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 C R I S T I N A  B E R N A R D O  S I L V A

O legado  
da Covid-19

O momento é de transformação para o Ensino Superior, mas as tendências 
que estão a verificar-se não são novas nem surpreendentes. A pandemia 

apenas acelerou um processo inevitável. O e-learning irá permanecer, mas o 
ensino presencial é visto como indispensável pelos responsáveis de algumas 

das principais instituições de Ensino Superior nacionais
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Ensino Superior

A pandemia Covid-19 e as medidas de confi-
namento forçaram as instituições de Ensino 
Superior a uma adaptação apressada, de for-

ma a dar a melhor resposta possível num momento de 
grande incerteza. Muitas mudanças funcionaram bem 
e são para manter no pós-pandemia, outras nem tan-
to. As adaptações com vista ao mundo pós-pandemia 
continuam a ser feitas e a única certeza é a de que nada 
será como antes.

O b-learning (ou blended learning) – conjugação 
de ensino à distância com o presencial – é uma das 
grandes apostas do Ensino Superior para o futuro, mas 
tem ainda um longo caminho a percorrer até se tornar 
a solução ideal, uma vez que muitas instituições ainda 
estão a tentar perceber o que deve ou o que não deve 
ser mantido. Há, no entanto, uma opinião comum en-
tre os reitores de algumas das principais universidades 
portuguesas: o ensino presencial é preferível ao ensino 
à distância e não pode ser dispensado.

“Por mais virtuosas que sejam, as tecnologias e pla-
taformas digitais não substituem a interação física nas 
relações professor-estudante. O diálogo, a entreajuda, as 
sinergias e a empatia que se estabelecem numa sala de 
aula favorecem claramente o processo de ensino-apren-
dizagem. Creio, aliás, que a validade desta premissa 
saiu reforçada com a experiência de ensino à distância, 
durante a pandemia”, sublinha o reitor da Universida-
de do Porto e presidente do Conselho de Reitores das 
Universidades Portuguesas (CRUP), António de Sousa 
Pereira. No mesmo sentido, a reitora da Universidade 
de Évora, Ana Costa Freitas, considera que o contacto 
humano é indispensável. “Há uma cultura oral que faz 
parte do nosso crescimento e que nós temos de garantir 
que coexiste com o mundo digital”, explica. No que diz 
respeito ao modelo misto de ensino, Ana Costa Freitas 

reconhece que “fará sentido em alguns casos”, embora 
“não exatamente o atual”, já que o modelo presencial 
continua ser “nitidamente preferencial”.

Sobre o processo de adaptação a que a pandemia 
obrigou, o reitor da Universidade de Coimbra (UC), 
Amílcar Falcão, aponta como exemplo concreto do que 
está a correr bem o desenvolvimento de uma platafor-
ma tecnológica com “várias características únicas”, que 
dá à instituição que ele dirige “uma inegável vantagem 
competitiva”. Trata-se de uma plataforma semelhante ao 
Zoom, “que cria um ambiente de sala de aula do futuro, 
interligada com a estrutura dos serviços académicos, 
permitindo realizar aulas e avaliações à distância”. O 
responsável da UC classifica igualmente como positiva 
a componente emocional por detrás das adaptações 
provocadas pela Covid-19. “Houve uma assunção da 
proteção individual e da proteção coletiva que superou 
as minhas expectativas”, confessa. “A academia uniu-se, 
e isso aumentou a autoestima da instituição, porque 
veio provar que, em conjunto, podemos enfrentar e 
ultrapassar até mesmo as maiores adversidades.” 

Por seu lado, o presidente do Instituto Politéc-
nico de Setúbal (IPS), Pedro Dominguinhos, realça 
duas fases do processo de digitalização decorrente da 
adaptação à pandemia: uma primeira fase referente 
ao ensino remoto de emergência, e uma segunda já 
com “processos mais estruturados, mais robustos e 
alicerçados em conhecimento mais sedimentado e 
mediado por especialistas”. Entre as duas fases, houve 
um “forte investimento na formação pedagógica e no 
desenvolvimento de competências dos docentes, bem 
como no investimento na infraestrutura e em soluções 
tecnológicas que garantissem as condições adequadas 
a um modelo híbrido ou, em casos de confinamento, 
totalmente à distância”. Mas, acrescenta, “também ao 

“Há uma cultura oral 
que faz parte do nosso 
crescimento e que nós 
temos de garantir  
que coexiste com  
o mundo digital”

“As tecnologias  
e plataformas digitais 
não substituem  
a interação física  
nas relações  
professor-estudante”

ANA COSTA FREITAS
Reitora da 
Universidade  
de Évora

ANTÓNIO DE 
SOUSA PEREIRA 
Reitor da 
Universidade 
do Porto  
e presidente  
do CRUP
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nível dos processos de comunicação e administrativos, 
o processo de digitalização foi intensificado, tornando 
a interação mais virtual”.

C O N F I N A M E N T O S  A R R U Í N A M 
E X P E R I Ê N C I A  A C A D É M I C A 
A Universidade Católica Portuguesa (UCP) “já estava 
preparada para o ensino online e, em 24 horas”, colo-
cou “todos os graus de ensino a funcionar à distância”, 
lembra a reitora, Isabel Capeloa Gil. Uma adaptação que 
proporcionou a criação de novos hábitos na instituição. 
As reuniões online e os eventos por streaming “acrescen-
taram valor ao futuro da universidade e da sua projeção 
internacional”, esclarece. Quanto ao que correu menos 
bem no processo de adaptação à pandemia Covid-19, 
Isabel Capeloa Gil concorda com a ideia de que o regime 
exclusivo de aulas à distância não deve ser mantido e 
assinala “a natural falta de convívio presencial entre os 
estudantes e dos estudantes com os professores”, pro-
vocada pelos confinamentos, como a razão “que tornou 
menos feliz a experiência académica”.

No mesmo sentido, Ana Costa Freitas lamenta que os 
estudantes não tenham tido “a oportunidade de viver em 
pleno a experiência de ser estudante universitário. Foi 
algo que não conseguimos nem conseguiremos nunca 
substituir”. Para a reitora da Universidade de Évora, o 
modelo de ensino presencial é o que “melhor responde 
aos anseios dos estudantes, seja ao nível da formação 
propriamente dita seja do bem-estar psicológico e 
mental e das relações sociais, fundamentais para uma 
saudável vivência em sociedade”. Reconhecendo que o 
modelo misto dificulta a permanência de alguns estu-
dantes na cidade, Ana Costa Freitas espera “vivamente 
em setembro voltar ao normal”.

“As reuniões online  
e os eventos 
por streaming 
acrescentaram valor  
ao futuro da 
universidade  
e da sua projeção 
internacional”
ISABEL CAPELOA GIL 
Reitora da 
Universidade 
Católica 
Portuguesa
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Mas nem só de estudantes vive uma instituição de 
Ensino Superior. Pedro Dominguinhos realça o papel 
dos docentes neste processo, considerando que “foram 
verdadeiros heróis”. Mas foram-no “com enorme esfor-
ço e com base no conhecimento, que foi estruturado, 
refletido e não casuístico”, ressalva. “Foi criado um 
grupo transversal no IPS com o objetivo de discutir e de 
definir orientações, procedimentos, identificar recur-
sos e conteúdos, bem como definir e implementar um 
plano de formação que foi muito bem-sucedido.” No 
entanto, o processo tem sido feito à custa de um enorme 
desgaste, “o que significa que particular atenção tem de 
ser dada ao bem-estar dos trabalhadores, uma área que 
deverá merecer particular cuidado na política de gestão 
de pessoas”, alerta o também presidente do Conselho 
Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos.

Amílcar Falcão nota, por seu lado, que, apesar do 
desgaste, as vicissitudes da pandemia tornaram a Uni-
versidade de Coimbra mais forte. “Conseguimos ante-
cipar muitos problemas, estando sempre um passo à 
frente do SARS-CoV-2. Estamos hoje mais conscientes 
das nossas forças e das nossas limitações, e isso é fun-
damental para que possamos adotar estratégias mais 
robustas e baseadas na evidência produzida sob enorme 
pressão.” O aspeto negativo que ele salienta prende-se 
com o desempenho da tutela que, segundo o reitor, 
fornecia informações e instruções de forma pouco es-
truturada. Mas essa foi “uma lacuna transversal e não 
específica do Ensino Superior”, considera.

C U R S O S  PA R A  O  P Ó S - PA N D E M I A
Num mundo que está a mudar rapidamente, as ins-
tituições de Ensino Superior têm um papel crucial na 
formação dos novos profissionais que irão contribuir 
para reconstruir a economia. A formação na requali-
ficação da população ativa poderá também ajudar a 
amortecer o impacto da pandemia. A aceleração da 
transição digital do País – que era já uma tendência 
antes da Covid-19 –, feita num curto espaço de tempo, 
com reflexos em instituições e empresas que migraram 
muitas das suas atividades, serviços e negócios para o 
ambiente remoto, “poderá ter precipitado as trans-
formações laborais ditadas pelas novas tecnologias e a 
consequente reconfiguração do mercado de trabalho”, 
considera o presidente do CRUP. É, portanto, natural 
que “as profissões associadas à transição digital e à in-
dústria 4.0” façam parte das áreas que irão ter maior 
empregabilidade. É o caso de profissões ligadas “ao 
software, à programação informática, à Inteligência 
Artificial, à automação e robótica, à Internet das Coisas, 
à realidade virtual e aumentada, ao marketing digital, 
ao e-commerce, ao web design, às redes sociais ou ao 
big data”, enumera.

Já a reitora da UCP defende que os cursos em que a 
interdisciplinaridade está mais presente são as melhores 
apostas para quem vai agora começar a frequentar o 
Ensino Superior, “por exemplo: Direito e Gestão; Filo-
sofia, Política e Economia”, esclarece. “Acresce a estes a 
grande aposta da UCP, para o próximo ano letivo, na sua 
nova Faculdade de Medicina”. Ana Costa Freitas refere 
que existem diversas áreas que podem ser apontadas 
como apostas de futuro, mas que “a melhor aposta 
para quem vai agora começar a frequentar o Ensino 

“Ao nível dos processos 
de comunicação  
e administrativos, 
a digitalização foi 
intensificada, tornando 
a interação mais 
virtual”
PEDRO DOMINGUINHOS 
Presidente do 
Instituto Politécnico  
de Setúbal
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Superior é seguir com determinação e empenho o seu 
sonho e dedicar-se a 100% ao curso, envolvendo-se 
nas atividades complementares à sua disposição e que 
possibilitam a aquisição de soft skills, valorizadas de 
forma transversal”. É que “em Portugal mais de meta-
de dos jovens fica todos os anos fora da universidade 
e, dentro do grupo de portugueses entre os 25 e os 64 
anos, apenas 6% têm uma licenciatura”, daí a necessida-
de de se “apostar na diversificação da oferta formativa 
para atrair mais alunos”, avisa. 

O presidente do IPS sublinha que o mercado de tra-
balho atual é “extremamente dinâmico e volátil”, o que 
implica alguns riscos nas previsões. No entanto, destaca 
três áreas essenciais: em primeiro lugar, a área digital, 
“de uma forma mais abrangente, além das tecnologias 
de informação”, em que se incluem big data, ciência de 
dados, Inteligência Artificial e multimédia; em segun-
do lugar, as áreas da saúde, da qualidade de vida e do 
desporto; finalmente, “as questões da sustentabilida-
de, de uma forma abrangente, incluindo o ambiente, a 
energia, a economia e gestão, a tecnologia”. No entanto, 
destaca principalmente “a importância de abordagens 
multidisciplinares, de metodologias pedagógicas ativas 
e, acima de tudo, a necessidade de procurar e de estar 
disposto a aprender”.

Na mesma linha, Amílcar Falcão realça que “há 
profissões com décadas que irão continuar a ser im-
prescindíveis por muitas décadas”, que “o cruzamento 
de saberes é a chave para a resolução de muitos dos 
desafios societais”, que “quem é bom é bom, indepen-
dentemente do curso que tira”, e que “as denominadas 
soft skills são absolutamente essenciais” para quem am-
biciona ter uma carreira de sucesso. “Quem acaba uma 
formação superior está finalmente habilitado a aprender 
a fazer alguma coisa que a sociedade reconheça como 
interessante e valiosa para o bem comum.”

“A academia  
uniu-se, e isso veio 
provar que, em 
conjunto, podemos 
enfrentar  
e ultrapassar as 
maiores adversidades”
AMÍLCAR FALCÃO 
Reitor da 
Universidade 
de Coimbra
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Acompanhamento personalizado, internacionalização, empregabilidade. Os objetivos 
educativos da Universidade Europeia (UE) refletem uma visão de futuro assente no 
compromisso de formar profissionais e cidadãos orientados para o progresso social

Assegurar que cada estudante adquire 
as ferramentas necessárias à empre-
gabilidade (UE tem 97,7% de empre-
gabilidade global), garantindo-lhe 

competências nas áreas humanas, digital e de 
gestão de negócio; reinventar os modelos de en-
sino de acordo com as necessidades do mercado; 
ser uma instituição construída com estudantes 
e para estudantes, em que a aprendizagem e 
crescimento são constantes. São estes os pilares 
da UE, que tem vindo a adaptar a sua oferta aos 
novos perfis de estudantes criados pelo desen-
volvimento tecnológico e pelo contexto socioe-
conómico atual: pessoas que procuram modelos 
de ensino mais flexíveis, híbridos ou online. O 
ensino presencial, o sentido de pertença e a inte-
ratividade continuam presentes nos três campus 
da universidade, mas há uma aposta crescente 
em metodologias e modelos inovadores.

ESTUDANTES NO CENTRO
Antecipando as necessidades, o ano 2020 ficou 
marcado pela implementação do Experiential 
Learning Hyflex – um modelo de ensino cen-
trado nas necessidades individuais dos estu-
dantes e no tempo de que dispõem, garantindo 
uma experiência imersiva e acesso à informação 
em qualquer lugar. Este modelo permite o en-
sino no campus e a distância.

ENSINO A DISTÂNCIA
Desde 2019, a instituição apostou no desen-
volvimento de modelos de ensino a distância e 
online, com a colaboração de especialistas em 
aprendizagem online e um campus virtual com 

OFERTA  
INOVADORA
A experiência  

de mais de 100 anos 
não impede a inovação 

  L I C E N C I A T U R A S 
 D U P L A S

Direito + Gestão; Gestão 
de Recursos Humanos  

+ Gestão; Turismo  
+ Gestão Hoteleira; 
Gestão Hoteleira + 
Gestão; Psicologia 

+ Recursos 
Humanos; Ciências 
da Comunicação + 

Marketing e Publicidade; 
Engenharia Informática  
+ Informática de Gestão 

 P R O G R A M A S 
 L E C I O N A D O S

 E M  I N G L Ê S 
Incluem um semestre 

numa universidade 
internacional parceira: 

Degree in Management; 
Master in Management; 

Design Global;  
Games Development;  

Creative Technologies; 
Degree in Sports 

Management

a tecnologia mais recente. São formas diferen-
tes de lecionar dirigidas a quem não encontra 
no regime presencial o sistema de ensino ideal. 
Uma elevada qualidade académica, flexibilidade 
e capacidade de adaptação a diferentes ritmos 
de vida são as palavras de ordem.

EXPERIMENTAÇÃO COMO MÉTODO
Em paralelo, a instituição continua a proporcionar 
uma aprendizagem baseada na investigação cien-
tífica e no método de experimentação Learning 
by Doing, através de aulas práticas laboratoriais, 
exercícios de shadowing, conversas com profis-
sionais, workshops, contacto com empresas atra-
vés de seminários, casos reais e visitas de estudo. 
Os estudantes podem ainda realizar práticas de 
exploração vocacional através do Problem-Based 
Learning (PBL), com salas de observação, simula-
ções, role-play e salas de atendimento. Para uma 
aproximação ao mercado laboral, são utilizados 
softwares profissionais de hotelaria e turismo e 
softwares de simulação em gestão.

CURRÍCULO VARIADO
Pensada para uma aprendizagem ao longo da 
vida, a experiência educativa abrange licencia-
turas duplas, programas em inglês e um amplo 
conjunto de especializações para profissionais 
e executivos. A oferta formativa inclui 18 licen-
ciaturas, 7 duplas licenciaturas, 11 mestrados,  
29 programas de executivos e 3 doutoramen-
tos. As áreas de Gestão, Tecnologia e Ciências 
Sociais serão alvo de reforço, com os olhos  
no futuro e nas exigências do 
mercado de trabalho.

Uma referência em 
constante adaptação

UNIVERSIDADE EUROPEIA
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► O TRIUNFO DA CIÊNCIA
Se há efeito estrutural que uma esco-
la de negócios e ciências empresariais 
pode extrair da pandemia de Covid-19, 
é o aumento da importância dos fatores 
científicos, do conhecimento e da rapidez 
de acesso a informação baseada em dados 
credíveis. Esta crise demonstrou que, em 
plena pós-modernidade – num período 
de falta de confiança nas grandes narra-
tivas do racionalismo e, portanto, no pro-
gresso ilimitado da ciência – foi possível 
encarar a realidade como compreensível 
e agir sobre ela com resultados cabais.

Esta constatação tem grandes impli-
cações no ensino das ciências empre-
sariais e na investigação académica que 
é fundamental realizar sobre o novo 
paradigma, acentuadamente digital, 
introduzido na economia portuguesa, 
europeia e mundial.

► MODELO DE ENSINO MISTO
A Coimbra Business School compreen-
deu muito cedo a relevância do que 
estava em causa: suspendeu as aulas 
presenciais a 10 de março de 2020 para 
preservar a saúde da comunidade aca-
démica e, no dia seguinte, começou a dar 
aulas por videoconferência. Poucos dias 
depois, todos os estudantes de licencia-
turas, mestrados, MBA e pós-graduações 
tinham todas as aulas nas plataformas 
digitais. A escola nunca fechou.

Os docentes passaram a incluir na 
programação letiva formas síncronas 
e assíncronas de interação com os es-
tudantes. Aproveitando a vantagem de 
a escola já assentar num modelo misto 
de ensino (b-learning), conceberam e 
desenvolveram conteúdos específicos 
para o teletrabalho, total ou parcial. Ao 
longo de um ano, a escola construiu uma 
forma de ensinar que não abandonará 
quando a pandemia passar: um modelo 
misto de ensino digital e presencial, por-
que sem este último não há experiência 
académica completa.

► O MELHOR DOS DOIS 
MUNDOS 
Não faz sentido prescindir das vanta-
gens da digitalização: aulas gravadas, 
novos modos de partilha de conteúdos, 
de participação e interação, formas ino-
vadoras de ensinar, pesquisar e tratar a 
informação.

As salas de aula da Coimbra Business 
School estão equipadas com sistemas de 
videoconferência, ecrãs digitais interati-
vos, câmaras de vídeo e sistemas de som. 
Cada estudante pode escolher as aulas em 
que quer participar ao vivo, acompanhar 

 C O N T E Ú D O  P A T R O C I N A D O

Preparar quadros para a economia do futuro. 
Investigar os efeitos da digitalização acelerada. 

Criar condições para o sucesso de negócios  
e iniciativas públicas e privadas

P O R  P E D R O  N U N E S  D A  C O S T A  
Presidente da Coimbra Business School | ISCAC

COIMBRA BUSINESS SCHOOL

Ciência  
e negócios  

como aliados
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profundas mudanças nos hábitos dos 
agentes económicos.

As acelerações e travagens em diver-
sos setores durante o último ano levaram 
muitos profissionais, sobretudo gestores, 
a sentirem necessidade de se atualizarem 
e adquirirem novos conhecimentos e 
competências. A formaçãoterá um papel 
central para que profissionais e empresas 
ultrapassem a crise económica e social. 
Nunca, como agora, a formação foi tão 
necessária: quem não parar para pensar e 
analisar o que a ciência diz sobre as mu-
danças que os anos de 2020 e 2021 estão 
a operar, não terá sucesso nos negócios.

► NOVO CENTRO  
DE INVESTIGAÇÃO
Em Coimbra, Lisboa, Porto e Figueira da 
Foz, a Coimbra Business School está a 
transformar algumas disciplinas em labo-

ratórios vivos sobre o que está a acontecer 
no mundo, através de modelos de ensino 
ativos. Favorece as dinâmicas individuais, 
a aprendizagem ativa e a autonomização, 
colocando os estudantes no centro do 
processo. Esta forte interação entre in-
vestigação e aplicação prática está a criar 
soluções inovadoras que são fortíssimas 
mais-valias. Em 2021 foi lançado o CBS 
Research Centre – Centro de Investiga-
ção em Ciências Empresariais, focado na 
investigação científica multidisciplinar 
aplicada às necessidades da sociedade 
e das organizações públicas e privadas, 
estreitando parcerias com unidades de in-
vestigação nacionais e internacionais. No 
próximo ciclo de avaliações da Fundação 
para a Ciência e Tecnologia, a Coimbra 
Business School conta já ter uma avalia-
ção que permita lançar 
doutoramentos.

à distância ou assistir em diferido.
A experiência académica presencial 

é mais do que os conteúdos lecionados 
e do que a relação aluno-professor. 
Para ensinar e produzir ciência, o con-
tacto entre as pessoas, a socialização e 
a interação académica presencial são 
insubstituíveis. Por isso, esta instituição 
empenha-se em garantir aos estudantes, 
investigadores e docentes o livre acesso, 
sanitariamente seguro, a laboratórios e 
salas de aula.

► AMBIENTES CADA VEZ MAIS 
DIGITAIS
A digitalização acelerada da economia 
veio colocar às empresas e organizações 
questões prementes relacionadas com a 
interpretação e antecipação do futuro. 
A reestruturação económica e social 
impõe a preparação de ambientes cada 
vez mais digitais e interligados: vai ser 
preciso gerir crises e reforçar áreas de 
IT como a cibersegurança e a gestão de 
fraude; os recursos humanos serão uma 
área sensível, já que as pessoas adquiri-
ram novas noções do que é compatibi-
lizar realização profissional e felicidade 
pessoal; há áreas de negócio, como o 
e-commerce, cujo impacto nos hábitos 
de consumo terá de ser estudado, me-
dido, avaliado e transposto para novas 
modalidades de gestão.

► RESPONDER AO DESAFIO
Este tempo exige que uma escola de 
ensino superior saiba produzir conhe-
cimento estratégico, ensinando-o aos 
seus estudantes e transferindo-o para as 
empresas e organizações suas parceiras. 
O foco está em investigar e preparar 
profissionais e gestores para sucessivas 
vagas de relocalização de atividades e 

CERCA DE 100%
É a taxa de 
empregabilidade 
global à saída dos 
cursos da Coimbra 
Business School, com 
cursos cuja procura de 
licenciados supera o 
número de estudantes 
formados.
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N o atual contexto de transformação digital, acelerada
pelo distanciamento físico imposto pela pandemia, não
é de estranhar que entidades como o World Economic

Forum (WEF) identifiquem como profissões do futuro as mais 
tecnológicas e viradas para dados: Engenheiros, Especialistas em 
inteligência artificial ou em aquisição de talento ou em satisfação 
do cliente; Gestores de marketing digital. A componente de digi-
talização/automação parece dominar estas profissões. Ao ponto de 
conseguirmos imaginar que as pessoas deixem de ser necessárias 
para desempenharem algumas destas tarefas no futuro.

Por outro lado, as características mais “humanas” que temos 
poderão ser a chave para nos distinguirmos enquanto profissionais. 
Interpretar a informação e tornarmos a nossa opinião e a nossa 
presença relevantes são skills a não menosprezar. Dados recentes 
do WEF identificam as 10 competências mais relevantes para 2025:

1 . Pensamento analítico e capacidade de inovação;
2 . Capacidade de aprender;
3 . Capacidade de resolver problemas complexos;
4 . Pensamento e análise crítica;
5 . Criatividade, originalidade e iniciativa;
6 . Liderança e influência;
7 . Uso de tecnologia;
8 . Programação;
9 . Resiliência, flexibilidade e tolerância ao stress;
1 0 . Raciocínio.

Ou seja, a tecnologia está lá, mas também os elementos de cria-
tividade/influência, e de raciocínio/reflexão. Resumindo, estamos 
a pedir muito a estes profissionais do futuro: que tenham com-
petências digitais sempre atuais, que tenham aquele “intangível 
soft” que faça deles únicos, para além de serem conhecedores da 
sua área de especialização (seja gestão, psicologia ou engenharia 
de materiais, por exemplo).

Como preparar estas pessoas para o futuro? Necessariamente 
com tempo: com formação ao longo da vida, para além da com-
binação licenciatura-mestrado. Para desenvolver competências 
de criatividade ou análise crítica também é preciso dar tempo às 
pessoas para uma formação humanista e mais generalista (para 
além de aprenderem código e afins). Não podemos esquecer que 
as boas ideias de negócio surgirão para satisfação dos desejos 
destas pessoas do futuro – que sejam, então interessantes. Temos 
de cultivar o seu “Lado B”.

No ISEG temos desenvolvido a nossa imagem de marca de 
escola plural: de grande rigor quantitativo mas também de grande 
preocupação com o impacto das decisões de cada um (pessoa ou 
organização) na sociedade. Quem aqui se forma em Economia, 
Gestão, Finanças ou Matemática Aplicada terá a base quantitativa 
e tech para continuar a aprender sempre, mas também uma clara 
visão humanista – para que cada um siga a sua essência e esteja 
apetrechado com o melhor “solutions kit” para o problema que 
escolher resolver no mundo lá fora. 

Que competências nos 
pede o futuro?

O P I N I Ã O

As características mais 
“humanas” que temos 
poderão ser a chave 
para nos distinguirmos 
enquanto profissionais. 
Interpretar  
a informação  
e tornarmos a nossa 
opinião e a nossa 
presença relevantes 
são skills a não 
menosprezar. 
CLARA RAPOSO
Presidente – ISEG Lisbon School of Economics 
and Management

C A D E R N O  E S P E C I A L Ensino Superior
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N a reta final de mais um desafiante ano le-
tivo, surgem cada vez mais questões sobre 
se 2021/2022 marcará o regresso total à 

normalidade no Ensino Superior. Este cenário, que 
para muitos ainda é uma miragem, poderá ser uma 
realidade já em setembro, de acordo com as otimis-
tas previsões das autoridades de Saúde que admitem 
que Portugal vai atingir a tão esperada imunidade de 
grupo já este verão. 

No entanto, importa esclarecer o conceito de “nor-
malidade”, quando aplicado ao contexto do Ensino 
Superior. As mudanças a que assistimos, nos últimos 
meses, não apenas no que diz respeito à Educação, 
mas também no panorama socioeconómico, não 
poderão ser esquecidas, mas antes integradas numa 
“nova normalidade”. Afinal, as necessárias adaptações 
que todos fomos forçados a implementar trouxeram-
-nos melhores métodos de trabalho, novas formas
de nos relacionarmos e inúmeras oportunidades de
negócio que não podemos ignorar.

A tecnologia e o digital tiveram, indiscutivelmente, 
uma importante palavra a dizer neste processo de 
mudança e não será possível voltar atrás. O ensino 
à distância, exclusivamente online ou em formatos 
híbridos, a inteligência artificial aplicada às rotinas 
do dia-a-dia, a consolidação do teletrabalho ou os 
eventos 100% digitais já não são considerados ten-
dências ou fruto do momento, mas antes uma reali-
dade que vai continuar a evoluir nos próximos anos.

O desafio agora é garantir a devida adaptação dos 
recursos humanos a este novo paradigma, através 
de formação altamente especializada e com uma 
forte componente prática.  Às instituições de en-
sino compete a responsabilidade de criar cursos 
mais próximos das necessidades do mercado global, 
potenciando não apenas o conhecimento científico, 
mas também experiências em contexto real – e sem 
fronteiras.  

Por todos estes motivos, é seguro afirmar que não 
voltaremos às salas de aula tal e qual as conhecíamos. 
O espaço de aprendizagem é agora mais flexível, no 
espaço e no tempo, e mais digital, o que o torna capaz 
de responder às exigências do mercado de trabalho, 
também este em grande mutação e cada vez mais 
internacional. 

Porque não vamos 
regressar iguais às salas 

de aula?

O P I N I Ã O

O espaço de aprendizagem 
é agora mais flexível,  
no espaço e no tempo,  
e mais digital, o que o 
torna capaz de responder  
às exigências do mercado 
de trabalho, também este 
em grande mutação  
e cada vez mais 
internacional.
ELVIRA PACHECO VIEIRA
Diretora Geral do ISAG – European Business School

C A D E R N O  E S P E C I A L Ensino Superior
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A vida académica  
em tempo de pandemia

Muito do que as instituições do Ensino Superior têm para oferecer no campus 
passa pelas relações pessoais e profissionais que se estabelecem para o futuro. 

A quebra abrupta das relações interpessoais e a dificuldade na adaptação  
a um ensino completamente digital foram algumas das razões na origem  

da instabilidade psicológica e emocional nos alunos 
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Ensino Superior

A pandemia da Covid-19 implicou adaptações 
sem precedentes, forçando as instituições do 
Ensino Superior a adotarem um ensino remo-

to de emergência. Ao afetarem toda a experiência de 
aprendizagem e sociabilização dos estudantes, estas 
mudanças refletiram-se também de forma negativa na 
saúde mental da grande maioria dos alunos.

Sara Arezes sabe o que está a perder. A frequentar o 
2º ano de Economia da Universidade do Minho (UM), 
experimentou os benefícios de uma vida académica sem 
restrições, mas foi sol de pouca dura. Seis meses após 
o início das aulas, ainda caloira, a pandemia obrigou-a 
a trocar as salas de aula por um ecrã de computador e 
as relações sociais próprias do campus pelo isolamen-
to. “Infelizmente, grande parte da vivência académica 
ficou aquém do desejado”, lamenta esta estudante de 
20 anos, acrescentando que “o aprofundamento das 
amizades foi, inevitavelmente, prejudicado”. 

Embora Sara não acredite que exista correlação 
entre a sua empregabilidade ou valorização no mer-
cado laboral e a pandemia, reconhece que o processo 
de aprendizagem “ficou fortemente comprometido”, 
uma vez que a sua motivação foi abalada. Além disso, 
sentiu “uma sobrecarga de trabalho, pela diversifi-
cação dos instrumentos de avaliação”. Ainda assim, 
salienta que “o empenho da parte dos professores 
foi louvável e ajudou a superar algumas das adversi-
dades”. A residir com outros estudantes, Sara afirma 
igualmente que “a entreajuda estabelecida com os 
colegas revelou-se fundamental no confinamento, 

quer a nível académico, quer a nível psicológico”. 
Esta universitária da UM não está só. De acordo 

com inquéritos de duas associações de estudantes 
portuguesas, pelo menos nove em cada dez alunos 
reconhecem ter sido afetados de forma negativa pela 
pandemia, tanto a nível psicológico como no que se 
refere à aprendizagem.

A Associação de Estudantes da Faculdade de Ciên-
cias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lis-
boa (AEFCSH) realizou um inquérito a 483 estudantes 
entre 16 de fevereiro e 2 de março e concluiu que quase 
todos – 90% – os inquiridos sentiram que a sua saúde 
mental foi afetada pelo confinamento, refletindo-se 
principalmente na falta de motivação e no aumento 
dos níveis de ansiedade.

Segundo as conclusões do estudo conduzido pela 
AEFCSH, divulgadas em março, muitos dos estu-
dantes dizem ter sintomas de depressão, cansaço e 
fadiga relacionados com as horas passadas em frente 
ao computador, referindo ainda “o agravamento de 
situações psiquiátricas previamente diagnosticadas”. 
Além disso, quase 60% dizem não ter qualquer tipo 
de acompanhamento sobre questões de saúde mental.

U M  E M  C I N C O  E S T U D A N T E S  
T Ê M  P E N S A M E N T O S  S U I C I D A S
O estudo “Impacto do Confinamento na Academia de 
Coimbra”, da Associação Académica de Coimbra (AAC), 
aponta no mesmo sentido. Nesta análise, divulgada 
em fevereiro, 89% dos 1 484 estudantes questionados 

NÚMERO

396 909
é o total de alunos matriculados no Ensino 
Superior universitário e politécnico, em 2020.  
 46% eram alunos do sexo masculino  
e 54% do sexo feminino. O número de alunos  
tem aumentado todos os anos desde 2015, 
segundo os dados da Pordata.  
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afirmaram sentir-se emocionalmente fragilizados. Mais 
preocupante é o facto de um quinto dos alunos admi-
tir ter lidado com um ou mais pensamentos suicidas 
durante o confinamento.

Nas conclusões, destaca-se ainda o impacto finan-
ceiro nos agregados familiares dos estudantes. Um em 
cada três alunos tem dificuldades em pagar habitação 
e um em cada cinco reconhece problemas financeiros 
no que toca ao pagamento de propinas, o que poderá 
ter implicações na manutenção dos estudantes no En-
sino Superior já no próximo ano letivo. A comunidade 
de estudantes internacionais é uma das mais afetadas 
pela pandemia. Entre os inquiridos pelo estudo, 65% 
revelaram dificuldades em pagar as propinas.

Quanto à adaptação ao ensino à distância, a maioria 
dos estudantes inquiridos pela AEFCSH (41,6%) avalia 
a sua experiência com o nível 3, numa escala de 1 a 5. 
Já quanto às maiores dificuldades, os problemas téc-
nicos foram uma realidade sentida por cerca de 60% 
dos alunos, seguidos pelas falhas de comunicação, uma 
queixa por parte de metade dos inquiridos. Também os 
problemas com a adaptação dos docentes foram refe-
ridos por 41,2% dos alunos como umas das principais 
dificuldades neste inquérito, realizado entre os dias 16 
de fevereiro e 2 de março de 2021.

Sara Arezes reconhece dificuldades na passagem 
para o ensino à distância, mas garante que a experiência 
da aprendizagem online lhe possibilitou “uma maior 
flexibilidade na gestão do tempo”, porque “a genera-
lidade dos docentes disponibilizava as aulas gravadas 

Mulheres e jovens mais 
afetados
Um relatório da Moody’s divulgado em abril sublinha 
que o impacto da pandemia nos mercados laborais 
europeus foi particularmente severo para mulheres, 
jovens e trabalhadores com menos escolaridade, o que 
pode “atrasar a recuperação em países como Itália, 
Espanha e Portugal”. Para estes grupos, o desemprego 
provocado pela Covid-19 é “muito pior” 
do que o que resultou da crise financeira 
global de 2007-2008.

“O online possibilitou 
uma maior flexibilidade 
na gestão do tempo, 
porque os docentes 
disponibilizavam  
as aulas gravadas para 
serem visualizadas  
em diferido”
SARA AREZES 
Aluna do 2º ano 
de Economia  
na Universidade 
do Minho
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para serem visualizadas diferidamente. “Aliás, na mi-
nha opinião, a boa prática da gravação das aulas devia 
ser aplicada mesmo com o ensino misto ou o ensino 
presencial”, conclui.

Todas as dificuldades sentidas pelos estudantes em 
tempo de pandemia refletem-se igualmente no desem-
penho académico. O estudo da AAC, que foi realizado 
entre 17 e 31 de janeiro, revela ainda que 92% dos es-
tudantes inquiridos se sentiram “habitualmente mais 
desconcentrados e menos produtivos” em momentos 
“de estudo e/ou avaliação durante o confinamento”. 
Como resultado deste menor rendimento, quer no 
momento anterior e de preparação da avaliação, quer 
no momento da sua realização, oito em cada dez es-
tudantes referiram ter tido resultados abaixo do que 
esperavam “em grande parte das provas realizadas no 
período de quarentena”.

O estudo da AAC alerta para o último relatório do 
setor da saúde da OCDE, segundo o qual “Portugal é 
o quinto país da OCDE que mais consome ansiolíticos
e antidepressivos”. É previsível que a pandemia e o
confinamento “venham agravar esta situação, atingin-
do cada vez mais parcelas jovens da sociedade”, lê-se.
Durante este confinamento, “os estudantes universi-
tários encontram-se numa posição mais vulnerável a
todos os níveis e, em particular, a possíveis alterações
na sintomatologia depressiva, na capacidade funcio-
nal, as queixas de memória, no estado cognitivo e na
qualidade de vida, podendo resultar num aumento da
taxa de suicídio entre os estudantes do Ensino Supe-
rior português”.

O confinamento e o encerramento das instituições 
do Ensino Superior, devido à Covid-19, agravaram o 
estado de saúde mental da maioria dos estudantes, 
mas o problema vem de trás e é grave. 

Um estudo apresentado em janeiro de 2020, ou 
seja, antes do primeiro confinamento, revelava já que 
metade dos alunos das universidades e politécnicos 
nacionais estava em burnout, ou seja, tinha manifes-
tações físicas e mentais graves de um stresse crónico 
decorrente do trabalho académico. Segundo a pesquisa, 
muitas situações de burnout em estudantes do Ensino 
Superior têm raízes na crise financeira internacional 
que teve início em 2007-2008. Na opinião de João 
Marôco, professor do Instituto Superior de Psicologia 
Aplicada (ISPA) e coautor do documento – que prevê 
que a crise económica provocada pela pandemia irá 
agravar a situação a longo prazo –, este continua atual.  

O docente do ISPA acredita que, tecnicamente, o 
segundo confinamento correu melhor do que o pri-
meiro, uma vez que “as escolas já tinham alguma ex-
periência da primeira fase, como a avaliação online e 
as aulas síncronas via Zoom”. O bem-estar psicológico 
foi afetado, por exemplo, pelo chamado efeito Zoom – 
isto é, o cansaço mental e a procura de pistas visuais 
nos rostos dos alunos, com “desconforto psicológico 
e stresse na transmissão da mensagem nas aulas onli-
ne” –, mas este problema foi-se atenuando. Por outro 
lado, refere João Marôco, “as questões relacionadas 
com práticas fraudulentas nas avaliações online” e “as 
medidas adotadas para combater essas práticas fraudu-
lentas foram os principais fatores stressores no ensino 
à distância no segundo confinamento”. 

“As questões relacionadas 
com práticas 
fraudulentas nas 
avaliações online  
e as medidas adotadas 
para combatê-las foram 
os grandes fatores  
de stresse no ensino  
à distância”
JOÃO MARÔCO 
Professor do 
Instituto Superior 
de Psicologia 
Aplicada
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O contexto pandémico que assolou o mundo obrigou 
pessoas e organizações a uma adaptação radical. 
A nossa vida mudou, sem aviso prévio. Também 

as instituições de ensino superior tiveram que alterar os 
seus modelos de ensino aprendizagem, usando a tecnologia 
como motor de aproximação entre docentes e estudantes, 
afastados por um vírus que seria impossível antecipar. 

Hoje, com a vivência de um “novo normal” em que a 
antiga noção de normalidade será difícil de recuperar, é 
altura de encarar o futuro e aproveitar estes extraordiná-
rios tempos como fonte de aprendizagem e de renova-
ção. Com a tecnologia e a digitalização a nosso favor, as 
fronteiras diluem-se e, por conseguinte, vai ser possível 
apostar ainda mais na mobilidade e na interculturalidade, 
de forma a capacitar os estudantes para um mercado de 
trabalho global e cada vez mais dinâmico. Será mais fácil, 
creio, construir agora esse mindset. 

Temos assistido a grandes mudanças e a tecnologia tem 
estado ao serviço de universidades necessariamente cada 
vez mais interativas e orientadas para um estudante que é, 
também ele, cada vez mais tech e que procura diferentes 
soluções para as suas necessidades académicas. Ensino 
online e presencial evoluirão de mãos dadas, com ofertas 
complementares, pois as mais valias de um modelo e de 
outro não concorrem diretamente entre si. 

O modelo académico, seja assente em formato presencial 
ou online, orientando-se para segmentos de estudantes 
objetivamente diferentes, deverá centrar-se cada vez mais 
numa aprendizagem experiencial – learning by doing –, 
flexível, adaptável e, ao mesmo tempo, com capacidade 
de personalização indo de encontro a estudantes com 
necessidades diferenciadas e que procuram nas univer-
sidades a capacidade de, efetivamente, fazer a diferença 
na sua formação.  

A diferenciação passará, inevitavelmente, pela com-
preensão das competências mais relevantes para os pro-
fissionais do futuro. Estas estão em mutação evidente e 
teremos que ter a capacidade de olhar mais à frente do 
nosso tempo, pelo que a aproximação à realidade empre-
sarial será crítica. A orientação para a solução, enfoque no 
pensamento crítico e analítico, criatividade e iniciativa, 
resiliência e flexibilidade; novos modelos de liderança e a 
presença constante da tecnologia, serão o mote para no-
vas e emergentes áreas de conhecimento e os programas 
que ofereceremos terão que assentar nestas premissas. 

A Reinvenção do Ensino 
Superior – Flexibilidade, 

Personalização e Tecnologia 
de mãos dadas

O P I N I Ã O

Hoje, com a vivência  
de um “novo normal”  
em que a antiga noção  
de normalidade será difícil 
de recuperar, é altura de 
encarar o futuro e aproveitar 
estes extraordinários 
tempos como fonte  
de aprendizagem  
e de renovação. 
HÉLIA GONÇALVES PEREIRA
Reitora da Universidade Europeia

C A D E R N O  E S P E C I A L Ensino Superior
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MARMOIRAL DE SOBRADO
MONUMENTO

O Marmoiral de Sobrado, em Castelo de Paiva, é um monumento funerário formado por duas 
cabeceiras verticais com cruzes gravadas, onde se apoiam duas lajes horizontais. A superior  
é retangular e a inferior, correspondente a uma tampa sepulcral, apresenta formato convexo  
na superfície. Tal como os Memoriais da Ermida (Penafiel) e de Alpendorada (Marco de Canaveses),  
terá sido um ponto de paragem, segundo a lenda, no translado do corpo de D. Mafalda,  
filha de D. Sancho I, para o Mosteiro de Arouca. Datado de meados do século XIII, integra  
a Rota do Românico.

MONTBLANC 
EXPLORER ULTRA BLUE
O espírito irreprimível, de aventura e descoberta, 
de Montblanc expresso numa nova fragrância 
inspirada no azul da natureza. Azul é a cor do céu 
e dos mares, a cor do topo das montanhas 
cobertas de neve e dos grandes lagos.  
No horizonte de cada explorador, o azul convida 
sempre à descoberta e à aventura.   
É também a inspiração para a fragrância 
Montblanc Explorer Ultra Blue, um convite 
irresistível para abraçar o espírito aventureiro do 
explorador e embarcar numa épica viagem 
olfativa.
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Distanciamento 
constitucional

E
scassas duas semanas depois de se ter 
indignado por os ingleses terem de-
cidido retirar Portugal da “lista verde” 
de viagens, o Governo decidiu retirar 
os habitantes da área metropolitana de 
Lisboa da lista verde de transposição de 
concelhos. A proibição inglesa infligiu 
um golpe desagradável no turismo, mas 
as restrições impostas pelo Governo 
português podem, a médio prazo, es-

timulá-lo: quando percebemos que Benavente 
é tão inacessível como Londres, o prestígio de 
Benavente tem tendência a crescer. Na verda-
de, Benavente é ainda mais inacessível do que 
Londres, uma vez que nem fazendo quarentena 
é permitido ir a Benavente. Em princípio, depois 
de terem organizado aqui uma final da Liga dos 
Campeões entre dois dos seus clubes, os ingleses 
talvez tenham observado, provavelmente bem, 
que um país que acolhe finais com a presença 
de adeptos tão malcomportados tem padrões 
muito relaxados no que diz respeito ao combate 
à pandemia. 

Depois de decretada a limitação de viajar de 
e para a área metropolitana de Lisboa, alguns 
juristas consideraram que a imposição era in-
constitucional, mas o Governo teve outro enten-
dimento. Se eu soubesse que a Constituição era 
um poema que admitia interpretações diferentes 
e até opostas entre si, não tinha abandonado o 
curso de Direito tão depressa.

No momento em que escrevo, um cidadão 
pode deslocar-se para qualquer ponto do terri-
tório nacional. Acho eu. Não tenho a certeza.  
É difícil acompanhar todas as mudanças – legais 
e outras. Parece-me que a máscara, que come-
çou por ser nociva, por dar uma falsa sensação 
de segurança, ainda é obrigatória. Mas a desin-
fecção das compras, que era vantajosa porque o 
vírus sobrevivia nas superfícies, neste momen-
to é ridícula. O álcool-gel já foi bastante mais 
popular, assim como o uso de luvas. Descalçar 
os sapatos antes de entrar em casa e pôr toda a 
roupa imediatamente para lavar, a caminho do 
banho, são precauções que também não resis-
tiram bem à passagem do tempo. Pode ser que 
não falte muito para que tudo regresse ao nor-
mal e nós possamos voltar a ser absurdos 
a propósito de outras coisas.  visao@visao.pt

A proibição inglesa infligiu 
um golpe desagradável no 
turismo, mas as restrições 
impostas pelo Governo 
português podem, a médio 
prazo, estimulá-lo: quando 
percebemos que Benavente 
é tão inacessível como 
Londres, o prestígio de 
Benavente tem tendência  
a crescer
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