimentos em novas situações. Muito de todo 

este discurso pedagógico de que as pessoas hoje falam, eu de certa forma já fui formado nele, não é. 

Desde miúdo… eu entrei para a 1ª classe já depois do 25 de Abril… portanto… de certa forma sinto que 

sou mais produto, já, deste tipo de discurso, do que as pessoas mais velhas do que eu. Ah… e isto 

também me posiciona relativamente bem porque não tenho assim muitas ilusões nem tenho assim 

muitos romantismos com estas coisas das competências, e das não sei quantas. Percebe?! Acho que 

temos que entrar para isso com realismo e muitas vezes há muita retórica metida nisso. E nós temos 

que tirar essa capa de retórica e no fundo perceber o que é a essência do processo. 

Qual é o seu papel neste processo? Como é que o caracteriza? 

No meu caso particular, o meu papel é mais no sentido de sensibilizar os meus colegas, 

percebe?! E ajudar um pouco os meus colegas, para se empenharem e se envolverem e tentarem 

envolver os alunos na creditação de competências do que propriamente num trabalho próximo com os 

alunos. Eu, os alunos contacto com eles, normalmente no princípio porque por vezes há algum 

desnorteio, alguma confusão acerca do que é isto da creditação de competências e muitas vezes os 

meus colegas pedem para eles virem falar comigo. Há um momento inicial em que eu falo com eles, mas 

muito no inicio do processo e depois só os volto a ver no fim do processo. Porque tenho estado eu ou o 

Prof. José Horta, que é o vice!presidente do júri, sempre nas provas públicas. Portanto eu acabo por 

conhecer é um pouco o produto final, o portefólio que eles constroem… mas não acompanho as 

reuniões que eles têm com os professores que os acompanham. Isso, sinceramente, não sei como é que 

se passa isso. 

Não me sabe dizer se são acompanhados só pelos professores ou se há alguma intervenção por 
parte das técnicas do IOP?! 

Acho que tem havido uma alteração. No 1º ano em que nós tivemos creditação de 

competências e a Faculdade de Letras foi a 1ª Faculdade da Universidade de Lisboa a fazer esse, a ter 

um caso até ao fim, o envolvimento do IOP foi mínimo para não dizer praticamente nulo. Também 

porque nós não estávamos aqui, portanto, os professores que se envolveram nisso, não estavam muito 

atentos. Primeiro que tudo, há um grande desconhecimento da Universidade de Lisboa em relação ao 

IOP. Portanto eu acho que era importante que a reitoria tentasse mostrar às faculdades que existe essa 

unidade orgânica e também qual é o papel dessa unidade orgânica que eu acho que há um grande 

desconhecimento. Eu próprio, a 1ª vez que ouvi falar no IOP foi quando entrei no processo maiores de 

23 anos. Recordava!me, vagamente, de antes de entrar para a faculdade, nos anos 80, de ouvir falar que 

havia uma coisa, o Instituto de Orientação Profissional, mas era tudo assim muito vago. Nem estou 

seguro que fosse isto, mas, portanto, nunca mais voltei a falar. Como estava a dizer, no 1º ano o 

envolvimento foi mínimo, no 2º ano não lhe sou capaz de precisar. Eu creio que foi muito por via da 

Prof. Helena Rebelo Pinto, que nos chamou a atenção que nós podíamos recorrer ao auxílio das técnicas 

do IOP e nós assim passámos a fazer. Portanto, inclusive, que nalgumas reuniões prévias, no último ano, 

refiro!me a 2007!08, logo no principio, os meus colegas que acompanharam alunos, estiveram nas 

reuniões sempre com técnicas do IOP e creio que o auxílio, a ajuda delas foi avaliada muito 

positivamente. 
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Não vê por mal este auxílio por parte das técnicas? 

Eu acho que é muito bem!vindo, sobretudo para o portefólio. Aqui na Faculdade o que os 

alunos têm que fazer, são avaliados com base em duas coisas. É o portefólio e é um projecto de 

investigação, é um tema que eles escolhem, fazem um ensaio, pode ser mais prático ou pode ser mais 

teórico, isso depende das áreas disciplinares a que eles consideram que têm competências que 

deveriam ser creditadas. E portanto em função disso têm também que apresentar um trabalho mais 

académico. É evidente que no trabalho académico o contributo das técnicas não é nenhum, mas ao 

nível do portefólio, eu diria que é muito importante.  

Qual a sua opinião acerca do processo de creditação? E se possível (caso tenha identificado) me 
indica-se quais, para si, são as vantagens e dificuldades inerentes a este processo. 

Eu acho que é um processo com imensas virtualidades e com imensas potencialidades. Eu 

quero dizer que teoricamente, no abstracto, sem pensarmos nas condições concretas em que ele é 

aplicado, é evidente que eu acho que é um aspecto muito positivo. É muito positivo que as pessoas 

possam creditar competências que foram desenvolvendo na sua vida, fora de um percurso escolar mais 

formal. Quero dizer, acho que é justo, para além do mais. Há uma questão que tem a ver com a justiça e 

tem a ver com uma certa modernidade, uma certa contemporaneidade. Nesse aspecto eu acho que é 

um processo muito interessante e muito positivo. Porém eu acho que a grande dificuldade, a grande 

limitação, que eu encontro neste processo tem a ver com o facto de todo ele ser construído dentro 

dessa lógica das competências de que nós falávamos no princípio e a verdade é que os currículos são 

construídos com base noutras lógicas. Quer dizer, mesmo com Bolonha, e apesar de ter havido um 

grande avanço e apesar de hoje se falar muito mais das competências, a verdade é que quando nós 

vamos ver os conteúdos, quando nós vamos ver aquilo que são os objectivos dos programas dos 

unidades curriculares, eles continuam a ser concebidos à luz de conhecimentos. E depois há aqui uma 

grande, há aqui um desajuste. Há um desajuste que eu acho que é muito dificil de resolver. Que é, por 

um lado, uma coisa que é montada para tentar demonstrar que os alunos desenvolveram um conjunto 

de competências e que sabem fazer coisas e que têm um certo conjunto de capacidades. E depois 

quando vamos ver como é que isso se pode ajustar a que unidades curriculares podemos dar creditação, 

é muito difícil. Porque essas competências são transversais às diferentes unidades curriculares. Ou seja 

eles poderiam ter creditação a muitos bocadinhos das unidades curriculares, mas dificilmente poderão 

obter creditação a unidades curriculares por inteiro. E depois o que observamos, o que eu acho que se 

verifica é que o sucesso do processo de creditação acaba por depender muito da leitura do professor 

que está a acompanhar o processo. Há aqui uma certa componente de arbitrariedade, que eu penso que 

existe, que eu acho que não deveria existir e que eu não sei se é muito fácil de sanar. E portanto, eu já 

fui mais entusiasta do que sou hoje. No princípio estava muito mais entusiasmado do que o que estou 

agora. Acho que é preciso muita prudência na forma como se vai implementar o processo. 

O que poderá levar a alguns alunos a abandonar o processo ou até a intenção de seguir adiante com 
este processo? 

 Creio que não são questões financeiras, não é o facto de terem que pagar uma taxa para 

iniciarem o processo que os inibe. Penso que não é isso. O que eu acho que eles verificam é 2 coisas: 1º 

acho que eles consideram que é um processo difícil. Talvez a forma como nós o utilizamos, o 

regulamento da UL e o regulamento da FL, que eu creio que é um regulamento um bocadinho pesado, 

na medida em que envolve discussão pública e eu creio que nós reproduzimos muito o modelo das 

provas públicas que reconhecemos que é um modelo mais propriamente dos mestrados. O que eu noto 

que a gente faz é umas pequenas provas públicas de Mestrado, logo no primeiro ano de Faculdade. E eu 

acho que isto inibe um bocadinho o aluno, ele saber que tem que passar por essa prova, o saber que 
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tem não sei quantas pessoas a avaliar o projecto, tem não sei quantas pessoas a escrutinar o seu 

portfólio. A própria concepção do que é um portfólio, que é algo de ambíguo, a que as pessoas não 

estão familiarizadas. Eu acho que tudo isso constitui um certo obstáculo a que as pessoas se envolvam, 

ou que as pessoas se predisponham a correr esse risco. Acho que as pessoas entendem que é um risco, 

um risco que envolve muito esforço e que não vale a pena. A segunda razão e cruza!se com a primeira, é 

que as pessoas acham que as competências, ou as áreas porque as pessoas não pensão em termos de 

competências. As pessoas acham que as áreas onde já têm conhecimentos que lhes permitem 

creditação de competências são justamente as áreas que eles podem fazer com mais facilidade. Ou seja, 

quando eu digo a um aluno: Porque é que não mete os papéis para a creditação de competências, como 

resultado da sua experiência profissional, da sua experiência de vida. Você está altamente familiarização 

com as tecnologias de informação, conhece estatística, trabalha no INE à não sei quanto tempo, porque 

é que você não “mete os papéis pelo menos nessas cadeiras mais metodológicas, muito provavelmente 

consegui ver creditadas essas competências. E o que as pessoas normalmente dizem é: ó professor, mas 

essas são as cadeiras que eu vou fazer com mais facilidade! E se posso ter um 17 com relativa facilidade 

não me vou pôr aqui a inventar e a fazer trabalhos e a sujeitar!me a provas públicas. Portanto, eu acho 

que esta é outra razão que leva as pessoas a que não se sintam especialmente motivadas. 

Esta questão também o leva a desacreditar um pouco no processo?    

 Não é tanto isso que me faz ficar um pouco mais reticente. Eu lembro!me perfeitamente que 

antes de termos qualquer caso já supunha!mos que isso fosse acontecer. Que as pessoas em vez de 

fazerem o percurso como sempre fizeram, tal qual como estão habituadas a fazer e o risco de 

experimentarem uma coisa nova... há sempre uma grande inércia à inovação, não é?! Mesmo as 

pessoas jovens, e estes não são assim tão jovens. Nós já suspeitávamos que houvesse essa inércia. 

Portanto não posso dizer que seja isso que me faz estar hoje mais prudente ou um pouco mais de pé 

atrás em relação ao processo. São outras situações.  

 As razões essenciais têm a ver com o seguinte, talvez o facto de eu estar numa faculdade multi!

departamental me ajude a perceber melhor isto. O que é que eu quero dizer com isto de uma faculdade 

multi!departamental. Farmácia, Psicologia e certo modo, Direito, Medicina Dentária, são faculdades que 

só fornecem um curso e portanto todos os agente, todos os professores, alunos que estão envolvidos 

nesse processo, mais ou menos seguem as mesmas linhas de orientação. No meu caso, aqui em Letras e 

em Ciências, nós estamos a falar de cursos muito diferentes, de pessoas com percursos pessoais e com 

sensibilidades e com conhecimentos muito diferentes. E estamos a falar de professores, eles mesmos 

com formações muito diferentes. E eu noto que os critérios, as balizas, as orientações, o grau de 

exigência que os meus colegas colocam no processo é diferente ao que outros colocam no processo. E 

isto não tem a ver só com a especificidade da pessoa, tem a ver com o curso em que a pessoa está 

introduzida. Porque não vale a pena nós negarmos, há cursos que são escrutinados, são avaliados com 

base em critérios diferentes tendo em conta a própria natureza desses cursos. E eu acho que foi um 

bocado a tomada de consciência de que nem sempre as pessoas estão a creditar as competências de 

acordo com o mesmo tipo de matriz que me leva hoje a pensar que talvez deveríamos ser um pouco 

mais prudentes neste tipo de processos. 
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Entrevista docente FL 

Prof. J. S. H. 

Poderia falar-me um pouco de si? Quem é, o que faz? Como se envolveu no processo de Creditação 
de Qualificações? 

 O meu nome é José da Silva Horta, eu sou vice!presidente di Jurí de Acesso e Creditação 

Maiores de 23 da Faculdade de Letras, sou professor aqui do Departamento de História. Comecei por 

estar ligado aos antigos processos, os exame ad!hoc, como muitos outros colegas. Como dava aulas a 

alunos da Licenciatura em Estudos Africanos, entre outros, naturalmente acabei por ficar ligado ao 

processo do ad!hoc dos estudos africanos. E depois mudou!se, ainda bem, de facto o sistema para o 

acesso Maiores de 23 e eu digamos que quase que passei da fase um dos professores dos processos 

para os etudos africanos, aquele que trabalhava directamente com os exames para, recebi de facto o 

convite para ser vice!presidente do Jurí Maiores de 23. Ou seja, a minha experiência vem já do 

memento em que como simples representante, ou dos representantes da Licenciatura de estudos 

africanos, comecei a trabalhar com o processo Maiores de 23. Foi nesse âmbito que nós conduzimos 

aqui aquilo que foi o 1º processo de creditação da Universidade de Lisboa. No âmbito do acesso Maiores 

de 23 seguiu!se a creditação.  

 Eu acompanhei o processo desde o inicio, fui um dos 1ºs formantes, digamos assim, na Reitoria, 

no processo de acesso e depois de creditação e foi nessa base solida que nos foi na reitoria que nós 

procuramos construir aqui na FL alguma coisa coerente, digamos assim. 

Qual é o seu papel neste processo de Creditação? Tem acompanhado algum aluno, ou apenas de 
vice-presidente? 

 O que se passa é o seguinte, ainda enquanto apenas representante da Licenciatura eu comecei 

processos de creditação, o tal processo de creditação. Alunos que não tinham conseguido acabar a 

creditação e tentaram novamente e depois acabaram por não chegar ao fim, eu também os 

acompanhei. No fundo, há aqui um momento em que eu estou simultâneamente como 

acompanhamento e também como vice!presidente do juri. Portanto funções de trabalho directo e de 

organização. Isso aconteceu ao mesmo tempo, até foi bom, num certo sentido.  

Como é que lidou com essas duas posturas no mesmo processo? Como é que avaliou um trabalho 
que acompanhou? 

Porque geralmente no jurí do processo de creditação, o professor orientador tem uma função 

essencial na avaliação. O Jurí é constituido geralmente pelo orientador eventualmente por um professor 

da Licenciatura, mas não necessáriamente, já tem acontecido ter alguém da licenciatura para além do 

professor orientador, que avalisa o processo, para além do presidente ou do vice!presidente por uma 

questão de gerir o trabalho. Na altura que eu acompanhei o processo até ao fim foi o presidente que na 

altura era o vice!presidente das provas, portanto não colidiu. 

Sentiu alguma dificuldade no desempenho de ambos os papéis? (Vice-presidente e acompanhante) 

 Não, eu penso que o que foi dificil foi montar o sistema. Foi o momento em que nós, consoante 

as orientações da reitoria, tivemos que conceber uma grelha de avaliação. Isso é que foi de facto mais 

dificil, nunca ninguem tinha feito isso e nós tivemso que fazer isso. Este nós fomos eu e a professora 

Vicky Arknet de anglisticos, que é nossa colega agora já reformada. Fomos nós os dois que entre a 

formação que recebemos na reitoria e a experiência de cada um, por exemplo a minha colega tinha 
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experiência em pelo menos portfólios e essa experiência foi de facto muito importante, procuramos 

construir um modelo. Isso é que foi complicado. 

Fale-me um pouco desse modelo. 

 Nós pensamos que, se eu estava a creditar competências. Primeiro tivemos que ter consciência 

entre a diferença do processo de acesso e a creditação e isso eu penso que se consegue diferenciar. No 

acesso estamos a falar de competências suficientes para frequentar o ensino superior, obviamente 

valorizando a experiência de vida, a experiência profissional ou outra. O que é dificil é diferenciar aquilo 

que vem de trás, porque a lógica da creditação é creditar competências anteriormente adquiridas, e 

entretanto aquilo que o aluno já adquiriu na faculdade. Isso é que é a dificuldade deste processo, a 

grande dificuldade deste processo. 

 Mas indo do principio, a maneira como nós concebemos isto foi: vamos pegar naquilo que são 

experiências, no caso dos estudos africanos, que de alguma forma tentei que os colegas que viessem 

depois seguissem o mesmo critério. Tentar partir daquilo que nós consideramos que são as 

competências esperáveia para um aluno de 1º ciclo e tentar ver quais dessas competências o luno que 

está a requerer creditação já adquiriu. No nosso caso, em estudos africanos era relativamente fácil, 

porque nós definimos, mesmo nos documentos para o Ministério da Educação da reforma de Bolonha, a 

competência dos alunos do primeiro ciclo. Um licenciado em estudos africanos deve ter as seguintes 

competências. Nós trabalhamos sobre esse documento, pormenorizando!o, procurando articula!lo com 

as diferentes unidades lectivas, para que na altura de testar essas competências isso fosse possível, com 

objectividade, com rigor, portanto foi esse o nosso caminho. Um a grelha construída a partir das 

competências dos licenciados do primeiro ciclo. A partir daí pensamos também, porque ainda havia aqui 

2 questões, por um lado as competências genéricas. Essas tinham sido faladas na reitoria, tinhamos 

estado nas acções de formação, neste caso até foi a professora Vicky Arknet que tinha estado penso eu 

numa das importantes, que tinha a ver com o portfólio, etc. As competências gerais que são essenciais a 

qualquer licenciado e por outro lado as competências especificas do curso, tinham também se calhar 

mais a ver com as aprendizagens feitas nas diferentes áreas lectivas. Nós mantivemos sempre essa 

dupla avaliação, as competências gerais e especificas. Por outro lado havioa sempre dois caminhos nas 

competências especificas, havia um caminho que era pensar, “qual é a relação entre as competências 

que este candidato à creditação exibe e as competências/conteúdos a adquirir nas diferentes unidades 

lectivas”. Esse é o caminho aparentemente mais fácil, só que nem sempre acontece. Mas é muito dificil 

que aconteça. É necessário manter esta relação com rigor. Este é um caminho, o caminho da 

equivalência directa entre as competências e as unidades lectivas, e aí atribui!se um conjunto de 

unidades. Ou um caminho, que foi o caminho do 1º candidato que nós atribuimos creditação, de 

considerar que no fundo ele tinha competências parcelares equivalentes a uma serie de conteúdos e 

unidades lectivas mas não se podia dizer que ele tinha as competências para esta e aquela cadeira. O 

modelo está bem feito, da forma que foi pensado na reitoria e no nosso regulamento de acesso e de 

creditação em que a base é a atribuição de créditos. Isso permite que eu não tenha que dizer que estas 

competências equivalem a estas unidades lectivas, tanto mais que eu tenho uma margem entre o que 

são as unidades lectivas obrigatórias e as opcionais e eu posso ir buscar ao espaço do total de creditos 

de uma licenciatura, aqueles que são claramente da competência de um aluno daquela licenciatura, que 

eu tenho que valorizar o que não significa que eu lhe dê cadeiras obrigatórias que eu penso que ele não 

terá exibido essas competências. Eu penso que isto corre bem, se eu tiver que jogar nas duas dimensões 

eu penso que é possível uma avaliação rigorosa. Sobretudo se o processo for preparado com muito 

rigor, nomeadamente o dossier pessoal, isso é muito importante, de maneira a que de facto o candidato 

faça prova das competências que entretanto adquiriu. 
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 A grande dificuldade disto é a diferenciação entre as competências que já possuia e as que 

adquiriu ao longo do curso. O aluno entrou no curso pelo processo de acesso porque já tinha um 

determinado perfil, ele tem uma capacidade de aprendizagem determinada, o processo de creditação é 

determinadamente lento. Nós estivemos aqui à volta desta questão e chegámos à conclusão de que era 

necessário um tempo de reflexão, um tempo para o candidato perceber e entrar dentro do processo, 

aperceber!se das capacidades que realmente tinha, valorizar o seu passado e os seus antecedentes. Não 

é linear, isto não é uma coisa que se faça numa reunião, ele começa a ganhar consciência no processo 

de acesso, nomeadamente nas entrevistas, na constituição do currículo. Nós temos no jurí mebros do 

IOP, que têm sido muito importantes, que nos têm dado um apoio excepcional e que têm o olhar 

técnico e rigoroso que permite balizar e permite dar mais objectividade aquilo que nós pedimos. Ele 

começa a ganahr consciência no processo de acesso e na fase de entrevista nós tentamos dilucidar 

aspectos que não estão tão claros, porque o europass é uma coisa lacónica e tentamos explorar mais 

essas situações. O candidato diz, “tenho competências sociais”, etc., e nós vamos tentar perceber se 

tem ou não tem. O processo de auto!descoberta, uma especia de “striptease” como nós dizemso na 

brincadeira, que nem sempre é fácil, nem sempre é aceite por todos. Eu estou convencido que há 

candidatos que poderão não avançar por não estarem à vontade com esta condição de exposição, 

porque isso é essencial pa nós, no processo de creditação é muito importante conhecer o passado da 

pessoa, porque se eu não entender essa pessoa eu não vou poder ajudá!la a identificar essas 

competências. É um processo que sendo lento, nunca se resolve num semestre, é impensável. Na 

prática não é exequível um processo de creditação em menos de um ano. Falar ao alunos no inicio do 

ano lectivo, eles terem uma reunião connosco e depois seguirem!se reuniões individualizadas, etc. e 

chegarmos ao final do processo é muito dififil encerrarmos o processo no final do verão  até porque eles 

tão a estudar, têm quase todos obrigações profissionais. Isto aliás é importante e explica porque há 

tantas desistências, a dificuldade em manter este processo com a frequência da faculdade. Nós estamos 

a fazer um processo rigoroso e para ser rigoroso tem algum peso. 

 Isto põe um problema ao avaliador que é como é que eu vou distinguir as competências que 

vieram de trás com as que foram adquiridas na faculdade? É muito complicado e não tem muita volta a 

dar. Porque, naturalmente os alunos entram para a faculdade e começam a estudar direccionados para 

coisas específicas. Isto não é fácil, como é que nós tentamos fazer isto? Como é que nós tentamos 

contornar esta situação? Tentando lêr no processo anterior, dele, os elementos que poderão ser 

valorizados, tentando ir buscar à experiência anterior, experiência profissional, pessoal, vida cultural, 

etc., etc., aqueles aspectos que poderá fazer, apresentar um trabalho. Porque ele, para além do dossier, 

tem que apresentar um trabalho. Tentar pegar por aí, nos aspectos que são claramente resultantes de 

uma experiência anterior. Eu acho que é o que é possivel fazer. Esta é a grande dificuldade, distinguir o 

que vem de trás do que já foi adquirido. Mas também é preciso...O facto do aluno trazer aquelas 

capacidades de trás, é claro que lhe vai facilitar a tarefa. Isso é muito evidente no processo de 

creditação. Portanto, a justiça está salvaguardada, o espírito do processo que é valorizado no percurso 

anterior, acaba por estar salvaguardado. Ninguém inventa cultura geral, abertura humanista, etc., de 

um momento para o outro. 

 Depois, no momento da avaliação é complicado, é saber se atribuir mais ou menos unidades de 

crédito, é rever caso a caso com muito cuidado. E aqui voltamos às unidades lectivas... este processo 

não seria “montável” sem um processo público, porque há todo um conjunto de instrumentos que 

tiveram de ser elaborados para o 1º ciclo que agora são extremamente úteis, como por exemplo: nós 

temos para cada unidade lectiva aquilo que são as competências da unidade, pertende!se que o aluno 

saiba e adquira, isto, isto e isto... é isso que nos deve nortear, é esse um dos documentos que 

deveremos ter na mão. É os conteúdos e objectivos das diversas áreas lectivas, para nós analisarmos 

caso a caso se o aluno conseguiu atingir estes objectivos. É a única maneira de o fazer.  
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Com o processo de Bolonha, a constituição desse documento é obrigatória, para todas as unidades 
currículares?! 

 É obrigatória, a lista de cadeiras com conteúdos, ela tem que existir. E como os orientadores 

são do curso, eles são os mais bem posicionados para poderem avaliar se esse aluno... é muito 

importante esta questão, entar outro cologa para ser fiel a balança também é muito positivo, o 

envolvimento de outros colegas que estão também presentes no jurí é também positivo. Há todo um 

trabalho quando que se faz no momento de avaliar e há depois um relatório naturalmente que se faz, 

tendo isso em conta. Eu acho que é possivel, acho que o processo não perde credibilidade segundo este 

sistema, se bem que haja dúvidas. Eu lembro!me perfeitamente, estar a conversar com o Prof. (...) e o 

meu colega num dos processos ficou com dúvidas sobre se aquelas unidades atribuidas teriam sido 

excessivas ou não. Portanto aqui coloca!se outro problema, que é, qual o sentido que faz eu atribuir 

tantas unidades de crédito ao processo anterior? E saber avaliar com rigor a quantidade de números de 

crédito que eu vou atribuir, ah..., aqui haverá sempre uma margem de grande subjectividade. Nesse 

caso será o colega do curso que estará em melhores condições para poder ter essa noção e não há outra 

maneira, tudo depende do rigor do colega do curso, o orientador do aluno. 

Têm sentido um grande apoio por parte das técnicas do IOP? 

Optimo, muito apoio. 

Os alunos também requerem muito o apoio das técnicas? 

 Penso que sim. Ás vezes o que penso que acontece é que quem falha são os alunos, aqueles 

que têm dificuldade de acompanhar e acabam por desistir. A intervenção das técnicas no processo é 

muito importante. O 1º processo de creditação não teve esse apoio, estavamos a montar tudo, portanto 

fizemos como soubemos, felizmente a Prof. Vicky Artnet tinha de facto experiência em portefólios, o 

que ajudou. Depois o processo foi afinado, até do ponto de vista das denominações, das peças do 

processo, criou!se a obrigatoreidade do trabalho, isso foi muito importante. A partir daí as técnicas 

começaram a intervir imediatamente no processo, explicando como se fazia o dossier pessoal, 

orientanto com um olhar específico e técnico, com perguntas muito cirurgicas aos candidatos, 

procurando que eles direccionassem o seu esforço para aquele objectivo. Até porque os candidatos têm 

alguma dispersão, e as técnicas têm alguma capacidade em tentar, como dizem os ingleses “focuses”. 

Tentarem ir ao essencial, aquilo que no fundo interessa obter respostas. Portanto elas tiveram no inicio, 

tentando perceber quem era de facto o candidato e depois no apoio individualizado, na elaboração do 

dossier é também fundamental. Têm um papel fundamental no processo de acesso também, aliás o 

papel começa no processo de acesso. É fundamental aqui esta contributo, naturalmente nós somos uns 

de história, outros de literatura... portanto, apesar da formação muito útil e indispensável que temos na 

reitoria, fundamental, sem a qual não entrariamos no espírito, sem essa formação teria sido impossível.  

Mas há um aspecto que eu queria focar, que eu penso que é muito interessante para o futuro 

deste processo: Há dois aspectos. 1º e um depende do outro, é necessário que as pessoas que 

conduzem este processo o compreendão, que compreendão o espírito do processo e adiram ao espírito 

do processo. Isto é muito importante, a ideia da educação ao longo da vida da educação informal etc., 

dentro de uma certa conceptualização que nos foi transmitida, não é algo espontaneamente aceite por 

todos os colegas da faculdade, este é um ponto muito importante. E este é um problema deste 

processo, tando do acesso como da creditação, do acesso não tanto porque estão lá as técnicas do IOP 

para de algum modo poderem avaliar o currículo connosco, etc. mas no processo de creditação, se nós 

não tivermos o envolvimento directo dos colegas, o processo poderá morrer ou poderá decair. O que é 

que eu quero dizer com isto, este é um processo muito trabalhoso, significa que nós podemos estar a 
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acompanhar durante quase um ano inteiro uma, duas, três pessoas, o que for. É uma coisa que dá 

trabalho. Até agora, apesar de ter sido falado em reuniões da comissão científica, ainda não se criaram 

as condições institucionais para valorizar este trabalho dos docentes. Valorizar em atribuição de número 

de horas para este processo. Isto é muito importante porque é um trabalho que nós fazemos extra das 

nossas tarefas de ensono, investigação e administrativas, também as temos. É preciso haver 

disponibilidade, mas não podem ser pessoas que não tenham outros cargos, têm que ser pessoas que 

entendam o processo e o aceitem.  

Não basta haver uma lei que me dê direito à creditação, é necessário que em cada licenciatura 

haja um representante do processo que se envolva, isso começa por lembrar aos alunos que entraram 

através do processo de acesso e trabalhadores!estudantes, que são uma grande fatia e não dão muito 

trabalho porque não passaram pelo processo de acesso, alguns deles. Porque se eu não tiver um 

responsável que informa estes alunos, eu não vou ter alunos que peçam creditação. O processo não ter 

que ser fácil, o processo tem que ser rigoroso e para isso tem que haver um empenhamento e esse 

empenhamento começa logo no inicio do ano. Mas para isso tem que haver colegas que entendam o 

processo, mas para isso é muito importante que hajam sessões de formação na reitoria, anualmente, 

envolvendo todos os representantes. A escolha do representante deve ser feita na base da aceitação 

deste processo. A chave do sucesso da creditação é de facto o empenhamento, a compreensão 

profunda e o reconhecimento da validade do processo, por parte de quem está envolvido nele. 

Eu penso que a comissão científica, de que faço parte, já percebeu isto há algum tempo e tem 

reconhecido que de facto é preciso valorizar isto, mas eu penso que ainda não foram dados os paços 

concretos. Imaginemos o horário do docente, responsável pela orientação do processo de creditação: 

equivalante a tantas horas lectivas. Foi!lhe dado um número de horas no seu horário para isso, o que 

técnicamente poderá libertá!lo de horas de leccionação. Mas para isso é necessário ter em conta outros 

factores, como por exemplo a exitência de licenciaturas em que os docentes já se encontram 

sobrecarregados por não existirem em maior número. É necessário compreender o que é a instituição 

universitária, o que é a vida do docente esta dimesão administrativa, que não é, este processo é um 

processo pedagógico e é um processo muito interessante. É um processo interessante, estimulante, 

para quem entra nele e o aceita e reconhece a sua validade. Estes processos, de acesso e creditação dão 

muito trabalho, é evidente que no processo de acesso há alguma remuneração, uma salvaguarda dessa 

motivação suplementar, que também é necessária, que os docentes também devem ter. Não é uma 

remuneração significativa. É dizer, bem vocês tão aqui a trabalhar, nós reconhecemos que estão a 

desenvolver este trabalho, vamos reconhece!lo. Se reconhecermos essas horas e esse trabalho 

desenvolvido neste processo, isso irá fazer com que o professor se dedique, se envolva mais. Assim o 

próprio presidente e vice!presidente terão legitimidade de exigir trabalho, produtividade, eficácia. 

Qual a sua opinião acerca de um processo de creditação? 

 Este processo é um processo que não pode ser desligado do processo de acesso, ele foi 

concebido em articulação com o processo de acesso. Chegando à conclusão que o candidato detém 

conhecimentos suficientes para passar à 2ª fase, o escalamento dos candidatos é realizado consoante o 

seu percurso de vida e pelas competências que eles adquiriram. Ora se eu estou a dizer que ese Sr. tem 

estas competências plasmadas numa nota que lhe vai ser atribuída, então devo creditar essas 

competências. Do ponto de vista do candidato há duas coisas: Um candidato por ser bom, que avança 

para a creditação e realmente dá mostras em várias áreas, é avaliado com uma nota. Essa nota é pesada 

na média, é verdade que as orientaçãos por parte da reitoria vão no sentido de flexibilizar esta questão 

da nota numérica à creditação.mas ele pode considerar: eu quero ter uma nota melhor, porque agora 

vou ter esta nota que vai marcar a minha média, mas eu até acho que posso chegar mais longe. Aqui 

põe!se o problema, é favorável ao aluno ou não é. Em geral, é favorável aos candidatos? É claro que é. 
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Porque até se pode dar o caso do aluno dizer: ah! mas eu quero fazer as cadeiras, então põe!se aqui a 

situação, nós estamos a avaliar as competências anteriores, mas ao mesmo tempo, podemos estar a 

dispensar o candidato de cadeiras que ele pretende fazer. Mas há aqui toda uma valorização pessoal 

que é muito positiva, que começa no acesso, isso é muito positivo na auto!estima, na capacidade de 

voar mais alto. Pensar, se eu fui capaz disto, sou capaz de ainda ir mais longe. Do ponto de vista 

institucional. Eu penso que um bom processo de acesso pode trazer muito mais gente à Faculdade. O 

processo Ad!hoc era um processo muito imperfeito, o que não quer dizer que este processo não o seja, 

já estivemos aqui a falar de múltiplas imperfeições do processo. Mas o processo Ad!hoc era um 

processo que deixava à porta da Universidade pessoas com muito valor e que deviam cá estar. E eu que 

passei pelo processo Ad!hoc posso comparar. Por exemplo, havia um candidato que era óptimo, no 

processo de acesso entraria certamente. Mas como teve que realizar uma prova de Língua Portuguesa e 

não sabia qualquer coisa de Fernado Pessoa ou assim, não entrou. Queria entrar para Estudos Africanos 

trazia toda uma experiência de associativismo, relações interculturais, relações entre cidades, a 

motivação. Tendo todas as condições de fazer um percurso universitário. Portanto ficou às portas da 

Universidade porque não teve nota no exame. Houve dois alunos que não conseguiram chegar ao fim do 

processo de creditação, porque não tiveram objectivamente tempo, no entanto transformaram todo o 

seu esforço em cadeiras da faculdade. Capitalizaram esse esforço, em parte, para a realização das 

cadeiras. O processo de acesso e com base na amostragem do processo de creditação tem trazido para 

a faculdade pessoas muito interessantes, intelectualmente acima da média, valorizando o curso e 

valorizando os colegas, puxando pelos colegas. Deste ponto de vista humano e intelectual, este novo 

processo de acesso só traz vantagens à Universidade. E poderá trazer muitos mais vantagens 

apresentando a possíbilidade de um processo de acesso seguido por um processo de creditação que 

pode criar um efeito “bola de neve” muito interessante. E de um ponto de vista social, muito mais, 

porque depois estas pessaos vão valorizar muito mais o seu trabalho, o seu percurso profissional, têm 

vantagens por serem licenciados, são diferenciados, têm outras tarefas. Tudo isto está interligado e é 

possivel, depende é do total empenhamento no processo, nos valores e nos pressupostos que estão por 

tráz de todo este processo de acesso e creditação. 

O que acha que poderá levar ao aluno ao abandono do processo de creditação? 

 É claro que se calhar isso necessitava de um inquérito aos alunos que não concluiram. Mas vou!

lhe dar um exemplo. Eu tive um aluno jovem com uma experiência muito interessante ligada à música 

africana, porque era artista. Tinha aprendido com mestres africanos na área da música dele, música 

Mandê ou precursão Mandê etc., apareceu!nos mas depois não começou. Eu penso que há aqui um 

misto de “se calhar isto não é para mim, isto é muito difícil” e um misto de falta de tempo. Obviamente 

que há aqui um pagamento, mas penso que não é por isso. É talvez pela falte de tempo de conduzir o 

processo, por acha que talvez não é muito importante. 

Mas essa avalização da situação é feita pelo aluno. Ou são os professores acabam por 
desencentivar o aluno ? 

 Nós aqui não temos essa dimensão. 1º acho que ainda não foi suficientemente estimulada a 

situação dos trabalhadores que não passaram pelo processo de acesso. Logo numa primeira reunião só 

chegavam a nós aqueles que já tinham feito essa crivagem, por eles próprios, e nós com o conhecimeno 

que já tinhamos do processo de acesso já podiamos encaminhar os alunos. 

Gostaria de acrescentar mais algum facto que não tenha sido considerado nesta entrevista? 

 Não, eu penso que foi bastante...acho que cobrimos mais ou menos as questões que me 

ocorrem. 
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! …Falar aos alunos no inicio do ano lectivo… 

 

 

! …eles terem uma reunião connosco… 

 

 

 

 

 

! …depois seguirem!se reuniões individualizadas… 

 

! …no júri do processo de creditação, o professor orientador 
tem uma função essencial na avaliação. O Júri é constituído 

geralmente pelo orientador eventualmente por um professor 
da Licenciatura, mas não necessariamente, já tem acontecido 

ter alguém da licenciatura para além do professor 
orientador, que avalisa o processo, para além do presidente 

ou do vice!presidente por uma questão de gerir o trabalho.  
! Nós temos no júri membros do IOP… 

! …entrar outro colega para ser fiel a balança também é 

muito positivo, o envolvimento de outros colegas que estão 

também presentes no júri é também positivo. 
! …nós temos para cada unidade lectiva aquilo que são as 

competências da unidade, pretende!se que o aluno saiba e 

adquira, isto, isto e isto... é isso que nos deve nortear, é esse 

um dos documentos que deveremos ter na mão. É os 
conteúdos e objectivos das diversas áreas lectivas, para nós 

analisarmos caso a caso se o aluno conseguiu atingir estes 

objectivos. É a única maneira de o fazer. 
! Há todo um trabalho quando que se faz no momento de 

avaliar e há depois um relatório naturalmente que se faz, 
tendo isso em conta. 
! … aqui haverá sempre uma margem de grande 

subjectividade…tudo depende do rigor do colega do curso, o 

orientador do aluno. 
 

 

! …encerramos o processo no final do verão… 

 

 

 

! …para além do dossier, tem que apresentar um trabalho. 
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! …é um projecto de investigação, é um tema que eles 

escolhem, fazem um ensaio, pode ser mais prático ou pode 

ser mais teórico, isso depende das áreas disciplinares a que 

eles consideram que têm competências que deveriam ser 
creditadas. E portanto em função disso têm também que 

apresentar um trabalho mais académico. (B.H.) 
 

 

 

 

 

 

! … eu sou vice!presidente do Júri de Acesso e Creditação… 

(Prof. Horta) 
! …há 2 anos ou há 3 anos, já não sei, estou nesta função 

como Presidente dos Maiores de 23. Portanto...e logo da 

certificação de competências também. (Prof. Brito 

Henriques) 
! …o meu papel é mais no sentido de sensibilizar os meus 

colegas, percebe?! E ajudar um pouco os meus colegas, para 

se empenharem e se envolverem e tentarem envolver os 

alunos na creditação de competências do que propriamente 

num trabalho próximo com os alunos. (B.H.) 
! Há um momento inicial em que eu falo com eles, mas muito 

no inicio do processo e depois só os volto a ver no fim do 

processo… eu acabo por conhecer é um pouco o produto 

final, o portefólio que eles constroem… mas não acompanho 

as reuniões que eles têm com os professores que os 

acompanham. (B.H.) 
! …ainda enquanto apenas representante da Licenciatura eu 

comecei processos de creditação… há aqui um momento em 

que eu estou simultaneamente como acompanhamento e 

também como vice!presidente do júri. Portanto funções de 

trabalho directo e de organização. 
! …indo do princípio, a maneira como nós concebemos isto 

foi: vamos pegar naquilo que são experiências… Tentar partir 
daquilo que nós consideramos que são as competências 

espectáveis para um aluno de 1º ciclo e tentar ver quais 

dessas competências o aluno que está a requerer creditação 

já adquiriu… Nós trabalhamos sobre esse documento, 
pormenorizando!o, procurando articula!lo com as diferentes 

unidades lectivas, para que na altura de testar essas 

competências isso fosse possível, com objectividade, com 

rigor, portanto foi esse o nosso caminho. Um a grelha 

construída a partir das competências dos licenciados do 

primeiro ciclo. 
! Nós mantivemos sempre essa dupla avaliação, as 

competências gerais e específicas. 
! É necessário manter esta relação com rigor. Este é um 

caminho, o caminho da equivalência directa entre as 

competências e as unidades lectivas, e aí atribui!se um 

conjunto de unidades. Ou um caminho, que foi o caminho do 

1º candidato que nós atribuímos creditação, de considerar 
que no fundo ele tinha competências parcelares equivalentes 

a uma serie de conteúdos e unidades lectivas mas não se 

podia dizer que ele tinha as competências para esta e aquela 
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cadeira.
! …fomos eu e a professora Vicky Arknet… que entre a 

formação que recebemos na reitoria e a experiência de cada 

um, por exemplo a minha colega tinha experiência em pelo 

menos portfolios e essa experiência foi de facto muito 

importante, procuramos construir um modelo. 
 

! O processo de auto!descoberta, uma espécie de 

“striptease” como nós dizemos na brincadeira, que nem 

sempre é fácil, nem sempre é aceite por todos. 
 

! …sido muito importantes, que nos têm dado um apoio 

excepcional e que têm o olhar técnico e rigoroso que permite 

balizar e permite dar mais objectividade aquilo que nós 

pedimos. 
! No primeiro ano…o envolvimento do IOP foi mínimo para 

não dizer praticamente nulo. (B.H.) 
! os meus colegas que acompanharam alunos, estiveram nas 

reuniões sempre com técnicas do IOP e creio que o auxílio, a 

ajuda delas foi avaliada muito positivamente. (B.H.) 
! … as técnicas começaram a intervir imediatamente no 

processo, explicando como se fazia o dossier pessoal, 
orientando com um olhar específico e técnico, com 

perguntas muito cirúrgicas aos candidatos, procurando que 

eles direccionassem o seu esforço para aquele objectivo. 
! …as técnicas têm alguma capacidade em tentar, como 

dizem os ingleses “focuses”. 
! Portanto elas tiveram no inicio, tentando perceber quem 

era de facto o candidato e depois no apoio individualizado, 
na elaboração do dossier é também fundamental. 
 

 

 

! Não, eu penso que o que foi difícil foi montar o sistema. Foi 
o momento em que nós, consoante as orientações da 

reitoria, tivemos que conceber uma grelha de avaliação. 
! O que é difícil é diferenciar aquilo que vem de trás, porque 

a lógica da creditação é creditar competências anteriormente 

adquiridas, e entretanto aquilo que o aluno já adquiriu na 

faculdade. Isso é que é a dificuldade deste processo, a 

grande dificuldade deste processo. 
! … no momento da avaliação é complicado, é saber se 

atribuir mais ou menos unidades de crédito, é rever caso a 

caso com muito cuidado. 
 

! …acho que eles consideram que é um processo difícil… que 

eu creio que é um regulamento um bocadinho pesado, na 

medida em que envolve discussão pública… tem não sei 
quantas pessoas a avaliar o projecto, tem não sei quantas 
pessoas a escrutinar o seu portfólio. (B.H.) 
! A própria concepção do que é um portfólio, que é algo de 

ambíguo, a que as pessoas não estão familiarizadas. (B.H.) 
! Acho que as pessoas entendem que é um risco, um risco 

que envolve muito esforço e que não vale a pena. (B.H.) 
! Eu penso que há aqui um misto de “se calhar isto não é 

para mim, isto é muito difícil” e um misto de falta de tempo… 

É talvez pela falte de tempo de conduzir o processo, por acha 
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que talvez não é muito importante.
! Até porque os candidatos têm alguma dispersão… 

! …porque não tiveram objectivamente tempo… 

 

! … a ideia da educação ao longo da vida da educação 

informal etc., dentro de uma certa conceptualização que nos 

foi transmitida, não é algo espontaneamente aceite por 
todos os colegas da faculdade… 

 

! …é necessário que as pessoas que conduzem este processo 

o compreendam, que compreendam o espírito do processo e 

adiram ao espírito do processo… mas para isso é muito 

importante que hajam sessões de formação na reitoria, 
anualmente, envolvendo todos os representantes. A escolha 

do representante deve ser feita na base da aceitação deste 

processo. A chave do sucesso da creditação é de facto o 

empenhamento, a compreensão profunda e o 

reconhecimento da validade do processo, por parte de quem 

está envolvido nele. 
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! …o processo de creditação é determinantemente lento. 
! É um processo interessante, estimulante, para quem entra 

nele e o aceita e reconhece a sua vitalidade. 
! Acho que temos que entrar para isso com realismo e muitas 

vezes há muita retórica metida nisso. E nós temos que tirar 
essa capa de retórica e no fundo perceber o que é a essência 

do processo. 
 

 

! Eu acho que é um processo com imensas virtualidades e 

com imensas potencialidades. (B.H.) 
! É muito positivo que as pessoas possam creditar 
competências que foram desenvolvendo na sua vida, fora de 

um percurso escolar mais formal. Quero dizer, acho que é 

justo, para além do mais. (B.H.) 
! … eu acho que é um processo muito interessante e muito 

positivo. (B.H.) 
! Mas há aqui toda uma valorização pessoal que é muito 

positiva, que começa no acesso, isso é muito positivo na 

auto!estima, na capacidade de voar mais alto. 
! O processo de acesso e com base na amostragem do 

processo de creditação tem trazido para a faculdade pessoas 

muito interessantes, intelectualmente acima da média, 
valorizando o curso e valorizando os colegas, puxando pelos 

colegas. Deste ponto de vista humano e intelectual, este 

novo processo de acesso só traz vantagens à Universidade. E 

poderá trazer muitos mais vantagens apresentando a 

possibilidade de um processo de acesso seguido por um 

processo de creditação que pode criar um efeito “bola de 

neve” muito interessante.  
! …depois estas pessoas vão valorizar muito mais o seu 

trabalho, o seu percurso profissional, têm vantagens por 
serem licenciados, são diferenciados, têm outras tarefas. 
! …em que a base é a atribuição de créditos. Isso permite que 

eu não tenha que dizer que estas competências equivalem a 

estas unidades lectivas, tanto mais que eu tenho uma 
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! Problemas 

margem entre o que são as unidades lectivas obrigatórias e 

as opcionais e eu posso ir buscar ao espaço do total de 

créditos de uma licenciatura, aqueles que são claramente da 

competência de um aluno daquela licenciatura, que eu tenho 

que valorizar o que não significa que eu lhe dê cadeiras 

obrigatórias que eu penso que ele não terá exibido essas 

competências. 
! Houve dois alunos que não conseguiram chegar ao fim do 

processo de creditação… no entanto transformaram todo o 

seu esforço em cadeiras da faculdade. Capitalizaram esse 

esforço, em parte, para a realização das cadeiras. 
 

! … eu acho que a grande dificuldade, a grande limitação, que 

eu encontro neste processo tem a ver com o facto de todo 

ele ser construído dentro dessa lógica das competências… e a 

verdade é que os currículos são construídos com base 

noutras lógicas… aqui um desajuste. Há um desajuste que eu 

acho que é muito difícil de resolver. (B.H.) 
! E depois quando vamos ver como é que isso se pode ajustar 
a que unidades curriculares podemos dar creditação, é muito 

difícil. Porque essas competências são transversais às 

diferentes unidades curriculares. (B.H.) 
! … o sucesso do processo de creditação acaba por depender 
muito da leitura do professor que está a acompanhar o 

processo. Há aqui uma certa componente de arbitrariedade, 
que eu penso que existe, que eu acho que não deveria existir 
e que eu não sei se é muito fácil de sanar. (B.H.) 
! …apesar de ter sido falado em reuniões da comissão 

científica, ainda não se criaram as condições institucionais 

para valorizar este trabalho dos docentes. Valorizar em 

atribuição de número de horas para este processo. Isto é 

muito importante porque é um trabalho que nós fazemos 

extra das nossas tarefas de ensino, investigação e 

administrativas, também as temos. É preciso haver 
disponibilidade, mas não podem ser pessoas que não 

tenham outros cargos, têm que ser pessoas que entendam o 

processo e o aceitem. 
! … as orientações por parte da reitoria vão no sentido de 

flexibilizar esta questão da nota numérica à creditação, mas 

ele pode considerar: eu quero ter uma nota melhor, porque 

agora vou ter esta nota que vai marcar a minha média, mas 

eu até acho que posso chegar mais longe. Aqui põe!se o 

problema, é favorável ao aluno ou não é… Porque até se 

pode dar o caso do aluno dizer: ah! mas eu quero fazer as 

cadeiras, então põe!se aqui a situação, nós estamos a avaliar 
as competências anteriores, mas ao mesmo tempo, podemos 

estar a dispensar o candidato de cadeiras que ele pretende 

fazer. 
! …acho que ainda não foi suficientemente estimulada a 

situação dos trabalhadores que não passaram pelo processo 

de acesso. Logo numa primeira reunião só chegavam a nós 
aqueles que já tinham feito essa crivagem, por eles 

próprios… 

! … há sempre uma grande inércia à inovação, não é?! (B.H.) 
! E eu noto que os critérios, as balizas, as orientações, o grau 

de exigência que os meus colegas colocam no processo é 

diferente ao que outros colocam no processo. (B.H.) 
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Entrevista à Coordenadora do GAACQ 

Dra. A. P. C. 

Legitimação da Entrevista 

Fale-me um pouco de si e do seu percurso. 

Eu sou Ana Paula Curado e comecei a trabalhar aqui na Reitoria…Eu não tenho passado 

nenhum de formação de adultos, tenho mais passado de professores, de competências de professores e 

tal…portanto são uns adultos especiais, com umas atitudes especiais e tal. Grande parte do meu 

percurso foi feito à base dos professores. Mas, há 5 anos vim trabalhar para a Reitoria. Numa 1ª fase a 

acompanhar o Prof. Nóvoa na implementação de Bolonha e depois quando foi necessário formar um 

Gabinete de Apoio a este Acesso Especial, o Prof. Nóvoa convidou!me para eu coordenar esse Gabinete 

juntamente com a Prof. Helena Rebelo Pinto que é a Presidente da Comissão Científica. Eu aceitei e 

estou aqui há 4 anos. E porque é que foi necessário aparecer este Gabinete?! Porque em 2006 apareceu 

então um Decreto!Lei que permitia que os maiores de 23 anos sem qualificações formais pudessem 

aceder ao Ensino Superior, desde que prestassem umas provas. E lá na Lei vinha estipulado o que é que 

eles tinham que fazer. Tinham que fazer uma defesa do currículo, mostrar motivação e mostrar 

conhecimentos científicos suficientes para ingressar no Ensino Superior. Então o Prof. Nóvoa achou que 

aqui o que fazia sentido era haver uma comissão que coordenasse de forma coerente e consistente, 

todas as estratégias de aprendizagem ao longo da vida da Universidade. Nomeadamente com um 

enfoque maior na questão do acesso. Então ele começou por formar a comissão, pela nomeação de um 

professor de cada Faculdade. Ao princípio até medicina tinha uma pessoa nomeada, mas Medicina disse 

que pelas suas características específicas não fazia sentido estar aqui. Medicina só aceita entradas, que 

não sejam mesmo pela via linear, desde que já se seja Licenciado. Não aceita qualificações inferiores. 

Então formou!se esta Comissão Cientifica de apoio e tivemos muita sorte. Muita sorte não, porque foi 

tudo do saber do pensar… porque a Presidente da Comissão Científica era a Presidente do Instituto de 

Orientação Profissional, que está também muito relacionado com esta questão das competências, dos 

currículos, das entrevistas de motivação…e portanto, todo esse conhecimento que ela tinha acumulado 

ao longo da vida também foi transplantado para aqui. Nós conseguimos fazer um processo mais ou 

menos coerente, que tem vindo a evoluir. Ao princípio estávamos só, tínhamos só como enfoque o 

acesso, mas depois como lá no próprio Decreto vem que as pessoas que entrem por esta via têm que ter 

direito a requerer a creditação das qualificações, nós vimos logo que era bom o mesmo Gabinete 

coordenar acesso e creditação e que para além disso, não só as pessoas que deram entrada por esta via 

tivessem acesso a essa creditação como todos os outros estudantes!trabalhadores que mesmo que 

tenham entrado por outras vias também podem querer creditar as suas qualificações informais. Foi por 

causa disso, então, que evoluímos e agora estamos nesta fase de acesso e creditação. Se bem que do 

ponto de vista da creditação está ainda muito pouco desenvolvido. Eu acho que há várias razões. Eu 

penso que isto depende muito de alguns entusiastas, sem haver entusiastas não há inovações. Enquanto 

que na C.C. há alguns professores entusiastas que resolveram, mesmo, dinamizar isso do ponto de vista 

interno, fazer publicidade e tal, por exemplo Farmácia. Noutras Faculdades, porque os próprios 

professores não têm muita fé nesta creditação das qualificações informais por um lado, porque sabem, 

especificamente o Prof. de Direito explicou que não tem feito muita força neste processo de creditação 

porque sabe que o Conselho Científico de Direito é tão rigoroso, tão exigente e tão difícil de convencer 

em relação a grandes mudanças que, abrir as portas a este público já foi um grande passo em frente e 

de facto Direito, como sabe, é a Faculdade onde entram mais “Maiores de 23”, mais do que isso, estar a 

forçar o processo de creditação…ele achou que estrategicamente ainda não era o seu tempo. Se bem 

que eu e a Prof. este ano vamos tentar que se faça uma estratégia de dinamização geral na Universidade 

com enfoques específicos em cada uma das Faculdades. Porque não é só do lado dos professores que 

existe esta renitência. Do próprio lado dos estudantes, dos possíveis creditados, muitos dos estudantes 
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não gostam muito de recorrer a este processo, porque culturalmente consideram que esta não é…à 1ª 

vista. Depois de falar com eles e deles perceberem é evidente que passam a ter outra atitude, mas à 1ª 

vista acham que é uma forma de facilitismo. Que eles que já estão no Ensino Superior querem seguir 

tudo até ao fim, como mandam a regras… Depois ainda há aqueles que querem entrar no processo, mas 

que acham que o processo, tal como foi organizado pela Universidade de Lisboa, está tão complicado 

que é melhor fazer as cadeiras normais. E é por isso que nós este ano vamos ver se vamos aliviar ou 

simplificar este processo. Por exemplo, vamos ver se conseguimos que não haja a parte final de defesa 

do trabalho e do portfolio perante um júri, isso já alivia muito aquela carga, não é?! Vamos ver se 

conseguimos arranjar outras vias sem que abandonemos a exigência da qualidade, permita que de 

facto, indivíduos que têm um percurso profissional excelente, o vejam imediatamente acreditado e eles 

não tenham que fazer as cadeiras todas como se fossem uns alunos de 18 anos. 

Qual é a sua função aqui no Gabinete?   

 Como coordenadora do Gabinete, aquilo que eu faço é… Tento pensar na estratégia geral, 

macro, e depois falo com a Joana e com a Prof. H. R. Pinto e tal… Dedico!me muito a ver o que se faz 

noutros sítios, boas práticas e tal e tento ver o que é que a UL, dadas as suas próprias limitações, por um 

lado, e as suas características especificas, pelo outro, poderia absorver. Faço isso por um lado e depois 

faço basicamente toda a estratégia de monitorização da qualidade, tudo o que é relatórios anuais e 

relatórios periódicos de monitorização, é tudo da minha competência. Tanto que, como só somos 2, eu 

e a Joana, às vezes tenho que atender o público, ou qualquer coisa assim, mas no fundo a minha função 

mais especifica é essa. 

Como tem sido pensada a estrutura dos trabalhos que os alunos têm que realizar, tem sido melhorada 
ou encontra-se inalterada?  

 O Gabinete de apoio faz apenas o encaminhamento e depois todas as fases do processo de 

creditação estão até Setembro completamente nas mãos de cada Faculdade. E portanto, dependente da 

maneira de ver de cada Faculdade, assim, o grau de exigência, ou o grau se dá mais enfoque ao trabalho 

ou ao portfólio, tudo depende da maneira de ver específica de cada Faculdade, ou do representante da 

C.C. de cada Faculdade. Portanto, nós nem sequer temos muito ideia e porque ainda não fizemos 

nenhum trabalho, que nos permita ver, comparativamente, o que é que… São poucas as Faculdade que 

fizeram, é Psicologia, Farmácia e Letras e Belas Artes que têm casos específicos, o que é que em cada 

uma delas é semelhante e em que é que é diferente, para se ver as tendências. Neste processo, o IOP 

tem também um papel muito importante, porque eles dão apoio à construção do portfólio. E portanto, 

as Faculdades que tenham a construção do portfólio como grande referência, utilizam muito o apoio do 

IOP. Creio que Farmácia até ao ano passado não requereu muito o apoio do IOP, creio que este ano já 

estão a pensar requerer e portanto ver as coisas já de outra forma. Portanto o Gabinete de Apoio 

também faz esse interface entre as Faculdades e o IOP, que é uma grande mais!valia neste processo 

todo. Nós divulgamos a questão da creditação, temos aqui os cartazes os panfletos que damos às 

pessoas, mas depois, como o processo depois de começar consiste em, quando a pessoa é alertada para 

esta possibilidade, depois tem que ir falar com o professor de cada uma destas Faculdades a ver se vale 

ou não a pena. Havia também um factor, que temos que acabar com ele, que era um factor de um limite 

temporal, só se podia pedir a creditação até Novembro do 1º ano de entrada na Faculdade e eu vou ver 

se agora, na próxima reunião da C.C. nós tiramos os prazos, porque os alunos podem só a meio do ano 

ou a meio do 2º ano, só nessa altura é que se apercebem da importância do processo de creditação e 

têm toda uma vida para traz que tanto pode ser creditada no 1º semestre como mais à frente. Neste 

momento estamos numa de tentar acabar com os entraves mais óbvios, vamos ver como é que vamos 

avançar. 
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Que tipo de iniciativas têm sido levadas a cabo pelo Gabinete no sentido de apoiar os intervenientes 
neste processo? 

 Agora já sabe que o que fazemos de auxílio é o interface entre as Faculdades e o IOP. Como o 

Gabinete e a C.C. sobretudo têm um papel de gestão estratégica, a partir do momento em que se 

identificam alguns factores de constrangimento, então compete!nos arranjar estratégias que 

ultrapassem estes factores de constrangimento. O que eu vou propor na próxima reunião, que é na 

próxima terça!feira, é por um lado acabar com o Júri final, arranjando outras vias, por outro lado acabar 

com o limite temporal do 1º semestre e por outro lado acabar também com o limite dos 60 ECTS. 

Porque pode haver um estudante que realmente mereça mais que os 60 ECTS de creditação. Nós ao 

princípio, quando fizemos o Regulamento, não tínhamos nenhum historial e nem sabíamos se íamos ter 

aí milhares de estudantes a requerem creditação. Eu, por exemplo, se fosse trabalhadora!estudante, eu 

iria requerer a creditação. Qual não foi o meu espanto quando verifiquei que ninguém estava a requerer 

creditação. E pensamos assim: mas porque é que isto está a acontecer? Instituímos um processo 

complicado como forma estratégica de fazer com que os Conselhos Científicos de qualquer uma das 

Faculdade não dissessem: não, não queremos isso porque é uma forma de facilitar e de acabar com as 

exigências nas nossas Licenciaturas, acabar com a qualidade da Universidade de Lisboa. E então para 

obstar a isso, para evitar isso, fomos instituir um processo complicado que teve como repercussão que 

os candidatos vêem tantos entraves que não se candidatam. Então agora vamos arranjar, vamos tentar 

ultrapassar estas complicações para ver se para o ano conseguimos que pelo menos todas as Faculdades 

tenham um grupo de estudantes acreditados. Faz sentido, temos tantos estudantes!trabalhadores. 

Outra coisa interessante que me diziam, por exemplo em PCE, nomeadamente em Educação, que 

entram pessoas que estão a dar aulas, ou até já deram aulas, portanto têm todo um passado e tal… E as 

pessoas dizem, então não querem fazer o processo de creditação? – Não, não, eu vim aqui para 

aprender, portanto quero frequentar as disciplinas todas, não me interessa nada estar a dar passos em 

frente, porque o que quero mesmo é aprender. Há um grupo de pessoas que estão aqui e até já estão 

quase na reforma e portanto estão aqui pelo prazer de aprender e não pelo prazer da certificação. 

Que importância aufere ao trabalho que desenvolve aqui no Gabinete? 

 Eu acho que este trabalho tem uma certa importância no sentido de alteração da cultura da UL. 

Temos feito um grande esforço no ponto de vista da equidade dos estudantes!trabalhadores, tudo 

numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. Temos feito um grande esforço para que fossem 

aprovadas a nível central algumas regras que permitissem que os estudantes!trabalhadores de facto 

frequentassem a UL. Como seja, por exemplo, a organização de cursos pós!laborais. Conseguimos que 

essas condições fossem aprovadas em Comissão Científica do Senado, agora já nem existe isso. Mas 

desde serem aprovadas até passarem à prática tem havido um certo impedimento. Vamos ver se este 

ano conseguimos que mais Faculdades abra cursos nocturnos. Eu acho que o papel aqui do Gabinete, 

embora se chame de Acesso e Creditação das Qualificações, compete!nos tratar dos assuntos da ALV, 

mais até que o acesso e creditação apenas. Portanto, promover todas as vertentes dessa possibilidade 

de aprendizagem. 

Foi realizada alguma formação dirigida aos Professores intervenientes no Processo? 

 Nós fizemos 2 vezes formação e vamos fazer este ano outra vez. Porque verificamos que 

grande parte dos professores que tiveram acesso… Nós fizemos formação logo no 1º ano, logo quando 

isto foi constituído nos 1ºs meses, nós fizemos acções de formação em que até vieram especialistas de 

fora, a Ana Luísa Reis, veio ela e tal. Fizemos portanto formação para os professores das faculdades que 

estariam relacionados com isto. Depois verificamos que, da nossa participação na EUCEN, porque a 

nossa participação na EUCEN tem sido muito importante para nos dar ideias, claro que escusamos de 
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estar a pensar nas coisas de raiz, há coisas que já foram muito pensadas e analisadas, os prós e os 

contras e nós temos que pegar nisso. Portanto da nossa participação na EUCEN, numa das conferências 

eu vim de lá com a ideia de que mais importante do que fazer grandes seminários globais para toda a 

gente interessa fazer seminários de formação focalizados e então fizemos, depois desse ano, formação 

para os júri de acesso, formação para os júris de creditação e formação para os Serviços Académicos. 

Porque eles passam também o tempo a dar informações sobre estes assuntos e portanto há toda uma 

terminologia e toda uma maneira de estar e não sei quê… E eles gostaram muito, sobretudo os Serviços 

Académicos que dizem que nunca têm formação de nada, que nunca os chamam para estas coisas, foi 

muito bom. Fizemos há 2 anos e o ano passado pensamos que não valia a pena fazer. Este ano 

concluímos que, para já grande parte dos professores que estão nas provas de exame já não é os 

mesmos que fizeram o júri de há 2 e 3 anos, depois os próprios Serviços Académicos também já 

mudaram. Portanto este ano, temos já o nosso plano de actividades… Para o acesso é necessário nós 

para além de dizermos que tipo de público é que concorre, também falar de critérios de avaliação das 

provas, critérios de avaliação das entrevistas, do currículo, como é que se analisa o currículo e tal. Para a 

creditação já é outra coisa. É a questão das competências dos portfolios, até já é outra bibliografia, 

embora haja uns referentes gerais, o que é esta coisa da ALV, isso nós dizemos a toda a gente. E 

portanto é isso que nós esse ano vamos repetir. Mas temos sempre o cuidado de relacionar isto com a 

formação. E também eu acho que outro cuidado que nós tivemos e que eu acho que é um mérito deste 

Gabinete, é que fazemos ligação entre a Reitoria, os Serviços Centrais e Faculdades, nomeadamente a 

FPCE no que diz respeito a pós!graduações, porque temos aberto as nossas portas aos estágios de pós!

graduação de alunos de Administração Educacional ou de Formação de Adultos. Pensamos que isso é 

uma mais!valia não só para nós, que trazemos esses alunos jovens que vêm com as ideias fresquinhas e 

tal, mas também é uma mais!valia para as próprias faculdades que têm um interface mais directo com o 

que aqui se passa, e portanto esta relação entre a prática, a teoria, a investigação e a formação é uma 

coisa que nós, claro sendo um Gabinete pequenino, tentamos sempre incrementar. 

Qual a sua opinião acerca de um processo deste tipo?  

 Uma pessoa quando vem para o Ensino Superior tem sempre 2 finalidades, por um lado é obter 

uma determinada creditação e portanto dessa creditação, evoluir nos seus locais de trabalho, ser 

melhor paga, ou seja o que for. Isto por um lado. Por outro lado, aprender mais. E é evidente que o 

processo de creditação permite uma certificação mais rápida e sobre esse ponto de vista é útil e vamos 

ver se o conseguimos concretizar melhor, mas é evidente que faz com que os alunos, aqueles que estão 

na Faculdade porque gostam, se recebem estes créditos à parte que lhes trespassa. Portanto há esta 

dualidade, o que havendo esta dualidade uma coisa é certa. É absolutamente justo que exista esta 

possibilidade, do ponto de vista da equidade, e portanto todas as Universidades que dizem querer lutar 

pela inclusão social, não é só umas bolsitas, mas é fundamentalmente abrir as portas a todas as 

possibilidades de ALV, nas quais se incluem o acesso não!formal e facilitar de outra forma a creditação 

de qualificações informais para todos os estudantes que a quiserem e a concretização de vias Superior. 

Portanto faz tudo parte deste grande bolo das Universidades para a inclusão e a equidade. Eu sou muito 

europeísta e acho que o facto de Portugal estar integrado em processos de políticas educativas que são 

formulados logicamente mais além de Portugal, tem sido muito útil para o país. Por exemplo, eu tive o 

meu 1º contacto com esta questão da aprendizagem ao longo da vida, a ligação entre a educação e a 

formação, deixar de haver esta diferença entre as escolas e o mundo do trabalho, mas tudo contribuir 

para a formação da pessoa, quando estava no grupo de trabalho sobre professores, porque era 

Educação e Formação 2010, era assim o grupo de trabalho, uma vertente que era só sobre professores. 

Depois quando vim para cá, directamente relacionado com o processo de Bolonha, o processo de 

Bolonha está incluído neste grande paradigma da Educação!Formação, e portanto no 1º ano, apesar de 

não ter estado directamente relacionada com isso, estas questões sobre o processo de Bolonha estão 

relacionadas com a qualidade por um lado e a inclusão pelo outro, que é o que pode distinguir mais as 
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Universidades Europeias das Americanas, em termos de grande qualidade. É que as Europeias para além 

da qualidade também têm a preocupação da inclusão. E é evidente que este Gabinete e a Creditação e 

todos estes processos são subconjuntos desta grande área de actuação estratégica que é a Educação e 

Formação ao Longo da Vida. 

Que dificuldades considera que os intervenientes no processo de creditação poderão sentir? 

 Temos por um lado os professores da C.C. que já estão mais sensibilizados para este tema e 

depois o papel que cada um deles tem que desempenhar em cada uma das Faculdades. na grande 

maioria das Faculdades os Conselhos Científicos são mais reticentes em relação a este tipo de inovações 

e portanto elas têm que ser explicadas de uma forma que lhes permita perceber que se trata de 

inovações que mantêm a exigência e qualidade, embora permitam o acesso de outras formas. E 

portanto, há este problema de passagem de cultura para os professores por um lado e para os 

estudantes por outro. Por um lado o processo é muito complicado podendo ser desmotivador, isso é um 

factor de desmotivação, por outro lado há os que querem aprender tudo como está no curso e portanto 

não querem prescindir de nada para a creditação. Isto do ponto de vista das culturas. Depois temos o 

ponto de vista das condições organizacionais que é, por exemplo do ponto de vista da carreira docente, 

se nós queremos uma política que incentive os professores a acompanharem o processo de creditação, 

promover tutórias e essas coisas todas, que toda a gente sabe que ocupa imenso tempo e sobretudo 

implica também mais estudos, outra maneira de encarar as coisas. Então era necessário que a estrutura 

da carreira docente, ou a maneira como ela é organizada ao nível de cada Universidade, fosse propícia a 

estas inovações. E o que acontece até agora é que de facto não é, ou seja, o que é valorizado é o ensino 

formal e investigação, tudo o que se faz ao lado é ao lado. Portanto, é trabalho extra que não é 

recompensado nem do ponto de vista de status, nem do ponto de vista de dinheiro, nem do ponto de 

vista da redução do tempo lectivo. Tudo isto são impedimentos organizacionais, que deveria arranjar!se 

maneira para os ultrapassar, para conseguirmos que este desejo de promover a ALV se concretize. E 

depois então era as condições organizacionais do ponto de vista das estruturas que é arranjar forma 

para que possa haver cursos nocturnos, possa haver mais e learning, as bibliotecas estejam abertas aos 

Sábados e aos Domingos. Todo este conjunto de coisas são coincidentes e enquanto as condições 

materiais não se alterarem  as condições de mentalidade menos se alteraram, não é?! 

Mas essa tarefa não cabe ao Gabinete? 

 Não cabe ao Gabinete, mas nós já conseguimos levar à Comissão Científica do Senado que eles 

aprovassem a utilização de cursos nocturnos e a melhoria das condições para trabalhdores!estudantes e 

a sua entrada também neste processo de creditação. Destas 2 grandes deliberações só a parte dos 

trabalhadores!estudantes é que tem sido aplicada e só em Farmácia e Psicologia, porque nas outras 

faculdades isso nem sequer é divulgado. Eu acho que eles têm medo que os trabalhadores!estudantes 

se sublevem todos. Por exemplo em Belas!Artes há aqueles estudantes todos que fazem já os designs de 

comunicação e equipamentos e então a publicidade não é muita. O Gabinete faz a parte dentro dos seus 

limites.  

Que razões poderão levar o aluno ao abandono da intenção de requerer creditação? 

 Eu acho que é mesmo, por um lado, o trabalho que é muito pesado, eles têm que fazer o 

portfolio, têm que fazer o trabalho ao mesmo tempo que estão a fazer as suas aulas e muitos deles 

acabam por não avançar. Por outro lado, a parte final que é a defesa perante o júri também os pode, 

também pode ser desmobilizadora, e é por isso que vamos tentar aligeirar. Também há a questão do 

pagamento, mas eu tenho dúvidas de que terem de pagar 100€ seja desmobilizador, eu até acho que é 

um factor de os incentivar a não desistir. 
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Mas e em relação ao pagamento proporcional às cadeiras que lhe são creditadas? 

 O que nos falaram nos Serviços Académicos é que não se pode isentar de propinas, é qualquer 

coisa assim, porque as propinas, aquilo são…olhe eu não lhe sei dizer. A minha lógica inicial foi que, é 

evidente que o aluno foi creditado, portanto, aquilo que ele é creditado deixa de pagar na propina. Para 

mim isso era evidente. Disseram!me nos Serviços Académicos que isso não pode ser e eu não investiguei 

muito. Para mim não faz lógica nenhuma, de facto. Mas eu pensei que agora que existe a possibilidade 

dos alunos fazerem cadeiras sozinhas, que antes não existia essa possibilidade, então agora isto está 

mais flexível, mas afinal não porque eles fazem uma cadeira mas têm que pagar, não sei se é o semestre 

todo, também é uma coisa assim meio complicada. Isso é que não faz mesmo parte do nosso foro, de 

maneira que nem vamos fazer essa proposta. Podemos investigar, mas tenho a impressão que nem 

podemos mesmo fazer propostas.  

 

Obrigada! 

Finalização da Entrevista 
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! Da Comissão 

Científica 

! …em 2006 apareceu então um Decreto!Lei que permitia 

que os maiores de 23 anos sem qualificações formais 
pudessem aceder ao Ensino Superior, desde que prestassem 

umas provas… depois como lá no próprio Decreto vem que 

as pessoas que entrem por esta via têm que ter direito a 

requerer a creditação das qualificações, nós vimos logo que 

era bom o mesmo Gabinete coordenar acesso e creditação e 

que para além disso, não só as pessoas que deram entrada 

por esta via tivessem acesso a essa creditação como todos os 
outros estudantes!trabalhadores que mesmo que tenham 

entrado por outras vias também podem querer creditar as 
suas qualificações informais. 
! O Gabinete de Apoio faz apenas o encaminhamento… 

! …o Gabinete de Apoio também faz esse interface entre as 
Faculdades e o IOP, que é uma grande mais!valia neste 

processo todo. Nós divulgamos a questão da creditação, 
temos aqui os cartazes os panfletos que damos às pessoas… 

! Como o Gabinete e a C.C. sobretudo têm um papel de 

gestão estratégica, a partir do momento em que se 

identificam alguns factores de constrangimento, então 

compete!nos arranjar estratégias que ultrapassem estes 
factores de constrangimento. 
! …compete!nos tratar dos assuntos da ALV, mais até que o 

acesso e creditação apenas. Portanto, promover todas as 
vertentes dessa possibilidade de aprendizagem. 
! Nós fizemos 2 vezes formação e vamos fazer este ano outra 

vez… Nós fizemos formação logo no 1º ano, logo quando isto 

foi constituído nos 1ºs meses, nós fizemos acções de 

formação em que até vieram especialistas de fora, a Ana 

Luísa Reis, veio ela e tal. 
! …a nossa participação na EUCEN tem sido muito importante 

para nos dar ideias… eu vim de lá com a ideia de que mais 
importante do que fazer grandes seminários globais para 

toda a gente interessa fazer seminários de formação 

focalizados e então fizemos, depois desse ano, formação 

para os júri de acesso, formação para os júris de creditação e 

formação para os Serviços Académicos. 
! …fazemos a ligação entre a Reitoria, os serviços centrais e 

Faculdades. 
 

 

 

 

 

! Então o Prof. Nóvoa achou que aqui o que fazia sentido era 

haver uma comissão que coordenasse de forma coerente e 

consistente, todas as estratégias de aprendizagem ao longo 

da vida da Universidade. 
! Então ele começou por formar a comissão, pela nomeação 

de um professor de cada Faculdade. 
 

! Então formou!se esta Comissão Cientifica de apoio e 

tivemos muita sorte. Muita sorte não, porque foi tudo do 
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! Da entrevistada 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! Do IOP 

!

!

!

!

Dificuldades,!

inerentes!ao!

processo!

!

! Dos professores 
 

 

 

 

!Dos candidatos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Das Faculdades 
 

 

 

Estratégias!

propostas!face!às!

dificuldades!

!

!

!

!

saber do pensar… porque a Presidente da Comissão 

Científica era a Presidente do Instituto de Orientação 

Profissional, que está também muito relacionado com esta 

questão das competências, dos currículos, das entrevistas de 

motivação…e portanto, todo esse conhecimento que ela 

tinha acumulado ao longo da vida também foi transplantado 

para aqui. Nós conseguimos fazer um processo mais ou 

menos coerente, que tem vindo a evoluir. 
 

! …o Prof. Nóvoa convidou!me para eu coordenar esse 

Gabinete juntamente com a Prof. Helena Rebelo Pinto que é 

a Presidente da Comissão Científica. 
! Tento pensar na estratégia geral, macro… 

! Dedico!me muito a ver o que se faz noutros sítios, boas 
práticas e tal e tento ver o que é que a UL, dadas as suas 
próprias limitações, por um lado, e as suas características 
especificas, pelo outro, poderia absorver. 
! …faço basicamente toda a estratégia de monitorização da 

qualidade, tudo o que é relatórios anuais e relatórios 
periódicos de monitorização, é tudo da minha competência. 
! …às vezes tenho que atender o público… 

 

! Neste processo, o IOP tem também um papel muito 

importante, porque eles dão apoio à construção do portfólio. 
E portanto, as Faculdades que tenham a construção do 

portfólio como grande referência, utilizam muito o apoio do 

IOP. 
 

 

 

 

! Eu penso que isto depende muito de alguns entusiastas, 
sem haver entusiastas não há inovações… 

! os próprios professores não têm muita fé nesta creditação 

das qualificações… 

 

! …à primeira vista acham que é uma forma de facilitismo. 
Que eles que já estão no Ensino Superior querem seguir tudo 

até ao fim, como mandam a regras… 

! …acham que o processo, tal como foi organizado pela 

Universidade de Lisboa, está tão complicado que é melhor 
fazer as cadeiras normais. 
! …o trabalho é muito pesado…a parte final que é a defesa 

perante o júri também… 

 

! …na grande maioria das Faculdades os Conselhos Científicos 
são mais reticentes em relação a este tipo de inovações… 

 

! …eu e a Prof. este ano vamos tentar que se faça uma 

estratégia de dinamização geral na Universidade com 

enfoques específicos em cada uma das Faculdades. 
! …nós este ano vamos ver se vamos aliviar ou 

simplificar este processo… vamos ver se conseguimos que 

não haja a parte final de defesa do trabalho e do portfolio 

perante um júri… Vamos ver se conseguimos arranjar outras 
vias sem que abandonemos a exigência da qualidade, 
permita que de facto, indivíduos que têm um percurso 
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profissional excelente, o vejam imediatamente acreditado e 

eles não tenham que fazer as cadeiras todas como se fossem 

uns alunos de 18 anos. 
! Havia também um factor, que temos que acabar com ele, 
que era um factor de um limite temporal, só se podia pedir a 

creditação até Novembro do 1º ano de entrada na Faculdade 

e eu vou ver se agora, na próxima reunião da C.C. nós 
tiramos os prazos, porque os alunos podem só a meio do ano 

ou a meio do 2º ano, só nessa altura é que se apercebem da 

importância do processo de creditação e têm toda uma vida 

para traz que tanto pode ser creditada no 1º semestre como 

mais à frente. 
! …acabar com o limite dos 60 ECTS. 
! …a organização de cursos pós!laborais. 
! …têm que ser explicadas de uma forma que lhes permita 

perceber que se trata de inovações que mantêm a exigência 

e qualidade, embora permitam o acesso de outras formas. 
! …era necessário que a estrutura da carreira docente, ou a 

maneira como ela é organizada ao nível de cada 

Universidade, fosse propícia a estas inovações. 
! … que possa haver cursos nocturnos, possa haver mais e 
learning, as bibliotecas estejam abertas aos Sábados e aos 
Domingos. 

Opinião!do!

entrevistado!em!

relação!ao!processo!

de!Creditação!de!

Qualificações!da!UL.!

!

! Vantagens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Problemas 

 

 

 

 

 

! Eu acho que este trabalho tem uma certa importância no 

sentido de alteração da cultura da UL. Temos feito um 

grande esforço no ponto de vista da equidade dos 
estudantes!trabalhadores, tudo numa perspectiva de 

aprendizagem ao longo da vida. 
! … obter uma determinada creditação e portanto dessa 

creditação, evoluir nos seus locais de trabalho, ser melhor 
paga, ou seja o que for… Por outro lado, aprender mais. 
! É absolutamente justo que exista esta possibilidade, do 

ponto de vista da equidade… faz tudo parte deste grande 

bolo das Universidades para a inclusão e a equidade. 
 

! Instituímos um processo complicado como forma 

estratégica de fazer com que os Conselhos Científicos de 

qualquer uma das Faculdade não dissessem: não, não 

queremos isso porque é uma forma de facilitar e de acabar 
com as exigências nas nossas Licenciaturas, acabar com a 

qualidade da Universidade de Lisboa… fomos instituir um 

processo complicado que teve como repercussão que os 
candidatos vêem tantos entraves que não se candidatam. 
! …desde serem aprovadas até passarem à prática tem 

havido um certo impedimento. 
! …o ponto de vista das condições organizacionais… trabalho 

extra que não é recompensado nem do ponto de vista de 

status, nem do ponto de vista de dinheiro, nem do ponto de 

vista da redução do tempo lectivo. 
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Entrevista Técnicas do IOP 

Dra. M. A.  

Dra. P. C.  

 

Legitimação da Entrevista 

 

Poderiam falar-me um pouco de si? 

 PC: Antes de estar a trabalhar no IOP estava a trabalhar nos serviços de psicologia e orientação 

de escola. Foi através de um concurso que eu entrei e estou aqui a trabalhar desde 1997. Portanto, 

estou aqui há 12 anos, sensivelmente, e durante os primeiros anos foi muito realizar consultas de 

orientação escolar e profissional a jovens e adultos que recorrem aqui ao Instituto. Ultimamente, desde 

que a Direcção mudou, com a entrada da Prof. Helena Rebelo Pinto, as actividades aqui também se 

diversificaram e cada uma de nós ficou envolvida em alguns projectos, um deles tem a ver com a 

actividade de creditação.  

 MA: Eu chamo!me Marilyn de Almeida sou também psicóloga no IOP, há 6 anos, para aí. Antes 

também estive numa escola, onde estive no serviço de psicologia de orientação, no Alentejo Litoral. No 

entanto, houve esta possibilidade de vir para Lisboa, aqui para o Instituto e vim. Tal como a minha 

colega, o meu trabalho, inicialmente, era muito ligado à consulta ao nível da orientação educacional, 

entretanto houve alguns projectos que se iniciaram, nomeadamente este foi um deles – o apoio ao 

acesso e à creditação. Relativamente à creditação, só estamos a trabalhar desde o ano passado, que foi 

quando foi pedido o nosso apoio pelas faculdades. 

Como é que iniciaram esta colaboração com o processo de creditação? 

 MA: A Prof. Helena, fazendo parte do CC, foi a pessoa que nos avisou logo – vejam lá, a Reitoria 

vai!vos pedir apoio para o desenvolvimento dos portfolios. Entretanto nós ficámos a aguardar que nos 

fosse pedido, e foram as Faculdades, nessa altura no ano passado, nomeadamente a FPCE e a FL, 1º a 

FPCE e passado uns meses, ou uns dias, foi a FL. Foi aí que se iniciou. Não houve digamos um pedido da 

Reitoria mas propriamente dos professores das Faculdades que foram, com certeza, avisados pela 

Reitoria que nós estávamos disponíveis para dar esse apoio. 

Então como caracterizam o papel que desempenham no processo de creditação? 

 MA: É o apoio ao desenvolvimento do portfólio. Mas também há sempre um apoio ao próprio 

professor, aos professores das Faculdades, porque eles também se sentem perdidos e não sabem muito 

bem o que lhes é pedido, o que é o portfólio e como se deve elaborar o portfólio. 
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  PC: Não tanto na FPCE. 

 MA: Sim, porque a Prof. Ana Margarida Veiga Simão está muito ligada ao portfólio. Mas a maior 

parte das outras Faculdades não sabem e nós também apoiamos o professor em tentar saber qual é a 

mais!valia do instrumento e depois também tentamos ajudar o candidato a elaborar o seu portfólio. 

Também participamos numa prova de júri mas foi só na FL.  

 PC: Foram 3 candidatos. 

 MA: Porque a FL pede!nos, isso está no Regulamento deles, que nós temos que estar presentes 

na prova de júri. No caso da FL fomos nós que discutimos o portfólio com o candidato. Nós não somos 

mais competentes na avaliação do portfólio, na organização sim, mas na questão dos conteúdos… o 

próprio professor é que poderá verificar se está ou não relacionado coma competência da UC. Nos 

podemos considerar que é adequada a competência e que é importante colocar, mas não temos a 

segurança.  

 PC: Não nos sentimos tão seguras para avaliar. Se evidência alguma importância… 

 MA: Por isso daí a nossa…aliás foi um dos aspectos que nós sempre referimos, foi que cada 

curso deveria ter, em relação às suas UC, as competências associadas, o facilitaria a vida ao candidato, 

anos que estamos a orientar e para o professor, acho que era útil. Principalmente para os professores 

que não são da cadeira e que permite compreender porque é que aquele trabalho teve aquela nota e 

porque é que o portfólio teve aquela classificação. Por exemplo, em Estudos Africanos, o professor tinha 

elaborado um conjunto de competências, o que nos facilitou imenso o trabalho. Há objectivos por 

cadeira, mas competências ainda não. Poderá existir um ou outro, quando eu digo não há em todas. Foi 

um trabalho muito bom, tal como o regulamento da Faculdade de Letras que não existe em todas as 

Faculdades. 

 PC: Que nós tenhamos conhecimento, ou que nós tenha sido dado.  

Qual a importância que auferem ao trabalho que realizam no âmbito do processo de creditação? 

 PC: Eu acho que pelo menos temos uma visão diferente relativamente ao que faziam. Em 

Farmácia, mesmo em Letras, acho que trouxemos novas formas de abordar o portfólio. 

 MA: Antes era uma compilação, o portfólio era considerado como uma forma de colocar um 

conjunto de certificados ou um conjunto de testemunhos, digamos, que muitas vezes…ou seja, aquele 

testemunho estava ali mas não se sabia que competências é que se referia nem o que é que a pessoa 

pretendia demonstrar com essa evidência. Acabava por ser algo pobre. Se calhar estamos a exigir 

demasiado aos candidatos mas também não se pode… tem que haver aqui um certo balanço, não é 

dizer assim – eu faço este pequeno dossier onde ponho aqui uma data de micas com certificados e 

tenho o portfólio feito. E para haver algum rigor, é importante que se faça mais do que isso, e foi isso 
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que nós tentamos levar a que as pessoas façam. Há pessoas que se assustam e se calhar é um dos 

aspectos que neste momento estamos a ter dificuldades é as pessoas compreenderem o que é pedido, 

que isso é se calhar a nossa maior dificuldade. Não é so numa sessão, nem em 2 nem em 3 que se 

consegue que o candidato perceba. Por acaso há uns que são mais rápidos, há uns que têm mais 

dificuldade. Porque não vêm à espera que o portfólio seja aquilo e às vezes nem sabem o que é, e este 

tempo que se leva é bastante longo. Se a pessoa não estiver motivada, ou seja, esteja à espera que é 

uma tarefa que se faz facilmente, desmotiva completamente. Nós temos um conjunto de casos, no ano 

passado que foi a de Geografia, alguns de letras… 

 PC: Também são pessoas que também têm uma vida… 

 MA: São pessoas que têm uma vida familiar, que têm vida profissional, muitas vezes até têm 

vida mais cívica, pronto, acabam por não ter muita disponibilidade de tempo. Mas a é que quando se 

viam perante tudo aquilo que tinham para fazer, ficavam assustados, porque eu acho que muitos foram 

para aquele processo sem grande informação. Diziam assim – tente, pode ter, vai conseguir. Eles até 

conseguem, nós até notávamos que eles tinham material que podia ser suficiente para mostrar 

competências, mas isso requer tempo e trabalho que às vezes não é… se calhar o que fosse mais 

importante era haver uma sensibilização, mas uma sensibilização com rigor, no sentido de dizer ! é 

possível fazer, mas realmente não é nada fácil. Fazer uma cadeira que leva um ano a fazer, fazer em 

uma semana de trabalho, não se faz. É se calhar isso que nós tentamos passar, mas que se a pessoa não 

vem motivada, pronto.  

Têm sentido mais alguma dificuldade no acompanhamento deste processo?   

  MA: É este, tentar confrontar o candidato… 

 PC: É sempre um bocado esta questão da reflexão, eles têm que fazer a enumeração das 

evidências e até relacioná!las com as UC, fazerem uma espécie de relação, mas depois fazer uma 

reflexão pessoal onde eles falham muito.  

 MA: Isso é muito difícil. Nós dizemos que o portfólio no final tem que ter uma pequena 

reflexão. Isto é, até que ponto é que aquelas aprendizagens, ou o que é que ganharam com aquelas 

aprendizagens, o que é que aquelas competências trouxeram de novo, o que é que realmente 

ganharam. E o que se nota é que eles têm muita dificuldade em escrever sobre isto, muita dificuldade. E 

se calhar ainda não conseguimos ter aquele portfólio ideal, porque não é uma tarefa fácil, falar de nós 

próprios e daquilo que nós sabemos não é fácil, nós também sentimos isso. Para qualquer pessoa é 

sempre uma tarefa difícil. Se calhar são estes os 2 problemas que temos mais com os candidatos. 

 PC: A disponibilidade dos candidatos e a nossa, conjugar as 2 coisas. Ter que arranjar uma data 

para trabalhar em conjunto com eles às vezes não é fácil. 
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 MA: E acaba por muitas vezes nós precisarmos de um conjunto de sessões, um maior número 

do que aquelas que eles podem vir e acaba por ser pouco. Nós sentimos que é pouco, e deveria o 

processo iniciar mais cedo, ou seja, nós quando começamos com o processo já estamos a meio do ano 

lectivo… 

TOCA O TELEFONE 

 MA: Aquilo que fomos aprendendo foi com a Prof. Ana Margarida Veiga Simão. 

 PC: Tivemos uma formação dada pela Reitoria. 

 MA: Que não nos ajudou muito, foi uma coisa muito generalista, não abordamos propriamente, 

mais a falar da creditação do que propriamente do portfólio. E depois alguns artigos que lemos. Agora 

que gostávamos de saber como é feito noutras Universidades ou até mesmo noutras Universidades fora 

do país ajudava!nos muito. Até para sabermos se estamos na direcção correcta. Nós no ano passado 

preenchemos um questionário e era um dos aspectos que nós dizíamos, na nossa formação e não digo 

só do IOP até mesmo dos professores que estão envolvidos na creditação, porque eles muitas vezes 

também não sabem como é que vão desenvolver. O que faz com que cada Faculdade tenha uma forma 

de fazer certificação, eu não sei até que ponto que numa Universidade isso aconteça, não sei se é 

correcto, e por isso era bom, quer para os professores quer para nós, ter uma ideia mais abrangente do 

que é feito ao nível deste processo. Porque é um processo realmente novo, que a Reitoria já tem há 3 

anos, nós participamos há 2 anos e não há se calhar muita partilha daquilo que cada 1 sabe e que se 

calhar era importante ser feito. E depois também temos as Faculdades que não aceitam o processo e 

isso eu acho que se existe numas porque é que não existe noutras… estas questões… 

Face às dificuldades os alunos recorrem mais ao vosso apoio ou começam a perder a motivação face 

ao processo? 

 PC: Às vezes ficamos com…introduzimos algumas tarefas para uma sessão seguinte e às vezes o 

retorno leva muito tempo, e nós fazemos contactos por iniciativa própria no sentido de saber o que se 

está a passar. 

 MA: E depois acabam por não nos responder e nós acabamos por deixá!los cair. A questão aqui 

é que também funcionamos muito com o correio electrónico, como eles não podem vir cá ou nós não 

nos conseguimos encontrar. Agora o que é que acontece, por exemplo, ao falar de alguns casos deste 

ano que a pessoa demonstrou interesse, nós até marcamos datas mas depois não conseguimos conciliar 

e pronto, acabou por se perder. Será que a culpa foi nossa, também não sei… 

 PC: Nós enviamos bastantes e!mails no sentido de… 

 MA: Até nos encontrámos ao Sábado…só que depois ficamos assim, o que é que aconteceu? Foi 

algum erro nosso, há qualquer coisa que está mal no processo, se calhar é do processo, não sei. São 
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pequenas coisas, são vidas diferentes, porque as pessoas moram muito longe muitas vezes da Faculdade 

e depois para se dirigirem à Faculdade, são pessoas que trabalham…é difícil dizer que não vai haver 

desistências, porque é um processo realmente árduo que a pessoa acaba por não conseguir conjugar 

todas as tarefas que tem em mãos. Por exemplo, a Dra. CD foi das pessoas que…houve uma altura que 

começou a não ter disponibilidade, ela tinha muitas tarefas, mas depois fez um trabalho árduo e no fim 

conseguiu entregar tudo nos últimos dias. Aí foi uma grande motivação e um grande esforço que ela 

teve que empreender.  

 PC: Temos outra candidata de Psicologia que ela até foi das que mais facilmente compreendeu 

no inicio e aquilo que nos enviou, na 1ª versão, já estava bastante bem e depois não sabemos se 

entregou, o que é que aconteceu. Nós, pronto, fazemos uma reunião inicial e nessa reunião inicial 

propomos um conjunto de tarefas, para fazerem gradualmente, para irem elaborando o portfólio.  

 MA: Muitas das tarefas depois eles enviam!nos por correio electrónico e nós respondemos, 

damos um feedback. O caso da Dra. CD, foi um caso que pronto…depois nós tentámos esquematizar o 

portfólio de maneira a ela conseguir, de forma mais rápida, fazer. E depois ela já não encrencou foi 

adiante e conseguiu terminá!lo. 

O vosso trabalho também passa um pouco “idealizar” diversos tipos de portfolios? 

 PC: Não é um modelo rígido. 

 MA: É diferente depende do curso em que o adulto está. Se ele está num curso de letras, ele vai 

ser muito mais descritivo, vai conseguir fazer uma história de vida mais bonita, se quisermos, do que de 

alguém que é da área de ciências. Na área científica eles são muito mais esquemáticos, tem que ser por 

quadro, por tópicos é preciso nós acabarmos por lhes dar esta possibilidade de terem a sua própria 

técnica a sua própria metodologia para poderem chegar ao fim. O fim é único, a forma de se lá chegar é 

diferente.  

Já me falaram de algumas dificuldades dos professores, mas alguma vez lhe colocaram alguma 

questão, ou expuseram alguma dificuldade, acerca do processo e dos conceitos que lhe estão 

subjacentes? 

 MA: Na FL, no inicio havia muitas dúvidas… 

 PC: E o que nós fizemos foi uma apresentação daquilo que iríamos fazer com os adultos e o que 

é que se pretendia. 

 MA: Falámos mais sobre o portfólio. Mas falou!se também em fazer sessões de sensibilização 

nas Faculdades, em que…e também para os professores, acabaria por ser também para os professores 



(A)Credita na Experiência  

 

 

das diferentes UC, fazer!se uma sessão em que se apresenta!se o que é creditação e como é q era o 

processo. Mas depois isso nunca foi em frente. 

O que consideram que poderia ser feito, que ainda não estejam a fazer? 

 MA: Era importante que um processo de creditação fosse iniciado…é assim, não estou a dizer 

que fosse no inicio, mas se a pessoa… Depende do momento de inscrição, mas devia ser dado um ano 

lectivo, para poder ser acompanhado e poder ser definidas sessões ao longo do ano e que a pessoa 

estivesse preparada para isso. 

 PC: Por exemplo, a pessoa saber que deveria contar com certas presenças, acho que isso era 

importante.  

 MA: E depois era aquilo que nós falava!mos logo ao inicio, cada UC ter as suas competências 

definidas. Haver um Regulamento para cada Faculdade do processo de creditação. a tal uniformidade do 

processo nas Faculdades. 

 PC: Por exemplo, em Farmácia, enquanto em Psicologia e Letras há o portfólio e depois os 

trabalhos, em Farmácia há o portfólio e depois eles fazem 1 trabalho. Mas o trabalho acaba por ser uma 

coisa que pode se sobrepor ou ficar muito próximo daquilo que é o portfólio. Porque é uma descrição 

das suas actividades profissionais. 

 MA: O que acaba por ser um pouco redundante. Se calhar, era mais importante haver 1 tema 

que fosse desenvolvido… nós talvez achamos que a FL e a FPCE tem um processo que se torna mais 

coerente. Por um lado têm o portfólio, que acaba por ser realmente o local onde pode demonstrar as 

experiências que têm tido a nível profissional, mas não só, e um trabalho de investigação. Que também 

demonstra algumas competências a nível daqueles temas, que incidem na UC. Agora também não 

sabemos porque é que Farmácia fez desse modo, se calhar há um motivo…mas não deveria ser assim. 

Quando há algo que afecta uma Faculdade deveria ser feito em todas. 

Qual é a vossa opinião acerca de um processo deste tipo? 

 PC: Eu acho que para alguns adultos é de facto muito importante e de facto eu acho que a 

experiência que alguns trazem deve ser reconhecida, e que tem a sua importância. Para a Universidade, 

pelo menos alguns candidatos que por aqui passaram pelo processo de creditação, são candidatos que 

muitas vezes podem trazer para as próprias Universidades conhecimentos de outras áreas que podem 

também ser pólos de desenvolvimento, da própria Universidade. Eu estava a pensar, por exemplo, na 

CD que já tem uma formação em Farmácia, fortemente desenvolvida na área da Biologia, eu acho que 

isso pode ser uma mais!valia para a própria Faculdade, mesmo em termos de projectos de investigação. 

 MA: Em relação à creditação, claro que é importante se as pessoas têm determinados 

conhecimentos que não viram validados em Licenciaturas mas que até… isto é o que já acontece em 
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termos das certificações que existem ao nível do Secundário e ao nível do Ensino Básico. É uma forma 

de que aquilo que não é formal acabar por ser formalizado. Agora também acho que é importante que 

os processos sejam…haver mais directrizes da creditação, porque cada Universidade está a fazer à sua 

forma… Isto é importante, mas também é importante que esteja a ser bem feito. Não se perca a ideia 

que a creditação é algo que deve realmente creditar aquilo que a pessoa tem e há sempre a sensação 

que se podem estar a dar unidades sem as pessoas terem!nas feito, que estamos a facilitar. Isso é o pior 

que se pode fazer, ou seja, se existe algum caso que seja menos claro, isto vai acabar por se tornar 

menos reconhecido.  

 PC: Eu acho que, e isto em relação aos candidatos de Letras, eram pessoas que tinham 

experiências de vida muito ricas, portanto, tinham certamente desenvolvido competências que naquela 

área faziam todo o sentido. E portanto, são pessoas que podem aliar a sua experiência a conhecimentos 

que a Faculdade pode dar e, de alguma forma, são pessoas que por esse motivo podem mais 

rapidamente atingir um patamar em termos de formação, o que é formal, ter uma Licenciatura ou outro 

grau. E que por esta via, vão dar com certeza qualquer coisa mais à sociedade. No fundo são pessoas 

que tinham as competências, mas não estavam a ser reconhecidas, portanto também a sociedade não 

vai, acaba por não ir buscá!las para fazer determinado tipo de coisas, quando elas até podem fazer, 

muitas vezes até melhor que um Licenciado. A partir do momento em que elas vêem reconhecidas, 

formalmente, as suas competências a sociedade pode abrir!lhes portas que de outra forma não 

estariam abertas. 

 MA: Também não podemos esquecer que as pessoas que estão neste processo, nos “Maiores 

de 23” são pessoas que já são adultos, já têm uma vida profissional e que acabem por… se podem 

realmente, se adquiriram as competências e se não há necessidade de fazer todas as cadeiras de um 

curso, poder reconhecer isso e poderem diminuir o tempo em que fazem o curso… eu acho que estamos 

a aumentar o número de pessoas, a escolaridade, o número de Licenciados em Portugal, no fundo 

estamos a aumentar o número de pessoas com conhecimentos que a sociedade depois lhes atribui 

algum valor. Eles tinham os conhecimentos, mas não eram realmente certificados. 

 PC: Quer queiramos quer não a sociedade dá algum valor ao diploma. 

Há mais alguma questão que gostariam de comentar? 

  PC: Os professores às vezes falavam na diferença entre estes alunos e os alunos que entram 

pelo contingente geral. Fazem uma diferença e fazem muitas vezes a favor deste alunos. São mais 

curiosos, são mais empenhados. 

 MA: No fundo eles põem mais em causa o que lhes é dado na aula, não recebem passivamente 

essa informação. É aquela experiência de vida que eles têm acaba por lhes fazer reflectir sobre aquilo 

que lhes é transmitido. E são alunos que demonstram mais interesse e que fazem sacrifícios para estar 
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aquela hora ou naquele momento, naquela sala, e se calhar dão mais de si. É claro que para estes alunos 

também era importante que todas as faculdades tivessem um horário nocturno.  
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! Do entrevistado 

 

 

! É o apoio ao desenvolvimento do portfólio. 
! …há sempre um apoio ao próprio professor, aos 
professores das Faculdades, porque eles também se sentem 

perdidos e não sabem muito bem o que lhes é pedido, o que 

é o portfólio e como se deve elaborar o portfólio. 
! …apoiamos o professor em tentar saber qual é a mais!valia 

do instrumento… 

! …tentamos ajudar o candidato a elaborar o seu portfólio. 
! Também participamos numa prova de júri mas foi só na FL… 

Porque a FL pede!nos, isso está no Regulamento deles, que 

nós temos que estar presentes na prova de júri. No caso da 

FL fomos nós que discutimos o portfólio com o candidato. 
! …acho que trouxemos novas formas de abordar o portfólio. 
! …tentar confrontar o candidato. 
! …funcionamos muito com o correio electrónico, como eles 
não podem vir cá ou nós não nos conseguimos encontrar… 

nós até marcamos datas mas depois não conseguimos 
conciliar e pronto, acabou por se perder. 
! …fazemos uma reunião inicial e nessa reunião inicial 
propomos um conjunto de tarefas, para fazerem 

gradualmente, para irem elaborando o portfólio…Muitas das 
tarefas depois eles enviam!nos por correio electrónico e nós 
respondemos, damos um feedback. 
! E o que nós fizemos foi uma apresentação daquilo que 

iríamos fazer com os adultos e o que é que se 

pretendia...Falámos mais sobre o Portfólio (Em relação às 
dificuldades dos professores da UL) 
 

 

 

 

 

! É sempre um bocado esta questão da reflexão, eles têm 

que fazer a enumeração das evidências e até relacioná!las 
com as UC, fazerem uma espécie de relação, mas depois 
fazer uma reflexão pessoal onde eles falham muito. 
! Nós dizemos que o portfólio no final tem que ter uma 

pequena reflexão. Isto é, até que ponto é que aquelas 
aprendizagens, ou o que é que ganharam com aquelas 
aprendizagens, o que é que aquelas competências trouxeram 

de novo, o que é que realmente ganharam. 
! Não é um modelo rígido…É diferente depende do curso em 

que o adulto está… num curso de letras, ele vai ser muito 

mais descritivo… Na área científica eles são muito mais 
esquemáticos… 

! O fim é único, a forma de se lá chegar é diferente. 
 

 

 

! A disponibilidade dos candidatos e a nossa, conjugar as 2 

coisas. 
! …introduzimos algumas tarefas para uma sessão seguinte e 
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! Dos professores 
 

 

! Das Faculdades 
 

 

 

 

 

 

 

Estratégias 

propostas face às 

dificuldades 

 

 

 

 

 

 

às vezes o retorno leva muito tempo, e nós fazemos 
contactos por iniciativa própria no sentido de saber o que se 

está a passar. 
 

! Há pessoas que se assustam… 

! …compreenderem o que é pedido… não vêm à espera que o 

portfólio seja aquilo e às vezes nem sabem o que é, e este 

tempo que se leva é bastante longo. 
! São pessoas que têm uma vida familiar, que têm vida 

profissional, muitas vezes até têm vida mais cívica, pronto, 
acabam por não ter muita disponibilidade de tempo. 
! …ficavam assustados, porque eu acho que muitos foram 

para aquele processo sem grande informação. 
! …eles têm muita dificuldade em escrever sobre isto, muita 

dificuldade… não é uma tarefa fácil, falar de nós próprios e 

daquilo que nós sabemos não é fácil… 

! …as pessoas moram muito longe muitas vezes da Faculdade 

e depois para se dirigirem à Faculdade, são pessoas que 

trabalham… 

! …é um processo realmente árduo que a pessoa acaba por 
não conseguir conjugar todas as tarefas que tem em mãos. 
 

! Na FL, no inicio havia muitas dúvidas… 

 

! enquanto em Psicologia e Letras há o portfólio e depois os 
trabalhos, em Farmácia há o portfólio e depois eles fazem 1 

trabalho. Mas o trabalho acaba por ser uma coisa que pode 

se sobrepor ou ficar muito próximo daquilo que é o portfólio. 
Porque é uma descrição das suas actividades profissionais. 
 

 

! …cada curso deveria ter, em relação às suas UC, as 
competências associadas, o facilitaria a vida ao candidato, 
anos que estamos a orientar e para o professor, acho que era 

útil. 
!…haver uma sensibilização, mas uma sensibilização com 

rigor, no sentido de dizer ! é possível fazer, mas realmente 

não é nada fácil. Fazer uma cadeira que leva um ano a fazer, 
fazer em uma semana de trabalho, não se faz. 
! …deveria o processo iniciar mais cedo… 

! …gostávamos de saber como é feito noutras Universidades 
ou até mesmo noutras Universidades fora do país ajudava!

nos muito… era bom, quer para os professores quer para 

nós, ter uma ideia mais abrangente do que é feito ao nível 
deste processo. 
! …falou!se também em fazer sessões de sensibilização nas 
Faculdades… acabaria por ser também para os professores 
das diferentes UC, fazer!se uma sessão em que se apresenta!

se o que é creditação e como é q era o processo. 
! …devia ser dado um ano lectivo, para poder ser 
acompanhado e poder ser definidas sessões ao longo do ano 

e que a pessoa estivesse preparada para isso…a pessoa saber 
que deveria contar com certas presenças, acho que isso era 

importante. 
! …cada UC ter as suas competências definidas. Haver um 

Regulamento para cada Faculdade do processo de 
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O processo de 

Creditação de 

Qualificações 

da 

Universidade 

de Lisboa 

creditação. a tal uniformidade do processo nas Faculdades.
! Se calhar, era mais importante haver 1 tema que fosse 

desenvolvido… nós talvez achamos que a FL e a FPCE tem um 

processo que se torna mais coerente. Por um lado têm o 

portfólio, que acaba por ser realmente o local onde pode 

demonstrar as experiências que têm tido a nível profissional, 
mas não só, e um trabalho de investigação. Que também 

demonstra algumas competências a nível daqueles temas, 
que incidem na UC. 
! Quando há algo que afecta uma Faculdade deveria ser feito 

em todas. 
! … haver  mais directrizes da creditação, porque cada 

Universidade está a fazer à sua forma… 

 

Opinião do 

entrevistado em 

relação ao processo 

de Creditação de 

Qualificações da UL. 
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! …para alguns adultos é de facto muito importante e de 

facto eu acho que a experiência que alguns trazem deve ser 
reconhecida, e que tem a sua importância. 
! Para a Universidade, pelo menos alguns candidatos que por 
aqui passaram pelo processo de creditação, são candidatos 
que muitas vezes podem trazer para as próprias 
Universidades conhecimentos de outras áreas que podem 

também ser pólos de desenvolvimento, da própria 

Universidade. 
! …é uma forma de que aquilo que não é formal acaba por 
ser formalizado. 
! …por esta via, vão dar com certeza qualquer coisa mais à 

sociedade. No fundo são pessoas que tinham as 
competências, mas não estavam a ser reconhecidas, 
portanto também a sociedade não vai, acaba por não ir 
buscá!las para fazer determinado tipo de coisas, quando elas 
até podem fazer, muitas vezes até melhor que um 

Licenciado… a sociedade pode abrir!lhes portas que de outra 

forma não estariam abertas. 
! …se adquiriram as competências e se não há necessidade 

de fazer todas as cadeiras de um curso, poder reconhecer 
isso e poderem diminuir o tempo em que fazem o curso… 

 

! Acabava por ser pobre… E para haver algum rigor, é 

importante que se faça mais do que isso, e foi isso que nós 
tentamos levar a que as pessoas façam. (Em relação ao 

Portfólio) 
! …não há se calhar muita partilha daquilo que cada 1 sabe e 

que se calhar era importante ser feito. 
! …as Faculdades que não aceitam o processo… 

! Não se perca a ideia que a creditação é algo que deve 

realmente creditar aquilo que a pessoa tem e há sempre a 

sensação que se podem estar a dar unidades sem as pessoas 
terem!nas feito, que estamos a facilitar. 
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Entrevista C. D. 

 

Fale-me um pouco de si. 

Sou docente, trabalho em Lisboa, vivo em Lisboa, tenho 52 anos, sou casada e tenho uma filha. 

Que razões a levaram a requerer creditação? 

Soube, cá, que existia, que tina a possibilidade tendo eu outra formação, requerer creditação 

de qualificações, das qualificações que tinha. E foi mais um desafio, eu não vou deixar de o fazer. Eu vou 

tentar. E portanto decidi que ia tentar, era mais um desafio. Não vou perder esta oportunidade, 

disseram!me que eu podia. Okay, não sendo eu dos Maiores de 23, porque se fosse também queria 

usufruir. Disseram!me, pode usufruir da creditação de qualificações, foi uma coisa que nunca ninguém 

deu porque ninguém da nada a ninguém. 

Essa informação foi-lhe dada… 

Nas aulas teóricas, numa aula teórica. 

Já inscrita na Faculdade?  

Já inscrita, já com aulas teóricas a funcionar. Quase no fim do prazo. E eu disse, vou tentar, é 

mais um desafio, não vou perdê!lo. E fiquei muito satisfeita por saber que havia essa hipótese de 

valorizar outras competências, coisa que até agora ninguém nunca valoriza nada, não é? 

Fale-me um pouco no trabalho que realizou no âmbito do processo de creditação. 

Tive conhecimento, tive que arranjar tempo para ler o prospecto porque eu tenho família, sou 

docente, faço investigação, passei a ser aluna, passei a ter obrigações como aluna, sou uma pessoa que 

me considero responsável. Portanto, tinha que ler o papel e tinha que saber muito bem o que aquilo 

queria dizer. Depois perguntei, a uma das docentes que nos informou na aula, mais pormenores. Depois 

decidi que tinha um prazo para concorrer que acabava já amanhã, se não tinha acabado ontem ou 

acabava para daqui a uma semana. Onde é que está o papel vou!me inscrever, fui ao Gabinete e 

inscrevi!me. A partir daí fiquei em standby e disseram!me que tinha que apresentar, tinha que me 

candidatar a creditações…tinha que pensar, saber o que é que eu poderia creditar em função dos 

programas das disciplinas deste curso. Tinha que me candidatar para ter a creditação a essas disciplinas. 

Vamos embora! Pensei o que é que tinha, o que é que podia, vi os programas, tirei!os da net, li!os, vi 

naquilo tudo o que é que eu podia, o que é que eu sabia, o que era patetice embora fosse engraçado 

repetir certas cadeiras, algumas delas eu dominaria com certeza. Eu achei muito engraçada a primeira 

ideia que tive, vai ser fácil, óptimo. Estas 2 já estão feitas, ou estas 3 ou 4, mas depois perante aquilo… 

então é uma patetice, se me dão hipótese de eu creditar, não me vou pôr a fazer. Sou pateta. E decidi 

que ia pedir a creditação. 

 Depois marcámos uma entrevista cá na Faculdade com os docentes. Depois de eu ter feito essa 

reflexão e depois de ter dito, talvez tenha condições para pedir creditação a estas disciplinas, informei a 

Dra. Ana Margarida que estava a pensar pedir creditação a essas disciplinas... e ela disse!me sim sr. 

Convocou!me para uma reunião, que foi no fim de Janeiro, onde trouxe o meu currículo, disse o que 



(A)Credita na Experiência  

 

 

fazia, disse no que é que tinha trabalhado, o que saberia fazer. E as pessoas que estavam disseram!me, 

sim sr., que eu reunia as condições necessárias para pedir a creditação sem dificuldades. Tinha que o 

formalizar, porque a lei assim obriga, formalizar apresentando trabalho. Um trabalho para esta 

disciplina, um trabalho para a outra, para a outra e eu disse: sim sr. eu vou tentar. 

 Além destes trabalhos para as diferentes disciplinas, tenho que fazer o portefólio. A somar aos 

trabalhos de grupo daqui, às avaliações daqui, ao trabalho profissional que tenho ao de mãe, mulher, 

dona de casa...mas vamos embora. 

 

 

Como é que encara essa carga de trabalhos que terá que realizar no âmbito do processo de 

creditação? 

 Com uma grande motivação e não tenho medo do trabalho. Eu não tenho medo de trabalhar, 

gosto muito de trabalhar, tenho que perceber o que me estão a pedir. A outra hipótese seria fazer as 

disciplinas, pelo menos que eu vi até agora. 

Mas considera que um trabalho por disciplina e um portefólio são elementos válidos neste processo? 

 Se calhar fazia sentido, apesar das áreas serem diferentes. Mas estou enganada, não me foi 

pedido um trabalho por disciplina. Para uma cadeira que eu concorri, a professora disse!me que tendo 

em atenção o meu currículo profissional e académico, que eu poderia concorrer a 3 das disciplinas que 

ela lecciona. O que foi para mim uma surpresa, eu não posso perder esta oportunidade! Tinha que fazer 

um trabalho que abarcasse este assunto, este e este. Se eu conseguisse fazer esse trabalho, ela, o grupo, 

dar!me!ia equivalência a 3 das disciplinas. Não é equivalência é creditação. Outra, afirmou!me que por 

um mero formalismo, até porque eu estou a trabalhar num assunto que se está aqui a estudar, que 

bastaria que nesse trabalho incluísse uma temática da minha área. Portanto, digamos que eu poderia 

fazer 4 disciplinas com 1 trabalho. Para outra disciplina, que é diferente, teria que realizar um trabalho, 

só. E inglês que eu vou pedir creditação, porque segundo aquilo que tenho em inglês, os artigos que 

tenho publicados, não haverá problema. Então serão, 2 trabalhos fora a creditação do inglês e o 

portefólio. Para entregar até ao fim de Maio, que eu não vou entregar, porque nessa reunião havia um 

prazo a cumprir, que é um prazo legal de 6 meses, que eu não consigo. A minha carga horária neste 

semestre era muito pesada. Eu não vou conseguir entregar até ao fim de Maio, portanto ou desisto ou 

comprometo!me a entregar até ao fim de Junho. Porque posso optar por fazer exames ou pedir 

creditações e para o ano tenho os exames, ou fazem!se noutra época. A Dra. Ana Margarida disse!me... 

ficou tacitamente aceite que eu poderia entregar até ao fim de Junho os trabalhos para defender em 

Julho. Apesar de que na Reitoria me disseram que em algumas faculdades é permitido entregar até 

Setembro. A Dra. Ana Margarida disse!me, não é da lei, não queremos fazer diferente. Eu concordo 

inteiramente, se conseguir consigo, se não conseguir paciência. 

Então nunca pensou numa outra forma de demonstrar os conhecimentos que possui? 

 Sinceramente nunca pensei, mas posso reflectir e vir a achar que também se poderia fazer de 

outra forma. Eu penso que poderia ser feito de outra forma, que era um portefólio consubstanciado, 

bem fundamentado, com testemunhos. Poderia ser numa 1ª fase avaliado por essas pessoas e essas 

pessoas poderiam evitar que fizesse!mos mais um trabalho e mais um trabalho. Ou então não, não 

chega, tem que fazer mais isto”. Eu penso que essa seria uma solução, uma boa estratégia.  
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  Para mim um dos temas não é difícil de trabalhar, é fácil porque eu gosto deste assunto. Aliás 

fui convidada para dar uma aula de Mestrado ali, Mestrado clássico antigo, nessa base. Mas tenho que 

fazer um trabalhinho escrito para provar que... Ora se eu tenho artigos escritos, tenho tese, tenho 

relatórios... se calhar bastava isso como documento. Porque é que eu hei!de estar a perder mais uma 

semana a fazer um trabalhinho que se exige a uma aluna de 1º ano, para provar que tem outras... se 

calhar bastava olhar e analisar em pormenor o portefólio, como uma 1ª etapa. Porque são pessoas com 

uma actividade profissional e familiar, há muita coisa em jogo. 

 Eu trouxe os documentos todos para a reunião, mas prove!me realizando um trabalhinho, 

então eu vou fazer um trabalhinho que me vai tirar uma semana de outra coisa, estudar para um exame 

daqui, por exemplo. Quando aquilo que eu tenho feito já, no meu caso, podíamos omitir essa fase, não 

era criar uma excepção. Era dizer: “Esta Sra. Já respondeu a isso, tem documentos que comprovam 

isso”. Não é criar excepções é ver outras hipóteses. 

Qual é a sua opinião acerca deste processo de creditação? 

 Se eu quero provar que tenho outras competências, tenho que provar. Se a norma é faz 

trabalhos, expõe oralmente e estar sujeito a um júri. 

 

Então considera que o facto de existir essa possibilidade é uma vantagem? 

 Com certeza. Porque ninguém é obrigado, só faz quem quer. Não podemos cortar as hipóteses 

a uma pessoa que queira pedir creditação e que faz todo o sentido que o faça. Quem não quer não faz. 

Quem acha que é purista e que tem que fazer as cadeirinhas todas... epa! Bestial, faça! Agora se há 

outra pessoa que considera que as pode já ter feitas e pode estudar outras cadeiras que lhe interessam 

tanto...não é?! É claro que é uma mais!valia. Por favor, mantenham isso! 

Indique-me outras vantagens, para si, associadas ao processo. 

 Em termos pessoais é muito gratificante, saber que posso usufruir de coisas que me deram já 

tanto trabalho a conquistar e que só me permitiram não ir para o desemprego. Se eu posso fazer outra 

coisa que me da prazer e que me permitem creditar essas qualificações, essas competências... epa! 

Maravilha! Dá!me muita satisfação pessoal, muita satisfação pessoal. Eu vou conseguir fazer, tenho que 

fazer esses trabalhos, vou fazer o melhor que souber e puder. 

Que dificuldades sentiu? 

A falta de tempo. Não é o trabalho, eu gosto de trabalhar, é a falta de tempo. 

O que acha que poderá levar outros alunos ao abandono do processo? 

 Tenho uma colega aqui, por exemplo, que é bacharelo a inglês, é tradutora. E que eu disse:”é 

uma patetice não pedires a creditação a inglês. – opa não, eu não tenho tempo, tenho 3 miúdos, não, 

não, não!” E eu voltei a dizer, quase de certeza que lhe disse umas 3 vezes “ –Epa não, nem quero 

pensar, não tenho tempo, não tenho tempo!” Provavelmente a mensagem não passou, das vantagens, 

até para a própria pessoa, não passou... a creditação como satisfação pessoal! E a lei admite que... nós 

estamos a pagar as propinas, temos direito às cadeiras todas, mas se há coisas que fizemos, já fomos 

avaliados e já provámos que sabemos... podemos estar a fazer uma outra disciplina que também nos 

interessa e podemos fazer... 
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O que pensa do facto de ter que pagar a mais, em termos de propinas anuais, com base no número de 

cadeiras que lhe sejam creditadas? 

 Acho mal, porque estou a poupar trabalho aos docentes, o trabalho é só meu. Claro que estou 

a dar trabalho às pessoas que depois se vão reunir comigo para me avaliar, mas é como um exame final. 

Durante um semestre esses docentes não tiveram trabalho comigo, portanto não faz sentido que eu vá 

pagar. 

 

 

Finalização da Entrevista 
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Análise de Conteúdo da entrevista à Dra. C.D. 

Categorias Sub-categorias Indicadores
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo de 

Creditação de 

Qualificações 

da UL e o 

entrevistado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionalização 

do processo de 

Creditação de 

Qualificações da UL 

na FPCE. 

 

! Publicitação 

 

 

 

 

 

! Reunião com os 
alunos 
interessados. 
 

 

! Inscrição  

 

 

 

! Reunião com os 
candidatos 
 

 

 

 

 

 

 

 

! Reunião com os 
professores das UC 

e os candidatos 
 

 

 

 

 

 

! Os prazos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Disseram!me, pode usufruir da creditação de 

qualificações… Nas aulas teóricas, numa aula teórica… Já 

inscrita, já com aulas teóricas a funcionar. Quase no fim do 

prazo. 
! Portanto, tinha que ler o papel e tinha que saber muito bem 

o que aquilo queria dizer. 
 

! Depois perguntei, a uma das docentes que nos informou na 

aula, mais pormenores.   
 

 

! Depois decidi que tinha um prazo para concorrer… Onde é 

que está o papel vou!me inscrever, fui ao Gabinete e 

inscrevi!me. 
 

 

! …disseram!me que tinha que apresentar, tinha que me 

candidatar a creditações…tinha que pensar, saber o que é 

que eu poderia creditar em função dos programas das 
disciplinas deste curso. Tinha que me candidatar para ter a 

creditação a essas disciplinas. 
! Depois de ter dito, talvez tenha condições para pedir 
creditação a estas disciplinas, informei a Dra. Ana Margarida 

que estava a pensar pedir creditação a essas disciplinas... 
 

! Depois marcámos uma entrevista cá na Faculdade com os 
docentes… no fim de Janeiro, onde trouxe o meu currículo, 
disse o que fazia, disse no que é que tinha trabalhado, o que 

saberia fazer…. E as pessoas que estavam disseram!me, sim 

sr., que eu reunia as condições necessárias para pedir a 

creditação sem dificuldades. Tinha que o formalizar, porque 

a lei assim obriga, formalizar apresentando trabalho. 
 

! Para entregar até ao fim de Maio, que eu não vou entregar, 
porque nessa reunião havia um prazo a cumprir, que é um 

prazo legal de 6 meses, que eu não consigo. 
! Eu não vou conseguir entregar até ao fim de Maio… 

! …ficou tacitamente aceite que eu poderia entregar até ao 

fim de Junho os trabalhos para defender em Julho. 
! A Dra. Ana Margarida disse!me, não é da lei, não queremos 
fazer diferente. Eu concordo inteiramente, se conseguir 
consigo, se não conseguir paciência. 
 

! Além deste trabalhos para as diferentes disciplinas, tenho 

que fazer o portfólio. 
! Com uma grande motivação…Eu não tenho medo de 
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Os elementos a 

elaborar no âmbito 

do processo de 

Creditação de 

Qualificações da UL 

na FPCE 

 

! O trabalho 

Teórico!Prático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O seu papel no 

processo de 

Creditação de 

Qualificações da UL 

na FPCE. 

 

! Do entrevistado 

 

 

 

Dificuldades, 

inerentes ao 

processo 

 

! Do entrevistado 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias 

propostas face às 

dificuldades 

 

trabalhar, gosto muito de trabalhar, tenho que perceber o 

que me estão a pedir. 
! Então serão, 2 trabalhos fora a creditação do inglês e o 

portefólio. 
 

 

 

! Tinha que fazer um trabalho que abarcasse este assunto, 
este e este. Se eu conseguisse fazer esse trabalho, ela, o 

grupo, dar!me!ia equivalência a 3 das disciplinas. Não é 

equivalência é creditação. Outra, afirmou!me que por um 

mero formalismo, até porque eu estou a trabalhar num 

assunto que se está aqui a estudar, que bastaria que nesse 

trabalho incluísse uma temática da minha área. Portanto, 
digamos que eu poderia fazer 4 disciplinas com 1 trabalho. 
Para outra disciplina, que é diferente, teria que realizar um 

trabalho, só. E inglês que eu vou pedir creditação, porque 

segundo aquilo que tenho em inglês, os artigos que tenho 

publicados, não haverá problema. 
 

 

 

 

 

! Pensei o que é que tinha, o que é que podia, vi os 
programas, tirei!os da net, li!os, vi naquilo tudo o que é que 

eu podia, o que é que eu sabia, o que era patetice embora 

fosse engraçado repetir certas cadeiras, algumas delas eu 

dominaria com certeza. 
 

 

 

! A somar aos trabalhos de grupo daqui, às avaliações daqui, 
ao trabalho profissional que tenho ao de mãe, mulher, dona 

de casa... 
! A minha carga horária neste semestre era muito pesada. 
! A falta de tempo. Não é o trabalho, eu gosto de trabalhar, é 

a falta de tempo. 
 

 

! Eu penso que poderia ser feito de outra forma, que era um 

portefólio consubstanciado, bem fundamentado, com 

testemunhos. Poderia ser numa 1ª fase avaliado por essas 
pessoas e essas pessoas poderiam evitar que fizesse!mos 
mais um trabalho e mais um trabalho. Ou então não, não 

chega, tem que fazer mais isto”…Ora se eu tenho artigos 
escritos, tenho tese, tenho relatórios... se calhar bastava isso 

como documento. 
! …se calhar bastava olhar e analisar em pormenor o 

portefólio, como uma 1ª etapa. Porque são pessoas com uma 

actividade profissional e familiar, há muita coisa em jogo. 
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Opinião do 

entrevistado em 

relação ao processo 

de Creditação de 

Qualificações da UL. 

 

 

 

 

 

 

! Vantagens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Problemas 

! …fiquei muito satisfeita por saber que havia essa hipótese 

de valorizar outras competências… 

! Eu achei muito engraçada a primeira ideia que tive, vai ser 
fácil, óptimo. 
!...a creditação como satisfação pessoal! E a lei admite que... 
nós estamos a pagar as propinas, temos direito às cadeiras 
todas, mas se há coisas que fizemos, já fomos avaliados e já 

provámos que sabemos... podemos estar a fazer uma outra 

disciplina que também nos interessa e podemos fazer... 
 

! Porque ninguém é obrigado, só faz quem quer. Não 

podemos cortar as hipóteses a uma pessoa que queira pedir 
creditação e que faz todo o sentido que o faça. 
! É claro que é uma mais!valia. Por favor, mantenham isso! 
! Em termos pessoais é muito gratificante, saber que posso 

usufruir de coisas que me deram já tanto trabalho a 

conquistar e que só me permitiram não ir para o 

desemprego. 
! Dá!me muita satisfação pessoal, muita satisfação pessoal. 
 

! Eu trouxe os documentos todos para a reunião, mas prove!

me realizando um trabalhinho, então eu vou fazer um 

trabalhinho que me vai tirar uma semana de outra coisa, 
estudar para um exame daqui, por exemplo…“Esta Sra. Já 

respondeu a isso, tem documentos que comprovam isso”. 
Não é criar excepções é ver outras hipóteses. 
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Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

Regulamento Específico do Processo de Creditação das Qualificações 

(Enquadramento Legal: Decreto-Lei nº 64/2006 de 21 de Março) 

 

Artigo 1º 

Júri das Provas de Creditação 

1. O Júri das provas de creditação é nomeado pela Comissão Coordenadora do Conselho Científico da 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. 

2. O Júri é constituído por três docentes da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e ainda por um 

técnico do Instituto de Orientação Profissional da UL. 

Artigo 2º 

Competências do Júri 

É da competência do Júri: 

a. Admitir ou rejeitar os pedidos de creditação recebidos; 

b. Avaliar as provas de creditação dos candidatos admitidos; 

c. Decidir sobre a atribuição de creditação à(s) unidade(s) curriculare(s) requeridas; 

d. Propôr à Comissão Coordenadora do Conselho Científico o número de créditos ECTS correspondentes 

a cada unidade curricular à qual foi atribuída a creditação.   

Artigo 3º 

Deliberação do Júri 

Da deliberação do Júri cabe reclamação dirigida à Comissão Coordenadora do Conselho Científico da Faculdade 

de Farmácia da Universidade de Lisboa. 

Artigo 4º 

Provas de Creditação 

1. As provas de creditação incluem: 

a. Um dossiê pessoal, organizado com a finalidade de documentar a experiência e formação a 

creditar, bem como a relevância científica de tal experiência ou formação, considerando o 

plano de estudos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas em que o candidato 

ingressou; 

b. Um trabalho teórico sobre a formação que se pretende demonstrar possuir; 

c. A defesa do dossiê pessoal e do trabalho teórico  perante o Júri referido no Artigo 1º. 

 

2. A decisão de atribuição de créditos ECTS é da competência da Comissão Coordenadora do Conselho 

Científico da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, sob proposta do Júri de creditação. 



 

Artigo 5º 

Dossiê 

1. O dossiê pessoal inclui o Curriculum Vitae do candidato, com particular incidência sobre a actividade ou 

experiência que o candidato pretende ver avaliada no âmbito do processo de creditação. 

2. Cabe ao candidato indicar a ou as unidades curriculares que entende ser alvo de creditação. 

3. O dossiê inclui as provas legais necessárias ao testemunho da duração, localização e características da 

actividade exercida. 

4. Cabe ao candidato indicar no dossiê as informações sobre as entidades patronais ou demais pessoas 

envolvidas na actividade exercida pelo candidato, bem como os cargos e as responsabilidades dessas 

entidades ou pessoas. 

Artigo 6º 

Trabalho Teórico 

1. O trabalho teórico consiste num documento pormenorizado sobre a actividade exercida pelo candidato 

passiva de creditação. 

2. O trabalho teórico descreve: 

a. Uma visão geral do tipo de actividade exercida. 

b. A função ou funções do candidato na actividade exercida. 

c. Os objectivos da actividade. 

d. Os resultados da actividade. 

e. Uma justificação da aplicação do trabalho a uma unidade ou unidades curriculares do plano de 

estudos.  

3. O trabalho teórico terá a extensão máxima de 9000 (nove mil) palavras, em texto dactilografo a 1,5 espaços, 

numa folha A4 com pelo menos 2,5cm em todo o redor. Deve ser usada a letra padrão de 12 pontos.  

Artigo 7º 

Defesa do Dossiê e do Trabalho Teórico 

1. O candidato tem o prazo de 180 dias (calendário), a partir da data do requerimento de creditação, para 

apresentar os documentos (dossiê e trabalho teórico) exigidos. 

2. O Júri tem o prazo de 30 dias (calendário) para avaliar os documentos. 

3. O Júri informa o candidato por correio electrónico sobre a hora e o local da defesa do dossiê e do trabalho 

teórico. 

4. A defesa tem a duração máxima de 60 (sessenta) minutos a distribuir equitativamente entre o Júri e o 

candidato. 

5. A atribuição de número de créditos ECTS é divulgada após decisão da Comissão Coordenadora do 

Conselho Científico da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. 

Artigo 8º 

Efeitos e Validade 

A aprovação no processo de creditação traduz-se: 

a. Na isenção de uma ou várias unidades curriculares do plano de estudos em que o candidato 

ingressou e atribuição do número de créditos ECTS correspondentes. 



b. Para efeitos do disposto no número anterior, estipula-se como 60 (sessenta) créditos ECTS o 

número máximo possível de créditos a atribuir neste processo. 

c. A isenção de uma ou várias unidades curriculares ou a atribuição de créditos, implica o 

pagamento de uma quantia a fixar anualmente pela Universidade de Lisboa, constituindo 

receita da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. 

Artigo 8º 

Certidão 

1. Pode ser emitida a pedido do interessado, uma certidão de creditação de formação e experiência 

profissional. 

2. A certidão é bilingue, sendo emitida em português e inglês. 

Artigo 9º 

Outros Assuntos 

A resolução de outros assuntos não explicitados neste regulamento é feita caso a caso pela Comissão Comissão 

Coordenadora do Conselho Científico, referida no Artigo 1º. 
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