
 

 

PROJECTO DE RECOMENDAÇÃO 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Tema: Tratado de Bolonha 

 

Numa humanidade em constante aperfeiçoamento subsiste a 

indispensabilidade de tornar a Europa cada vez mais unida. Privamos pela 

igualdade dos países da Europa e consideramos extremamente indispensável, 

equalizar o grau de ensino. 

O Tratado de Bolonha é uma oportunidade para o ensino superior 

português estar a par dos seus parceiros Europeus (mais desenvolvidos). A 

reformulação dos cursos e redução da sua duração era algo imprescindível que 

Bolonha tornou obrigatório.  

A Convenção ou Tratado de Bolonha é um tratado europeu que visa a 

estandardização do ensino universitário e politécnico dos países concernentes à 

União Europeia. Para além do ensino os graus académicos serão também 

uniformizados, com a supressão do grau de bacharelato. 

Deixemo-nos de visões idílicas que o sistema como estava era bom, 

porque não era. Existem diferentes provas, a baixa quantidade de doutorados, 

o persistente subdesenvolvimento do país (o ensino superior não deve ser um 

dos principais motores para o desenvolvimento?), a dificuldade de 

reconhecimento dos profissionais portugueses no estrangeiro (tirando honrosas 

excepções), etc... 

Bolonha insere a componente de "conhecimento" num sentido mais lato 

em oposição à limitação de emissão de "conhecimentos técnicos"  

presentemente exercido na maioria das universidades portuguesas 

transformando-as em politécnicos. Bolonha possibilita esta inserção a partir do 

momento que é aceite um aluno fazer um determinado conjunto de ECTS do 

que ele desejar, sejam disciplinas de outras faculdades, de outras 

universidades, cursos linguísticos, etc... O aluno passa a ter uma liberdade 



 

muito maior de escolha do seu próprio conhecimento. A componente Humana 

passa a ser avaliada. 

Bolonha vem finalmente dar um "abanão" ao sistema. E o ensino, tal 

como a saúde, são direitos elementares de um cidadão. 

Bolonha comporta uma grande mobilidade! A mobilidade que Bolonha 

comporta diz respeito a "tudo", disciplinas, mestrados, doutorados, estágios, 

empregos... Ter um diploma que é reconhecido em todos os Estados Membros 

da U.E. ajuda a mobilidade em todos os momentos profissionais. O Tratado de 

Bolonha, tal como qualquer tecnologia, pode ser bom ou mau, tudo depende da 

funcionalidade que se lhe dá. 

Tal como todos os temas, todos têm reais benefícios e todos comportam 

prejuízos. Consideramos que subsiste falta de informação, falta de comunicação 

e de longos debates sobre tal tema, que é extremamente importante equalizar 

o ensino em toda a Europa. Porque os jovens de hoje, são os políticos de 

amanhã e a nossa medida é: 

 

1.  Acções de formação e debates por todo o país, sobre os benefícios 

que o Tratado de Bolonha comporta para o desenvolvimento do 

nosso país e dos nossos profissionais. 

2.  Criação de um canal Europeu alusivo ao tema do debate: “União 

Europeia: Participação, Desafios, Oportunidades”. 

 

 


