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� NOTA INTRODUTÓRIA 

O Século XXI caracteriza-se, entre outros aspectos, pela acrescida importância dos 

níveis de competência e eficiência alcançados pelas pessoas, pelas organizações e 

pelas sociedades. A “competitividade”, que mede esse nível de competência e 

eficiência, num mundo cada vez mais global que lhe impõe “patamares” 

progressivamente mais homogéneos e exigentes, tem vindo, neste quadro, a 

valorizar aceleradamente os factores humanos, organizacionais e imateriais nas 

decisões relativas à localização das actividades económicas e nas condições de 

criação de riqueza, isto é, nas condições do desenvolvimento económico e social. 

A competitividade das economias e das regiões deixou de se basear apenas no seu 

mercado interno ou na sua capacidade exportadora para se situar, acima de tudo, 

nas competências estruturais e humanas. A educação e formação das populações, 

traduzida em competências específicas dos recursos humanos, é assim um factor 

cada vez mais relevante na riqueza de uma região, tanto mais quanto se baseie na 

capacidade de adaptação e de inovação consolidadas pelo conhecimento. 

Uma sociedade em desenvolvimento tem que ser dotada de uma população activa 

com uma formação de base estruturante sujeita a especialização, actualização e 

manutenção ao longo da vida activa. Estas realizam-se através do conhecimento da 

língua e da cultura ao nível da educação básica e secundária, alargando-se às 

várias áreas do conhecimento ao nível superior. 

As instituições envolvidas na produção e difusão do conhecimento e no 

desenvolvimento das competências humanas têm assim uma cada vez maior 

importância, não apenas local ou regional, mas também ao nível global, passando a 

ser um instrumento eficaz de influência de uma região, cultura ou economia sobre 

outras. Num mundo caracterizado por fortes assimetrias económicas e sociais 

regionais, a capacidade de desenvolvimento de competências locais nas regiões 

mais pobres ou menos desenvolvidas constitui, assim, um vector estrategicamente 

muito relevante para o desenvolvimento. 
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A educação tem constituído, neste quadro, compreensivelmente, um dos sectores 

prioritários da cooperação portuguesa. Muito embora seja dada uma particular 

atenção à educação básica, a estratégia da cooperação no domínio da educação 

tem evoluído acentuadamente para o apoio ao ensino superior e à formação de 

quadros, reconhecida que é a necessidade de formação em áreas estratégicas 

indispensáveis ao desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento. 

A capacidade de um país em favorecer o desenvolvimento de competências noutro 

país, em articulação com a sua cultura, com as suas redes organizacionais e 

institucionais e com as suas formas de inserção em mercados mais vastos é, numa 

economia mundial globalizada a todos os níveis, da máxima importância, surgindo a 

política de cooperação, através dos seus vários instrumentos, como aspecto 

estratégico da maior importância quer para a política externa global de um país, 

quer para as suas políticas específicas de desenvolvimento económico, de 

educação e de desenvolvimento cultural. 

A aceleração da globalização, a generalização da utilização das novas tecnologias 

de informação e comunicação e difusão do paradigma da “economia baseada no 

conhecimento” têm vindo, pelo seu lado, a atribuir à formação superior e à 

valorização permanente dos recursos humanos um papel essencial nos processos 

de desenvolvimento económico e social, não só para satisfazer, em qualidade e 

quantidade, as necessidades de quadros dirigentes nos sectores público e privado, 

como, também, para ajudar a fomentar, em cada país, uma cultura de investigação, 

de inovação e de iniciativa, que se converteram em factores cruciais do 

desenvolvimento económico e social. 

A posição actual de Portugal no processo de construção de uma Europa em 

alargamento e aprofundamento em articulação com a dimensão histórica, cultural, 

social e económica, das realidades que conduziram à formação da Comunidade dos 

Países de Língua Oficial Portuguesa e com a dimensão humana das comunidades 

portuguesas espalhadas pelo mundo e alimentadas por movimentos seculares de 

emigração, confere à política de cooperação portuguesa e, em particular, às suas 

formas mais estratégicas e sustentáveis uma importância acrescida. 
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Com efeito, a política de cooperação surge, para Portugal, no quadro da sua plena 

inserção na construção europeia, como um instrumento de valia reforçada, seja no 

sentido de fortalecer a posição “interna” de Portugal no espaço europeu de 

negociação e concertação, seja no sentido de permitir a Portugal assumir posições 

de maior valia e protagonismo em funções específicas de projecção “externa” da 

União Europeia. 

A política de atribuição de bolsas encontra, assim, um terreno relevante e 

sustentável de organização e desenvolvimento. A atribuição de bolsas para o 

desenvolvimento e capacitação de pessoas no quadro de processos de 

aprendizagem, educação e formação que se estruturam com base na cultura 

portuguesa e em instituições científicas e educativas portuguesas é, com efeito, 

basilar para a construção de redes duradouras de colaboração que permitem aos 

processos de cooperação ganharem contornos precisos de “jogo de soma positiva” 

(“win-win”), garantindo a Portugal e aos restantes países participantes na 

cooperação construírem vantagens mútuas cumulativas. 

Os países mais desenvolvidos no plano económico e social têm concretizado, como 

se sabe, apostas muito relevantes no terreno da cooperação, apostas tanto mais 

fortes, aliás, quanto o seu poder económico, a força das suas instituições 

educativas e dimensão do seu relacionamento internacional. Pode mesmo 

constatar-se, neste contexto, a existência de uma crescente concorrência na 

captação dos melhores bolseiros por parte dos diferentes Estados e por parte das 

diferentes escolas ou Universidades. 

O Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, sendo o organismo que 

assume a supervisão, a direcção e a coordenação da política de cooperação e da 

ajuda pública ao desenvolvimento e, neste contexto, o responsável pela concessão 

de bolsas a cidadãos dos países em desenvolvimento com os quais Portugal 

mantém relações privilegiadas, tem desenvolvido esforços importantes nesta 

matéria, no quadro mais geral da promoção e implementação das políticas de 

cooperação de Portugal. A avaliação da sua prática e dos resultados obtidos 

constitui, seguramente, um contributo relevante para alcançar uma maior eficiência 

dos instrumentos e políticas a adoptar no futuro próximo, o que implica conhecer a 

sua realidade, não só no quadro das práticas promovidas pelo Estado Português, 
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bem como no quadro da concorrência de outros Estados em zonas de influência 

tradicional do nosso país. 

�� RELEVÂNCIA E COERÊNCIA DA POLÍTICA DE BOLSAS 

O Programa de bolsas do IPAD constitui um dos instrumentos da Politica de 

Cooperação Portuguesa, e pretende, em termos globais, contribuir através da 

capacitação humana de carácter científico e técnico para o desenvolvimento 

sustentável dos países beneficiários. Neste contexto, é no quadro da Política de 

Cooperação Portuguesa que se analisam neste capítulo, por um lado, a relevância 

do Programa de Bolsas face aos problemas/necessidades/desafios da população-

alvo diagnosticados e, por outro lado, a coerência dos objectivos do programa com 

os objectivos, mais latos, da política de cooperação onde se enquadra. 

A Política de Cooperação Portuguesa é uma das vertentes fundamentais da 

política externa portuguesa, sendo coordenada pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros através do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD). 

O IPAD, criado em Janeiro de 2003, em resultado da fusão do Instituto da 

Cooperação Portuguesa (ICP) com a Agência Portuguesa de Apoio ao 

Desenvolvimento (APAD), assume, actualmente, o duplo papel de órgão central de 

coordenação da política de Cooperação para o Desenvolvimento e de agente 

principal de financiamento dessa mesma política. Compete ao IPAD “o 

planeamento, financiamento, execução e avaliação dos resultados da cooperação 

desenvolvida, bem como a centralização de informação sobre a cooperação 

promovida por entidades privadas, com ou sem patrocínio público”. 

A criação do IPAD veio tentar colmatar os problemas inerentes à natureza horizontal 

da cooperação, cujo modelo descentralizado favorecia o desenvolvimento de um 

conjunto muito disperso de iniciativas, na prática, por todos os ministérios.  

Para além dos ministérios, organismos sectoriais responsáveis pela execução da 

cooperação (e.g.: Educação, Saúde, Trabalho e Solidariedade Social, Finanças), as 

acções de cooperação portuguesa congregam, igualmente, algumas iniciativas 

desenvolvidas ao nível do Instituto Camões (difusão da língua e da cultura 

portuguesas no estrangeiro), acções desenvolvidas pela intervenção das 
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embaixadas como elementos locais de ligação directa da Cooperação Portuguesa e 

acções desenvolvidas por outras entidades como as organizações não-

governamentais, as universidades e os municípios, através de projectos de 

cooperação específicos. 

Por conseguinte, o papel do IPAD, como órgão central da política de cooperação 

portuguesa, tem sido fundamental, um vez que centraliza a função de delinear as 

áreas e sectores de intervenção, tanto ao nível da ajuda bilateral, como multilateral, 

permitindo também a optimização e eliminação de sobreposições de interesses e 

gastos orçamentais. 

A revisão metodológica do planeamento financeiro da APD e da sua orçamentação 

iniciada em 2003, no decorrer da preparação dos Programas Indicativos de 

Cooperação para o triénio 2004-2006, e o compromisso assumido por Portugal, a 

nível internacional, de incrementar a sua Ajuda Pública ao Desenvolvimento de 

modo a que esta corresponda, como limiar mínimo, a 0,33% do RNB em 2006, levou 

à criação do Programa Orçamental da Cooperação Portuguesa no Estrangeiro (P5), 

cuja coordenação e acompanhamento são da responsabilidade do IPAD, tendo 

como finalidade a integração exaustiva de todas as intervenções sectoriais no 

domínio da cooperação no estrangeiro. 

������
�� 

�!"	�#	
�����$���	
%�	&��
'�
�		(���#)	
*	��+,+�!�
--�.�//�


� ���%� ����� ���'� ���#� ����� �)))� �))�� �))�� �))�� �))!�

*����+
��,,� 0,24 0,20 0,24 0,23 0,25 0,26 0,25 0,27 0,22 0,63 

����������-./0�12� 192.593 167.631 219.034 232.320 259.033 293.647 299.747 342.295 282.870 829.891 

** RNB: Rendimento Nacional Bruto (adoptado como indicador pelo CAD/OCDE em 2000, com revisão dos dados até 1995) 

Fonte: Informação disponibilizada pelo IPAD 

A Política de Cooperação Portuguesa evoluiu ao longo dos anos, ainda que de 

forma muito gradual, de uma situação de grande concentração do esforço financeiro 

global em políticas de intervenção bilateral para uma crescente participação no 

contexto internacional, preocupando-se, cada vez mais, em assegurar uma efectiva 

coordenação, global e sectorial, entre as diversas intervenções bilaterais e 

multilaterais.  
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No quadro geral da ajuda multilateral, e tendo em consideração a necessidade de 

uma maior participação da Cooperação Portuguesa nos fora internacionais, não é 

de estranhar que o peso da Comissão Europeia no total da APD portuguesa tenha 

vindo a decrescer, apesar de manter a sua posição de destaque face às restantes, 

entre 2001 e 2003, em favor de uma maior participação em outras instâncias 

multilaterais como os Bancos Regionais de Desenvolvimento, o FMI, o Banco 

Mundial e a OMC. 

Em termos bilaterais, a África Sub-Sahariana continua a ser a prioridade para a 

cooperação portuguesa, principalmente os cinco países que integram os PALOP - 

Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Fora do 

continente africano, Timor-Leste, desde 1999, continua a assumir a posição de 

liderança entre os principais países parceiros e beneficiários da ajuda Portuguesa 

(Gráfico 2-1)1. 
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Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base em informação disponibilizada pelo IPAD 
 

 
1 2004 é um ano atípico uma vez que o perdão da dívida a Angola absorveu mais de 80% da 
APD bilateral portuguesa. Se não considerarmos esta componente da APD bilateral, verifica-se 
que o financiamento das restantes componentes terá diminuído face a 2002 e 2003 
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Os objectivos gerais da política de cooperação portuguesa para o 

desenvolvimento, definidos em programa governamental, centram-se, 

essencialmente, em valores como a procura da paz, a solidariedade, a promoção e 

consolidação da igualdade social, bem como a democracia e os direitos humanos. A 

política de cooperação tem assumido, nos últimos anos, os seguintes objectivos 

específicos: 

� o reforço da Democracia e do Estado de Direito; 

� a redução da pobreza, promovendo as condições económicas e sociais das 

populações mais desfavorecidas, bem como o desenvolvimento das infra-

estruturas sociais básicas; 

� o estímulo do crescimento económico, fortalecendo a iniciativa privada; 

� a promoção do diálogo e da integração regional; 

� a promoção de uma parceria europeia para o Desenvolvimento Humano. 

Ao longo dos últimos anos, e independentemente da via utilizada, bilateral ou 

multilateral, a política de cooperação portuguesa, no respeito pelo cumprimento dos 

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio definidos pelas Nações Unidas, tem 

vindo a dar prioridade ao apoio a alguns sectores específicos, como a Educação, a 

Saúde, a Agricultura e o Desenvolvimento Rural, aos quais acrescenta uma 

actuação transversal na formação e no apoio à capacidade administrativa do país 

beneficiário, através do desenvolvimento e apoio à capacitação institucional dentro 

dos sectores prioritários atrás referidos e também numa lógica de promoção da Boa 

Governação. 

De acordo com o “Memorando da Cooperação Portuguesa”, de 2003, elaborado 

pelo IPAD, a identificação e selecção dos sectores prioritários para as 

intervenções da política de cooperação portuguesa de ajuda ao 

desenvolvimento tem seguido dois critérios fundamentais: 

� O primeiro diz respeito às necessidades mais prementes dos países 

parceiros, claramente identificadas nos documentos orientadores das 

estratégias de desenvolvimento desses países, que, por sua vez, são 
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integrados na Cooperação Portuguesa, através da definição dos Programas 

Indicativos de Cooperação (PIC) para cada um dos países beneficiários de 

ajuda bilateral, onde se elabora uma estratégia de intervenção apropriada a 

cada parceiro, que apoia e reforça os esforços das autoridades nacionais. 

� O segundo critério relaciona-se com a mais-valia específica da Cooperação 

Portuguesa, num contexto de envolvimento de várias cooperações bilaterais 

e multilaterais em cada país, que assenta, essencialmente, na existência de 

uma língua comum e nos laços históricos e culturais. O factor linguístico 

aponta para um ênfase muito acentuada nas áreas da educação e da 

formação, enquanto que a experiência histórica aponta para a importância 

de se apoiar o enquadramento institucional, desde o reforço da capacidade 

do Estado à promoção de condições de governação. 

Recentemente, em consonância com a Declaração do Milénio das Nações Unidas, 

definida na Conferência de Monterrey (2002), a meta de redução para metade da 

pobreza extrema até 2015 passou a ser uma prioridade, tendo o IPAD justificado 

grande parte do contributo português bilateral para a redução da pobreza, através 

das intervenções e apoios desenvolvidos nos sectores chave da educação e da 

saúde. 

Esta prioridade está patente na distribuição sectorial da APD bilateral 

Portuguesa, (ver Gráfico 2-2) onde se verifica que o sector das “Infra-estruturas e 

Serviços Sociais” tem vindo a ganhar relevância, sendo em 2003 responsável por 

75% da APD bilateral. A importância deste sector justifica-se não só por integrar 

grande parte das acções e projectos de promoção da redução da pobreza mas, 

também, pelo elevado peso que os vários projectos/programas afectos aos 

subsectores da Educação (onde se inclui o programa de bolsas), do Governo e 

Sociedade Civil e das “Outras Infra-estruturas e Serviços sociais” representam no total 

da APD bilateral (Gráfico 2-3). 
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Nota: A desagregação da APD até 1995 não corresponde à adoptada a partir de 1996, pelo que existe uma 
quebra de série que não permite fazer correspondência entre a desagregação sectorial nos dois períodos. 

Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base em informação disponibilizada pelo IPAD 
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Nota: idem (gráfico anterior). 

Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base em informação disponibilizada pelo IPAD 
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A educação tem sido um dos sectores mais apoiados por Portugal em termos de 

cooperação bilateral para o desenvolvimento. As suas intervenções, potenciadas 

pela existência de uma língua comum e de afinidades históricas, e assistidas 

tecnicamente pelo Ministério da Educação, têm-se pautado, essencialmente, pela 

melhoria do sistema de ensino, através do apoio à adequação dos recursos do 

ensino secundário às exigências do desenvolvimento, pelo reforço do ensino da 

língua portuguesa, pelo desenvolvimento do ensino técnico-profissional, bem como 

pela promoção do desenvolvimento do ensino universitário e da formação superior. 

Os projectos apoiados variam consoante as necessidades dos países beneficiários, 

passando pelo apoio em termos didácticos, o reforço das redes escolares de ensino 

básico e secundário, incluindo a criação e manutenção de infra-estruturas, a 

formação de professores e de formadores, o desenvolvimento de tecnologias e 

materiais educativos adaptados às situações concretas de cada país beneficiário da 

ajuda, a cooperação inter-universitária e afectação de bolsas para estudos 

secundários e superiores (doutoramento, mestrado e pós-graduação) em Portugal, 

bolsas no terreno (bolsas internas) e bolsas de formação profissional e militar. 

O programa de bolsas, representando um dos instrumentos de cooperação técnica 

da acção da cooperação portuguesa ao longo do período em análise (1995-2003), 

tem-se assumido como um dos elementos fundamentais de cooperação 

presente nos vários PIC, não só pela sua importância ao nível da realização dos 

objectivos delineados, como pelo peso significativo que tem representado no total 

da APD dirigida ao sector Infra-estruturas e Serviços Sociais, subsector Educação. 

Em termos absolutos, os valores da APD bilateral cresceram ligeiramente entre 

1999 e 2001 e decresceram nos anos de 2002 e 2003 - tendência que foi 

acompanhada pelos valores das bolsas do IPAD contabilizados para APD -, 

enquanto que o sector da Educação tem manifestado uma tendência sempre 

crescente entre 1999 e 20032.(Gráfico 2-4). A evolução destas rubricas traduziu-se, 

entre 1999 e 2003, numa tendência de crescimento do peso do sector Educação na 

 
2 O ano de 2004 revelou-se atípico, uma vez que o crescimento exponencial da APD ficou a 
dever-se ao perdão da dívida a Angola, que representou, neste ano, cerca de 80% da APD 
portuguesa 
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APD e num decréscimo do peso das bolsas no sector Educação (de valores entre 

30% e 40% até 2001 para 9% em 2003 - Gráfico 2-5). 
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Nota: Não inclui as bolsas no âmbito da cooperação técnico-militar, que não são, de acordo com os critérios 
internacionalmente aceites, contabilizadas para efeitos de APD 

Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base em informação disponibilizada pelo IPAD 
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Nota: idem (gráfico anterior). 

Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base em informação disponibilizada pelo IPAD 

A política de bolsas e estágios sofreu alterações em 2003, no âmbito do objectivo 

de reformulação dos mecanismos de programação da Cooperação Portuguesa. No 

entanto, a uniformização do Regulamento de Bolsas que, segundo o IPAD, se 

encontrava desajustado uma vez que datava de 1995, transitou para 2004 devido à 

situação dos bolseiros de Timor-Leste. 

A reformulação da política de bolsas teve o intuito de orientá-las para que estas 

melhor coincidissem com as áreas fundamentais para o cumprimento das metas de 

desenvolvimento sustentado delineadas para os respectivos países, evitando a 

sobreposição de apoios atribuídos pela cooperação portuguesa. Por outro lado, esta 

reformulação surge, também, na sequência das questões levantadas, em 2001, pelo 
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Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) da OCDE3, à Política de Cooperação 

Portuguesa, e em particular ao respectivo programa de bolsas de estudo. 

O CAD questionava a correcção da intervenção da política de cooperação 

portuguesa ao nível da redução da pobreza, uma vez que apesar de Portugal apoiar 

a redução da pobreza com apoios prioritários ao nível da educação e saúde, a ajuda 

atribuída a bolsas de estudo e a tratamentos médicos específicos, não só não se 

destinava especificamente aos mais necessitados (aos mais pobres), mas sim a 

uma população alvo que se enquadra na classe média e de elite, como também a 

proporção de APD afecta a estas intervenções era consideravelmente superior aos 

apoios concedidos por Portugal às necessidades básicas da população, envolvendo, 

designadamente, distribuição de água e saneamento. 

A discussão da questão da integração da política de bolsas no quadro mais geral da 

cooperação portuguesa não deverá ser, no entanto, vista de forma isolada, devendo 

ser equacionada no quadro mais global dos mecanismos da cooperação, que, nos 

anos mais recentes, têm posto um grande enfoque na responsabilização do país 

beneficiário que deve ser responsável pela definição das suas opções de 

desenvolvimento. 

A aplicação de princípios de liberdade e responsabilização do país beneficiário na 

definição das áreas das bolsas que pretende utilizar corresponde à materialização 

de opções básicas associadas à própria relevância e sustentabilidade da ajuda ao 

desenvolvimento. Estes princípios básicos da cooperação não devem, no 

entanto, ser confundidos com a procura de níveis acrescidos de eficiência e 

eficácia, nomeadamente no que respeita ao máximo aproveitamento da cooperação 

do ponto de vista do país beneficiário, que, como se compreende, depende, por um 

lado, da qualidade, racionalidade e coerência das opções tomadas e da sua 

correspondência com as necessidades gerais de desenvolvimento do país e, por 

outro lado, do processo de selecção dos bolseiros, o qual deve ter em consideração 

quer a necessidade de apoio em termos financeiros4, quer o aproveitamento 

 
3 DAC, (2001) “Review of the Development Co-operation Policies and Programmes of Portugal”, 
DCD/DAC/AR(2001)2/16/Part1, 2. 
4 Embora se tenha apurado que em Angola, no passado, houve muitas casos de bolsas 
atribuídas a indivíduos que não eram os mais necessitados em termos financeiros, a Directora do 
INABE referiu que actualmente a situação económica é um dos critérios tidos em consideração 
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alcançado nos graus de ensino que lhe conferem as habilitações com que se 

candidatam à bolsa. 

O IPAD, na sua prática e na sua reflexão, tem manifestado interesse no tratamento 

desta relevante questão, estando patente, em diferentes documentos, a ideia de 

tentar dar prioridade, na atribuição das bolsas, a áreas fundamentais da 

cooperação, nomeadamente a formação de professores e o ensino, ligando-a à 

melhoria das redes locais de ensino e ao apoio às Escolas Portuguesas. A 

capacidade de proceder a essa priorização é, no entanto, limitada, pois a prática 

processual atribui ao país beneficiário a indicação da área das bolsas a atribuir. 

A avaliação global do grau de integração da política de atribuição de bolsas, 

no quadro desenhado pelos programas de cooperação plurianuais assinados 

bilateralmente, não pode deixar de concluir que o programa de bolsas é 

assumido como um importante instrumento para responder a um dos 

principais vectores estratégicos da cooperação - a valorização dos recursos 

humanos. 

A Política de Bolsas do IPAD surgiu sempre enquadrada na celebração dos 

designados Programas Quadro de Cooperação, antes de 1999, ou dos Programas 

Indicativos de Cooperação (PIC), depois de 1999. Nesse sentido, pode considerar-

se que, pelo menos em termos teóricos, a articulação das diferentes intervenções 

se encontra, de alguma forma, assegurada. 

A metodologia adoptada para a definição e implementação da cooperação 

portuguesa depois de 1999 passou, nomeadamente, pela celebração dos referidos 

Programas Indicativos de Cooperação (PIC) com cada país. Esta nova metodologia 

veio responder, em parte, às criticas efectuadas pelo Comité de Ajuda ao 

Desenvolvimento da OCDE (CAD), no âmbito da avaliação efectuada à cooperação 

Portuguesa em 1997, e permitiu adoptar algumas das novas tendências das 

políticas de cooperação, nomeadamente as referidas no documento do CAD, 

“Cooperação para o Desenvolvimento no limiar do século XXI”. 

                                                                                                                                          
na selecção dos candidatos. Por outro lado, cerca de 80% dos actuais bolseiros inquiridos 
revelou que não poderia ter frequentado o curso se não tivesse tido acesso à bolsa do IPAD. 
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No âmbito da nova abordagem referida, a política de cooperação portuguesa para o 

desenvolvimento tem em conta as opções de desenvolvimento dos países 

beneficiários e a necessidade de promoção de uma melhor coordenação 

internacional da ajuda ao desenvolvimento. Nesse sentido, a cooperação 

portuguesa tem vindo a valorizar as opções de desenvolvimento dos países e a 

procurar articular-se com as intervenções das instituições multilaterais. 

A política de bolsas do IPAD, visando a valorização dos recursos humanos, 

nomeadamente na componente de ensino secundário, superior e formação 

profissional, tem-se assumido como um dos elementos fundamentais da estratégia 

da cooperação portuguesa com os PALOP, sendo sempre um dos eixos da 

cooperação constantes dos PIC. Desta forma, a inclusão sistemática do 

Programa de Bolsas nos Programas Quadro ou nos PIC acordados com cada 

um dos países beneficiários garante, pelo menos em termos globais, a sua 

coerência5 com os objectivos globais da cooperação portuguesa e a 

relevância deste programa para as necessidades dos países beneficiários, 

diagnosticadas por esses países no âmbito destes acordos. 

A avaliação específica da correspondência entre as áreas de concessão de 

bolsas e as áreas estratégicas de desenvolvimento do país beneficiário 

constitui matéria sujeita à maior controvérsia que, no entanto, pode e deve ser 

enfrentada no âmbito da melhoria permanente da qualidade dos processos de 

atribuição de bolsas, tendo em conta a necessária concertação entre país 

beneficiário e país doador, na definição das áreas e do número de bolsas a 

atribuir, no respeito pela responsabilização de cada um no respectivo terreno 

de decisão. 

Com efeito, trata-se de uma questão relativamente à qual só parece ser adequado 

existir um juízo por parte do país que concede as bolsas, no terreno particular da 

sustentabilidade das acções desenvolvidas, isto é, no terreno da maximização do 

 
5 Em termos metodológicos a análise da coerência exigiria, em rigor, a existência de uma cadeia 
de objectivos perfeitamente delineados e hierarquizados para o Programa de Bolsas, com base 
nos quais se poderia analisar a complementaridade e/ou conflitualidade entre objectivos dentro 
do Programa e fora dele (quer relativamente a outras intervenções e instrumentos da cooperação 
portuguesa, quer relativamente aos objectivos de topo da política de cooperação. O facto destes 
objectivos não estarem claramente definidos apenas permite uma análise da coerência em 
termos globais. 
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retorno colectivo dos meios afectos à política de bolsas. A evolução para um 

paradigma global de “sociedade de aprendizagem” de ciclos de vida diferenciados 

(“aprendizagem ao longo da vida”) confere, no entanto, a esta questão da 

sustentabilidade uma relevância crescentemente decisiva. 

A relevância da política de bolsas será acrescida se: 

� a definição das áreas de formação for devidamente fundamentada, com base em 

estudos que quantifiquem, de forma inequívoca, as necessidades de formação 

em cada uma das áreas, tendo em consideração quer as suas opções 

estratégicas de desenvolvimento, quer as necessidades de suprir formação em 

áreas em que o país não oferece cursos (ou fá-lo de forma insuficiente), quer, 

ainda, as necessidades evidenciadas pelo mercado de trabalho em função da 

especialização produtiva do país; 

� as vagas disponibilizadas pelas instituições portuguesas no âmbito dos diversos 

níveis de ensino corresponderem às efectivamente solicitadas pelos países 

beneficiários. A audição dos actores envolvidos no Programa permitiu concluir 

que, na maior parte dos casos, existe esta correspondência e que os bolseiros 

ingressam nos cursos para os quais se candidataram como 1ª opção, no 

entanto, foi também referido que algumas solicitações, nomeadamente no que 

respeita a cursos na área da saúde e em algumas áreas tecnológicas, não são 

contempladas nas vagas disponibilizadas pela Direcção-Geral do Ensino 

Superior, que, por sua vez, revela dificuldades na atribuição de vagas em 

cursos, como o de medicina, onde a procura por parte dos alunos que acedem 

ao ensino superior pelo regime normal é muitíssimo elevada e exige médias de 

entrada na ordem dos 19 valores. 
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�� ADESÃO AO PROGRAMA: CARACTERIZAÇÃO DO 

UNIVERSO DE BOLSAS E BOLSEIROS 

A análise da adesão visa caracterizar a evolução da Intervenção ao nível da 

execução, constituindo um suporte para a avaliação da eficácia e eficiência na 

medida em que analisa, de forma integrada e em termos evolutivos, realizações e, 

eventualmente, resultados, que não estão necessariamente considerados no 

conjunto de indicadores de acompanhamento e avaliação definidos na fase de 

concepção do Programa. Esta fase do processo de avaliação surge assim como 

instrumental relativamente às componentes essenciais de avaliação, revelando-se 

fundamental nos casos em que não estão, à partida, definidos indicadores de 

monitorização do programa. 

A caracterização do universo de bolsas e bolseiros foi realizada com base na 

informação disponível no IPAD, tendo em consideração quer a oferta de bolsas 

disponibilizadas pelo IPAD, que traduz a estratégia associada à política de bolsas 

desta instituição, quer a adesão por parte dos países beneficiários, que traduz as 

opções desses países na afectação das bolsas colocadas à sua disposição. 

��� Análise da Evolução das Bolsas disponibilizadas pelo Estado Português 

O contingente de bolsas disponibilizado pelo Estado Português aos PALOP para 

frequência de estabelecimentos de ensino em Portugal diminuiu drasticamente nos 

últimos 10 anos, tendo passado de 1.046, em 1995, para 526, em 2003. Esta 

tendência verifica-se para a generalidade dos países em questão (exceptua-se o 

caso de Moçambique), sendo mais evidente nos anos de 2000 e 2002 (Quadro 3-1 e 

Gráfico 3-1). 

Cabo Verde, Angola e Guiné-Bissau têm sido os países mais beneficiados na 

afectação das bolsas disponibilizadas para frequência do ensino em Portugal, ainda 

que os pesos relativos dos países nos contingentes anuais estabelecidos se tenha 

vindo a alterar, reforçando as posições de Cabo Verde e Moçambique por 

contrapartida de Angola e Guiné-Bissau (Gráfico 3-2). 

No que respeita ao número de novas bolsas concedidas, os dados apresentados no 

Quadro 3-2 revelam que a quebra do número total de bolsas não se tem devido à 



��������	
�����
   

�/�
�

diminuição do número de novas bolsas, na medida em que estas não têm variado 

muito anualmente. Verifica-se, assim, um crescimento do peso das novas bolsas no 

contingente total (Gráfico 3-3), em virtude de não haver uma reposição proporcional 

das bolsas que vão terminado, ainda que com variações diferenciadas entre os 

países. 
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Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base nos dados do IPAD 

Para além das bolsas para frequência de graus de ensino em Portugal, são 

atribuídas bolsas internas, ou seja, para frequentar estabelecimentos de ensino no 

país de origem, sendo esse número significativo, nomeadamente, nos casos da 

Guiné-Bissau e, desde 2003/2004, em São Tomé e Príncipe, como se pode 

observar no Quadro 3-3. Parte da diminuição do número total de bolsas para 

frequência de estabelecimentos de ensino em Portugal é justificada pela sua 

substituição por bolsas internas, nomeadamente as que se referem à frequência dos 

graus de ensino mais baixos como o ensino secundário. 

Em suma, tem-se assistido a uma redução do número total de bolsas para 

frequência de estabelecimentos de ensino em Portugal, movimento esse que se 

deve, fundamentalmente, às reduções das bolsas existentes e não a uma 

diminuição do número de novas bolsas. Se somarmos as bolsas internas às bolsas 

para frequência de estabelecimentos de ensino em Portugal, verifica-se que, em 

2003/2004, o Estado Português terá disponibilizado 265 novas bolsas. 
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���� Caracterização das Bolsas e dos Bolseiros 

O ponto anterior procurou caracterizar a evolução da oferta de bolsas por parte do 

Estado Português. Importa agora analisar a procura, ou seja, quem são os bolseiros 

e quais as bolsas efectivamente atribuídas. Esta análise inclui quer as bolsas 

internas, quer as bolsas para frequência de estabelecimentos de ensino em 

Portugal. 

De acordo com os dados disponibilizados, terão sido concedidas cerca de 7.840 

bolsas6 no período de referência, correspondendo a um total de 2.234 bolseiros. 

Assim globalmente, cada bolseiro terá tido bolsa durante cerca de 3,5 anos, em 

média. 

O total de bolsas dirigidas aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

diminuiu de forma significativa no período em análise, em parte devido à 

concentração dos apoios deste tipo da cooperação Portuguesa em Timor-Leste a 

partir de 2001. Tal como se verificou ao nível dos contingentes, ainda que aqui 

estejam também incluídas as bolsas internas, as bolsas dirigidas aos Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) em 2003/2004 representavam 

pouco mais de metade das bolsas atribuídas em 1995 (Quadro 3-4 e Gráfico 3-4). 

 
6 Este número corresponde ao total de referências nas listas anuais de bolseiros, sendo que 
algumas das bolsas são suspensas a meio do ano por não verificação de condições ou por 
conclusão dos graus. 
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Globalmente, o país com maior peso é a Guiné-Bissau, que recebeu cerca de 28% 

do total de bolsas, enquanto São Tomé e Príncipe representou cerca de 11%. Os 

restantes três países receberam, cada um, cerca de 20% das bolsas (Gráfico 3-5). A 

distribuição das bolsas sofreu algumas alterações neste período, sendo visível o 

reforço da posição de Moçambique e a perda de posição relativa de Angola. 
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�9:;� ���%� ����� ���'� ���#� ����� �)))� �))�� �))�� �))�� �4790�

�3<409� 265 255 199 251 229 157 126 139 68 1689 

	9=4��5>?5� 254 196 184 186 168 159 150 146 151 1594 

�@/3AB�/;;9@� 258 270 307 308 277 226 196 182 158 2182 

4C9.=/D@5� 156 161 178 209 189 178 168 144 123 1506 

�E4��4.A�5��>:36/F5� 109 114 114 114 111 98 82 70 58 870 

>	���
 1042 996 982 1068 974 818 722 681 558 7841 

Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base nos dados do IPAD 
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Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base nos dados do IPAD 
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Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base nos dados do IPAD 

No que respeita ao total de bolseiros, a informação apresentada no Quadro 3-5 

revela uma distribuição semelhante à obtida para o total de bolsas, o que parece 

apontar no sentido de a duração média das bolsas não ser muito diferente por país, 

o que é confirmado pelo Quadro 3-6. Por outro lado, verifica-se também que 21% 

dos bolseiros recebeu bolsas para mais do que um grau de ensino, sendo a Guiné-

Bissau o país onde esta situação sucede com maior frequência (na maioria dos 

casos, o mesmo aluno é apoiado no âmbito dos ensinos secundário e superior) e 

Cabo Verde aquele em que cada aluno normalmente só recebe bolsa para um grau 

de ensino. 
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� �G�?5�=40;5/>4;�

�9:;� �4790� *�

*�?5�=40;5/>4;�9F4/9?4;�5.�
.9/;�?4�D@5�@.�<>9@�?5�53;/34�

�3<409� 506 23% 20% 

	9=4��5>?5� 514 23% 1% 

�@/3AB�/;;9@� 591 26% 28% 

4C9.=/D@5� 393 18% 28% 

�E4��4.A�5��>:36/F5� 230 10% 36% 

>	���
 2234 100% 21% 

Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base nos dados do IPAD 
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�3<409� 3,3 

	9=4��5>?5� 3,1 

�@/3AB�/;;9@� 3,7 

4C9.=/D@5� 3,8 

�E4��4.A�5��>:36/F5� 3,8 

>	���
 3,5 

Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base nos dados do IPAD 

Efectuando uma análise mais fina das bolsas por grau de ensino, verifica-se que as 

bolsas para frequência de ensino superior representam mais de 2/3 do total de 

bolsas atribuídas, enquanto que as destinadas à frequência do ensino secundário e 

de mestrados representam, respectivamente, 25% e 8% do total (Gráfico 3-6). A 

maioria dos países solicita assim, essencialmente, bolsas para o ensino superior 

(em Cabo Verde, estas bolsas representam 95% do total), sendo a Guiné-Bissau 

uma excepção, com 44% das bolsas para frequência do ensino secundário, o que 

se justifica por ser o país onde são atribuídas mais bolsas internas. 

Uma análise da atribuição de bolsas por grau de ensino evidencia ainda que a 

grande maioria das bolsas para doutoramento é atribuída a Angola (Gráfico 3-7). 
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 1689 1594 2182 1506 870 7841 

Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base nos dados do IPAD 
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Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base nos dados do IPAD 
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Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base nos dados do IPAD 

Em anexo, é apresentada ainda a distribuição das bolsas atribuídas por grau e 

curso aos PALOP. O Gráfico 3-8 agrega a informação disponível em áreas de 

ensino definidas com base no Sistema Hierárquico de Áreas de Formação 

estabelecido pela CITE (Classificação Internacional Tipo da Educação), com o 

intuito de facilitar a análise. 

Verifica-se que a maioria dos cursos se enquadra na área de ciências sociais, 

comércio e direito (43% do total) e que esta área é a predominante em todos os 

países, com excepção da Guiné-Bissau, em que a maioria dos cursos surgem na 

rubrica “ignorado”. Esta rubrica inclui os cursos que não estão identificados e que 

correspondem, no essencial, a bolsas para o ensino secundário, o que justifica a 

sua relevância na Guiné-Bissau e em Angola, precisamente os países com maior 

número de bolsas para este grau de ensino. 
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Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base nos dados do IPAD 

No que respeita ao tipo de bolsa, a generalidade das bolsas concedidas destina-se 

à frequência de estabelecimentos de ensino em Portugal e, de acordo com a 

informação disponibilizada, é na Guiné-Bissau que as Bolsas internas assumem 

maior relevância. 
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�9:;� �4790� �.��4>7@<90� �375>39;� *��375>39;�

�3<409� 1689 1689   

	9=4��5>?5� 1594 1594   

�@/3AB�/;;9@� 2182 1681 501 23% 

4C9.=/D@5� 1506 1470 36 2,4% 

�E4��4.A�5��>:36/F5� 870 870   

�4790� 7841 7304 537 6,8% 

Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base nos dados do IPAD 
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���� A Utilização das Bolsas pelos Diferentes Países 

Terminada a caracterização, por um lado, dos contingentes de bolsas 

disponibilizados pelo Estado Português e, por outro lado, da sua atribuição efectiva 

aos países beneficiários, interessa ainda comparar a oferta com a procura de bolsas 

no período considerado. Esta comparação, patente nos quadros que se seguem, foi 

efectuada quer para a totalidade das bolsas, quer para as bolsas destinadas apenas 

à frequência de estabelecimentos de ensino em Portugal. 

A análise dos dados apresentados no Quadro 3-9, relativo à utilização do 

contingente total, revela que houve muitos anos em que os países beneficiários não 

esgotaram os contingentes disponibilizados. Cabo Verde e, nos anos mais recentes, 

São Tomé e Príncipe parecem ter sido os países que menos utilizaram os 

contingentes. Inversamente, verificam-se muitas situações em que parece ter havido 

mais bolseiros do que as bolsas disponibilizadas, o que se poderá ficar a dever ao 

facto de haver eventuais bolseiros adicionais ou ao facto de, por vezes, certas 

bolsas serem renovadas por períodos curtos para a conclusão de graus como sejam 

os mestrados ou pós graduações. 
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�3<409� -19 5 61 -10 12 8 21 -6 33 105 

	9=4��5>?5� 46 59 46 47 45 11 15 10 23 302 

�@/3AB�/;;9@� 16 29 35 7 4 -16 -6 -6 -3 60 

4C9.=/D@5� -16 -27 -44 -64 -9 -3 -3 -1 18 -149 

�E4��4.A�5��>:36/F5� 11 -9 -9 -5 -2 2 13 59 57 117 

>	���
 38 57 89 -25 50 2 40 56 128 435 

Nota: Os valores positivos significam uma utilização de bolsas inferior às disponibilizadas no contingente 
anual. 

Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base nos dados do IPAD 

A informação relativa à utilização dos contingentes para frequência de 

estabelecimentos de ensino em Portugal apresenta um padrão semelhante. 
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�3<409� -19 5 61 -10 12 8 21 -6 13 85 

	9=4��5>?5� 46 59 46 47 45 11 15 0 3 272 

�@/3AB�/;;9@� 27 27 37 -6 7 -13 3 0 -9 73 

4C9.=/D@5� -13 -24 -40 -59 -4 2 -8 -8 11 -143 

�E4��4.A�5��>:36/F5� 11 -9 -9 -5 -2 2 13 -1 -3 -3 

>	���
 52 58 95 -33 58 10 44 -15 15 284 

Nota: Os valores positivos significam uma utilização de bolsas inferior às disponibilizadas no contingente 
anual. 

Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base nos dados do IPAD 

������ As Bolsas Atribuídas a Timorenses 

No que respeita às bolsas concedidas a Timorenses, existem duas realidades que 

devem ser consideradas na análise que se efectua de seguida. 

Desde 1996, eram concedidas bolsas a naturais de Timor-Leste residentes em 

Portugal. Mais recentemente, o Despacho Conjunto n.º 901/2001, de 2 de Outubro, 

dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Educação, definiu as Regras 

aplicáveis à concessão de Bolsas a candidatos cumulativamente naturais e 

residentes em Timor-Leste. 

A urgência de formar quadros que assegurassem a capacidade de Timor-Leste de 

assumir as funções de governação levaram o Governo Português a adoptar medidas 

excepcionais disponibilizando o seu especial apoio na formação de quadros da 

futura administração de Timor-Leste, na fase de preparação para a independência, 

através da concessão de bolsas de estudo para a frequência em Portugal de cursos 

do ensino superior público ou em escolas profissionais. 

No que respeita aos bolseiros abrangidos pelo regime de 1996 (Quadro 3-11), os 

dados disponíveis revelam que este contingente registou um aumento considerável 

até 2000/2001, existindo uma diminuição significativa a partir desse ano, em parte 

justificada pela criação, em 2001, do segundo mecanismo de concessão de bolsas 
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referido. Contactos mais recentes com a Divisão de Bolsas IPAD revelam que as 

bolsas atribuídas ao abrigo deste contingente estão quase terminadas. 

As bolsas atribuídas no período de referência destinaram-se, essencialmente, à 

frequência do ensino superior (62%), sobretudo a partir de 1998, quando as bolsas 

deste grau começaram a ganhar relevo em detrimento das destinadas aos graus de 

ensino técnico-profissional e secundário (Gráfico 3-9). No ensino superior, as bolsas 

destinam-se, na sua grande maioria, a cursos de ciências (71% no total do período 

considerado), a que se seguem os vocacionados para a área de letras (20% no total 

do período). 

No âmbito do Despacho Conjunto n.º 901/2001, foram atribuídas bolsas a um total 

de 336 bolseiros. A generalidade das entidades contactadas considera que este 

processo tem tido muitos problemas, com elevadas taxas de desistência, com 

pedidos sucessivos de mudança de nível de ensino frequentado. 
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�3;/34��56@3?H>/4� 6 12 18 15 1 0 52 

�3;/34��A63/64��>4I/;;/4390� 13 23 5 11 31 19 102 

"4>.9CE4��>4I/;;/4390� 4      4 

	@>;4;��@F5>/4>5;� 2 5 43 87 86 55 278 

������������	� 2 4 34 64 59 35 198 

�����
���	�  1 8 19 15 12 55 

��������	�   1 4 6 4 15 

���������	�     6 4 10 

5;7>9?4;� 1  1 4 4 3 13 

>	���
 26 40 67 117 122 77 449 

Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base nos dados do IPAD 
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Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base nos dados do IPAD 



��������	
�����
   

���
�

�� O PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

O desenvolvimento da missão do IPAD através das suas intervenções no domínio 

da atribuição de bolsas de estudo surge normalmente enquadrado pelos acordos de 

cooperação assinados entre o Estado Português e os países beneficiários. 

Genericamente, os países beneficiários da política de bolsas do IPAD deverão, em 

termos processuais, apresentar anualmente os pedidos de bolsa com a indicação do 

curso, especialidades, estágio ou sector de investigação a que estas se destinam. A 

parte portuguesa deverá então comunicar o número de bolsas atribuído, indicando o 

montante, o curso, especialidade, estágios ou projectos de investigação. 

Os países de origem deverão posteriormente indicar a relação nominal devidamente 

hierarquizada de candidatos pré-seleccionados, ao que a parte portuguesa deve 

responder com a lista dos candidatos seleccionados. 

Desta forma, no actual contexto, compete aos países beneficiários a seriação dos 

candidatos, competindo ao Estado doador a verificação de que reúnem condições, o 

que, no caso português, é parcialmente feito pelo Ministério da Educação, 

correspondendo esta prática aos princípios adoptados por parte da generalidade 

das instituições de apoio ao desenvolvimento, passando pela responsabilização dos 

países beneficiários. O papel de Portugal na selecção de candidatos resume-se, 

assim, à verificação da existência das condições legais necessárias, ou seja, da 

existência de formação de base compatível, para a frequência dos cursos 

pretendidos, não se procurando exercer influência, ao abrigo destes princípios, 

sobre a seriação dos candidatos feita localmente. 

Mais do que maximizar os resultados desta política de bolsas no que respeita à 

defesa da posição portuguesa nestes países, em matéria política, cultural e 

económica, trata-se, sobretudo, ao abrigo desta lógica, enquadrada na política 

global de cooperação e, em particular, na APD destinada ao sector da educação, de 

orientar estas iniciativas para o apoio ao desenvolvimento económico e social 

destes países, pela valorização do seu potencial humano, capacitando indivíduos, 

organizações e a sua envolvente empresarial. Daí que a iniciativa deva partir dos 

países beneficiários, à luz da identificação e definição das suas prioridades em 
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matéria de política educativa e das necessidades reveladas pelos seus mercados de 

trabalho, no quadro dos seus perfis de especialização sectorial. 

Mais do que uma intervenção ao nível da seriação local dos candidatos, é 

importante uma maior articulação e ajustamento, em nível e estrutura, entre a 

procura de formação por parte dos países beneficiários e a oferta de formação 

apoiada por bolsas disponibilizada pelo Estado português, exigindo, por sua vez, 

uma forte articulação entre instituições congéneres locais e nacionais e uma 

concertação de esforços acrescida, em Portugal, designadamente entre os 

Ministérios dos Negócios Estrangeiros, da Educação e da Ciência e Ensino 

Superior. 

Feitas estas considerações genéricas, importa passar, desde já, a uma avaliação, 

tão objectiva e sintética quanto possível, como é propósito deste capítulo, do 

processo de atribuição de bolsas, nas suas várias vertentes, desde a divulgação do 

programa e seu quadro regulamentar, passando pelos prazos e critérios de 

selecção dos candidatos, até ao apoio à instalação e integração dos bolseiros em 

Portugal, articulando, para o efeito, os resultados dos vários exercícios de 

auscultação (inquéritos, entrevistas, focus group), conduzidos em Portugal, Angola 

e Cabo Verde, junto das autoridades de gestão e de outras entidades com 

intervenção neste processo, de ex-bolseiros e de bolseiros internos e externos. 

Assim, interpretando os resultados obtidos, parece existir, em primeiro lugar, algum 

consenso acerca de dois pontos fortes do processo: a divulgação do programa, na 

sua globalidade, e os valores das bolsas, por comparação com as ofertas de bolsas 

existentes, proporcionando os montantes necessários para a realização da 

formação pretendida em Portugal, sem recurso a outros rendimentos. Relativamente 

ao primeiro aspecto, importa referir, a partir dos resultados do inquérito aos 

bolseiros internos e externos, que a difusão da informação referente à abertura de 

candidaturas a bolsas do IPAD realizou-se, essencialmente, através de “outras 

relações pessoais que não familiares” (30%) e através do “estabelecimento de 

ensino onde estudava na altura” (27%). 

Já a carga burocrática, os procedimentos/tramitação e os prazos são avaliados, 

tendo em conta os diferentes momentos de auscultação, de forma globalmente 
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negativa pelos intervenientes na gestão e condução do processo. Parece ter vindo a 

desenvolver-se, no entanto, um esforço, nos últimos tempos, no sentido da 

agilização de processos e simplificação de procedimentos, manifestado pela opinião 

positiva acerca destas matérias por algumas das entidades envolvidas, não 

deixando de ser, por outro lado, verdade que se os ex-bolseiros tendiam a avaliar 

negativamente a celeridade do processo (o tempo médio que mediava entre a 

entrega da candidatura e a comunicação da atribuição de bolsa era superior a 6 

meses, sendo que, para 70% dos inquiridos, este prazo situou-se entre os 6 meses 

e um ano), para os bolseiros actuais a realidade é bem mais positiva, rondando o 

tempo entre a entrega da candidatura e a comunicação da atribuição da bolsa, para 

quase 50% dos inquiridos, menos de 3 meses. 

Continua-se a constatar, a este nível, que os processos de candidatura no ensino 

superior português não chegam à Direcção-Geral do Ensino Superior devidamente 

instruídos, o que se traduz, muitas vezes, no não cumprimento dos prazos, 

superiormente determinados, para apresentação dos processos no Ministério 

responsável por cada grau de ensino, originando o início tardio das aulas pelos 

candidatos, com reflexos negativos no respectivo aproveitamento escolar. 

Por outro lado, a generalidade dos inquiridos avalia o quadro regulamentar do 

Programa como um seu aspecto não muito negativo, nem muito positivo, sendo de 

realçar, do lado das suas potencialidades, a existência de Comissões Paritárias e o 

seu funcionamento, ainda que o desenvolvimento de todo o sistema a jusante 

pareça ser passível de críticas. A sugestão, com efeito, de uma maior intervenção 

destas comissões e a sua possível reunião ou dos seus representantes 

(nomeadamente o IPAD) com os diferentes actores da cooperação ao nível da 

educação em Portugal foi avançada por quase todos os elementos quando 

entrevistados individualmente. 

O grau de complexidade da candidatura, por sua vez, pode confundir-se com o 

próprio processo. Na medida em que este não se esgota em Portugal, admite-se 

que possa divergir de país para país a consciência do seu grau de dificuldade. É 

notório que, na sessão focus group, apenas Moçambique classificou o grau de 

complexidade como aspecto muito positivo. No entanto, os ex-bolseiros e os 

bolseiros internos e externos actuais avaliaram favoravelmente esta questão, sendo 
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que mais de 70% dos últimos posicionaram o Programa de forma positiva, neste seu 

domínio específico. 

Assim, a avaliação do grau de complexidade não parece reunir consensos fáceis e 

rápidos, devendo antes ser visto como um aspecto necessariamente a cuidar, num 

contexto de melhoria progressiva e sustentada da eficiência e eficácia do Programa 

de bolsas do IPAD. 

Parece, por outro lado, haver alguma unanimidade entre os beneficiários do sistema 

relativamente à dificuldade na obtenção de documentos que acompanham o 

formulário de candidatura (ainda que os ex-bolseiros em Angola tenham avaliado 

este aspecto como positivo). Estão, na sua maioria, a referir-se à obtenção de visto 

que depende dos consulados portugueses nos países de origem. Foi descrita como 

complexa a necessidade de reconhecimento de várias assinaturas e de certidões. 

Este é, pois, um aspecto fortemente negativo, passível de ser melhorado através de 

uma maior integração da informação entre serviços, nomeadamente através da 

adopção das novas tecnologias de informação e comunicação e da partilha de 

bases de dados. A extensão do prazo para apresentação de alguns documentos 

pode ser outra forma de resolução da questão, que é vista pelos beneficiários, em 

geral, como nuclear. 

Já a avaliação da qualidade dos serviços nos países de origem deve ser vista com 

algum cuidado. Efectivamente, entre as autoridades intervenientes na gestão e 

condução do processo, apenas Timor reconheceu falta de qualidade no seu próprio 

país, sendo as restantes respostas negativas de organizações sedeadas em 

Portugal. Parecem não existir, assim, através desta auscultação, elementos 

suficientemente conclusivos sobre esta questão, variando a apreciação de país para 

país, o que enviesa a validade da resposta das entidades nacionais, ao avaliarem 

em conjunto desempenhos de partes distintas. Por outro lado, cada país tende a 

defender os seus serviços face aos portugueses. Já os ex-bolseiros e os bolseiros 

internos e externos actuais avaliam negativamente a qualidade dos serviços afectos 

ao processo de candidatura às bolsas dos seus próprios países de origem, 

posicionando-os, a este nível, inclusivamente num patamar abaixo do atribuído aos 

serviços da cooperação portuguesa nos seus países de origem. Haverá, por isso, 
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muito a fazer neste domínio, tendo em conta tudo aquilo que foi referido até aqui a 

propósito da eficiência do processo. 

De acordo com as entrevistas realizadas, o grau de articulação entre os 

intervenientes na gestão e condução deste processo é um outro aspecto que pode 

registar grandes melhorias futuras, sobretudo a montante do processo, isto é, na 

relação entre o IPAD, a DGES, as universidades e o Ministério da Educação. 

Também a este nível é fácil compreender que uma maior articulação e partilha de 

informação poderia contribuir, de forma significativa, para uma maior celeridade do 

processo. 

Uma questão sempre relevante na análise do processo de atribuição de bolsas diz 

respeito à avaliação dos critérios utilizados na selecção dos candidatos. Esta é uma 

questão sempre sensível, pois existem sempre dúvidas de que a escolha dos 

candidatos não é baseada em critérios de mérito, mas sim em processos menos 

claros de favorecimento de determinadas elites locais. 

Verifica-se, neste domínio, que os critérios de selecção de candidatos variam de 

país para país. Não obstante, a generalidade das entidades de gestão auscultadas, 

com excepção dos serviços de Cabo Verde, tende a fazer uma apreciação negativa 

desta questão, reforçada pela opinião desfavorável manifestada pelos ex-bolseiros 

entrevistados e inquiridos. Curiosamente, os bolseiros actuais fazem, pelo contrário, 

uma avaliação positiva desta temática (mais de 70%), ainda que a sua posição 

possa estar relativamente enviesada em virtude do facto de todos eles terem sido 

seleccionados e do seu maior envolvimento e comprometimento actual com todo o 

processo, nomeadamente por comparação com os ex-bolseiros (ver caixas de texto 

sobre os processos de atribuição de bolsas em Angola e Cabo Verde). 

Este é, de facto, um aspecto a melhorar ao nível dos países beneficiados. As 

comissões paritárias podem, a este nível, ter maior intervenção, quer na imposição 

de regras mais estritas, quer ao nível da disponibilização de algum 

acompanhamento ex-post para verificação da aplicação dos critérios estabelecidos. 

O apoio à instalação em Portugal, nas bolsas externas, é visto como um aspecto 

claramente negativo (entre autoridades de gestão, bolseiros e ex-bolseiros), onde 

certamente muito pode ser feito para se melhorar a situação vigente. De facto, o 
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apoio à instalação, nos moldes actuais, tem decorrido somente da intervenção, no 

quadro das suas responsabilidades no sistema, das embaixadas, que, em diversos 

casos, no entanto, ignoram os bolseiros recém-chegados e as suas necessidades 

específicas de apoio. Uma brochura, por exemplo, com indicações úteis como 

contactos, transportes, mapas, horários, custos de serviços, etc., podia ou deveria 

ser distribuída com o regulamento dos bolseiros. A experiência de disponibilização 

de quartos nas residências dos serviços sociais, através de acordo com os 

respectivos serviços, à semelhança do que se passa com os bolseiros da Fundação 

Calouste Gulbenkian, pode também ser realizada de forma a que, à chegada a 

Portugal, os bolseiros possam ser devidamente encaminhados para as respectivas 

instalações. 

O acompanhamento dos bolseiros em Portugal é um aspecto que recolhe alguma 

unanimidade relativamente ao seu carácter negativo. Efectivamente, após se 

colocar o bolseiro, este é relativamente ignorado, competindo-lhe a apresentação de 

provas de aproveitamento para renovação da bolsa e do visto de permanência em 

Portugal. O apoio à integração e socialização dos bolseiros é realizado, geralmente, 

através da actividade de associações de estudantes africanos (quando as há), ou de 

organizações espontâneas de outro género (clubes recreativos, grupos de pessoas 

não organizados formalmente mas que têm uma rede de contactos que facilita a 

integração dos estudantes nomeadamente nos territórios mais pequenos). Dada a 

importância da relação que se estabelece com os bolseiros, este é um aspecto que 

deverá ser melhorado, estabelecendo-se, por exemplo, um help desk para 

estudantes estrangeiros ao nível do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

organizando-se inquéritos de carácter regular junto destes, para identificação das 

suas principais dificuldades e necessidades de apoio, e disponibilizando-se um 

gabinete de ligação por forma a facilitar a resolução das questões que, para 

estrangeiros, por vezes, são tão difíceis de ultrapassar. 

No atinente à sua integração em Portugal, no período de frequência dos cursos, 

importa referir, com efeito, que a maioria dos bolseiros externos actuais e ex-

bolseiros revela/revelou dificuldades de adaptação, sobretudo de integração nas 

instituições e também, embora em menor grau, de ordem financeira, ressaltando, a 

este nível, a dificuldade de compreensão das matérias abordadas, directamente 

relacionada com a dificuldade de adaptação à língua portuguesa (especialmente 
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relevante no caso dos estudantes timorenses), a falta de apoio na procura de 

alojamento e a difícil integração na cultura e hábitos portugueses e no modo de vida 

urbano das cidades onde estudam ou estudaram. 
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Angolana 50% 50% 100% 13% 25% 25% 25% 13% 100% 
Cabo-verdiana 50% 50% 100% 14% 36% 23% 18% 9% 100% 

Guineense 50% 50% 100% 7% 21% 43% 29% 0% 100% 
Moçambicana 33% 67% 100% 0% 14% 14% 14% 57% 100% 

S. Tomé e 
Príncipe 40% 60% 100% 0% 25% 38% 38% 0% 100% 

Timorense 96% 4% 100% 33% 30% 12% 23% 2% 100% 
TOTAL 69% 31% 100% 25% 29% 17% 23% 5% 100% 

Fonte: Augusto Mateus & Associados 

Quando esta questão é relativizada por regiões de acolhimento, verificamos que na 

região Centro (região com alguma importância face ao número de bolseiros 

externos que acolhe) 73% dos inquiridos sente dificuldades de adaptação à 

frequência do curso/estágio apoiado, sendo que 45% destes são Timorenses, 13% 

são de São Tomé e Príncipe, 13% são Angolanos, 11% são Cabo-verdianos, 9% 

são Moçambicanos e 9% são Guineenses. Um outro aspecto que importa realçar é o 

registo claramente mais reduzido de dificuldades de adaptação na região de Lisboa 

(apenas 50% dos bolseiros externos actuais que estudam em Lisboa sentiu 

dificuldades, por comparação, nomeadamente, com os registos da principal região 

de acolhimento, a região Centro, com 73%, e da média nacional, com 68%), 

contrariando um pouco a ideia avançada, nas entrevistas e sessões focus group 

realizadas, de que a integração dos alunos africanos e timorenses é mais fácil e 

rápida em cidades de pequena ou média dimensão do que nas grandes metrópoles 

de Lisboa e Porto - ver Gráfico 4-1, Gráfico4-2 e Quadro 4-2.  
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Fonte: Augusto Mateus & Associados 
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Norte 75% 25% 100% 35% 27% 15% 19% 4% 100% 
Centro 73% 27% 100% 23% 29% 19% 25% 5% 100% 
Lisboa 50% 50% 100% 28% 31% 13% 22% 6% 100% 

Alentejo 80% 20% 100% 31% 31% 15% 23% 0% 100% 
Algarve 100% 0% 100% 0% 25% 25% 0% 50% 100% 
TOTAL 68% 32% 100% 26% 29% 17% 23% 6% 100% 

Fonte: Augusto Mateus & Associados 

Considerando a totalidade dos bolseiros externos actuais inquiridos, 39% destes 

confirmam a existência de mecanismos de apoio à integração dos bolseiros nas 

instituições que frequentam, sendo que estes apoios restringem-se, essencialmente, 

à “formação complementar em português” e à “ajuda na procura de alojamento”. No 

entanto, segundo 91 bolseiros, as instituições de ensino que os acolheram deveriam 
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reforçar os serviços de apoio aos bolseiros, sobretudo nas áreas relacionadas com 

o alojamento, a formação e a integração. 
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Acção Social 1 1,1% 

Acompanhamento 1 1,1% 
Alojamento 32 35,2% 

Área Científica 1 1,1% 
Área Financeira 3 3,3% 
Comunicações 1 1,1% 

Educação 1 1,1% 
Equipamento 1 1,1% 

Financeira 2 2,2% 
Formação 28 30,8% 
Integração 16 17,6% 
Pedagogia 3 3,3% 

Saúde 1 1,1% 
TOTAL 91 100,0% 

Fonte: Augusto Mateus & Associados 

Para além disso, quando confrontados com a questão “para além das bolsas, o 

IPAD (ou a instituição que, com outra designação, na altura lhe atribuiu a bolsa) 

disponibiliza algum tipo de apoio (não financeiro) que facilite a sua integração 

durante a frequência do curso/estágio?”, 90% das respostas foram negativas. 

Por fim, a maioria (mais de 80%) dos ex-bolseiros e bolseiros actuais auscultados é 

da opinião que o processo de pagamento das bolsas realizou-se sempre ou 

normalmente no prazo previsto, não se colocando, por esta via, dificuldades 

adicionais, de natureza financeira, aos inquiridos. 

No exercício de auscultação conduzido junto dos bolseiros internos e externos 

actuais, verificou-se, em termos globais, que os inquiridos de nacionalidade 

angolana foram aqueles que apresentaram apreciações mais negativas, para a 

generalidade dos aspectos, apresentando particular desagrado face à qualidade dos 

serviços no que respeita ao processo de candidatura às bolsas, tanto do país de 

origem, como da cooperação portuguesa, bem como dos apoios obtidos para a sua 

instalação em Portugal. Os bolseiros Cabo-verdianos e Guineenses queixam-se, 

igualmente, da qualidade dos serviços dos seus países de origem no que respeita 

ao processo de candidatura às bolsas, enquanto que os bolseiros de Moçambique, 
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São Tomé e Príncipe e Timor dão particular relevo ao deficiente apoio sentido nos 

respectivos processos de instalação em Portugal. 

Por sua vez, a garantia de regresso aos países de origem é avaliada 

negativamente, principalmente pelas organizações nacionais. Efectivamente, a 

sensação generalizada é a de não regresso entre estes. No entanto, é importante 

realçar que, quando entrevistados, estas entidades não conseguem distinguir 

situações entre alunos africanos ou timorenses, bolseiros e não bolseiros. O caso 

dos bolseiros timorenses está relativamente estudado e conhece-se o destino e as 

causas de migração, mas para todos os outros países beneficiários não existe 

informação que permita afirmar que os alunos bolseiros não regressam. Para obstar 

a este problema, foi sugerido que a distribuição dos diplomas fosse realizada na 

embaixada portuguesa dos países de origem dos bolseiros, de forma a obrigá-los a 

regressarem aos seus países. Esta opção tem ainda a vantagem de poder marcar o 

início da constituição de uma base de dados efectiva sobre alunos ex-bolseiros. 

O acompanhamento a ex-bolseiros é, de facto, inexistente. Apenas as instituições 

militares, através dos observadores portugueses nas forças armadas dos países 

beneficiários, possuem alguma informação sobre eles. Este é um aspecto em que 

urge constituir informação junto das embaixadas e ao nível central de forma a poder 

intervir. 
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O INABE (Instituto Nacional de Bolsas de Estudo de Angola), contrariando a absoluta falta de critérios de 

selecção dos bolseiros até 2000, estabeleceu, nos anos mais recentes, um conjunto de atributos a serem 

observados na atribuição das bolsas que a instituição gere. 

Um primeiro critério relaciona-se com o aproveitamento escolar, traduzindo pela clássica média de curso. É um 

critério racional destinado a premiar a inteligência, a dedicação e o trabalho dos estudantes. No entanto, as 

Direcções do IMEL (Instituto Médio de Economia de Luanda) e do IMIL (Instituto Médio Industrial de Luanda) 

queixam-se de que as bolsas, via de regra, não são atribuídas de acordo com o mérito, uma vez que poucos 

alunos dos seus quadros de honra costumam beneficiar desta possibilidade de completarem as suas formações 
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no exterior de Angola
7
. Além disso, estes Institutos Médios não têm qualquer intervenção no processo de 

atribuição das bolsas (para Portugal ou outro país qualquer), cuja outorga depende, exclusivamente, do INABE. 

Ao preponderar a aleatoriedade na atribuição das bolsas, os alunos melhor classificados correm o risco de ficar 

de fora do programa de bolsas de estudo no exterior. Mas ainda assim, prevalece um problema muito 

complicado: muitos certificados apresentados ao INABE para candidatura a bolsas no exterior são 

aparentemente forjados, o que falseia totalmente a verdade dos factos, o mérito e a qualificação dos bolseiros
8
. 

Muitos dos estudantes que obtiveram bolsas de estudo foram motivados, com efeito, mais pelo desejo de sair do 

país, fugindo da guerra - não queriam ser incorporados nas Forças Armadas; os seus pais buscaram diversas 

formas de colocar a salvo os filhos, e a via mais expedita era precisamente a de os enviar para o exterior com 

bolsas de estudo (não correspondendo estes, necessariamente, aos melhores alunos em termos de 

aproveitamento escolar, daqui se explicando a “fuga do sistema” e o insucesso da maior parte das experiências 

nas universidades portuguesas). Muitos deles (dos pais) beneficiam da vantagem de possuírem relações sociais 

de grande influência, estando próximos dos centros de decisão. 

Um segundo critério, embora de difícil apuramento e validação, é, apesar de tudo, o do rendimento do agregado 

familiar dos aspirantes a bolseiros. A intenção do INABE com este critério é a de discriminar positivamente os 

estudantes de parcos recursos financeiros, mas que têm direito a usufruir duma oportunidade de formação 

complementar no exterior. 

Um terceiro critério relativiza-se na idade, devendo ser os jovens, até 25 anos, a beneficiar do máximo de 

bolsas no exterior. 

A origem territorial é um critério adicional, de modo a procurar reduzir as assimetrias regionais no país, mas não 

subordinante. 

O género foi um atributo não observado, mas, na opinião dos dirigentes das instituições contactadas, a política 

seguida é de absoluta igualdade de tratamento na atribuição das bolsas para Portugal. 

Apesar de todos estes critérios - que procuram dar maior racionalidade e coerência ao processo de concessão 

das bolsas externas -, o problema de fundo, que condiciona o sucesso dos bolseiros, é o da baixa qualidade da 

formação interna, a par de outras razões, como, por exemplo, a falta de continuidade, que, na opinião de todos 

os entrevistados, é um handicap sério. Na verdade, nem sempre os estudantes seguem em Portugal a área 

científica para a qual obtiveram formação em Angola, enveredando por cursos para os quais não têm 

preparação, o que prejudica a sua performance. 

 
7 O Director do PUNIV (Pré-Universitário) corrobora estas observações, afirmando que nem 
sempre os que beneficiam das bolsas são os mais meritórios ou sequer os mais necessitados. O 
critério do Quadro de Honra deveria vingar, como forma de contornar a administratividade e a 
arbitrariedade na atribuição das bolsas. 
8 Este é um dos factos que provavelmente explica muito do insucesso escolar dos bolseiros 
angolanos em Portugal, para além da já reconhecida fraqueza do ensino nacional em todos os 
níveis. A média geral de formação no IMIL é de 12 valores e, embora não tenha sido fornecido a 
do IMEL, é de presumir que não se afaste muito deste valor. 
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Anualmente, o número de bolsas e a sua natureza é estabelecida pela Comissão Paritária constituída ao abrigo 

do Acordo de Cooperação nos Domínios do Ensino e da Formação Profissional entre Portugal e Cabo Verde. 

Compete ao Governo Português através da Direcção Geral do Ensino Superior (DGES) estabelecer as vagas 

existentes nos estabelecimentos de Ensino Superior em Portugal e informar a congénere cabo-verdiana. 

O processo de atribuição de bolsas é realizado a nível central pela Direcção Geral do Ensino Superior e Ciência 

do Ministério da Educação e dos Recursos Humanos de Cabo Verde, tendo em conta as vagas abertas e as 

bolsas disponibilizadas. 

Anualmente, é aberto um período de candidaturas nacional para os finalistas do ensino secundário. Neste 

processo, cada candidato preenche um formulário onde estipula o curso que pretende frequentar, o respectivo 

estabelecimento de ensino e assinala sempre que pretenda aceder a uma bolsa. A selecção da bolsa a atribuir é 

da responsabilidade da Direcção Geral. Para o efeito, tem em linha de conta a média final de cada aluno. Esta é 

ponderada numa escala de 10 a 16 com os seguintes aspectos: 

– As condições económicas do agregado familiar (a ponderação privilegia aqueles que possuem menores 

rendimentos); 

– A proveniência (privilegiam-se os candidatos que provenham de concelhos/ilhas com menor índice de 

licenciados e com maior carência de quadros ou técnicos superiores); 

– O curso pretendido (privilegia os candidatos que se candidatem aos cursos definidos anualmente com 

maior importância estratégica para o desenvolvimento do país). 

Não existe qualquer discriminação ao nível do sexo ou da raça. A DGESC (Direcção Geral do Ensino Superior e 

Ciência) justifica esta questão garantindo ser o acesso completamente equitativo relativamente às questões 

levantadas, não só a montante do processo, como também no resultado final. Efectivamente, o número de 

bolsas atribuídas a indivíduos de sexo feminino é, em termos gerais, até ligeiramente superior ao atribuído a 

indivíduos de sexo masculino, em consonância com o que se verifica com a proporção de diplomados do ensino 

secundário. 

Estão, assim, assegurados a equidade no acesso às bolsas, o não favorecimento, a protecção dos mais 

desfavorecidos e ainda os interesses estratégicos de Cabo Verde. 

Após completado o processo de recrutamento, os candidatos ao ensino superior são ordenados de acordo com 

a pontuação final obtida. Os candidatos com maior pontuação são distribuídos pelas bolsas do IPAD, 

apelidadas, em termos internos, de “Bolsas de Mérito”. Deste modo, na generalidade, as bolsas do IPAD são 

atribuídas a estudantes com médias muito elevadas e cuja ponderação com os aspectos seleccionados foi ainda 

potenciada. Pelos restantes, são atribuídas as bolsas atribuídas por outros países ou pelo Estado Cabo-

verdiano. A título de exemplo, refira-se que todos os ex-bolseiros contactados registavam uma média final do 

ensino secundário superior a 17 valores (na escala de 0 a 20 valores). 

Assim, estão criadas à partida as condições necessárias para o sucesso dos bolseiros do IPAD. Completado o 

período de formação em Portugal, quando do seu retorno, a sua empregabilidade é elevada. Uma vez que 

gozam de prestígio, são competitivos no acesso a empregos. 

O processo não é, no entanto, transparente para os candidatos. Os ex-bolseiros participantes no focus-group 

nunca tiveram conhecimento das condições de acesso às bolsas. Dada a importância política que em termos 
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internos a atribuição destas bolsas se reveste, o processo é conduzido com elevado rigor e isenção, apesar das 

pressões a que os técnicos da DGESC estão por vezes sujeitos. A suspeita de favorecimento de um candidato é 

um caso do foro criminal e com implicações políticas graves. A relevância da atribuição de bolsas e o acesso ao 

ensino superior é de primordial importância para uma faixa alargada da população e um erro na atribuição das 

bolsas requer frequentemente uma explicação em sede de parlamento cabo-verdiano. Não se registaram 

quaisquer queixas relativamente a esta fase do processo em nenhuma das instâncias contactadas 

(representação diplomática portuguesa, Ministério da Educação e Recursos Humanos de Cabo Verde, escolas, 

os próprios bolseiros ou ex-bolseiros contactados). 

O processo padece de elevada complexidade burocrática carecendo de um esforço suplementar de trabalho ao 

nível das diferentes instâncias devido ao período do ano em que se realiza. Assim, é com dificuldade que 

Portugal envia as listagem de vagas, pela difícil articulação entre a DGES e os estabelecimentos de ensino, 

queixando-se a DGESC de eventuais atrasos na chegada destas listagens, momento a partir do qual se 

desenrola em Cabo Verde todo o processo de selecção. Geralmente, este processo requer um esforço 

acrescido aos estabelecimentos de ensino que necessitam de recorrer à contratação de elementos externos aos 

serviços e a um esforço de articulação com os notários locais de forma a cumprir todo o processo administrativo 

necessário ao processo interno. O processo, iniciado nas escolas durante o mês de Junho, deve estar 

completado até ao final do mês de Agosto, ou seja, todo o processo de selecção, ainda que antecipado nas 

escolas, deve ser realizado durante este mês. 

Todos os elementos que participam no processo (DGESC, escolas, consulado português, bolseiros e ex-

bolseiros) se queixaram da enorme pressão e da dificuldade de cumprir os prazos estabelecidos e necessários 

para o cumprimento de todo o processo. 

Quando o processo de selecção se completa, os bolseiros têm um período (referido pelos próprios e pela 

DGESC, como muito curto) para a reunião de toda a documentação necessária para o cumprimento das 

formalidades exigidas, nomeadamente o pedido de visto de permanência em Portugal. Esta formalidade foi 

eleita pelos bolseiros e ex-bolseiros como a mais complexa. Ouvido o cônsul de Portugal na Praia, compreende-

se que, no período em questão, o consulado recebe mais de 1.000 pedidos de visto. No entanto, foi-nos 

assegurado que o processo dos bolseiros, se estiver bem instruído, é despachado de forma prioritária, em 

menos de uma semana. 

Como habitualmente sucede em situações similares, todas as partes envolvidas neste processo, e ouvidas 

nesta avaliação, entendem haver responsabilidades de outros organismos e margem para melhorar os 

processos. Foi, no entanto, unânime entre os técnicos e dirigentes cabo-verdianos a opinião de que os prazos 

deveriam ser dilatados para um funcionamento mais eficaz de todo o processo. 

Confirmando esta tese, verificou-se que entre os ex-bolseiros ouvidos apenas um em oito conseguiu cumprir 

todos os prazos estipulados, encontrando-se no seu estabelecimento de ensino no início oficial do ano lectivo. 

Todos os restantes iniciaram o seu período lectivo inicial atrasado devido a atrasos processuais. 
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�� EFICIÊNCIA 

A avaliação da eficiência analisa a relação entre os resultados já produzidos pela 

intervenção e os recursos mobilizados, considerando na sua quantificação os rácios 

entre realizações, os resultados e os impactes, por um lado, e os recursos 

mobilizados para os alcançar, por outro, avaliando em que medida, neste caso, as 

bolsas têm um boa relação custo-benefício. A comparação entre custos e benefícios 

deve contribuir para as decisões relativas a afectações alternativas de recursos no 

pressuposto de que se podem assegurar, de igual forma, os principais resultados 

pretendidos. 

A análise da eficiência exige, como elementos fundamentais, a aferição do custo 

médio por bolseiro associado a cada nível de ensino em determinado ano (recursos 

mobilizados) e indicadores de realizações e resultados apurados para o mesmo 

período. A obtenção desta informação – no que se refere aos recursos, uma vez 

que não existem indicadores de resultados – apenas é possível se existir um 

sistema de informação que permita apurar os montantes efectivamente pagos a 

cada um dos bolseiros e os custos administrativos associados à gestão do 

programa de bolsas em determinado ano. 

Para esta avaliação apenas estão disponíveis os valores anuais dispendidos com o 

pagamento das bolsas, o que coloca no mesmo “bolo” realidades muito distintas: o 

valor total dispendido com bolsas de outros países que não os 5 PALOP onde se 

centra esta análise, bolsas internas e externas, valores de bolsa diferenciados entre 

níveis de ensino, cursos de duração muito diferenciada sobretudo entre níveis 

diferentes e bolseiros que recebem bolsa na totalidade ou apenas numa fracção do 

ano9.  

Na ausência desta informação, normalmente efectuam-se exercícios de 

“benchmarking” relativamente a outras intervenções de natureza semelhante 

existentes a nível nacional ou internacional, o que se tem revelado, no âmbito de 

outras avaliações de programas similares efectuadas na Europa, extremamente 

 
9 Desistências, cancelamentos de bolsa, bolsas de menor duração para discussão de teses ou 
para formação profissional. 
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complexo face à inexistência de informação actualizada e harmonizada entre 

países. 

A análise dos montantes anuais dispendidos pelo IPAD com bolsas (Quadro 5-1) 

permite identificar dois períodos de crescimento: um entre 1995 e 1997, com uma 

taxa média de crescimento anual de cerca de 9%, e outro de 1998 a 2001, que 

registou uma taxa média de crescimento anual de cerca de 30%. Este aumento 

significativo dos custos anuais com a política de bolsas foi interrompido em 2002, 

observando-se uma tendência decrescente desde então, com uma taxa média de 

crescimento anual de cerca de -22%.  
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�34� �4790�?9;��40;9;�?4������
�40;9;�64379=/0/N9?9;�F9>9�����

-�2�
���%�-�2� 3.286.125 n.d. 
�����-�2� 3.659.728 n.d. 
���'�-�2� 3.907.349 n.d. 
���#�-�2� 5.883.607 4.961.318 
�����-�2� 7.054.141 5.995.444 
�)))�-�2� 11.281.542 10.618.086 
�))��-�2� 12.389.518 11.098.488 
�))��-�2� 9.417.948 8.797.886 
�))��-�2� 5.690.790 5.083.617 
�))!�-�2� 5.535.123 4.872.820 
>	���
 68.105.871 51.427.659 

(1) Dados fornecidos pela Divisão de Gestão Financeira 
(2) Dados fornecidos pela Direcção de Serviços de Planeamento Financeiro e Programação 

(3) As bolsas contabilizadas para APD não incluem os valores referentes às bolsas técnico-militares 
Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base nos dados do IPAD 

O facto de existirem valores estipulados para as bolsas em cada ano lectivo e para 

os diferentes níveis de ensino (Quadro 5-2) permite efectuar uma aproximação ao 

custo médio anual potencial por bolseiro em cada grau.  

Estes valores têm sido actualizados, ainda que não de forma regular, e denota-se 

uma tendência para o reforço do apoio financeiro  às bolsas de doutoramento, 

mestrado e pós-graduação (Gráfico 5-1). As bolsas de licenciatura/bacharelato 

apesar de apresentarem valores por bolseiro menores do que as bolsas afectas a 

estudantes de doutoramento, mestrado e formação profissional, apresentam 

igualmente uma tendência de crescimento. De salientar que o crescimento 

significativo para os valores totais da bolsas de doutoramento e mestrado entre os 
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anos lectivos de 1998/1999 e1999/2000 se deve ao facto de não existirem valores 

para as rubricas dos subsídios de instalação e de propinas nos anos precedentes. 
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Tipo de Bolsa Componente 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004 

Ensino Secundário Fracção Mensal 234,43 234,43 257,87 257,87 283,81 283,81 283,81 283,81 283,81 289,49 

 Subsídio de Instalação 234,43 234,43 257,87 257,87 249,39 249,39 249,39 na na na 

 Subsídio Material Didáctico 74,81 74,81 74,81 74,81 74,81 74,81 74,81 74,81 74,81 76,31 

Licenciatura/Bacharelato Fracção Mensal 234,43 249,39 274,33 274,33 305,76 318,23 318,23 344,17 349,33 356,32 

  Fracção Mensal - Alojamento/Residência 174,57* 189,54* 208,49* 208,49* Variável b) Variável b) Variável b) Variável b) Variável b) Variável b) 

 Subsídio de Instalação 234,43 249,39 274,33 274,33 283,81 249,39 249,39 249,39 253,13 258,19 

 Subsídio de Propinas na  a) na  a) na  a) 274,33 305,76 318.23 318,23 334,19 339,20 ** 650 ** 

 Subsídio de Alojamento na na na na 38,4 38,4 38,4 41,89 42,52 43,37 

 Subsídio Material Didáctico 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 149,63 151,87 154,91 

Mestrado/Pós-graduação Fracção Mensal 404,02 428,96 471,86 471,86 598,55 598,55 598,55 648,43 658,18 671,31 

 Subsídio de Instalação na na na na 249,39 249,39 249,39 249,39 253,13 258,19 

 Subsídio de Propinas na na na na 997,59 997,59 997,59 997,59 1012,55 1032,8 

Doutoramento Fracção Mensal 433,95 473,85 521,24 521,24 698,31 698,31 698,31 798,07 810,04 826,24 

 Subsídio de Instalação na na na na 249,39 249,39 249,39 249,39 253,13 258,19 

 Subsídio de Propinas na na na na 1496,39 1496,39 1496,39 1496,39 1518,83 1549,21 

Outros Fracção Mensal na na na na na na 124,69 124,69 124,69 127,18 

Formação profissional Fracção Mensal 374,09 411,5 411,5 411,5 452,65 452,65 452,65 452,65 452,65 452,65 

 Fracção Mensal - Alojamento Instituição 174,57 192,03 192,03 192,03 211,24 211,24 211,24 211,24 211,24 211,24 

 Fracção mensal - Secretário Geral 523,73 576,11 576,11 576,11 633,47 633,47 633,47 633,47 633,47 633,47 

 Fracção mensal - Director Geral 473,85 521,24 521,24 521,24 573,36 573,36 573,36 573,36 573,36 573,36 

 Fracção mensal - Director Serviços 423,97 466,37 466,37 466,37 513,01 51301 513,01 513,01 513,01 513,01 

 Subsídio de Instalação 79,8 79,8 79,8 79,8 124,69 124,69 124,69 124,69 124,69 124,69 

 Subsídio Material Didáctico 49,87 49,87 49,87 49,87 249,39 249,39 249,39 249,39 249,39 249,39 

Fonte: Informação disponibilizada pelo IPAD 
Notas: na - não aplicável; valores em euros calculados dividindo valores em escudos por 200,482. 

           a) Não existia a rubrica na Tabela – Os bolseiros da Cooperação gozavam de isenção de propinas 
           b) Variável-  Conforme os diferentes  Serviços de Acção Social Universitária 
           * – corresponde ao montante mensal de bolsa pago a cada bolseiro alojado em Residência Académica – O encargo com o alojamento era suportado pela Cooperação mas “à 

cabeça” o montante da bolsa diminuía 
           ** - valor médio de referência p/ Tabela - variável conforme as Universidades, pago na integra  a cada bolseiro 
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Ao comparar apenas os valores das fracções mensais, valor da bolsa líquido de 

subsídios, observamos que a aposta por parte do IPAD se mantém relativamente aos 

graus académicos superiores, em detrimento do ensino secundário e da formação 

profissional cujo valor das bolsas estagnou a partir do ano lectivo de 1999/2000. O 

valor líquido da bolsa da licenciatura, por sua vez, registou nos últimos anos uma 

tendência de convergência face à bolsa destinada para formação profissional. 

A aposta na formação superior dos bolseiros, com especial destaque para os 

doutoramentos e mestrados, é corroborada com a análise do  

Quadro 5-3, onde se verifica que o valor pago a um bolseiro que frequente o 

doutoramento em Portugal (cerca de 57.600 �), durante o período curricular máximo 

oficialmente determinado para o efeito, corresponde quase ao dobro do valor destinado 

a um bolseiro de licenciatura, mesmo considerando que este último para além de 

frequentar mais um ano curricular, recebe igualmente mais subsídios (de alojamento e 

de material didáctico). 

O custo médio anual potencial, para o IPAD, de um aluno que frequente o grau de 

licenciatura é assim de 5.644 �, o que corresponde a 60% do custo anual de um 

bolseiro para mestrado e a metade do custo anual de um bolseiro de doutoramento. 

O custo anual de um bolseiro do IPAD para o Estado Português não se confina ao 

custo da bolsa paga pelo IPAD. Existem ainda “custos administrativos” associados ao 

processo (custos da estrutura afecta à execução e gestão do Programa)  e os custos 

que o Estado Português canaliza, do Orçamento do Estado, para as instituições de 

ensino e respectivos serviços sociais. A DGES apurou, apenas para os cursos de 

formação graduada, os custos reais por aluno, para o ano de 2004, suportados pelo 

Orçamento (trata-se apenas do financiamento das despesas correntes destas 

instituições) – Quadro 5-4. 

O custo anual de um bolseiro do IPAD suportado pelo Estado para frequência de 

licenciatura é assim estimado em 11.197 � e o valor pago pelo IPAD a título de bolsa 

corresponde a 50% desse custo. 
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TOTAL DA BOLSA (FRACÇÃO MENSAL MAIS SUBSÍDIOS) 
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Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base na informação disponibilizada pelo IPAD 
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Licenciatura/Bacharelato 33.865,33 5 anos de curso + 1 ano para casos de 
reprovação 

Mestrado/Pós-graduação 22.463,09 2 anos + 6 meses para período de defesa da 
tese 

Doutoramento 57.578,64 5 anos 

Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base na informação disponibilizada pelo IPAD 
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-�2� -�2� -�2R-�2B-�2�

Média do financiamento aos cursos de 
formação graduada (Politécnico) (a) 3.250 � 658 � 2.592 � 

Média do financiamento aos cursos de 
formação graduada (universidade) (a) 4.316 � 658 � 3.658 � 

Custos de 
Ensino 

Média (U+P) 3.783� 658 � 3.125 � 

4,60�/Refeição*350 Refeições por ano 
(b) 1.610 �  Refeições nas 

Cantinas 1,80�/Preço tabelado por refeição*350 
Refeições por ano  630 � 

980 � 

164�/mês*12 (b) 1.968 �  
Alojamento 

52�/custo tabelado para bolserios*10  520 � 
1.448 � 

Total (U+P) 7.361� 1.808 � 5.553 � 

(a)Valor de financiamento do ensino superior, por parte do Estado, através do Orçamento do Estado (despesa 
corrente 

(b) Valor real que o Estado paga aos serviços sociais por aluno 
Fonte: Direcção Geral do Ensino Superior 

Com o intuito de comparar o custo da bolsa com o existente em programas similares, 

foi contactada a Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) a fim de aferir os montantes 

anuais pagos aos seus bolseiros. Esta análise não permitiu tirar grandes conclusões 

uma vez que o sistema é muito semelhante, embora se tenha vindo a centrar cada vez 

mais nos graus de mestrado e doutoramento, e os valores das bolsas seguem como 

referência os valores atribuídos pelo próprio IPAD. 
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O responsável da FCG entrevistado referiu que os valores atribuídos aos seus 

bolseiros se situam actualmente abaixo do valor atribuído pelo IPAD (Quadro 5-5). No 

entanto essa situação nem sempre se verificou. No passado chegou a ser politica da 

FCG proporcionar valores ligeiramente acima dos atribuídos pelo Estado Português 

através dos seus organismos de cooperação. 
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Mensalidade 300,00 344,17 

Subs. Mat. Didáctico (1) 100,00/125,00 149,63 

Subs. Instalação  249,39 

Subs. Propinas 348,00 334,19 

Bacharelatos / Licenciaturas 

Subs. Alojamento  (3) 41,89 

Mensalidade 375,00/425,00  

Subs. Instalação 375,00/425,00  Aperfeiçoamento e Estágios Profissionais 

Seguro Variável  

Mensalidade 535,00 648,43 

Subs. Instalação 535,00 249,39 

Subs. Propinas (2) 1000,00 997,50 
Mestrado 

Seguro Variável  

Mensalidade 615,00 798,07 

Subs. Instalação 615,00 249,39 

Subs. Propinas (2) 1500,00 1496,39 
Doutoramento 

Seguro Variável  

(1) Valor anual; (2) Valor por curso no IPAD e anual na FCG; (3) A FCG financiou a construção de residências 
universitárias, obtendo por contrapartida, um número determinado, nunca completado, de vagas anuais. Os 

bolseiros têm assim acesso privilegiado às residências universitárias e quando chegam a Portugal já sabem o local 
onde se vão instalar. 

Fonte: Informação disponibilizada pelos serviços da FCG 

Numa tentativa de “benchmarking“ com outros programas internacionais que incluem 

bolsas de estudo direccionadas para o apoio a estudantes provenientes de países em 

desenvolvimento, verificou-se que grande parte destes programas estão mais 

direccionados para o fomento da internacionalização do ensino superior do país 

doador, concedendo essencialmente bolsas de pós-graduação nas respectivas 

universidades e cursos de formação para quadros profissionais superiores, muitas 

vezes em áreas sectoriais específicas de interesse estratégico tanto para os países 
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beneficiários como para os países doadores. Verificou-se igualmente que alguns 

destes programas de bolsas dão preferência a futuros bolseiros que tenham alguma 

maturidade, com dois ou mais anos de experiência profissional e uma ligação segura 

no seu pais de origem a uma instituição ou administração pública que seja considerada 

como parceiro relevante pelo país doador em termos de cooperação para o 

desenvolvimento. Esta ligação institucional ou empresarial com o país de origem 

garante, não só, o retorno dos ex-bolseiros, como eleva o potencial valor acrescentado 

do programa de bolsas, uma vez que os ex-bolseiros passam a representar um “ganho 

intelectual” decorrente da limitada “fuga de cérebros”, caracterizando-se como agentes 

de mudança no seu país de origem. 

A informação recolhida sobre os diversos programas de apoio à educação (sob forma 

de bolsas) promovidos por alguns países de referência europeus apresentam-se 

sintetizados no Quadro 5-6. A comparação entre estes programas deve ser feita com 

bastantes reservas, uma vez que não só têm diferentes objectivos estratégicos de 

cooperação, como estão direccionados para a promoção de diferentes actividades, uns 

mais vocacionados para cursos profissionais de curta duração altamente 

especializados e outros para cursos de ensino superior que podem variar 

exclusivamente entre mestrados e doutoramentos ou podem incluir licenciaturas e 

algum tipo de investigação. Por outro lado, os cálculos das dimensões financeiras dos 

programas e dos custos médios anuais variam (incluindo ou não custos administrativos 

e de estrutura e os custos por bolseiro, sendo que na maioria dos casos nem sequer é 

verdadeiramente explicitado quais as componentes que se integram este valor), tal 

como variam as fontes de financiamento (Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

Ministério da Educação, outras entidades governamentais e outros patrocinadores 

públicos ou privados), pelo que o quadro seguinte é meramente indicativo dos diversos 

programas de bolsas existentes na Europa. 
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Noruega Norad Fellowship 
Programme 29.114 6.708.861 105 2003 Mestrados de dois anos 

Noruega Quota Programme  12.658.228 225 2001 Licenciaturas, Mestrados 
e Doutoramentos 

Dinamarca Danida Fellowship 
Programme 37.310 5.405.405 600 2001,2002 

Formação no âmbito de 
programas e projectos 

financiados pela Danida, 
incluindo apoios a pós-

graduações 

Holanda Netherland's Fellowship 
Programmes 35.450 25.000.000 1.000 1999/2000 

Pequenos cursos, 
formação, mestrados e 

estudos para 
doutoramento 

Suécia Sida International Training 
Programme 12.162 p/mês 20.270.270 1.600 2003 Cursos específicos de 3-8 

semanas 

Reino 
Unido 

British Chevening 
Scholarships  60.270.270 

2300 
(1850 com 

bolsa) 
2003 

Cursos de pós-graduação 
em universidades no RU e 

pequenos cursos 
profissionais (3-6 meses) 

Reino 
Unido 

Commonwealth 
Scholarship and 

Fellowship Plan (CSFP) 
 17.567.568 500 2003 Programas de pós-

graduação 

Alemanha German Academic 
Exchange Service (DAAD)  250.000.000 1.100 2000,2004 

Investigação, formação 
prática, visitas de estudo, 
cursos de pós-graduação 

Bélgica 
Study and Training Grants 

for Students from 
Developing Countries 

29.189  220 2003 

Mestrados, 
Doutoramentos e 

pequenos cursos de 
formação 

França 
Ministère de la 

Coopération et du 
Développement (MCD) 

 25.916.333 2.120 1979/1988 Bolsas de Estudo  

França Ministère des Affaires 
Étrangères (MAE) 12.000 100.000.000 18.000 2003 Bolsas de Estudo e 

Estágios 

(1) Valores em euros convertidos utilizando as taxas de câmbio de 27/03/2006 (7,9NOK=1EUR, 7,4DKK=1EUR) 
publicadas pelo Banco de Portugal e a taxa de conversão do Franco Francês (6,55957FF=1EUR)  

Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base nos relatórios: “Evaluation of the Norad Fellowship Programme”, 
NORAD Evaluation Report 1/2005, ”La Politique des Bourses – Évaluation de l’Aide Publique Française (1979-

1988)”, Ministère de la Coopération et du Développement e “La Politique des Bourses – Évaluation concernant les 
bourses attribuées para le Ministère des Affaires Étrangères aux étudiants étrangers (1998-2004)”, Ministère des 

Affaires Étrangères 
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�� EFICÁCIA E SUSTENTABILIDADE 

A avaliação da eficácia de uma intervenção baseia-se na análise da relação entre os 

objectivos globais e específicos que essa intervenção pretende alcançar e os 

resultados e efeitos efectivamente produzidos. A análise da sustentabilidade visa, 

através da identificação dos efeitos mais longos (impactes do Programa) sobre o 

contexto em questão, avaliar em que medida os benefícios da intervenção podem 

perdurar após a sua conclusão. 

A aferição do grau de realização dos objectivos e a avaliação dos impactes implicam: 

(i) desde logo, que esses objectivos, globais e específicos, estejam perfeitamente 

delineados, (ii) que a esses objectivos estejam associadas metas e (iii) que existam 

indicadores de realizações, de resultados e de impacte que permitam quer uma 

monitorização “on-going” da intervenção, quer uma posterior avaliação da sua eficácia 

e sustentabilidade. O Programa de bolsas do IPAD não satisfaz nenhuma destas 

condições, ou seja, não existem objectivos claramente delineados e não estão 

definidos indicadores, a que acresce o facto de não existir um sistema de informação 

com os dados dos bolseiros que permita aferir de forma inequívoca, pelo menos, 

indicadores de realização e de não existir um acompanhamento do percurso dos 

bolseiros após a cessação da bolsa (essencial sobretudo para a determinação dos 

resultados e impactes), o que torna a avaliação da eficácia e da sustentabilidade de 

difícil concretização. 

A equipa de avaliação conseguiu ultrapassar algumas destas dificuldades, recorrendo: 

� à construção de uma base de dados simples, que contem alguns dos dados dos 

bolseiros recolhidos em dossiers existentes no IPAD (inclui informação sobre os 

cinco PALOP em análise), o que permitiu realizar a análise da adesão ao Programa 

e obter alguns indicadores de realização; 

� à realização de inquéritos aos intervenientes no processo (representantes 

institucionais, bolseiros e ex-bolseiros), o que permitiu obter informações ao nível 

do processo de atribuição das bolsas e alguns indicadores que facilitam a 

aproximação a resultados e impactes; 
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� à realização de reuniões e entrevistas, em Portugal, Cabo Verde e Angola com os 

intervenientes no processo (representantes institucionais, ex-bolseiros em Angola e 

Cabo Verde e representantes de entidades que empregam ex-bolseiros); 

� à informação disponibilizada pela Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES). 

��� Realizações 

Os indicadores de realização estão normalmente ligados aos objectivos de natureza 

mais operacional e permitem efectuar uma monitorização “on-going” da intervenção, 

sendo frequentemente medidos em unidades físicas ou monetárias.  

O Quadro 6-1 lista um conjunto de indicadores de realização cujo cálculo seria 

interessante, sobretudo numa óptica de acompanhamento para efeitos da gestão do 

programa. Alguns destes indicadores foram calculados pela equipa de avaliação e 

deram origem à análise efectuada no capítulo relativo à Adesão, pelo que estão 

assinalados no quadro com a palavra “Sim”. Os restantes não foi possível calcular por 

não termos disponível essa informação na base de dados construída, mas seria útil 

que no futuro pudessem vir a ser calculados. 
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Nº de bolsas disponibilizadas e por país Sim 
Nº de bolsas de novas bolsas disponibilizadas por país Sim 
Nº de bolsas de bolsas internas disponibilizadas por país Sim 
Nº de bolsas concedidas por país Sim 
Nº de bolsas externas concedidas e por país Sim 
Nº de bolsas internas concedidas por país Sim 
Nº de bolsas concedidas por grau de ensino e por país Sim 
Nº de bolsas atribuídas por área de ensino Sim 
Nº de bolseiros por país e grau de ensino Sim 
Nº de bolseiros por país e género n.d. 
Nº de bolseiros, por país, cuja bolsa foi cancelada n.d. 
Nº de bolseiros, por país, que desistiram do curso n.d. 
Nº de bolseiros, por país, que interromperam os estudos durante período em que receberam 
bolsa n.d. 

Nº de actuais bolseiros que já tinham sido bolseiros no âmbito de outro nível de ensino Sim 
Nº de meses  em que foi concedida bolsa por grau de ensino e por país Sim 
Valor das bolsas pagas por grau de ensino e por país   Sim 
Nº de bolseiros colocados em residências académicas  n.d. 
Nº de bolseiros colocados em Portugal, por NUTS II e grau de ensino n.d. 
Atraso na chegada a Portugal relativamente ao início do ano lectivo (meses/dias) n.d. 

Fonte: Augusto Mateus & Associados 
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���� Resultados e Impactos 

Os indicadores de resultados referem-se ao efeito directo e imediato causado por uma 

intervenção e estão normalmente associados aos seus objectivos específicos. 

Fornecem informações sobre as alterações, por exemplo, no comportamento, na 

capacidade ou no desempenho dos beneficiários directos.  

Os indicadores de impacto referem-se às consequências da intervenção para além dos 

efeitos imediatos sobre os seus beneficiários directos e estão normalmente associados 

aos objectivos globais. É possível definir dois conceitos de impacto: os impactos 

específicos são os efeitos que ocorrem ao fim de um determinado lapso de tempo, mas 

que estão directamente ligados à acção empreendida; os impactos globais são efeitos 

a mais longo prazo que afectam uma população mais vasta (neste caso torna-se 

muitas vezes difícil estabelecer relações causais evidentes). 

No caso do Programa de bolsas, a avaliação da eficácia ao nível dos resultados e 

impactos é sobretudo focada nos ex-bolseiros, que são aqueles relativamente aos 

quais esses resultados ou impactos se terão já feito sentir. Desta forma, podem-se 

identificar, a título ilustrativo, como principais indicadores úteis para esta avaliação os 

seguintes (todos eles susceptíveis de desagregação por país). 
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%  de bolseiros que concluiu o grau 
% de bolseiros que regressou ao país de origem após a conclusão do grau 
nº médio de anos necessários para a conclusão do grau 
% de bolseiros que concluiu o curso durante o período em que recebeu bolsa 
Nota média de final de curso 
% de bolseiros empregados no país de origem 
nº de bolseiros empregados no país de origem em profissão compatível com a formação original 
nº de bolseiros empregados no país de origem em actividades de I&D 
nº de bolseiros empregados no país de origem por sector de actividade 
nº de empresas criadas por bolseiros em % do total de empresas criadas no país de origem  
% de bolseiros que avalia como positiva a sua experiência de bolseiro em Portugal 
% de bolseiros que considera que a formação recebida em Portugal contribuiu significativamente para o 
seu actual posicionamento no mercado de trabalho 
% de bolseiros que afirma manter contactos profissionais frequentes com instituições portuguesas 
% de bolseiros que afirma dar preferência a Portugal relativamente a outros países 

Fonte: Augusto Mateus & Associados 

A inexistência de informação sobre os ex-bolseiros (necessária para o cálculo dos 

indicadores referidos), associada à inexistência de metas a alcançar com o Programa, 

inviabiliza a avaliação rigorosa desta componente da avaliação. Contudo, são 
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apresentados de seguida alguns resultados obtidos seja através da informação 

disponibilizada pela DGES, seja através do cálculo de estimativas, seja através dos 

elementos, sobretudo de natureza qualitativa, recolhidos no trabalho de campo em 

Angola e Cabo Verde. 

Um elemento fundamental para a avaliação dos resultados do Programa de bolsas 

consiste na aferição do número de alunos que terá concluído os graus para os quais 

beneficiaram de bolsa. A informação disponível no IPAD não permite apurar, de forma 

directa, este resultado, pelo que se procurou fazer uma estimativa. 

As hipóteses assumidas foram as seguintes: um aluno que frequentou um curso 

superior e cujo último ano em que recebeu bolsa correspondeu à frequência do ano 

curricular inferior ao terceiro ano, não deverá ter concluído o grau, pelo menos na 

condição de bolseiro. Para os mestrados, a hipótese assumida foi de que o último ano 

de bolsa corresponde ao primeiro ano curricular e para os doutoramentos foi a de o 

último ano de bolsa corresponder a menos do terceiro ano curricular. 

Os resultados destas estimativas são apresentados no Quadro 6-3, que permite 

verificar que as taxas de insucesso potencial são consideráveis, atingindo, pelo menos, 

31% no conjunto dos graus de ensino analisados. Estas estimativas sugerem que uma 

elevada proporção dos bolseiros não consegue concluir os graus durante o período em 

que recebe bolsa. 
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 1288 579 31% 1867 

Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base nos dados do IPAD 

No caso particular de Timor-Leste (Quadro 6-4), dos 336 bolseiros que acederam à 

bolsa, 195 (quase 60%) registaram problemas: 26 viram a sua bolsa cancelada, 47 

desapareceram, 46 desistiram e 14 não renovaram a bolsa. 

A situação menos problemática corresponde à mudança de nível, existindo um total de 

61 bolseiros que optou por mudar de nível, ou seja, tendo iniciado estudos no ensino 
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superior solicitou a passagem para o ensino profissional. Dos alunos que não 

registaram situações problemáticas, 50 terminaram os cursos profissionais e 91 

encontravam-se a frequentar os respectivos cursos superiores. 
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	936509.5374�?5�=40;9� 23 7% 

	936509.5374�I9079�9;;/?@/?9?5� 3 1% 

�5;9F9>56/?4� 47 14% 

�5;/;7K36/9� 46 14% 

@?93C9�?5�3:850� 61 18% 

�+�>53484@�=40;9� 14 4% 

�E4�6S5<4@�9�8/>�F9>9��4>7@<90� 1 0% 

>	���� 195 58% 

Fonte: Informação do Núcleo de Apoio ao Bolseiro Timorense, disponibilizada pelo IPAD 

A taxa de conclusão pode ser aferida com maior rigor com base em dados 

disponibilizados pela DGES, que procedeu, no último trimestre de 2004, a uma recolha 

de informação sobre o percurso dos alunos colocados no Ensino Superior (apenas 

para as licenciaturas) ao abrigo de regimes especiais de acesso ao ensino superior no 

âmbito de acordos de cooperação entre 1995 e 2004.  

O cruzamento da base de dados da DGES com a base de dados dos bolseiros do IPAD 

construída pela equipa de avaliação permitiu obter alguma informação (na realidade, a 

única disponível) sobre o percurso académico de 848 bolseiros do grau de licenciatura 

originários dos cinco PALOP em análise (ver Caixa de Texto 6-1), ou seja, de 55% dos 

bolseiros destes países que receberam do IPAD bolsa de licenciatura. 
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A base de dados disponibilizada pela DGES está organizada em função do ano em que os alunos foram 

colocados no ensino superior para frequência de cursos de licenciatura, possuindo as seguintes variáveis: nome 

do aluno, nacionalidade, ano de colocação, ano da última matrícula, ano curricular associado à última matrícula 

e situação do aluno relativamente à conclusão do curso (reporta-se ao final de 2004, sendo que os alunos 

assinalados como não tendo concluído o curso inclui também aqueles que não o poderiam ter feito porque o nº 

de anos em que frequentaram o curso não foi suficiente para permitir a sua conclusão, ou seja, um aluno que 

ingressou na instituição em 2002 nunca poderia ter concluído o curso em 2004). 

O cruzamento da base de dados da DGES com a dos bolseiros do IPAD revelou-se de difícil concretização: 1º 
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por não existir um campo numérico comum que permitisse esse cruzamento de forma automática, pelo facto de 

na base da DGES apenas constarem alunos colocados a partir de 1995 e na base do IPAD constarem todos os 

bolseiros que receberam bolsas entre 1995/96 e 2003/04 independentemente dos anos em que foram 

colocados.  

Face a estes constrangimentos foram seleccionados da base do IPAD apenas os bolseiros do grau de 

licenciatura colocados a partir do ano de 1995 (na prática foram retirados desta análise os que em 1995 

receberam bolsa e frequentavam um ano curricular superior ao 1º, os que em 1996 receberam bolsa para 

frequência de anos curriculares superiores ao 2º, etc.), o que permitiu apurar um total de 1046 bolseiros (num 

total de 1597) cujo percurso poderia ser analisado a partir da base da DGES.  

Posteriormente procurou-se identificar na base da DGES os bolseiros seleccionados, um a um, através do nome 

(o que também se revelou uma tarefa difícil pois o mesmo aluno tinha, em alguns casos, o nome escrito de 

forma diferente nas duas bases e a certeza da sua identificação só foi possível através do cruzamento 

simultâneo de outros campos), processo a que necessariamente está sempre associada alguma margem de 

erro. Foram assim identificados 869 bolseiros na base da DGES (o que corresponde a 83% dos 1046 bolseiros 

seleccionados), sendo que relativamente a 21 desses bolseiros a base da DGES não dispunha da informação 

necessária para analisar o seu percurso. Em suma, foi possível analisar o percurso de 848 dos 1547 bolseiros 

(55%) que receberam do IPAD bolsa pelo menos por um ano. 

 

Dos 848 bolseiros do IPAD colocados no ensino superior entre 1995 e 2003, para 

frequência de cursos de licenciatura, que constam da base de dados da DGES, 219 

tinham –  até ao último trimestre de 2004 – concluído o curso e 629 não tinham ainda 

terminado, sendo que cerca de metade destes já deveria ter concluído o curso até ao 

final do ano lectivo 2003/2004 (tendo em consideração o ano em que cada um se 

matriculou acrescido do nº de anos necessários para completar a duração curricular do 

curso escolhido na instituição que frequentou, tendo-se assumido que a duração 

curricular é a que actualmente está em vigor nesses estabelecimentos). 
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�G�?5�=40;5/>4;� 154 231 171 190 102 848 
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37 90 26 40 26 219 

�G�?5�=40;5/>4;�T5.�7>U3;/74V�-�2� 46 83 67 62 38 296 
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71 58 78 88 38 333 

Nota: (1) Bolseiros que não concluíram porque o número de anos em que estão matriculados é ainda (em Dez. 
2004) inferior ao necessário para concluir o curso em que estão inscritos. Assumiu-se que a duração curricular 

do curso é a que actualmente está em vigor no estabelecimento de ensino frequentado por cada um dos 
bolseiros 

Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base em dados disponibilizados pela DGES 
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A taxa média de conclusão do curso observada é de 40%, sendo a verificada para 

os bolseiros de Cabo Verde a mais elevada (61%) e a dos bolseiros originários da 

Guiné-Bissau a mais baixa (21%). Em média estes bolseiros necessitaram de 1,3 anos 

suplementares para concluir o grau relativamente ao que seria necessário face à 

duração curricular de cada curso (Quadro 6-6). 

Os bolseiros que concluíram o curso sem repetir nenhum ano representam 24% dos 

que concluíram, no entanto, como se viu, a maioria (41%) necessitou de mais um ano 

para terminar e cerca de 15% completou a licenciatura com recurso a 3, 4 ou 5 anos 

suplementares. 

Estes resultados, obtidos com base numa amostra significativa (55%) de bolseiros de 

licenciatura, podem constituir uma aproximação à avaliação dos resultados  do 

Programa neste nível de ensino (a avaliação da eficácia implicava que tivessem sido 

estabelecidas metas para o efeito). Se considerarmos que o IPAD apoia 

financeiramente os alunos durante a duração curricular do curso acrescida de um ano, 

pode-se afirmar que concluíram o curso durante o período em que receberam bolsa do 

IPAD o equivalente a 65% dos bolseiros que conseguiu terminar o curso, 26% dos 

bolseiros que poderia ter concluído e 17% dos bolseiros apoiados no período. De 

qualquer modo o IPAD contribuiu através do Programa de bolsas para apoiar todos os 

bolseiros que concluíram as suas licenciaturas no período considerado. 

No que respeita aos bolseiros que, face ao ano em que se matricularam pela primeira 

vez, já tinham tido tempo para concluir, até ao final de 2004, o curso em que se 

inscreveram ( 

 

Quadro
���), mas não concluíram, verifica-se que 46% se matriculou no último ano 

em análise, 10% matriculou-se pela última vez no ano lectivo 2003/04 e 9% já não se 

matriculava há 2 anos (última matrícula em 2002/03). 

Uma vez que não é possível aferir se o bolseiro teve, por algum motivo, de interromper 

os estudos pode-se considerar que, pelo menos 46% tem intenções claras de continuar 

os estudos e terminar a licenciatura e que esta proporção se poderá alargar até 55% 

ou 65% se considerarmos aceitável que uma interrupção por 1 ou 2 anos seguida de 

uma retoma dos estudos ocorre com alguma frequência. 
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Já no que se refere aos alunos que não se matriculam há 3 ou mais anos (9 no limite) 

a probabilidade de retomarem os estudos no sentido da respectiva conclusão é 

bastante mais baixa, ideia que se reforça se se considerar que 60% destes alunos não 

se matriculou em mais de 1 ou 2 anos lectivos. 

������
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�9X9�.A?/9�?5�64360@;E4� 34% 61% 25% 31% 41% 40% 
�G�.A?/4�?5�934;�F9>9�64360@;E4�?4�

6@>;4�
6,0 5,5 6,4 5,4 5,7 5,7 

�G�.A?/4�?5�934;�;@F05.5379>5;�F9>9�
64360@;E4�?4�6@>;4�-�2�

1,4 1,1 2,3 1,0 1,1 1,3 
 

*�?5�=40;5/>4;�D@5�64360@/@�34�75.F4�
>5<@09.5379>�-�2�

27% 23% 4% 30% 35% 24% 

*�?5�=40;5/>4;�D@5�64360@/@�64.�
>56@>;4�9���934�0567/84�;@F05.5379>�-�2�

30% 52% 27% 38% 35% 41% 

*�?5�=40;5/>4;�D@5�64360@/@�64.�
>56@>;4�9���934;�0567/84;�
;@F05.5379>5;�-�2�

16% 13% 27% 23% 19% 18% 

*�?5�=40;5/>4;�D@5�64360@/@�64.�
>56@>;4�9��B%�934;�0567/84;�

;@F05.5379>5;�-�2�
24% 9% 38% 5% 12% 15% 

*�=40;5/>4;�F9>9�4;�D@9/;�3E4�5X/;75�
/3I4>.9CE4�;4=>5�4�934�?5�64360@;E4�

-�2

3% 2% 4% 5% 0% 3% 

Nota: (1) Calculado com base na duração curricular do curso frequentado. Assumiu-se que a duração curricular 
do curso é a que actualmente está em vigor no estabelecimento de ensino frequentado por cada um dos 

bolseiros 

Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base em dados disponibilizados pela DGES 
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)� 44% 50% 36% 57% 42% 46% 

�� 3% 12% 15% 6% 18% 10% 

�� 7% 9% 10% 11% 5% 9% 

��9�%� 27% 17% 26% 16% 24% 22% 

��9��� 20% 12% 13% 10% 11% 13% 

Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base em dados disponibilizados pela DGES 

Os resultados obtidos até aqui em matéria de avaliação da eficácia e sustentabilidade 

do programa de bolsas do IPAD, considerando as realizações alcançadas e aferindo o 

número de alunos que terá concluído os graus de ensino para os quais beneficiaram de 
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bolsa - exercício relativamente limitado, que poderia ser substancialmente enriquecido, 

face ao que foi referido anteriormente a propósito da falta de informação acerca do 

percurso dos bolseiros após conclusão dos estudos a que se candidataram -, podem 

ser, apesar de tudo, objecto de algum aprofundamento pela consideração dos 

resultados dos exercícios de auscultação desenvolvidos junto das entidades 

intervenientes na gestão e condução do processo e de ex-bolseiros em Angola e Cabo 

Verde, no âmbito dos trabalhos de campo realizados, ainda que mesmo aqui os 

problemas de representatividade se coloquem de forma particularmente vincada. As 

conclusões a extrair desta análise terão que ser, assim, relativamente cautelosas. 

Os exercícios de auscultação levados a cabo foram estruturados, fundamentalmente, 

por forma a se poder percepcionar em que medida a política de bolsas do IPAD 

contribuiu para a promoção do desenvolvimento económico e social dos países 

beneficiários e para o reforço da sua ligação política, cultural e económica a Portugal. 

Neste quadro, pode afirmar-se, em primeiro lugar, que a política de bolsas da 

cooperação portuguesa é avaliada de forma positiva ou muito positiva, o que atesta, 

em grande parte, a perspectiva favorável que se tem das bolsas e da sua importância 

para a cooperação, entre países beneficiários e Portugal, e para os estudantes 

bolseiros tomados individualmente. Esta conclusão transparece quer das respostas aos 

inquéritos, quer das entrevistas realizadas e sessões de focus group. 

É também unânime que as bolsas têm um papel muito importante para a transferência 

de conhecimentos para os países de origem dos bolseiros. Para este efeito se poder 

tornar real, podendo-se potenciar estes impactos, torna-se, como é óbvio, 

absolutamente determinante o regresso dos bolseiros aos países de origem (ainda que 

a taxa de conclusão dos graus fosse de 100% a eficácia da intervenção seria 

consideravelmente baixa se os bolseiros não regressassem ao país de origem). 

Em Cabo Verde, por exemplo, parece ter ficado demonstrado que há uma cada vez 

maior taxa de regresso dos graduados em Portugal, seja por um sentimento 

generalizado de motivação e de consciência de desenvolvimento, seja pelo facto de 

muitos países, tradicionalmente receptivos à imigração, entre os quais Portugal, terem 

as fronteiras fechadas ou semi-fechadas, não conferindo vistos a cidadãos 

estrangeiros findo o período de formação. Por outro lado, a disponibilidade de 

empregos nesses países é cada vez menor e as condições de trabalho em Cabo Verde 

têm melhorado consideravelmente. 
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Neste domínio, importa salientar ainda o facto das taxas de regresso nas bolsas 

externas concedidas ao abrigo da cooperação técnico-militar serem as mais elevadas, 

rondando quase os 100% dos bolseiros envolvidos, o que parece indiciar uma nova 

orientação estratégica de reforço da atribuição de bolsas centradas em instituições 

locais, assegurando-se, por essa via, maior retorno e apropriação dos conhecimentos 

adquiridos em Portugal. 

Não obstante a avaliação favorável deste contributo do programa, as opiniões entre as 

entidades envolvidas na gestão do processo dividem-se relativamente à forma como as 

bolsas contribuíram para promover as perspectivas pessoais dos ex-bolseiros. De 

facto, entre os respondentes metade considera que promoveu muito e a outra metade 

considera ter promovido pouco. 

Já nas reuniões com ex-bolseiros, a perspectiva foi de que a bolsa foi determinante 

para o sucesso de cada um. No entanto, poderemos estar também a assistir a um certo 

enviesamento de opinião pelo facto de os ex-bolseiros respondentes terem tido 

sucesso escolar e profissional. Fica-se, no entanto, com alguma convicção de que as 

bolsas têm um papel importante ou muito importante para o sucesso individual de cada 

um, principalmente quando este se concretiza nos países de origem. 

No inquérito conduzido junto de ex-bolseiros em Angola, onde a representatividade 

estatística foi, apesar de tudo, maior que em Cabo Verde, houve oportunidade de 

aprofundar esta temática, nomeadamente no que concerne ao grau e qualidade da sua 

inserção no mercado de trabalho angolano, após a conclusão dos seus estudos. 

Assim, entre os aspectos mais relevantes, importa realçar, em primeiro lugar, o facto 

de 80% terem optado por começar ou voltar a trabalhar, continuando os restantes 20% 

a estudar. De entre os primeiros, verifica-se que a maior parte conseguiu emprego em 

menos de 6 meses após a conclusão dos estudos superiores em Portugal, o que atesta 

bem da facilidade de integração no mercado de trabalho em Angola para quem passou 

por esta experiência. Entre as principais dificuldades encontradas para conseguirem 

emprego, merecem saliência a falta de experiência profissional, não obstante a 

qualidade da formação obtida, a inexistência de ofertas de trabalho compatíveis com a 

formação desenvolvida, a falta de correspondência entre as expectativas geradas e as 

remunerações oferecidas e o facto da localização geográfica não ser do seu agrado. 

Importa relevar ainda, a este nível, que a maioria dos inquiridos consideraram decisiva 

a formação recebida durante o curso para a obtenção desse emprego. 



 

��������	
�����   

�0�
�

Uma das dificuldades detectadas nas entrevistas realizadas em Angola, que tem a ver 

com a falta de correspondência entre a formação recebida e o tipo de competências 

exigidas ao nível do local de trabalho, é validada pelos resultados deste exercício de 

inquirição, na medida em que metade dos ex-bolseiros afirma nunca ter desempenhado 

uma actividade profissional na área em que completou os respectivos cursos 

superiores, ainda que todos tenham frequentado o curso que correspondia à sua 

primeira escolha na altura da matrícula. Na situação actual, constata-se que a maior 

parte dos inquiridos encontra-se empregado, nas áreas, sobretudo, jurídicas e de 

gestão, essencialmente no quadro do sector público administrativo ou do sector 

empresarial do Estado. Por outro lado, a maioria dos ex-bolseiros contactados revelava 

um nível elevado e/ou médio de satisfação com o actual emprego. Regista-se, 

finalmente, uma apreciação média muito favorável acerca do contributo da formação 

obtida em Portugal para aspectos variados que têm a ver com o nível e qualidade da 

sua inserção no mercado de trabalho angolano, e que passam pelo reforço das 

perspectivas de empregabilidade, pela progressão nas carreiras profissionais e/ou nas 

remunerações auferidas e pela reorientação das suas carreiras profissionais para 

áreas da sua preferência, onde a correspondência com a formação recebida seja mais 

visível. 

Por outro lado, face à crescente importância dada às bolsas externas de pós-

graduação, mestrado e/ou doutoramento10, de certas licenciaturas específicas11  e de 

formação técnico-profissional de nível 4, e ao esforço que as universidades dos 

PALOP (algumas delas ainda apontadas como deficitárias em termos de qualidade do 

ensino prestado) realizam na consolidação das suas infra-estruturas e serviços e na 

qualificação dos seus docentes, é natural a apreciação maioritariamente positiva das 

entidades participantes no processo à questão “Em que medida as bolsas favorecem o 

interesse das instituições de ensino superior dos países em desenvolvimento por 

instituições universitárias portuguesas”. Com efeito, o esforço da cooperação 

portuguesa não se tem materializado somente na atribuição de bolsas, internas e 

externas, para cursos posicionados em diferentes níveis de formação, mas também, e 

 
10 Sobretudo para formação de futuros docentes nas universidades locais e para valorização de 
quadros técnicos empresariais, numa lógica de formação ao longo da vida, aplicável nos seus locais 
de trabalho. 
11 Licenciaturas cujas profissões associadas são muito deficitárias nos países de origem e, em face 
da sua maior complexidade e exigência de competências, não estão disponíveis nos respectivos 
países na actualidade e muito provavelmente no futuro próximo (é o caso de bolsas para licenciados 
em medicina ou em ramos mais tecnológicos). 
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cada vez mais, na própria constituição e consolidação das universidades, das suas 

infraestruturas e serviços, e na promoção de intercâmbio entre estas e as nacionais, 

seja ao nível do corpo docente, seja da divulgação e acesso a materiais científicos. 

Os efeitos da política de bolsas no reforço da presença cultural e económica de 

Portugal nos países beneficiários é uma questão onde, por sua vez, parece não haver 

unanimidade entre as diversas entidades da gestão e ex-bolseiros auscultados. Há 

alguns aspectos que contribuem para isso. O primeiro relaciona-se com alguma 

renitência dos países beneficiários em aceitarem a referida influência cultural, fruto da 

experiência ainda muito recente de colonização portuguesa dos seus países. A 

excepção mais evidente é a de Timor-Leste, que vive a influência portuguesa com 

dificuldades, mas como uma alternativa positiva relativamente à da Indonésia. Por 

outro lado, o universo do ensino em Portugal encontra-se ainda muito desligado do 

mundo empresarial, pelo que a influência é, essencialmente, académica, tendo os ex-

bolseiros dificuldade na integração da influência portuguesa, através das suas 

empresas, no seio da sua actividade profissional. No entanto, entre os ex-bolseiros que 

estudaram em Portugal, é evidente a influência cultural ao nível dos gostos, das 

afinidades e práticas diárias adquiridas no nosso país, como se pôde verificar no focus 

group realizado entre ex-alunos em Cabo Verde. A realidade pode variar muito de país 

para país, pelo que se justifica a divisão em partes iguais das opiniões entre contribuir 

pouco e muito. 

Na generalidade, os elementos intervenientes na gestão e condução do processo 

auscultados avaliaram, por outro lado, a integração da política de bolsas no seio da 

política global de cooperação como sendo pouco efectiva. Este é, eventualmente, um 

aspecto que deve ser desenvolvido para aumentar a eficácia das bolsas e potenciar a 

sua utilidade. No entanto, esta integração começa a existir de alguma forma, 

nomeadamente pela prioridade dada à concessão de bolsas externas de pós-

graduação, mestrado e doutoramento, de licenciaturas e de cursos de formação 

técnico-profissionais em áreas específicas, não abrangidas pela oferta de formação 

local, e pela política de desenvolvimento, infraestruturação e consolidação dos corpos 

docentes das universidades locais. O sentido do exercício de inquirição indicia, neste 

caso, que a  articulação verificada pode ser ainda insuficiente. 

Todos as entidades e ex-bolseiros auscultados concordaram, por seu lado, com a 

viabilidade e interesse de uma política de bolsas de estudo enquanto instrumento de 
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cooperação. Importa, no entanto, realçar que nem todos os actores são unânimes na 

expectativa relativamente a esta cooperação. Os interesses são tão diversificados 

quanto os actores: a título de exemplo, comparando o interesse da DGES em Portugal 

e do MEVRH de Cabo Verde, podemos verificar que a DGES procura preencher as 

vagas disponíveis nas instituições de ensino superior português (o que nem sempre 

coincide com as vagas  solicitadas pelos países beneficiários), enquanto que o MEVRH 

Cabo-verdiano está preocupado, sobretudo, com a saída profissional de um número 

cada vez mais numeroso de cidadãos, se possível envolvendo o seu regresso ao país 

de origem. 

Parece existir, para além disso, unanimidade entre os elementos auscultados à volta 

da questão “Em que medida as bolsas permitem incorporar memória das instituições 

com que privaram os beneficiários, que seja facilitadora, no futuro, de relações 

privilegiadas com Portugal”. De facto, não parece ser difícil de admitir que o período de 

formação universitária é determinante e marcante na vida de cada indivíduo. Assim, 

desde que essa memória seja positiva, poderão estar facilitadas de futuro as relações 

entre estes indivíduos e o país onde desenvolveram os seus estudos, neste caso 

Portugal. Este aspecto justifica ainda mais a importância de melhorar, no quadro da 

política de cooperação e de bolsas, o apoio aos bolseiros externos no nosso país. 

As entidades que empregam ex-bolseiros nos respectivos países de origem classificam 

de forma bastante positiva os bolseiros da cooperação portuguesa, reconhecendo que 

possuem relativamente a outros candidatos a emprego conhecimentos mais vastos, 

melhor domínio da língua, maior confiança em termos técnicos e científicos e maior 

propensão a aceder à formação ao longo da vida. Desta forma pode considerar-se que 

a capacitação dos indivíduos, através da formação, contribui para a capacitação das 

organizações dos diversos países e pode fomentar a melhoria do contexto económico 

envolvente se estes bolseiros promoverem o empreendedorismo. 

A  sustentabilidade da intervenção após a conclusão do grau é assim assegurada, 

ainda que possa ser incrementada se for mais direccionada para alguns tipos de 

organizações como, por exemplo, as universidades, os centros de investigação e de 

ciência e tecnologia e, eventualmente a administração pública (depende das 

necessidades dos países), que podem permitir um efeito de arrastamento e de 

capacitação institucional mais forte (o exemplo mais evidente é o da formação de 
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professores universitários que, no retorno à instituição onde leccionavam, garantem 

uma difusão do conhecimento bastante significativa). 
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As bolsas podem constituir um instrumento que ajude a reconstrução de Angola, dependendo da qualidade dos 
cursos que, ao seu abrigo, são frequentados, das condições em que os estudantes bolseiros desenvolvem a sua 
actividade no país concedente (as dificuldades de inserção dos estudantes, as privações porque passam, que 
podem reduzir a eficácia da aprendizagem e, consequentemente, os efeitos sobre o processo de reconstrução 
nacional), das suas qualificações de partida (que, em Angola, são insuficientes, elemento que seguramente 
potencia negativamente as dificuldades de implantação no país que concedeu as bolsas) e dos critérios que 
superintendem na atribuição das bolsas. 

No entanto, e de acordo com a matriz de opiniões recolhidas - ex-bolseiros, empresas e entidades oficiais, entre 
as quais o INABE -, os estudantes formados em Portugal têm tido, genericamente, uma muito fácil integração no 
mercado de emprego em Angola, reconhecendo-se-lhes as devidas competências. No passado recente, era o 
Estado o principal beneficiário da formação em Portugal (Sector Público Administrativo e Empresas Públicas e 
Estatais), mas com a implantação da economia de mercado e a emancipação da sociedade civil angolana são 
as empresas privadas angolanas e estrangeiras quem mais procura os ex-bolseiros de Portugal, embora as 
grandes empresas públicas, como a Sonangol, a Endiama e a banca e seguradoras, não prescindam do seu 
concurso. Estes ex-bolseiros do IPAD distribuem-se, sobretudo, pelas áreas de gestão, economia e direito. 

A ideia que se tem, com efeito, é a de grande facilidade de integração dos licenciados em Portugal no mercado 
de trabalho em Angola, justificada, em grande medida, pela aproximação dos sistemas de educação, pelos 
hábitos e costumes, pela cultura e pela língua. Acresce a crescente qualidade da formação em Portugal - por 
força dos ataques que tem sido sujeito em matéria de concorrência e competitividade no mercado mundial que 
pressionam a permanente necessidade de melhoria dos sistemas de educação e formação - e a circunstância 
de os bolseiros angolanos não serem objecto de qualquer discriminação positiva que facilite a conclusão dos 
seus cursos. 

Na generalidade, as instituições privadas angolanas - e algumas públicas - tecem referências muito positivas à 
qualidade do desempenho dos ex-bolseiros do IPAD. Como pontos fortes, são referenciados: 

– O melhor domínio da língua portuguesa; 

– Os conhecimentos mais vastos (em contraposição da formação anglo-saxónica, muito mais enfocada e 
especializada) e, portanto, mais adequados à actual fase de reconstrução dos tecidos económico, 
produtivo e social de Angola; 

– A melhor qualidade dos ex-bolseiros formados nas universidades públicas portuguesas e, 
particularmente, em Lisboa; 

– A percepção imediata dos problemas das instituições e da economia nacional, o que facilita a sua 
correcta abordagem e o encontro das melhores soluções; 

– O maior à-vontade com que se integram, apesar dos anos passados no exterior, o que se deve à 
autoconfiança que a formação lhes dá, em particular perante os seus companheiros licenciados em 
Angola; 

– A vontade de trabalhar e de obter formação adicional, seja na própria instituição, seja pelo recurso às 
ofertas de cursos de pós-graduação no estrangeiro. 

De acordo com o responsável da KPMG entrevistado, geralmente os ex-estudantes em Portugal só são 
preteridos face a candidatos com larga experiência anterior, de preferência os provenientes das empresas 
chamadas “as Big Five”, como sejam a Deloitte & Touch, Ernst & Young, BBDO e PriceWaterhouseCoopers. Isto 
sucede porque tais trabalhadores são geralmente dotados de um elevado grau de formação interna e externa, 
muito adaptados aos standards internacionais exigidos para o desempenho das actividades profissionais de 
Auditoria e Consultoria Internacional. 
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Os interlocutores auscultados no estudo conduzido em Cabo Verde referiram como positiva ou relevante a 
contribuição das bolsas para o desenvolvimento do país. Importa, contudo, compreender em que sentido foi 
relevante e positivo. Concentramo-nos, assim, na análise deste aspecto em torno das seguintes questões 
chave: 

– Os bolseiros regressam a Cabo Verde após a sua formação? Se não o fizerem, a contribuição para o 
desenvolvimento do país é nula? 

– Após o seu regresso, encontram trabalho? Exercem a profissão para a qual obtiveram qualificação em 
Portugal? 

– Quais as áreas de actividade predominantes de emprego dos ex-bolseiros? 

Efectivamente, nenhuma destas perguntas tem resposta quantificável, uma vez que não existem registos da 
actividade de ex-bolseiros, nem tão pouco é realizada a verificação do seu regresso. 

Do conjunto de entrevistas e inquéritos realizados, ficou claro que há uma cada vez maior taxa de regresso dos 
graduados por universidades estrangeiras, nomeadamente de Portugal. A DGESC não tem qualquer tipo de 
controle sobre estes dados; no entanto, é a entidade cabo-verdiana responsável pela equivalência da 
certificação universitária. Assim, os responsáveis garantiram que, apesar de o número de bolsas ter, em geral, 
diminuído (em particular, na proporção dos alunos diplomados do ensino secundário) e existir formação 
universitária disponível no país, o número de pedidos de equivalência solicitados tem vindo a aumentar 
anualmente. 

Esta questão, quando colocada a ex-bolseiros, teve uma reposta em consonância com esta perspectiva. Apesar 
de todos os ex-bolseiros entrevistados terem retornado ao país, esse não era, necessariamente, um 
pressuposto à partida ou tão pouco a sua intenção inicial. No entanto, o regresso foi a melhor solução. Se, por 
um lado, o salário em Cabo Verde é inferior a Portugal, as condições de trabalho e sentido de utilidade, o 
prestígio, a integração social e familiar é vantajosa; por outro lado, a dificuldade em encontrar uma saída 
profissional na área de formação de cada um em Portugal, acabaram por ditar a opção de regresso. 

Esta perspectiva é também corroborada pelos Directores das Escolas Secundárias, que afirmam que os jovens 
que frequentam as suas escolas têm uma perspectiva um pouco diferente da existente há alguns anos atrás. Se 
a vontade de sair é para todos uma evidência, a motivação para ficar com os seus familiares e a verificação da 
melhoria das condições de vida levam a que a perspectiva de estabelecimento futuro na sua terra integre já os 
planos dos jovens. 

O prestígio de frequentar uma universidade portuguesa em Cabo Verde é muito valorizado, existindo clubes e 
associações de ex-alunos da Universidade de Coimbra, Porto, Lisboa, Aveiro, etc., que, de forma indirecta, 
promovem a empregabilidade dos novos membros. Para além disso, a afinidade cultural e histórica existente 
costuma ditar as universidades portuguesas como primeira escolha entre os alunos que finalizam o ensino 
secundário. 

Apesar de existir já desemprego de licenciados, este, segundo o Gabinete de Planeamento, fica-se a dever à 
intenção de grande parte dos licenciados de se estabelecer na Praia ou no Mindelo. A própria Administração 
Pública ainda é deficitária em quadros superiores em concelhos mais remotos. Este desemprego é, pois, 
temporário. No entanto, foi referido encontrarem-se os quadros de pessoal da Administração já completos em 
algumas localidades, não se perspectivando por muito tempo a continuação de emprego no Estado como saída 
profissional para os licenciados do ensino superior. Segundo alguns, esta não é uma questão que se coloque, 
para já, aos ex-bolseiros, uma vez que estes são uma elite dentro da elite dos licenciados.  

A orientação para as ciências da educação e sociais tem dominado, até ao momento, as qualificações obtidas, o 
que, efectivamente, corresponde aos objectivos do governo no apoio social, no desenvolvimento dos recursos 
humanos e no combate à pobreza. Neste âmbito, pode afirmar-se que Cabo Verde conseguiu registar, nos 
últimos anos, uma evolução extraordinária, tendo-se verificado, na maior parte dos casos, a opinião de ser o 
desenvolvimento que se sente em Cabo Verde consequência da política de formação de quadros, 
nomeadamente em Portugal. 
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�� CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A análise efectuada permite a identificação de um conjunto de conclusões e de 

recomendações - para que a política de bolsas do IPAD, por um lado, e o 

correspondente processo de atribuição das mesmas, por outro, sejam mais eficazes e 

eficientes no futuro, tendo em conta a necessidade estrutural de assegurar um 

desenvolvimento económico e social acelerado, equilibrado e sustentado dos países 

beneficiários da cooperação - que em seguida se apresentam. 

��� Conclusões 

� Entre 1999 e 2003 verificou-se uma tendência de crescimento do peso do sector 

Educação na APD bilateral portuguesa e um decréscimo do peso das bolsas do 

IPAD neste sector (de valores entre 30% e 40% até 2001 para 9% em 2003). 

� Tem-se assistido a uma redução do número total de bolsas disponibilizadas aos 

PALOP para frequência de estabelecimentos de ensino em Portugal, o que se 

justifica pela sua substituição por bolsas internas, pela gradual concentração dos 

apoios em Timor-Leste e pela redução das bolsas já existentes e não tanto por uma 

diminuição do número de novas bolsas. 

� As bolsas para frequência de ensino superior representam mais de 2/3 do total de 

bolsas atribuídas aos cinco PALOP em análise, enquanto que as destinadas à 

frequência do ensino secundário e de mestrados representam, respectivamente, 

25% e 8% do total. A maioria dos países solicita assim, essencialmente, bolsas 

para o ensino superior (em Cabo Verde, estas bolsas representam 95% do total), 

sendo a Guiné-Bissau uma excepção, com 44% das bolsas para frequência do 

ensino secundário, o que se justifica por ser o país onde são atribuídas mais bolsas 

internas. A grande maioria das bolsas para doutoramento é atribuída a Angola. 

RELEVÂNCIA E COERÊNCIA 

� A avaliação global do grau de integração da política de atribuição de bolsas, 

no quadro desenhado pelos programas de cooperação plurianuais assinados 

bilateralmente, não pode deixar de concluir que o programa de bolsas é assumido 

como um importante instrumento para responder a um dos principais vectores 
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estratégicos da cooperação - a valorização dos recursos humanos. A inclusão 

sistemática do Programa de Bolsas nos Programas Quadro ou nos PIC acordados 

com cada um dos países beneficiários garante, pelo menos em termos globais, a 

sua coerência  com os objectivos globais da cooperação portuguesa e a relevância 

deste programa para as necessidades dos países beneficiários, diagnosticadas por 

esses países no âmbito destes acordos. 

PROCESSO 

� O processo administrativo de atribuição das bolsas revela algumas 

fragilidades, decorrentes, sobretudo, de atrasos no envio das vagas disponíveis 

nos diferentes estabelecimentos de ensino português para os ministérios da 

educação dos países beneficiários e na resposta aos pedidos de visto, que acabam 

por culminar no atraso com que os bolseiros conseguem chegar a Portugal, 

geralmente após o início do ano lectivo e no atraso do pagamento das primeiras 

bolsas. 

A carga burocrática, os procedimentos/tramitação, os prazos e o grau de 

articulação entre os intervenientes na gestão e condução deste processo são 

aspectos que tendem a ser avaliados negativamente, não só pelos beneficiários do 

programa, como também pela gestão, não obstante os esforços desenvolvidos 

recentemente no sentido da simplificação de procedimentos e da agilização do 

processos. 

Parece, por outro lado, haver alguma unanimidade entre os beneficiários do 

sistema relativamente à dificuldade na obtenção de documentos que acompanham 

o formulário de candidatura. A necessidade de reconhecimento de várias 

assinaturas e de apresentação de certidões complexifica também este processo. 

� A divulgação do Programa e os valores das bolsas, proporcionando os 

montantes necessários para a realização da formação pretendida em Portugal sem 

recurso a outros rendimentos, aparecem, à luz das opiniões formuladas pelos 

diversos elementos e entidades auscultados, como pontos fortes desta política. 

� Os critérios de selecção dos candidatos nos países beneficiários, quando 

existem, nem sempre estão claramente definidos, havendo também dúvidas acerca 

do rigor na sua implementação. 
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� A impossibilidade dos bolseiros escolherem as universidades que pretendem 

frequentar em Portugal e de mudarem de curso uma vez constatada a 

inadequabilidade da formação adquirida, ou mesmo uma alteração das suas 

preferências, é referida como um dos principais factores condicionantes do seu 

desempenho. 

� Os beneficiários do sistema avaliam negativamente a qualidade dos serviços 

envolvidos no processo de candidatura às bolsas nos seus próprios países de 

origem, posicionando-os, a este nível, inclusivamente num patamar inferior ao 

atribuído aos serviços da cooperação portuguesa nos seus países de origem. 

� O apoio à instalação e integração de bolseiros em Portugal é visto como um 

aspecto claramente negativo (entre autoridades de gestão, bolseiros e ex-

bolseiros). As intervenções nestas áreas têm sido, nos moldes actuais, levadas a 

cabo, pelas embaixadas e por associações de estudantes africanos, de forma 

pontual e pouco estruturada. 

� A maior parte dos beneficiários revela dificuldades de adaptação, sobretudo de 

integração nas instituições e também, embora em menor grau, de ordem financeira, 

ressaltando, a este nível, a dificuldade de compreensão das matérias abordadas, 

directamente relacionada com a dificuldade de adaptação à língua portuguesa 

(especialmente relevante no caso dos estudantes timorenses), a falta de apoio na 

procura de alojamento e a difícil integração na cultura e hábitos portugueses e no 

modo de vida urbano das cidades onde estudam. 

Um outro aspecto que importa realçar é o registo claramente mais reduzido de 

dificuldades de adaptação na região de Lisboa, contrariando um pouco a ideia 

avançada, nas entrevistas e sessões focus group realizadas, de que a integração 

dos alunos africanos e timorenses é mais fácil e rápida em cidades de pequena ou 

média dimensão do que nas grandes metrópoles de Lisboa e Porto. 

EFICIÊNCIA 

� O valor pago a um bolseiro que frequente o doutoramento em Portugal (cerca de 

57.600 �), durante o período curricular máximo oficialmente determinado para o 

efeito, corresponde quase ao dobro do valor destinado a um bolseiro de 

licenciatura.  O custo médio anual potencial, para o IPAD, de um aluno que 
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frequente o grau de licenciatura é de 5.644 � , o que corresponde a 60% do custo 

anual de um bolseiro para mestrado e a metade do custo anual de um bolseiro de 

doutoramento. 

� O custo anual de um bolseiro do IPAD para o Estado Português não se confina ao 

custo da bolsa paga pelo IPAD. No caso das licenciaturas foi possível apurar que o 

custo anual de um bolseiro do IPAD suportado pelo Estado se situa em torno dos 

11.197 � e que o valor pago pelo IPAD a título de bolsa corresponde a 50% desse 

custo. 

EFICÁCIA E SUSTENTABILIDADE 

� A aferição do grau de realização dos objectivos e a avaliação dos impactes 

implicam: (i) desde logo, que esses objectivos, globais e específicos, estejam 

perfeitamente delineados, (ii) que a esses objectivos estejam associadas metas e 

(iii) que existam indicadores de realizações, de resultados e de impacte que 

permitam quer uma monitorização “on-going” da intervenção, quer uma posterior 

avaliação da sua eficácia e sustentabilidade. O Programa de bolsas do IPAD não 

satisfaz nenhuma destas condições, ou seja, não existem objectivos claramente 

delineados e não estão definidos indicadores, a que acresce o facto de não existir 

um sistema de informação com os dados dos bolseiros que permita aferir de forma 

inequívoca, pelo menos, indicadores de realização e de não existir um 

acompanhamento do percurso dos bolseiros após a cessação da bolsa (essencial 

sobretudo para a determinação dos resultados e impactes), o que torna a avaliação 

da eficácia e da sustentabilidade de difícil concretização. 

� Foi calculada uma estimativa para as taxas de insucesso associadas ao 

conjunto dos bolseiros que beneficiaram de apoio do IPAD entre 1995 e 2003. As 

taxas de insucesso potencial são consideráveis, atingindo, pelo menos, 31% no 

conjunto dos graus de ensino analisados. Estas estimativas sugerem que uma 

elevada proporção dos bolseiros não consegue concluir os graus durante o período 

em que recebe bolsa. 

Os resultados ao nível dos graus mais elevados de ensino como mestrados e 

doutoramentos parecem ser melhores, o que pode estar associado ao facto de, 

nestes casos, os bolseiros terem uma ligação institucional no país de origem que 

favorece o seu retorno. 
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� Os elevados níveis de insucesso estão associados quer às já referidas 

dificuldades de integração dos bolseiros em Portugal, quer à deficiente formação 

de base dos bolseiros disponibilizada nos países de origem. 

� Os resultados da análise do percurso académico de 55% dos bolseiros de 

licenciatura apoiados pelo IPAD no período de referência permitem apurar que: 

- A taxa média de conclusão do curso observada é de 40%, sendo a verificada 

para os bolseiros de Cabo Verde a mais elevada (61%) e a dos bolseiros 

originários da Guiné Bissau a mais baixa (21%). Em média estes bolseiros 

necessitaram de 1,3 anos suplementares para concluir o grau relativamente ao 

que seria necessário face à duração curricular de cada curso; 

- Se considerarmos que o IPAD apoia financeiramente os alunos durante a 

duração curricular do curso acrescida de um ano, pode-se afirmar que 

concluíram o curso durante o período em que receberam bolsa do IPAD o 

equivalente a 65% dos bolseiros que conseguiu terminar o curso, 26% dos 

bolseiros que poderia ter concluído e 17% dos bolseiros apoiados no período. 

De qualquer modo o IPAD contribuiu através do Programa de bolsas para apoiar 

todos os bolseiros que concluíram as suas licenciaturas no período considerado; 

- No que respeita aos bolseiros que, face ao ano em que se matricularam pela 

primeira vez, já tinham tido tempo para concluir, até ao final de 2004, o curso 

em que se inscreveram, mas não concluíram, verifica-se que 46% se matriculou 

no último ano em análise, 10% matriculou-se pela última vez no ano lectivo 

2003/04 e 9% já não se matriculava há 2 anos (última matrícula em 2002/03). 

Os restantes 35% não se matriculava há vários anos (9 no máximo) e a 

probabilidade de continuarem os estudos é claramente diminuta, sobretudo se 

se considerar que 60% destes alunos apenas se matriculou 1 ou 2 anos 

lectivos. 

� É unânime a opinião de que as bolsas têm um papel muito importante para a 

transferência de conhecimentos para os países de origem dos bolseiros. Para este 

efeito se poder tornar real, podendo-se potenciar estes impactos, torna-se, como é 

óbvio, absolutamente determinante o regresso dos bolseiros aos países de 

origem (ainda que a taxa de conclusão dos graus fosse de 100% a eficácia da 
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intervenção seria consideravelmente baixa se os bolseiros não regressassem ao 

país de origem). 

� Após o retorno ao país de origem, os bolseiros vêm as suas perspectivas 

profissionais muito ampliadas uma vez que a formação em Portugal é muito 

prestigiada. O regresso foi sempre referido como uma opção dos próprios, não 

havendo, no entanto, nenhum mecanismo formal activo que permita impedir a “fuga 

de cérebros”. 

� As entidades que empregam ex-bolseiros nos respectivos países de origem 

classificam de forma bastante positiva os bolseiros da cooperação portuguesa, 

reconhecendo que possuem relativamente a outros candidatos a emprego 

conhecimentos mais vastos, melhor domínio da língua portuguesa, maior confiança 

em termos técnicos e científicos e maior propensão a aceder à formação ao longo 

da vida. Desta forma pode considerar-se que a capacitação dos indivíduos, através 

da formação, contribui para a capacitação das organizações dos diversos países (e 

pode fomentar a melhoria do contexto económico envolvente se estes bolseiros 

promoverem o empreendedorismo) e contribui para a sustentabilidade da 

intervenção. 

A frequência de cursos de ensino superior em Portugal estabelece vínculos 

profundos entre os bolseiros e os portugueses com quem contactaram, reforçando-

se a sua ligação cultural ao País. No entanto, os ex-bolseiros inquiridos não 

estabelecem, a nível profissional, contactos frequentes com instituições/empresas 

portuguesas. 

���� Recomendações 

A apresentação das recomendações foi segmentada em iniciativas de carácter mais 

estratégico (relacionadas com as linhas de orientação estratégica da política de bolsas, 

envolvendo uma articulação mais aprofundada e alargada entre actores) e de natureza 

mais operacional (mais focalizadas num conjunto restrito de entidades e na definição e 

implementação, com base em informação sistematizada, de processos mais eficazes e 

eficientes conducentes à concretização da estratégia definida). 
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ESTRATÉGICAS 

� Operacionalização dos princípios de autonomia e sinergia na cooperação 

portuguesa conduzindo, no terreno específico da política de bolsas, a uma 

valorização da especificidade da oferta portuguesa de qualificação e das 

necessidades particulares da procura de educação e formação dos países 

beneficiários, base sobre a qual se pode reforçar a relevância, sustentabilidade e 

utilidade da política de bolsas. 

� O reforço da correspondência entre as áreas de concessão de bolsas e as 

áreas estratégicas de desenvolvimento do país beneficiário deve ter em conta 

a necessária concertação entre país beneficiário e país doador, na definição das 

áreas e do número de bolsas a atribuir, no respeito pela responsabilização de cada 

um no respectivo terreno de decisão. A relevância da política de bolsas poderá 

assim ser acrescida: 

- se a definição das áreas de formação for devidamente fundamentada, com base 

em estudos que quantifiquem, de forma inequívoca, as necessidades de 

formação em cada uma das áreas, tendo em consideração quer as suas opções 

estratégicas de desenvolvimento, quer as necessidades de suprir formação em 

áreas em que o país não oferece cursos (ou fá-lo de forma insuficiente), quer, 

ainda, as necessidades evidenciadas pelo mercado de trabalho em função da 

especialização produtiva do país; 

- se as vagas disponibilizadas pelas instituições portuguesas no âmbito dos 

diversos níveis de ensino corresponderem às efectivamente solicitadas pelos 

países beneficiários. 

� Clarificação do papel do “capital humano” na ajuda ao desenvolvimento, isto é, 

identificação do contributo específico da capacitação das pessoas como base de 

sucesso duradouro da cooperação económica, no quadro dos novos paradigmas da 

inovação e do conhecimento como factores competitivos onde a capacitação das 

organizações e a melhoria da envolvente institucional e concorrencial 

estruturam a utilização das competências individuais. A cooperação na 

educação e na formação assumem um papel estratégico reforçado que importa 
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organizar potenciando a política de bolsas para dimensões transversais unindo o 

individual, o colectivo e o organizacional. 

� A sustentabilidade da intervenção após a conclusão do grau pode ser 

incrementada se for mais direccionada para alguns tipos de organizações como, 

por exemplo, as universidades, os centros de investigação e de ciência e 

tecnologia e, eventualmente a administração pública (depende das necessidades 

dos países), que podem permitir um efeito de arrastamento e de capacitação 

institucional mais forte (o exemplo mais evidente é o da formação de professores 

universitários que, no retorno à instituição onde leccionavam, garantem uma 

difusão do conhecimento bastante significativa), assegurando igualmente uma 

maior taxa de retorno. 

� A organização da política de bolsas numa lógica de “ciclo de vida”, isto é, um 

quadro de médio prazo envolvendo o encontro entre oferta e procura, o processo 

pluri-anual de educação e formação e a integração profissional posterior no país 

beneficiário. A lógica de médio prazo implícita neste modelo deverá evoluir para 

modelos de aprendizagem ao longo da vida onde a política de bolsas do IPAD pode 

constituir um elemento sinérgico de promoção do desenvolvimento económico dos 

países beneficiários e da valorização das instituições de educação e formação 

portuguesas envolvidas, bem como da língua portuguesa como instrumento de 

conhecimento. 

� O apoio ao funcionamento do Ensino Superior nos países beneficiários e a 

atribuição de bolsas de estudo locais, sendo importantes, não devem, no entanto, 

substituir, antes complementar, a tradicional vinda de estudantes a Portugal, 

através de bolsas concedidas para o efeito. 

Tendo sempre em consideração as necessidades específicas de cada país, a 

aposta em mestrados e doutoramentos, seja para docentes ou quadros 

superiores de empresas ou instituições, não deve anular a concessão de bolsas em 

Portugal para licenciaturas, em áreas específicas não disponíveis localmente, 

destinadas aos melhores alunos e com maiores necessidades do ponto de vista 

financeiro. Por outro lado, sendo o custo dos mestrados e doutoramentos superior 

ao das licenciaturas, a alteração da estrutura das bolsas disponibilizadas por níveis 

de ensino, mantendo-se orçamentos de grandezas semelhantes aos dos últimos 
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anos, implicará a redução do nº de bolsas e o necessário aumento da 

selectividade. 

A formação de docentes universitários através de mestrados e doutoramentos 

potencia o esforço que as universidades dos PALOP (algumas delas ainda 

apontadas como deficitárias em termos de qualidade do ensino prestado) realizam 

na consolidação das suas infra-estruturas e serviços e na qualificação dos seus 

docentes. 

Paralelamente à concessão de bolsas para o ensino superior, a cooperação na 

área da Educação deveria também reforçar a aposta na formação profissional e 

de nível médio nos países beneficiários e explorar a possibilidade de  recorrer a 

técnicas  de e-learning, combinando formação à distância com formação 

presencial. 

� Adopção de fórmulas de cooperação estratégica e institucional, nas dimensões 

público-público e público-privado, por forma a construir um quadro mais 

perceptível e organizado para a política de bolsas. O reforço da cooperação 

institucional entre o IPAD e as instituições mais relevantes da política de educação, 

formação e investigação portuguesa, bem como da cooperação universitária entre 

Portugal e os países beneficiários e entre as instituições de “emissão” e 

“acolhimento” nos países beneficiários e de formação e educação em Portugal 

através da mediação do IPAD, constitui um elemento muito relevante para 

aumentar a selectividade, a capacidade de monitorização e acompanhamento e a 

possibilidade de adaptação de modelos de apoio aos bolseiros e, desse modo, uma 

alavanca poderosa de melhoria de eficácia e da eficiência  das políticas de bolsas. 

� Em síntese, as opções estratégicas devem orientar-se para uma maior articulação 

e ajustamento, em nível e estrutura, entre a procura de formação por parte dos 

países beneficiários e a oferta de formação apoiada por bolsas disponibilizada pelo 

Estado português, exigindo, por sua vez, uma forte articulação entre instituições 

congéneres locais e nacionais e uma concertação de esforços acrescida, em 

Portugal, designadamente entre os Ministérios dos Negócios Estrangeiros, da 

Educação e da Ciência e Ensino Superior, e, ao mesmo tempo, numa lógica 

progressiva de limitação do âmbito de intervenção da política de bolsas, 

devidamente enquadrada na política global de cooperação e, em particular, na APD 
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destinada ao sector da educação, uma qualificação, diferenciação e especialização 

crescentes da formação disponibilizada nas nossas universidades. 

OPERACIONAIS 

� Valorização da cultura de avaliação de ciclo completo - ex-ante, on-going e ex-

post - mas leve e operacional. A sistemática confrontação dos objectivos e 

prioridades definidos com os resultados obtidos é decisiva para aumentar a 

racionalidade, eficácia e utilidade da política de bolsas. A cultura de avaliação 

constitui, também, um eixo relevante de desenvolvimento da cooperação 

institucional com os países beneficiários. 

� Adopção de um modelo de gestão ancorado em processos de decisão baseados 

em informação por forma a introduzir mais rigor e objectividade e, sobretudo, 

maior transparência e maior capacidade de prestação de contas. O investimento 

em sistemas de bases de dados e nas novas tecnologias, conferindo ao IPAD 

funções, e capacidades alargadas, justificam-se plenamente. 

O IPAD deverá desenvolver, de forma sistemática e global, um sistema de 

informação que permita ter todos os dados (físicos e financeiros) relevantes dos 

bolseiros (incluindo aqui um conjunto mínimo de informações, centralizado no 

IPAD, sobre bolseiros enquadrados em processos de cooperação geridos 

directamente por outras instituições, como o núcleo de apoio aos estudantes 

timorenses, o Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna e o 

Ministério da Defesa), garantindo, em simultâneo, a segurança do histórico. Deverá 

ser registado o percurso do bolseiro após a atribuição da bolsa, o que implica uma 

articulação entre instituições portuguesas e entre estas e as  dos países 

beneficiários. 

Esta informação deverá alimentar um conjunto de indicadores que permitam, por 

um lado, monitorizar a situação dos bolseiros em cada momento e, por outro, 

avaliar os resultados do programa de bolsas ao longo dos anos. 

� Promover a concertação entre as diferentes instituições que concedem bolsas 

em Portugal (IPAD, JNICT, Fundação Calouste Gulbenkian, nomeadamente) e a 

DGES, no sentido de uma melhor articulação entre as prioridades estratégicas dos 

programas de bolsas desenvolvidos, a estrutura e natureza das vagas abertas, 
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para o efeito, no ensino médio, superior e pós-graduado e as necessidades locais 

reveladas pelos mercados de trabalho, tendo em conta as estruturas de 

especialização produtiva dos países beneficiários do esforço de cooperação 

materializado nas bolsas. 

� Reforçar a intervenção das comissões paritárias, promovendo-se reuniões mais 

frequentes (pelo menos uma vez por ano) e melhor preparadas entre estas 

estruturas e/ou seus representantes (nomeadamente o IPAD) com os diferentes 

actores envolvidos na cooperação ao nível da educação em Portugal. As 

comissões paritárias podem, por outro lado, ter maior intervenção na avaliação e 

implementação dos critérios utilizados na selecção dos candidatos a bolseiros, 

designadamente na imposição de regras mais estritas e ao nível da 

disponibilização de algum acompanhamento ex-post para verificação da aplicação 

dos critérios estabelecidos. Esta é uma questão essencial, no sentido em que não 

apostar nos alunos melhor preparados significa pôr em risco a eficácia da ajuda. 

� O processo de atribuição de bolsas deve ser mais participativo e 

transparente, com o envolvimento das principais instituições de onde saem os 

alunos para os cursos no exterior. Por outro lado, deve haver uma única instituição 

reitora, para que a concessão de bolsas no exterior obedeça a critérios racionais 

respeitadores das opções nacionais em matéria de educação e formação para o 

desenvolvimento. 

� A distribuição dos diplomas poderia ser realizada na embaixada portuguesa dos 

países de origem dos bolseiros, como forma de potenciar o seu regresso aos 

países de origem. Esta opção tem ainda a vantagem de poder marcar o início da 

constituição de uma base de dados efectiva sobre alunos ex-bolseiros. Por outro 

lado, o regresso deve estar devidamente acautelado no contrato de atribuição da 

bolsa. 

� Promover uma maior integração da informação entre serviços, nomeadamente 

através da adopção das novas tecnologias de informação e comunicação e da 

partilha de bases de dados, disponibilizando-se mais rapidamente um maior volume 

de informação e assegurando-se, por essa via, uma articulação reforçada entre as 

instituições participantes na gestão e condução do processo de atribuição de 

bolsas e maior celeridade no processo de colocação. 
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� A antecipação do número e distribuição das vagas ao ensino superior não 

deverá ficar dependente dos períodos de candidaturas nacionais, devendo, 

exclusivamente para alunos bolseiros, definir-se número, instituições e cursos onde 

abrirão vagas de um ano para o outro, de forma a permitir maior celeridade no 

processo e potenciar o  sucesso do investimento realizado pelo Estado Português 

junto de cada bolseiro. Para este efeito, dever-se-ão definir áreas prioritárias no 

ano anterior em sede de cooperação. 

� A articulação com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e com os consulados 

revela-se, também, necessária, de forma a garantir maior rapidez na concessão 

de vistos para entrada em Portugal. Será ainda importante, para além disso, que 

seja realizado e distribuído um documento claro e esclarecedor de toda a 

tramitação processual, de forma a que os bolseiros possam aceder ao respectivo 

visto no mais curto prazo de tempo, sem, no entanto, deixar de cumprir todos os 

aspectos legais impostos pela legislação nacional e comunitária. 

� Proceder a um melhor apoio na recepção e acompanhamento dos bolseiros, o 

que poderá permitir reduzir problemas de integração que se repercutem no seu 

aproveitamento escolar. A promoção de formação complementar na língua 

portuguesa em Portugal poderá constituir um importante contributo para a melhor 

compreensão das matérias abordadas e para uma mais fácil integração na 

comunidade. Por outro lado, a criação de serviços de apoio aos bolseiros e a 

distribuição de uma brochura, por exemplo, com indicações úteis como contactos, 

transportes, mapas, horários, custos de serviços, etc., podia ou deveria ser 

distribuída com o regulamento dos bolseiros. Poderia ainda ser criada uma bolsa 

de alojamentos que permitisse, através das embaixadas, que o bolseiro tivesse 

alojamento reservado aquando da sua chegada a Portugal. 

Estabelecer um help desk para estudantes estrangeiros ao nível do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, organizando-se inquéritos de carácter regular junto destes, 

para identificação das suas principais dificuldades e necessidades de apoio, e 

disponibilizando-se um gabinete de ligação por forma a facilitar a resolução das 

questões que, para estrangeiros, por vezes, são tão difíceis de ultrapassar. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Termos de Referência 

 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA 

PARA A AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE BOLSAS DO INSTITUTO PORTUGUÊS DE 
APOIO AO DESENVOLVIMENTO (1995-2003) 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A educação é um dos sectores prioritários da cooperação portuguesa. Muito embora 
seja dada uma particular atenção à educação básica, a estratégia da cooperação no 
domínio da educação tem evoluído acentuadamente para o apoio ao ensino superior e 
à formação de quadros, reconhecida que é a necessidade de formação em áreas 
estratégicas indispensáveis ao desenvolvimento sustentável dos países em 
desenvolvimento. 
De facto, num contexto de globalização e de recurso crescente às novas tecnologias, a 
formação superior e valorização de recursos humanos surge como uma componente 
essencial de um processo de desenvolvimento, não só para responder à s necessidades 
de quadros, como igualmente para criar em cada país uma cultura de investigação e 
desenvolvimento. 
O Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento tem feito esforços importantes 
nesta matéria, quer através da concessão de bolsas em Portugal, quer nos países em 
desenvolvimento. 

 

2. ENQUADRAMENTO 

A presente avaliação integra-se no plano de avaliações do Instituto Português de 
Apoio ao Desenvolvimento e inscreve-se no contexto de um trabalho dos serviços do 
IPAD de definição de um novo enquadramento para a política de bolsas destinadas a 
estudantes dos países em desenvolvimento, com os quais Portugal tem relações 
privilegiadas de cooperação.  

Assim, esta avaliação deverá constituir um importante contributo para a definição de 
uma nova abordagem da política de bolsas da cooperação, tornando-a mais coerente, 
eficaz, eficiente e visível. 
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A avaliação deverá abranger os últimos anos de Cooperação Portuguesa na área  da 
atribuição de bolsas de estudo, ou seja, o período 1995-2003. A análise deverá incidir 
sobre a política de bolsas do IPAD (organismo que em 2003 sucedeu ao Instituto da 
Cooperação Portuguesa – ICP), comparando-a, na medida do possível,  com a actuação 
de outros organismos públicos (da administração central directa e indirecta, bem como 
da administração local) e de outras instituições (Universidades, Fundação Gulbenkian 
e outras) que financiem bolsas destinadas a estudantes, formandos e militares em 
formação, de países em desenvolvimento. 

 

3. OBJECTIVOS 

A presente avaliação deve permitir fazer o balanço e medir o impacte da actuação do 
IPAD no domínio da política de concessão de bolsas. Deverá pôr em evidência os 
resultados obtidos do ponto de vista: da sua eficácia (em que medida a política de 
bolsas permitiu atingir os objectivos fixados), da sua eficiência (ou seja, da forma como 
os recursos financeiros, legislativos, administrativos, etc., foram utilizados, em relação 
aos efeitos produzidos), assim como da sua viabilidade a longo prazo. Também deve 
interrogar-se sobre a pertinência da política de bolsas e o seu impacte, nomeadamente 
na formação de quadros e sua integração no país de origem e no facilitamento do seu 
relacionamento posterior com Portugal, nas mais diversas áreas. 

Deverá ser feito o levantamento das “lições aprendidas” com vista a promover a 
qualidade, a eficiência, a eficácia, o impacte e a sustentabilidade da nossa intervenção 
nesta área. 

 

4. ÂMBITO DO TRABALHO 

A avaliação incidirá sobre a atribuição de bolsas a estudantes dos países em 
desenvolvimentos (bolsas no terreno e em Portugal), bem como sobre o papel dos 
agentes de cooperação envolvidos neste tipo de ajuda, no período 1995-2003: 

- Fazendo o levantamento e a análise de toda a base legal (protocolos, acordos, 
despachos, etc.) que sustenta a atribuição de bolsas pelo IPAD;  

- Identificando os critérios e processos utilizados quer pelo IPAD, quer pelos países 
de origem, na selecção dos candidatos; 

- Identificando a distribuição das bolsas, por país, de acordo com os seguintes 
critérios: (i)o tipo (ensino secundário, superior (licenciaturas, mestrados, 
doutoramentos), estágios, cursos de formação profissional, etc.), (ii) natureza (no 
terreno ou em Portugal), (iii) evolução (número de bolsas por nível, curso e 
estabelecimento de ensino e, (iv) verbas (montantes globais e por estudante); 

- Identificando as várias formas de actuação do IPAD no que respeita ao tratamento 
das bolsas de estudo, em termos do seu financiamento e da sua gestão; 

- Apreciando o impacte desta ajuda no reforço das capacidades humanas e 
institucionais locais, assim como no reforço de uma cultura de expressão 
portuguesa. 
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5. METODOLOGIA 

 Esta avaliação será  acompanhada pelo Gabinete de Avaliação e pelo Núcleo de Bolsas 
do IPAD. 

Serão realizadas reuniões prévias a cada fase da avaliação:  

- antes do lançamento da avaliação – para uma discussão aprofundada do caderno 
de encargos e do calendário; 

- no fim da fase documental – para uma discussão sobre a metodologia proposta 
pelos consultores para a fase de trabalho no terreno; 

- na fase final – para apreciar a versão provisória do relatório final e para se 
pronunciar sobre as conclusões e recomendações propostas pelos consultores com 
vista a melhorar a política de bolsas da Cooperação Portuguesa. 

Durante a avaliação deverão ser coligidos dados que consubstanciem os relatórios, 
nomeadamente recorrendo a: 

- Reuniões com os serviços financiadores e executores da política de bolsas, quer em 
Portugal, quer no terreno; 

- Entrevistas com o pessoal directa e indirectamente responsável pelas actividades 
nesta área (quer nos países receptores, quer nas instituições de acolhimento); 

- Inquéritos/entrevistas a bolseiros e ex-bolseiros. 

 

6. PRINCIPAIS QUESTÕES A AVALIAR 

A avaliação deve responder às questões a avaliar e fornecer apreciações detalhadas 
assentes na análise qualitativa e quantitativa dos dados. 

 

- Em que medida a política de bolsas permitiu a transferência de conhecimentos 
novos e de competências para o país de origem do bolseiro, bem como melhorou o 
potencial científico e tecnológico desse país (quem terminou os estudos, quem 
regressou, quem está empregado)?  

- Em que medida as bolsas promoveram as perspectivas profissionais dos bolseiros 
nos seus próprios países? 

- Como é que a política de bolsas equacionou o risco de “fuga de cérebros”? Que 
mecanismos/procedimentos foram postos em prática para prevenir/lutar contra 
isso? 

- Como é que a política de bolsas integra a problemática do género? Quantas e como 
é que as mulheres foram seleccionadas para beneficiar de bolsas? 

- Em que medida as bolsas favoreceram o interesse das instituições de ensino 
superior dos países em desenvolvimento por instituições universitárias 
portuguesas? 

- Em que medida estas bolsas constituem um vector de reforço da presença cultural 
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e económica de Portugal nestes países? 

- Em que medida o sistema administrativo do IPAD (instrumentos, recursos 
humanos, procedimentos, etc.) em matéria de bolsas favorece ou dificulta o 
alcançar dos objectivos? 

- Em que medida as bolsas constituem um elemento integrado num programa de 
cooperação no sector da educação ou, pelo contrário, assentam apenas nos 
indivíduos. Serão viáveis a longo prazo? 

- Em que medida as bolsas permitem incorporar memória das instituições com que 
privaram os beneficiários que seja facilitadora, no futuro de relações privilegiadas 
com Portugal? 

- Atendendo a que as bolsas são apenas um dos elementos nas estratégias  dos 
países dos bolseiros em relação à formação, como se comparam as bolsas 
portuguesas com as diferentes ofertas de outros países – França, Espanha, RU, 
Brasil, etc? 

- Análise das situações em que os alunos perdem a bolsa, identificando as 
respectivas causas e consequências, ouvindo, se possível, ex-bolseiros sobre o 
assunto. 

 

7. RESULTADOS 

Os resultados da avaliação do programa de bolsas deverão ter em consideração os 
critérios clássicos de avaliação : 
 

7.1  Pertinência 

- Avaliar a adequação da política de bolsas à política portuguesa em matéria de 
cooperação na área da educação; 

- Avaliar a adequação da política de bolsas aos problemas que se propõe resolver, 
olhando para a forma como a mobilidade de estudantes se insere no quadro mais 
vasto dos problemas ligados à educação e  formação profissional nos países de 
origem.  

 
7.2  Eficácia 

- Saber se o objectivo da política de bolsas está a ser atingido. Isto significa saber em 
que medida os beneficiários das bolsas (bolseiros e países de origem) retiraram 
“benefícios” dessas mesmas bolsas.  

 
7.3  Eficiência 

- As bolsas devem ter uma boa relação custo-benefício. A questão central que se 
coloca é a de saber se resultados semelhantes poderiam ser obtidos através de 
outras formas de formação, a um custo menos elevado e com a mesma qualidade. 
Esta medida deve ser quantitativa e qualitativa e deve, também, ter em conta o 
impacte financeiro e a duração da formação. 
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7.4  Viabilidade 

- A viabilidade permite determinar se os resultados positivos (ao nível do objectivo 
específico) são susceptíveis de perdurar (sustentabilidade) sem o apoio da 
cooperação portuguesa. Este critério também remete para o impacte a longo prazo 
(por exemplo, através do ritmo de substituição da cooperação técnica por quadros 
locais formados através das bolsas), e em particular sobre os efeitos na 
criação/reforço de instituições de ensino superior dos países receptores. 

 
8. FASES DA AVALIAÇÃO 

A avaliação incluirá três fases: uma primeira, documental, essencialmente de gabinete, 
uma segunda que implicará uma deslocação ao terreno e a terceira de elaboração do 
relatório final.  

 

Os aspectos que a seguir se apresentam não pretendem ser exaustivos, competindo aos 
consultores que realizarem este estudo aprofundar os critérios propostos e sugerir 
novos objectivos bem como abordagens complementares. 

8.1 Fase documental 

 A partir do levantamento e análise da informação e dos documentos disponíveis em 
Portugal e de entrevistas com representantes dos actores portugueses envolvidos, os 
consultores farão um estudo que permita dar uma sinopse da evolução e situação 
actual em matéria de bolsas. 

 
 O primeiro relatório, deverá: 

- Identificar e analisar a base legal para a atribuição de bolsas (protocolos, acordos, 
despachos, etc.); 

- Situar e descrever a política de bolsas do IPAD no contexto das políticas, 
prioridades e necessidades em termos de atribuição de bolsas a estudantes 
nacionais de países em desenvolvimento; 

- Identificar os objectivos e a lógica de actuação do IPAD em matéria de bolsas, 
assim como os impactes esperados; 

- Identificar os critérios seguidos na atribuição de bolsas; 

- Identificar e analisar as questões chave com influência na política de bolsas, 
nomeadamente, constrangimentos, problemas, pontos fortes e factores 
facilitadores; 

- Identificar em que medida a política de atribuição de bolsas se integra nos 
Programas de cooperação plurianuais assinados bilateralmente; 

- Identificar os montantes efectivamente dispendidos com a atribuição de bolsas no 
período em análise; 

- Identificar e apreciar eventuais mudanças da intervenção do IPAD na atribuição 
das bolsas ao longo do período em análise, tendo em atenção as alterações quer na 
política de educação/formação nos países beneficiários, quer nas estratégias de 
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Portugal e/ou outros doadores; 

- Apreciar o processo e critérios de distribuição dos candidatos pelas várias  
instituições de acolhimento;  

- Apreciar a pertinência da informação e material encontrados para esta fase do 
trabalho; 

- Elaborar uma tabela de indicadores que permita avaliar o impacte da política de 
bolsas; 

- Apresentar uma abordagem a seguir para responder às questões da avaliação. 

 
 Com base no relatório desta fase proceder-se-á: a um eventual ajustamento da 

metodologia, à definição de um plano de actuação para a fase seguinte, com 
identificação dos aspectos que deverão ser alvo de maior atenção, e a eventuais 
ajustamentos dos Termos de Referência bem como à proposta de selecção de dois 
países que serão alvo de análise na fase de trabalho de campo.  

8.2 Trabalho de Campo 

Na segunda fase os consultores deslocar-se-ão a dois países beneficiários da política de 
bolsas. 

 
Esta fase permitirá: confirmar ou modificar as conclusões obtidas na fase documental, 
aprofundar alguns aspectos previamente identificados, bem como investigar e analisar 
outros aspectos que venham a ser levantados face à realidade encontrada no terreno.  

 
Deverá ser feita uma análise mais aprofundada da coerência, coordenação e 
complementaridade (os 3 C): 

- Coerência interna entre a política de cooperação na área das bolsas e as outras 
políticas de cooperação noutros domínios, particularmente no sector da 
educação; 

- Coerência externa entre a política de cooperação portuguesa no sector da 
educação e as políticas dos países beneficiários relacionadas com este sector, 
nomeadamente no que se refere à formação média e superior; 

- Coordenação com as autoridades dos países beneficiários; 

- Complementaridade e coordenação entre as actividades dos diferentes actores 
da cooperação portuguesa na área da atribuição de bolsas, dado o carácter 
descentralizado da nossa cooperação; 

- Complementaridade e coordenação entre a cooperação portuguesa e outros 
doadores. 

 
Nesta fase deverá recorrer-se, sobretudo, a encontros com representantes das 
delegações no terreno, beneficiários (ex-bolseiros e actores que empregando esses ex-
bolseiros, beneficiaram do reforço das suas capacidades), representantes das 
instituições de ensino, e outros doadores nesta área.  
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No final desta fase os consultores apresentarão um relatório, o qual deverá: 

. Analisar em que medida a política de bolsas responde às prioridades atribuídas 
pelos países receptores ao sector da educação;  

. Analisar em que medida a política de bolsas promoveu o desenvolvimento 
económico e social deste países; 

. Avaliar a adequação da ajuda portuguesa face às necessidades de formação de cada 
país beneficiário; 

. Avaliar a integração dos licenciados no mercado de trabalho local;  

. Apreciar as sinergias, coordenação e complementaridade entre as intervenções do 
IPAD e de outros doadores nesta matéria; 

. Fazer um estudo comparativo dos critérios (em Portugal e em cada um dos países 
receptores) de selecção dos candidatos, sua evolução e eventuais incongruências e 
incompatibilidades ; 

. Analisar a evolução das condições de atribuição das bolsas, com particular atenção 
para a problemática do género e dos jovens mais desfavorecidos; 

. Apreciar as sinergias, coordenação e complementaridade do apoio português 
através da atribuição de bolsas com outras actividades relacionadas com a educação 
e formação; 

. Apreciar a integração da política de bolsas nos programas indicativos de 
cooperação. 

 

8.3 Relatório Final 

 Com base nas informações recolhidas nas duas fases anteriores, os consultores 
redigirão uma versão preliminar do relatório final, apresentando os principais 
resultados do estudo bem como as recomendações daí resultantes, que permitam 
melhorar a política de atribuição de bolsas no futuro. 

 
O relatório será discutido com  o Gabinete de Avaliação e o Núcleo de Bolsas. A versão 
final não deverá exceder as 50 páginas, às quais se devem anexar um resumo sintético 
(no máximo 5 páginas) com as conclusões e as recomendações. Para facilitar a 
divulgação das avaliações no site do IPAD deverá ser redigido separadamente um 
resumo curto (duas páginas) em Português e em Inglês.  

 

9. PERFIL DOS CONSULTORES E PLANO DE TRABALHO 

A equipa de avaliação deve ser multidisciplinar, com especialistas na área da educação 
e com conhecimentos em matéria de avaliação de intervenções na cooperação para o 
desenvolvimento, bem como da realidade dos sistemas educativos nos países 
beneficiários (sobretudo PALOP) e não incluir mais de 5 pessoas. Por razões de ética 
serão excluídos consultores que tenham estado envolvidos, directa ou indirectamente, 
na área objecto desta avaliação.  
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Os consultores deverão apresentar os curricula vitae e, com base nos TdR, o plano de 
trabalho a desenvolver, com indicação da metodologia, fases de trabalho e sua 
calendarização, bem como da respectiva orçamentação.  

 
O plano de trabalho deverá identificar todos os intervenientes (possíveis de identificar 
no momento actual) a serem entrevistados e indicar claramente quais os métodos 
previstos para a recolha de dados e informação (além das entrevistas) bem como para o 
seu tratamento e análise. 

 
10. CALENDÁRIO E ORÇAMENTO 

A avaliação decorrerá em 2004/2005, com a seguinte duração: 

1ª fase – 5 semanas  

2ª fase – 5 semanas  

3ª fase – 4 semanas  

 

No que respeita ao orçamento, o mesmo não poderá ultrapassar os 74 800 �. 
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Anexo 2. Síntese da Metodologia de Avaliação 

� INTRODUÇÃO 

Os desafios actuais colocados às políticas públicas têm vindo a acentuar a relevância 

de um adequado tratamento da complexidade dos problemas, necessidades, 

oportunidades e ameaças a enfrentar, da qualidade dos instrumentos, soluções e 

iniciativas a utilizar ou desenvolver, e da sustentabilidade intertemporal e 

interdimensional dos resultados, efeitos e impactos a produzir ou controlar. 

O sector público tem manifestado, nos anos mais recentes, uma tendência reformista 

no sentido da passagem de uma visão administrativa a uma óptica de gestão. O “new 

public management” incide, especialmente, na qualidade dos serviços prestados, na 

introdução de indicadores e medidas de desempenho, na integração dos princípios da 

competitividade e no uso eficaz e eficiente dos recursos mobilizados. É no quadro 

deste novo modo de entender a administração pública, cujas orientações e estratégias 

traduzem claramente os ensinamentos do sector privado, que a avaliação de políticas, 

de programas e de projectos desenvolvidos na base de recursos públicos ganha uma 

relevância crescente. 

Apesar de os agentes (públicos e privados, gestores e beneficiários) se mostrarem 

cada vez mais sensibilizados para a mais valia das avaliações, há ainda um longo 

caminho a percorrer no sentido de multiplicar o valor acrescentado destes exercícios. 

Este percurso passa pelo desenvolvimento de três dimensões que constituem a base 

do salto qualitativo que os estudos de avaliação devem dar no sentido de fortalecerem 

o seu reconhecimento, promovendo a sua utilidade social: a identificação do interesse 

colectivo, a abertura a uma efectiva participação dos agentes e actores (a avaliação 

deve constituir-se como uma oportunidade privilegiada de participação e de debate que 

garanta a todos os stakeholders a possibilidade de apresentarem as suas razões e 

argumentos, de obterem informação e de influenciarem o sentido da mudança) e a 

valorização da aprendizagem associada ao processo de avaliação (os avaliadores 

devem valorizar os processos de aprendizagem baseados numa permuta de saberes 

entre aqueles que estão no terreno a executar uma acção concreta, os que definem as 

estratégias e as regras e os que aplicam conceitos e metodologias para avaliar as 

estratégias, as regras e as acções).  
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�� METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

Existem uma multiplicidade de métodos e técnicas de avaliação que podem ser 

utilizados em função da natureza do instrumento de política a analisar e da sua área de 

influência (por exemplo, políticas sectoriais, regionais ou transversais, com 

intervenções aos níveis supranacional, nacional, regional ou local), da natureza do 

exercícios de avaliação a efectuar (ex-ante, intercalar, ex-post12), das questões de 

avaliação a que especificamente se pretende responder e, finalmente, do tipo de 

informação disponível em cada caso.  

A metodologia estabelecida para qualquer avaliação de programas e de intervenções 

desenvolvidas no quadro das políticas públicas deve, contudo, ter em consideração um 

conjunto de tópicos de análise, nomeadamente os ciclos de vida e as questões 

fundamentais de avaliação, bem como as diversas articulações entre conteúdos, 

dimensões e instrumentos. 

A sequência lógica das intervenções desenvolvidas no quadro das políticas públicas 

segue, em geral, o esquema apresentado na Figura 1, em que se articula o nível das 

políticas, acções e intervenções públicas com o contexto e população-alvo, sector, 

região, economia, sociedade, sobre os quais as intervenções se desenvolvem. 

A sequência lógica representada na figura, para além de evidenciar a ligação entre os 

desafios-problemas-necessidades e a estratégia seguida pelo programa e entre os 

recursos das intervenções e as realizações e subsequentes resultados e impactos, 

serve ainda como base para proceder à explicitação do relacionamento das 

realizações, resultados e impactes com as várias categorias de objectivos definidos 

(ver Figura 2): 

� os objectivos operacionais são expressos em termos de realizações; 

� os objectivos específicos são expressos em termos de resultados; 

� os objectivos globais são expressos em termos de impactos. 

 
12 O quadro conceptual a utilizar deve permitir situar a natureza dos exercícios de avaliação 
relativos quer às dimensões de relevância, quer às dimensões de utilidade e sustentabilidade, que 
valorizam mais o médio-longo prazo e moldam mais significativamente os momentos ex-ante e ex-
post, respectivamente, face aos exercícios de avaliação relativos às dimensões de eficiência e 
eficácia, que se focalizam mais no curto-médio prazo e moldam mais significativamente os 
momentos de tipo intercalar. 
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mais “longos” e 
mais “lentos” )

 Fonte: Augusto Mateus & Associados 
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As questões fundamentais a que os exercícios de avaliação devem responder dão 

corpo às denominadas componentes fundamentais de avaliação que, de acordo com 

os principais documentos de referência sobre metodologias de avaliação, se podem 

sintetizar em sete13 domínios de análise: relevância, pertinência, coerência, eficiência, 

eficácia, utilidade e sustentabilidade (Caixa de Texto 4).  
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Relevância  
Em que medida o diagnóstico dos problemas, necessidades e desafios (ameaças – oportunidades) 

adere às realidades da “população-alvo” e aos contornos e tendências do respectivo “contexto” social, 
económico e institucional? 

Pertinência 
Em que medida são os objectivos da intervenção pertinentes para as necessidades da “população-

alvo”, no quadro da consideração das “lições da experiência”, e para as prioridades, num contexto em 
evolução, definidas aos níveis nacional e da UE/internacionais? 

Coerência 
Estão garantidas condições de exequibilidade ou consistência da estratégia adoptada, nomeadamente 
ao nível das soluções de afectação, especialização e coordenação de meios (intra-programa e inter-
programas) e ao nível da hierarquia, complementaridade e articulação convergente dos objectivos 

prosseguidos? 
Eficiência 

De que modo são os recursos transformados em realizações ou resultados? Que indicações fornece a 
comparação entre “custos” e “benefícios” para as decisões relativas a afectações alternativas de 
recursos? Qual o grau de penetração das medidas, acções e projectos nos diferentes segmentos 

relevantes dos destinatários (“população-alvo”)? 
Eficácia 

Até que ponto contribuiu a intervenção para alcançar os seus objectivos específicos e globais? Qual a 
dimensão das sinergias e efeitos internos e externos do programa em termos de “valor acrescentado” 

sectorial, regional, nacional e comunitário? 
Utilidade 

A intervenção teve impacto nos grupos ou populações-alvo, em relação às suas necessidades e 
problemas? Como compara a “situação de chegada” da “população-alvo” com a “situação de partida” 

do programa (ou, no plano intercalar, as situações intermédias conhecidas ou estimadas)? 
Sustentabilidade 

É possível identificar e quantificar as grandes mudanças e efeitos estruturais “produzidos” pelo 
programa? Em que medida se pode esperar que as alterações (ou benefícios) perdurem após a 
conclusão da intervenção? A realização do programa configura uma experiência institucional de 

aprendizagem colectiva com influência futura? 

Fonte: Augusto Mateus & Associados 

A articulação entre a dimensão operacional de uma intervenção pública e o sector e 

espaço de referência sobre o qual esta se desenrola serve de suporte ao 

 
13 Os documentos metodológicos sobre avaliação de políticas não são unânimes quanto à 
individualização destas sete componentes de avaliação, sendo em muitos casos o conceito de 
pertinência inserido na análise da relevância e os de utilidade e sustentabilidade analisados 
conjuntamente e ligados basicamente à análise dos impactos.  
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desenvolvimento de uma metodologia de avaliação de natureza vertical (Figura 3), 

onde os vectores do exercício de avaliação se centram na análise das componentes 

fundamentais de avaliação referidas, que se operacionaliza através da execução de um 

conjunto de actividades que podem ser agrupadas em quatro componentes 

fundamentais: 

A) Avaliação da concepção do Programa/Intervenção e confirmação da respectiva 

relevância, pertinência e coerência estratégica de programação; 

B) Articulação das dimensões de eficácia e de eficiência com base numa medição 

de realizações, resultados e impactos específicos no referencial da 

quantificação de objectivos operacionais e específicos; 

C) Articulação das dimensões de utilidade e sustentabilidade com base numa 

medição de resultados e impactes globais no referencial da quantificação de 

objectivos globais do Programa/Intervenção e do contributo para a realização 

dos objectivos dos programas ou das políticas em que se enquadra a 

intervenção; 

D) Análise do sistema de execução, acompanhamento e controlo, numa 

perspectiva de contribuição para formas de optimização e melhoria da 

Intervenção, centrada na avaliação do modelo e desempenho de gestão, da 

qualidade do sistema de informação e na eficácia do sistema de controlo. 
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Fonte: Augusto Mateus & Associados 

 

�� METODOLOGIA ADOPTADA PARA A AVALIAÇÃO DA POLÍTICA 

DE BOLSAS DO IPAD (1995-2003) 

O desenvolvimento da Avaliação da Política de Bolsas do IPAD, para o período 1995-

2003, adaptou ao objecto específico da avaliação a metodologia estabelecida para a 

avaliação dos programas e intervenções desenvolvidos no quadro das políticas 

públicas, ajustando os respectivos procedimentos às diversas fases do processo de 

avaliação definidas nos termos de referência: a Fase documental, a Fase de trabalho 

de campo e a Fase de elaboração do relatório final.  

Ao longo destas três fases, que se traduziram na apresentação de três relatórios 

distintos, a metodologia adoptada procurou respeitar os parâmetros definidos nos 

Termos de Referência (TdR), seja ao nível das actividades e objectivos associados a 

cada fase de avaliação, seja no que respeita às “principais questões a avaliar” (ponto 6 
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dos TdR), que incluíam algumas questões específicas que o IPAD pretendia avaliar e 

os resultados tendo em consideração as componentes de avaliação pertinência, 

eficiência, eficácia e sustentabilidade. 

��� FASE DOCUMENTAL 

Na fase documental a equipa de avaliação procedeu ao levantamento e análise da 

informação e dos documentos legais de suporte à atribuição das bolsas em Portugal, e 

à realização de um conjunto de entrevistas com representantes dos actores 

portugueses envolvidos no processo de atribuição de bolsas, visando, ainda de forma 

preliminar, avaliar a sua percepção relativamente ao processo, aos principais 

problemas e constrangimentos, bem como aos aspectos positivos.  

Foi também efectuado um levantamento da informação disponível no IPAD sobre as 

bolsas atribuídas em cada um dos anos do período de referência e sobre os bolseiros 

que delas usufruíram. Esta informação revela-se essencial para um conhecimento 

aprofundado, por parte da equipa de trabalho, do objecto fundamental de estudo desta 

avaliação e serviu de suporte à análise da adesão ao Programa. 

A análise da adesão visa caracterizar a evolução da Intervenção ao nível da 

execução, fornecendo ao leitor um enquadramento do objecto de estudo e constituindo 

um suporte para a avaliação da eficácia e eficiência na medida em que analisa, de 

forma integrada e em termos evolutivos, realizações e, eventualmente, resultados, que 

não estão necessariamente considerados no conjunto de indicadores de 

acompanhamento e avaliação definidos na fase de concepção do Programa. Esta fase 

do processo de avaliação surge, assim, como instrumental relativamente às 

componentes essenciais de avaliação, revelando-se fundamental nos casos em que 

não estão, à partida, definidos indicadores de monitorização e de avaliação do 

programa. 

A adesão ao Programa caracteriza, por um lado, a oferta disponibilizada pela 

Intervenção e, por outro, a procura que lhe é dirigida em função de um conjunto de 

variáveis de segmentação que permitem tipificá-la (tipo de projectos, tipo de 

promotores, áreas de intervenção e respectiva estrutura,…), concluindo a análise com 

o encontro entre a oferta e a procura e aferindo níveis de selectividade. 
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No caso específico do Programa de bolsas, foi efectuada uma caracterização das 

bolsas e bolseiros entre 1995 e 2003, tendo em consideração quer a oferta de bolsas 

disponibilizadas pelo IPAD, quer a adesão por parte dos países beneficiários, com 

base em tipologias que permitiram organizar a informação por país, tipo de bolsa 

(interna ou em Portugal), ano, grau de ensino e área de ensino. Por último, procedeu-

se à comparação entre a oferta e a procura de bolsas, identificando-se os anos em que 

não foram esgotados os contingentes de bolsas disponibilizados pelo IPAD. 

A conclusão da fase documental foi assinalada com a elaboração do respectivo 

relatório, onde se apresentou uma análise: (i) da base legal que regula a atribuição de 

bolsas a estudantes estrangeiros, (ii) do enquadramento das políticas de bolsas no 

contexto internacional, tendo em consideração as tendências estruturantes de 

internacionalização do ensino superior e de crescente mobilidade dos estudantes no 

mundo, (iii) da adesão ao Programa, (iv) do enquadramento da política de bolsas na 

política de cooperação portuguesa, (v) dos critérios de atribuição de bolsas e de 

distribuição dos bolseiros pelos estabelecimentos de ensino e (vi) das questões chave 

com influência na política de bolsas (primeira abordagem sobre pontos fortes e 

constrangimentos da política). 

Dificuldades associadas à Fase Documental  

O desenvolvimento desta fase documental dos trabalhos revelou dificuldades 

significativas no processo de recolha de informação, associadas ao modelo de 

organização do Instituto e às limitações e instabilidade da implantação física dos seus 

serviços, com reflexos na qualidade e pertinência da informação existente. As 

dificuldades encontradas puderam, no entanto, ser parcialmente superadas com base 

no apoio concedido pelos serviços do IPAD e no próprio trabalho de análise 

documental realizado pela equipa de avaliação.  

Estas dificuldades poderão ser justificadas parcialmente pelas mudanças ocorridas 

recentemente na estrutura organizativa do IPAD, na medida em que estes processos 

de alterações estruturais resultam, habitualmente, nalgumas dificuldades de recuperar 

elementos do passado face à perda de parte da “memória” da instituição.  

As dificuldades referidas agravam-se pelo facto de grande parte da informação se 

encontrar em formato de papel, o que se traduziu num forte constrangimento ao 

desenrolar dos trabalhos de avaliação quando foram solicitados os dados sobre os 
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bolseiros e bolsas atribuídas nos nove anos que constituem o período de referência da 

avaliação. Verificou-se que não existiam quaisquer dados sistematizados e que as 

listas de bolseiros apenas existiam em suporte de papel, pelo que a Divisão de Bolsas 

organizou um dossier por país (Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique e São 

Tomé e Príncipe) onde constava, para cada ano, os nomes do bolseiros, o 

estabelecimento de ensino que frequentaram em Portugal, os cursos frequentados e o 

ano curricular em que se matricularam. 

A equipa de avaliação teve de construir uma base de dados com os elementos 

constantes dos dossiers referidos, o que implicou a introdução individual dos dados 

relativos a cerca de 7800 bolsas atribuídas ao longo de nove anos. Este trabalho 

consumiu um período de tempo considerável do necessário para efectuar os trabalhos 

de avaliação que constituíam o objectivo deste Estudo, envolvendo uma margem de 

erro normalmente associada a estes processos quando efectuados (i) “por junto” (não 

permitindo a detecção de erros que normalmente sucede quando se trabalham os 

dados numa lógica de monitorização em tempo real), (ii) com um intervalo de tempo 

bastante significativo face à realização do acontecimento em questão (dados sobre 

bolsas atribuídas em 1995, convertidos em suporte informático 10 anos depois) e (iii) 

de forma pouco rigorosa face às características essenciais de construção de bases de 

dados14 (a garantia de que a partir da análise das bolsas se podia chegar de forma 

rigorosa a resultados por bolseiro, exigia que o mesmo bolseiro tivesse sempre 

exactamente a mesma identificação, o que normalmente sucede quando existe uma 

variável numérica, como um nº de bolseiro ou o nº do passaporte, por exemplo). 

No que diz respeito aos contactos com as instituições, os mesmos revelaram-se de 

alguma dificuldade, não tendo sido possível, por exemplo, apesar das inúmeras 

tentativas efectuadas, entrar em contacto com representantes da Fundação das 

Universidades Portuguesas. Independentemente da disponibilidade manifestada, foi 

mais ou menos consensual o facto de não existir um contacto periódico entre o IPAD e 

 
14 Apenas nos anos de 2002 e 2003 os bolseiros estavam identificados com um número, o que 
exigiu que sempre que um bolseiro surgia com nomes que não coincidiam em anos consecutivos (o 
que pode suceder quando o nome num dos anos não está completo, não está escrito exactamente 
da mesma forma ou nos casos em que de facto existe uma alteração do nome, por exemplo, quando 
através do casamento se acrescenta um novo apelido) se efectuasse, caso a caso, uma análise do 
percurso do mesmo desde o ano em que receberam bolsa pela primeira vez, verificando se outras 
variáveis que não o nome coincidiam. 
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estas instituições no sentido de articularem esforços para o desenvolvimento da 

política de bolsas. 

���� FASE DE TRABALHO DE CAMPO 

A fase de trabalho de campo foi desenvolvida em Angola e Cabo Verde e procurou 

validar os resultados preliminares identificados na fase documental e analisar as 

especificidades do processo associado à política de bolsas em cada um dos países 

tendo em consideração as suas especificidades, respondendo às questões colocadas 

nos TdR.  

A metodologia associada a esta fase colocou o enfoque na audição dos beneficiários 

finais (bolseiros locais e ex-bolseiros), das principais entidades envolvidas no processo 

e das empresas e outras entidades que empregam ex-bolseiros, tendo sido utilizados 

instrumentos de audição diversos em função dos actores em questão15: 

� entrevistas às entidades envolvidas no processo de atribuição de bolsas 

(Embaixadas de Portugal nos dois países, representantes dos Ministérios da 

Educação e das entidades pela atribuição de bolsas, responsáveis por 

estabelecimentos de ensino secundário e médio), no sentido de aferir, no 

essencial, como têm decorrido os aspectos mais processuais e de articulação entre 

entidades, quais os critérios de selecção dos bolseiros, a adequação das bolsas 

concedidas às necessidades de formação, a forma de articulação entre a política 

de bolsas e as políticas de educação desses países, a complementaridade das 

bolsas da cooperação portuguesa com as bolsas atribuídas por outros doadores; 

� entrevistas a empresas privadas e instituições públicas que actualmente empregam 

ex-bolseiros, no sentido de averiguar o desempenho, a forma de integração e a 

adequação da sua formação às necessidades do mercado de trabalho local; 

� sessões de Focus Group com ex-bolseiros para avaliar a forma como decorreram 

os seus processos de candidatura às bolsas e de ingresso nas instituições de 

ensino, o seu percurso após a formação e a forma como essa formação facilitou a 

sua integração no mercado de trabalho; 

 
15 Ver Anexo sobre o processo de auscultação dos intervenientes 
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� inquéritos a ex-bolseiros (distribuídos nas sessões de Focus Group e enviados por 

correio electrónico) e a bolseiros internos (enviados por via postal). 

O trabalho de campo revelou-se fundamental para a determinação de um conjunto 

muito reduzido de impactos, avaliados sempre em termos qualitativos com base nos 

resultados da auscultação dos actores. Na ausência de indicadores de 

acompanhamento e avaliação e, sobretudo, face ao não acompanhamento do percurso 

dos bolseiros após a conclusão dos cursos, esta foi a única forma de avaliar impactos, 

ainda que não tenha permitido analisar de modo rigoroso (quantificação e mensuração 

da intensidade do impacto) algumas das dimensões referidas nos TdR (por exemplo, a 

transferência de conhecimentos para os países de origem, o reforço do potencial 

científico e tecnológico desses países e da presença cultural e económica de Portugal, 

a promoção do desenvolvimento económico e social dos países). 

O relatório relativo à Fase de trabalho de campo apresentou, com base na informação 

recolhida, uma análise: (i) da evolução da cooperação portuguesa com Angola e Cabo 

Verde, em particular da cooperação na área da educação e ao nível do programa de 

bolsas, (ii) da articulação entre a política de bolsas da cooperação portuguesa e a 

política educativa de cada um dos países estudados, (iii) da articulação entre as bolsas 

oferecidas pela cooperação portuguesa e as disponibilizadas por outros doadores a 

cada um destes países, (iv) das diferentes vertentes do processo de atribuição de 

bolsas, com particular ênfase nos critérios de selecção utilizados e (v) de alguns 

impactos da política de bolsas. 

Dificuldades do Trabalho de Campo 

O exercício de auscultação dos actores envolvidos no processo não esteve isento de 

algumas dificuldades, sobretudo em Angola, não obstante os esforços desenvolvidos 

pelos actores locais para a facilitação de contactos no terreno. As dificuldades mais 

importantes relacionam-se com o facto, já referido, de não existir nem em Portugal nem 

nos países beneficiários qualquer registo ou controlo sobre o percurso dos bolseiros 

após a finalização dos estudos (não se sabe mesmo, na versão mais básica que 

poderia assumir este controlo, quem retornou ao país de origem, o que impossibilita o 

estabelecimento de contacto com ex-bolseiros). 

Ainda assim, foi possível reunir 10 ex-bolseiros em Angola e 8 em Cabo Verde (todos 

do nível de ensino superior), que foram ouvidos no âmbito dos Focus Group realizados, 
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tendo respondido igualmente a um inquérito elaborado para o efeito (ver Anexo sobre o 

processo de auscultação dos intervenientes). A falta de representatividade destas duas 

amostras de ex-bolseiros, quer no universo dos bolseiros apoiados em cada um dos 

países, quer no conjunto dos que apenas frequentaram o ensino superior (mesmo 

nesta última segmentação, por nível de ensino e por país, onde se situa o limite 

superior da representatividade da amostra, temos valores abaixo dos 5%), levou a que 

os resultados deste processo de auscultação tivessem de ser interpretados com 

alguma cautela, tendo as conclusões sido relativizadas na medida exacta da 

representatividade limitada das amostras. 

���� RELATÓRIO FINAL 

A elaboração do Relatório Final resultou da sistematização dos resultados obtidos nos 

relatórios antecedentes (documental e de campo) e do aprofundamento da análise 

seguindo os critérios clássicos de avaliação sempre que a informação disponível o 

permitia, por forma a garantir uma melhor fluidez de análise de avaliação da política de 

bolsas do IPAD e respectiva sustentação das conclusões e recomendações 

apresentadas.  

O relatório final representa o culminar de um longo processo de recolha, angariação, 

sistematização e validação de um conjunto vasto de informação quantitativa e 

qualitativa, que, mesmo assim, se apresenta limitado pelas diversas dificuldades 

encontradas ao longo das duas fases iniciais do processo de avaliação, mencionadas 

anteriormente, não permitindo a utilização do vasto leque de instrumentos 

metodológicos previamente pensados para a análise da política de bolsas do IPAD, 

tendo sido necessário ajustar a metodologia ao longo do processo de avaliação16.  

A avaliação da relevância visa, no essencial, analisar em que medida o Programa e os 

seus objectivos são adequados e contribuem para a resolução dos 

problemas/necessidades/desafios da população-alvo diagnosticados. Em termos 

metodológicos, este exercício tem como ponto de partida a validação do diagnóstico 

efectuado, no sentido de aferir se o mesmo adere aos 
 
16 A adaptação das metodologias de avaliação ocorre frequentemente e está implícita nestes 
exercícios, o que resulta, sobretudo, do facto de não estar generalizada uma cultura de avaliação. 
Esta situação reflecte-se na forma como são concepcionadas as intervenções, na medida em que 
não são considerados, nessa fase, os elementos necessários para proceder a uma avaliação 
posterior de acordo com os princípios metodológicos consagrados.  
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problemas/necessidades/desafios da população-alvo, se é suportado por estudos 

devidamente quantificados e se existe uma hierarquia daqueles problemas e 

necessidades tendo em consideração as oportunidades e ameaças identificadas. 

No caso específico desta intervenção, as necessidades de formação são determinadas 

pelos países beneficiários, o que se justifica face ao princípio internacionalmente 

consagrado de que os mecanismos de cooperação devem colocar enfoque na 

responsabilização dos países beneficiários no que respeita à definição das suas 

próprias opções de desenvolvimento. Tendo este princípio como ponto de partida, 

verificou-se que, em regra, não existe um diagnóstico suportado por estudos 

quantificados relativamente às necessidades de formação nos países beneficiários, 

pelo que a avaliação da relevância foi efectuada com base na análise da legislação 

que regula a política de bolsas do IPAD e dos Planos Indicativos de Cooperação 

plurianuais assinados bilateralmente, onde se efectua uma compatibilização entre as 

opções estratégicas da política de cooperação portuguesa e as necessidades 

diagnosticadas pelos países beneficiários em consonância com as suas opções de 

desenvolvimento. 

A relevância do Programa foi ainda aferida – quer no que respeita à forma como a 

política de bolsas responde às necessidades dos seus destinatários, quer 

relativamente à correspondência entre a formação solicitada pelos países e as bolsas 

disponibilizadas pela cooperação portuguesa (nomeadamente ao nível do ensino 

superior) – com base na auscultação dos representantes dos Ministérios da Educação 

e dos estabelecimentos de ensino dos dois países visitados, na análise das opções de 

desenvolvimento desses países em matéria de educação, assim como na auscultação 

de representantes das Embaixadas de Cabo Verde, Moçambique e Timor Leste  em 

Portugal e de representantes da DGES. 

A avaliação da coerência de um Programa procura averiguar se estão garantidas 

condições de exequibilidade ou consistência da estratégia adoptada, nomeadamente 

ao nível das soluções de afectação, especialização e coordenação de meios (intra-

programa e inter-programas) e ao nível da hierarquia, complementaridade e articulação 

convergente dos objectivos. A análise da coerência pode dividir-se em duas 

componentes: 
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� Coerência interna do Programa, em que se avalia se a formulação dos objectivos 

estabelece uma hierarquia vertical bem definida entre eles, utilizando, para o efeito, 

a construção de uma árvore de objectivos a partir da qual se analisa a articulação, 

complementaridade e/ou conflitualidade entre objectivos do mesmo nível e entre 

níveis hierárquicos diferentes (os objectivos operacionais, expressos em termos de 

realizações, devem contribuir para a realização dos objectivos específicos a que se 

reportam, expressos em termos de resultados, e os objectivos específicos devem 

contribuir para a realização do(s) objectivo(s) global(is). 

� Coerência externa do Programa, em que se avalia a articulação do Programa com 

outras intervenções com incidência directa na mesma população-alvo, 

identificando-se a independência, complementaridade, sobreposição ou 

conflitualidade entre os objectivos e instrumentos das intervenções seleccionadas. 

O Programa de bolsas do IPAD sobre o qual recai esta avaliação não tem delineados 

objectivos de forma clara e inequívoca, não sendo por isso possível identificar a 

articulação entre os objectivos globais e específicos e, consequentemente, não foi 

possível avaliar, de acordo com os princípios metodológicos adoptados, a coerência 

interna do programa. Optou-se então por fazer uma avaliação da coerência global do 

Programa com base na análise dos seguintes aspectos: 

� articulação entre a política de bolsas e a política de cooperação portuguesa que a 

enquadra, com particular ênfase no sector educação, quer em termos globais, quer 

nos caso particulares de Angola e Cabo Verde; 

� articulação entre a política de bolsas da cooperação portuguesa e a política 

educativa de Angola e Cabo Verde; 

� articulação entre as bolsas oferecidas pela cooperação portuguesa e as 

disponibilizadas por outros doadores aos dois países referidos; 

� articulação entre a política de bolsas do IPAD e o Programa de Bolsas da 

Fundação Calouste Gulbenkian com incidência nos PALOP. 

A avaliação da eficácia de uma intervenção baseia-se na análise da relação entre os 

objectivos globais e específicos que a mesma pretende alcançar e os resultados e 

efeitos efectivamente produzidos. A análise da sustentabilidade visa, através da 

identificação dos efeitos mais longos (impactes do Programa) sobre o contexto em 
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questão, avaliar em que medida os benefícios da intervenção podem perdurar após a 

sua conclusão. 

A aferição do grau de realização dos objectivos e a avaliação dos impactes implicam: 

(i) desde logo, que esses objectivos, globais e específicos, estejam perfeitamente 

delineados, (ii) que a esses objectivos estejam associadas metas, (iii) que existam 

indicadores de realizações, de resultados e de impactos que permitam quer uma 

monitorização “on-going” da intervenção, quer uma posterior avaliação da sua eficácia 

e sustentabilidade. O Programa de bolsas do IPAD não satisfaz nenhuma destas 

condições, ou seja, não existem objectivos claramente delineados e não estão 

definidos indicadores ou metas, a que acresce o facto de não existir um sistema de 

informação com os dados dos bolseiros que permita aferir, de forma inequívoca, pelo 

menos, indicadores de realização e de não se proceder a um acompanhamento do 

percurso dos bolseiros após a cessação da bolsa, o que tornou a avaliação da eficácia 

e da sustentabilidade de difícil concretização. 

A equipa de avaliação conseguiu ultrapassar algumas destas dificuldades, recorrendo: 

� à construção de uma base de dados simples, que contem alguns dos dados dos 

bolseiros recolhidos em dossiers existentes no IPAD (inclui informação sobre os 

cinco PALOP em análise), o que permitiu realizar a análise da adesão ao Programa 

e obter alguns indicadores de realização; 

� à realização de inquéritos aos intervenientes no processo (representantes 

institucionais, bolseiros e ex-bolseiros), o que permitiu obter informações ao nível 

do processo de atribuição das bolsas e alguns indicadores que facilitaram a 

aproximação a resultados e impactes; 

� à realização de reuniões e entrevistas, em Portugal, Cabo Verde e Angola com os 

intervenientes no processo (representantes institucionais, ex-bolseiros em Angola e 

Cabo Verde e representantes de entidades que empregam ex-bolseiros); 

� e à informação disponibilizada pela Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES). 

Com base nesta informação, a equipa de avaliação calculou estimativas da taxa de 

conclusão associada aos bolseiros que frequentaram os graus de ensino superior, 

mestrado e doutoramento. Estas estimativas permitiram chegar a uma aproximação 

dos principais resultados do Programa, mas baseiam-se em hipóteses bastante 
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condicionadas pelo facto de não se saber quais os alunos que concluíram o curso, 

mesmo sem usufruir da bolsa. 

A equipa de avaliação conseguiu chegar a resultados mais seguros, apenas no que 

respeita ao ensino superior, com base em dados disponibilizados pela DGES, que 

procedeu, no último trimestre de 2004, a uma recolha de informação sobre o percurso 

dos alunos colocados no Ensino Superior ao abrigo de regimes especiais de acesso ao 

ensino superior, no âmbito de acordos de cooperação entre 1995 e 2004.  

O cruzamento da base de dados da DGES com a base de dados dos bolseiros do IPAD 

construída pela equipa de avaliação revelou-se de difícil concretização por não existir 

um campo numérico comum que permitisse esse cruzamento de forma automática e 

pelo facto de, na base da DGES, apenas constarem alunos colocados a partir de 1995 

e na base do IPAD constarem todos os bolseiros que receberam bolsas entre 1995/96 

e 2003/04 independentemente dos anos em que foram colocados (ver Caixa de Texto 

5). 
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A base de dados disponibilizada pela DGES estava organizada em função do ano em que os alunos 

foram colocados no ensino superior para frequência de cursos de licenciatura, possuindo as 

seguintes variáveis: nome do aluno, nacionalidade, ano de colocação, ano da última matrícula, ano 

curricular associado à última matrícula e situação do aluno relativamente à conclusão do curso 

(reporta-se ao final de 2004, sendo que os alunos assinalados como não tendo concluído o curso 

incluem também aqueles que não o poderiam ter feito porque o nº de anos em que frequentaram o 

curso não foi suficiente para permitir a sua conclusão, ou seja, um aluno que ingressou na 

instituição em 2002 nunca poderia ter concluído o curso em 2004). 

Face aos constrangimentos decorrentes da falta de um campo numérico comum que permitisse 

cruzar a base de dados da DGES com a construída pela equipa de avaliação, foram seleccionados 

da base do IPAD apenas os bolseiros do grau de licenciatura colocados a partir do ano de 1995 (na 

prática foram retirados desta análise os que em 1995 receberam bolsa e frequentavam um ano 

curricular superior ao 1º, os que em 1996 receberam bolsa para frequência de anos curriculares 

superiores ao 2º, etc.), o que permitiu apurar um total de 1046 bolseiros (num total de 1597) cujo 

percurso poderia ser analisado a partir da base da DGES.  

Posteriormente procurou-se identificar na base da DGES os bolseiros seleccionados, um a um, 

através do nome (o que também se revelou uma tarefa difícil pois o mesmo aluno tinha, em alguns 

casos, o nome escrito de forma diferente nas duas bases e a certeza da sua identificação só foi 

possível através do cruzamento simultâneo de outros campos), processo a que necessariamente 

está sempre associada alguma margem de erro. Foram assim identificados 869 bolseiros na base da 

DGES (o que corresponde a 83% dos 1046 bolseiros seleccionados), sendo que relativamente a 21 

desses bolseiros a base da DGES não dispunha da informação necessária para analisar o seu 

percurso. Em suma, foi possível analisar o percurso de 848 dos 1547 bolseiros (55%) que 

receberam do IPAD bolsa pelo menos por um ano. 

 

Este exercício de compatibilização entre as duas bases de dados permitiu obter 

alguma informação (na realidade, a única disponível) sobre o percurso académico de 

848 bolseiros do grau de licenciatura originários dos cinco PALOP em análise, ou seja, 

de 55% dos bolseiros destes países que receberam do IPAD bolsa para licenciatura. 

Foi possível, desta forma, aferir alguns resultados do programa que permitiram uma 

aproximação à avaliação da eficácia da intervenção (em rigor, a avaliação desta 

componente implicava que existissem metas que permitissem quantificar os objectivos 

que se pretendiam alcançar). 
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A análise dos impactos do Programa – que, em termos metodológicos, alimenta, em 

parte, a avaliação da eficácia, mas, sobretudo, a análise da sustentabilidade e utilidade 

da intervenção –, na ausência de indicadores e informação sobre o percurso dos 

bolseiros após a conclusão do grau, foi efectuada com base na auscultação realizada 

na fase de trabalho de campo, o que, como foi referido no ponto anterior, limitou a 

análise a aspectos de natureza qualitativa com base em amostras não representativas.  

A avaliação da eficiência analisa a relação entre os resultados já produzidos pela 

intervenção e os recursos mobilizados, considerando, na sua quantificação, os rácios 

entre realizações, os resultados e os impactes, por um lado, e os recursos mobilizados 

para os alcançar, por outro, avaliando em que medida existe uma boa relação custo-

benefício. A comparação entre custos e benefícios deve contribuir para as decisões 

relativas a afectações alternativas de recursos no pressuposto de que se podem 

assegurar, de igual forma, os principais resultados pretendidos. 

A análise da eficiência exige, como elementos fundamentais, a aferição do custo médio 

por bolseiro associado a cada nível de ensino em determinado ano (recursos 

mobilizados) e indicadores de realizações e resultados apurados para o mesmo 

período. A obtenção desta informação – no que se refere aos recursos, uma vez que 

não existem indicadores de resultados – apenas é possível se existir um sistema de 

informação que permita apurar os montantes efectivamente pagos a cada um dos 

bolseiros e os custos administrativos associados à gestão do programa de bolsas em 

determinado ano. 

Para esta avaliação, apenas estavam disponíveis os valores anuais dispendidos com o 

pagamento das bolsas, o que coloca no mesmo “bolo” realidades muito distintas: o 

valor total dispendido com bolsas de outros países que não os 5 PALOP onde se 

centra esta análise, bolsas internas e externas, valores de bolsa diferenciados entre 

níveis de ensino, cursos de duração muito diferenciada, sobretudo entre níveis 

diferentes, e bolseiros que recebem bolsa na totalidade ou apenas numa fracção do 

ano.  

No sentido de colmatar a falta de informação, foi analisada a evolução do montante 

total dispendido com o Programa e dos valores de referência das bolsas estipulados 

anualmente para os diversos níveis de ensino, tendo estes últimos sido comparados 

com os vigentes para as bolsas da FCG. Foi ainda calculado o custo médio anual 



 

  ��������	
����� 

��
�

potencial, para o IPAD, de um bolseiro em cada um dos níveis de ensino e, no caso 

específico do ensino superior, o custo anual de um bolseiro do IPAD para o Estado 

Português. 

Este exercício incidiu ainda sobre o modelo de gestão associado ao Programa, onde 

foram avaliados a articulação entre as entidades envolvidas e o processo associado à 

atribuição das bolsas. Foram analisados o quadro regulamentar para a atribuição das 

bolsas, a divulgação do Programa, os prazos e critérios de selecção dos candidatos e 

o apoio à instalação e integração dos bolseiros em Portugal, com base na análise de 

legislação e documentação enquadradora e nos vários exercícios de auscultação 

(inquéritos, entrevistas, Focus Group) desenvolvidos junto das autoridades de gestão e 

de outras entidades com intervenção neste processo (incluindo os ex-bolseiros e os 

bolseiros internos e externos), conduzidos em Portugal, Angola e Cabo Verde.  

Por fim, o relatório final termina com a apresentação de um conjunto de conclusões e 

recomendações identificadas ao longo do processo de avaliação, desde a sua fase 

inicial, e que foram sendo aferidas à luz dos vários instrumentos metodológicos 

utilizados no desenrolar das diferentes fases. Este conjunto de conclusões e de 

recomendações, que sistematizam o processo de avaliação, constituem-se, 

seguramente, como um contributo relevante para alcançar uma maior eficiência e 

eficácia dos instrumentos e políticas a adoptar no futuro próximo, tendo em conta a 

necessidade estrutural de assegurar um desenvolvimento económico e social 

acelerado, equilibrado e sustentado dos países beneficiários da cooperação. 
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Anexo 3. Análise da Base Legal para a Atribuição de Bolsas 

O desenvolvimento da missão do IPAD através das suas intervenções no domínio da 

atribuição de bolsas de estudo surge normalmente enquadrada pelos acordos de 

cooperação assinados entre o Estado Português e outros Estados. 

Os casos de atribuição de bolsas de estudo que são objecto de análise no presente 

estudo surgem enquadrados genericamente nos seguintes protocolos ou acordos de 

cooperação: 

� Decreto n.º 23/77, de 2 de Março – Acordo de Cooperação nos domínios do 

Ensino e da Formação Profissional entre o Governo da República Portuguesa e 

o Governo da República de Cabo Verde; 

� Decreto n.º 38/78, de 18 de Abril – Acordo de Cooperação nos domínios do 

Ensino e da Formação Profissional entre o Governo da República Portuguesa e 

o Governo da República da Guiné-Bissau; 

� Decreto n.º 154/78, de 15 de Dezembro – Acordo Cultural entre o a República 

Portuguesa e a República Democrática de S. Tomé e Príncipe; 

� Decreto n.º 37/90, de 5 de Setembro – Acordo de Cooperação nos Domínios da 

Educação, do Ensino, da Investigação Científica e da Formação de Quadros 

entre a República Portuguesa e a República Popular de Moçambique; 

� Decreto n.º 29/91, de 19 de Abril – Acordo de Cooperação nos Domínios da 

Educação, do Ensino, da Investigação Científica e da Formação de Quadros 

entre a República Portuguesa e a República Popular de Angola; 

� Despacho conjunto n.º 901/2001, de 2 de Outubro – Ministérios dos Negócios 

Estrangeiros e da Educação – Regras aplicáveis à concessão de Bolsas a 

candidatos naturais de Timor-Leste. 

A cooperação entre Portugal e dada um destes Estados comporta, como seria de 

esperar, especificidades nos mecanismos de atribuição de bolsas que importa 

considerar. 
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Angola 

As bolsas atribuídas a cidadãos Angolanos surgem no âmbito da alínea g) do art. 

2.º do Acordo de Cooperação que define que uma das formas de cooperação 

corresponderá à concessão, numa base de reciprocidade, de bolsas de estudo a 

fim de facilitar aos estudantes graduados e investigadores os meios para a 

continuação dos seus estudos e investigações nas universidades ou outras 

instituições de ensino ou de investigação e nelas aperfeiçoar a sua formação. 

O art. 3.º define que as acções de cooperação deverão integrar-se em programas 

de cooperação. Poderão as partes definir de comum acordo até 31 de Dezembro 

de cada ano quais as instituições e acções de cooperação a envolver no ano 

seguinte. As bolsas a conceder a cidadão angolanos podem ser destinadas: 

>>>> à frequência de universidades, de instituições de ensino superior não 

universitário e de estabelecimentos de ensino técnico profissional; 

>>>> à frequência de cursos de pós graduação para obtenção dos respectivos 

graus académicos ou de qualificação técnica que, pela sua natureza, exijam 

aprendizagem ou treino em instituições próprias; 

>>>> à realização de estágios científicos e técnicos ou de formação de docentes 

ou de outros quadros, bem como de cursos de especialização de carácter 

intensivo; 

>>>> à frequência de instituições de investigação e à participação em projectos 

de investigação científica. 

A parte angolana deverá, em termos processuais, apresentar anualmente os 

pedidos de bolsa com a indicação do curso, especialidades, estágio ou sector de 

investigação a que estas se destinam. A parte portuguesa deverá então comunicar 

o número de bolsas atribuído, indicando o montante, o curso, especialidade, 

estágios ou projectos de investigação. 

A parte angolana deve posteriormente indicar a relação nominal devidamente 

hierarquizada de candidatos pré-seleccionados, ao que a parte portuguesa deve 

responder com a lista dos candidatos seleccionados. 
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As bolsas para a frequência de cursos universitários terão, de acordo com o art. 

12.º do Acordo, a duração de um ano escolar, sendo renovadas por iguais e 

sucessivos períodos não podendo exceder a duração do curso acrescida de um 

ano. 

 

Cabo Verde 

As bolsas atribuídas a cidadãos de Cabo Verde pelo Estado Português resultam do 

compromisso assumido no art. 1.º do Acordo, quando solicitado pelo Estado de 

Cabo Verde. As bolsas podem destinar-se à frequência de: 

>>>> Universidades; 

>>>> Estabelecimentos de ensino superior não universitário; 

>>>> Estabelecimentos de ensino médio e secundário; 

>>>> Cursos de pós-graduação para a obtenção de qualificações técnicas que, 

pela sua natureza, exijam aprendizagem ou treino em instituição própria; 

>>>> Estágios técnicos e científicos; 

>>>> Cursos de formação profissional. 

O Estado de Cabo Verde deverá apresentar anualmente os pedidos de bolsa com 

indicação expressa do curso, especialidade ou estágio a que as mesmas se 

destinam. O Estado Português comunicará o número de bolsas atribuído com 

indicação do curso, especialidade ou estágio a que se referem. O Estado de Cabo 

Verde comunicará a relação nominal dos candidatos pré-seleccionados a que se 

segue a indicação por parte do Estado Português dos candidatos seleccionados. 

Os primeiros três tipos de bolsas atribuídas terão duração anual e renovação até 

duração do curso acrescida de um ano. As restantes bolsas terão a duração do 

curso, especialidade ou estágio a que se destinam e não serão renováveis. 
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Guiné-Bissau 

As bolsas atribuídas a cidadãos da Guiné-Bissau pelo Estado Português resultam 

do compromisso assumido no art. 1.º do Acordo, quando solicitado pelo Estado da 

Guiné-Bissau. 

As bolsas podem destinar-se à frequência de: 

>>>> Universidades; 

>>>> Estabelecimentos de ensino superior não universitário; 

>>>> Estabelecimentos de ensino médio e secundário; 

>>>> Cursos de pós-graduação para a obtenção de qualificações técnicas que, 

pela sua natureza, exijam aprendizagem ou treino em instituição própria; 

>>>> Estágios técnicos e científicos; 

>>>> Cursos de formação profissional. 

O Estado da Guiné-Bissau deverá apresentar anualmente até 1 de Julho os 

pedidos de bolsa com indicação expressa do curso, especialidade ou estágio a que 

as mesmas se destinam. O Estado Português comunicará o número de bolsas 

atribuído com indicação do curso, especialidade ou estágio a que se referem. O 

Estado da Guiné-Bissau comunicará a relação nominal dos candidatos pré-

seleccionados a que se segue a indicação por parte do Estado Português dos 

candidatos seleccionados. 

Os primeiros três tipos de bolsas atribuídas terão duração anual e renovação até 

duração do curso acrescida de um ano. As restantes bolsas terão a duração do 

curso, especialidade ou estágio a que se destinam e não serão renováveis. 
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Moçambique 

As bolsas atribuídas a cidadãos Moçambicanos surgem no âmbito da alínea g) do 

art. 2.º do Acordo de Cooperação que define que uma das formas de cooperação 

corresponderá à concessão, numa base de reciprocidade, de bolsas de estudo a 

fim de facilitar aos estudantes graduados e investigadores os meios para a 

continuação dos seus estudos e investigações nas universidades ou outras 

instituições de ensino ou de investigação e nelas aperfeiçoar a sua formação. 

O art. 3.º define que as acções de cooperação deverão integrar-se em programas 

de cooperação, podendo as bolsas a conceder ser destinadas: 

>>>> à frequência de universidades, de instituições de ensino superior não 

universitário ou de estabelecimentos de ensino médio e secundário; 

>>>> à frequência de cursos de pós graduação para obtenção dos respectivos 

graus académicos ou de qualificações técnicas que, pela sua natureza, 

exijam aprendizagem ou treino em instituições próprias; 

>>>> à realização de estágios científicos e técnicos ou de formação de docentes 

ou de outros quadros, bem como de cursos de especialização de carácter 

intensivo; 

>>>> à frequência de instituições de investigação e à participação em projectos 

de investigação científica. 

Cada uma das partes deverá apresentar anualmente os pedidos de bolsa com a 

indicação do curso, especialidades, estágio ou sector de investigação a que estas 

se destinam. A parte solicitada comunicará à parte solicitante o número de bolsas 

atribuído, indicando o montante, o curso , especialidade, estágios, ou projectos de 

investigação. A parte solicitante deverá depois indicar a relação nominal 

devidamente hierarquizada de candidatos pré-seleccionados a que a parte 

solicitada deverá responder com a lista dos candidatos seleccionados. 

De acordo com o art. 12.º, as bolsas para a frequência de estabelecimentos 

universitários, de instituições de ensino superior não universitário ou de 

estabelecimentos de ensino médio e secundário terão a duração de um ano escolar 
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sendo renovadas por iguais e sucessivos períodos não podendo exceder a duração 

do curso acrescida de um ano. As restantes bolsas terão a duração do curso, 

especialidade, estágio ou projecto de investigação a que se destinam e não serão 

renováveis. 

 

São Tomé e Príncipe 

As bolsas atribuídas a cidadãos de São Tomé e Príncipe baseiam-se no art. 6.º do 

Acordo Cultural celebrado entre o Estado Português e o Estado de São Tomé e 

Príncipe, que estabelece que cada uma das partes contratantes concederá aos 

nacionais da outra bolsas de estudo para iniciarem ou prosseguirem estudos, 

realizarem estágios ou frequentarem cursos de aperfeiçoamento no seu território. O 

acordo é omisso em relação às demais características das bolsas a atribuir. 

A atribuição das bolsas pelo IPAD, como é referido na generalidade dos acordos de 

cooperação, deveria ser enquadrada em programas de cooperação. A política de 

bolsas, suportada num plano global e genérico, pelos acordos de cooperação é, assim, 

desenvolvida com base em programas específicos que estabelecem os contornos 

concretos das realizações a desenvolver num período de tempo determinado. 

Os Programas de Cooperação resultavam, até 1999, de reuniões de Comissões 

Mistas, em que se fixavam os designados Programa Quadro de Cooperação, ficando 

definidas as áreas, os objectivos e as formas como a cooperação se desenvolveria. 

A partir de 1999, a definição das áreas e formas de cooperação passou a ser 

efectuada no âmbito da elaboração de Programas Indicativos de Cooperação, 

programas trienais celebrados com cada País, que, por sua vez, são concretizados em 

Planos Anuais. 
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Anexo 4. As Políticas de Bolsa de Estudo e as Alterações de Contexto Internacional 

O presente anexo visa sistematizar um conjunto de dados, análises e reflexões que 

ajudem a situar a Política de Bolsas do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD) 

no contexto das grandes questões e problemáticas que maior atenção vêm merecendo 

num contexto internacional fortemente influenciado pelas dinâmicas de crescimento da 

mobilidade dos estudantes entre os países, tomando como referência estudos de 

avaliação similares17. 

Mais especificamente, procurar-se-á situar as políticas de Bolsas de Estudo num 

Contexto cada vez mais global e competitivo onde a internacionalização do Ensino 

Superior adquire uma relevância especial. 

O essencial das reflexões sistematizadas tem como fonte estudos recentes de 

avaliação das políticas bolsas elaborados em França e na Noruega e fontes 

estatísticas e documentais da OCDE da área da educação com resultados também 

recentemente disponibilizados18. 

A dimensão estratégica da política de bolsas tem vindo a merecer uma crescente 

atenção, nomeadamente nos exercícios de avaliação tendo em atenção as suas 

implicações no que se refere: 

� Princípios orientadores e objectivos políticos e estratégicos 

� Coordenação e articulação de políticas 

� Avaliação e critérios de avaliação 

� Contextos institucional, organizacional e de procedimentos e, em especial, da 

evolução dos sistemas estatístico e de indicadores de avaliação. 

 
17 POLL, Patricia et all (2005), La Politique des Bourses – Evaluation concernant les Bourses 
attribuées par le Ministre des Affaires Étrangères aux étudiants étrangers (1998-2004), Ministère des 
Affaires Étrangères – Direction de la Cooperation International et du Dévelopment - Société SFERE 
(Fév 2005). 
HANSE, Stein et all (2005), Evaluation of the Norad Fellowship Programme, Nordic Consulting 
Group AS in Association with Nuffic , Oslo and Te Hague (Jun 2005). 
18  - OECD - Education at a Glance 2005 http://www.oecd.org. 
   - Bode, Chr. Et all (2004), Marketing Europe, but which Europe ? DAAD, Hamburg, October 
2004 http://www.daad.org. 
  - Bôhm, A, et all (2002), Global Student Mobility 2025, IDP – Education Australia Limited 
http://www.idp.com. 
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Estratégias, Orientações e Objectivos das Políticas de Bolsas num contexto de 

crescente Mobilidade e Internacionalização do Mercado do Ensino Superior 

A atribuição pelos Governos de bolsas a estudantes ou quadros estrangeiros, para o 

prosseguimento de estudos, estágio ou investigação, em Instituição educativa do seu 

país ou no pais de origem é um instrumento utilizado, pelo menos há mais de quatro 

décadas19 por um elevado número de países, no quadro da Política de cooperação 

internacional e de Apoio ao desenvolvimento. 

A evolução entretanto ocorrida no mundo ao longo destes anos foi fértil em alterações 

de contexto e na emergência de dinâmicas que sem terem posto em causa a 

pertinência do Instrumento Bolsas de Estudo no quadro da Ajuda ao Desenvolvimento, 

e enquanto contribuição de Portugal para o diálogo cultural internacional e a 

participação no reforço da União Europeia e da governação ao nível global, estão, no 

entanto, na origem de novas lógicas da intervenção, e da necessidade de repensar, e 

renovar os quadros institucionais, de organização e de procedimentos. 

Numa primeira fase, que poderemos situar até à década de 80 do século passado, a 

atribuição das Bolsas de Estudos era assumida, essencialmente, como um instrumento 

de diplomacia política, orientada por princípios de solidariedade, de cooperação 

internacional e de ajuda ao desenvolvimento e/ou de afirmação ou preservação da 

influência política e geográfica, e da valorização e reforço da língua do país doador. 

Este tipo de situações foi e é ainda, sobretudo, evidente na relação ente os antigos 

países colonizadores relativamente às suas ex-colónias e entre países que, não tendo 

sido colonizadores, se afirmaram ao longo destes anos politicamente junto dos países 

colonizados com uma atitude e postura política anti-colonialista e de apoio à sua 

independência. 

Nos últimos anos, tem vindo a assistir-se a um crescimento acelerado da mobilidade 

dos estudantes entre países, não apenas no sentido tradicional, mas, cada vez mais, 

também, Este-Oeste. Esta evolução mais recente teve como efeito a emergência, nos 

países desenvolvidos, e a par dos referidos princípios da solidariedade e da influência 

política e geográfica, de novos objectivos de reforço da atractividade e da 

 
19 Considerando como marco de referência o início da década 60 declarada pelas Nações Unidas 
como a década (1ª...) para o desenvolvimento. 
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competitividade das Universidades e outras Instituições de Ensino e Investigação, 

considerados indispensáveis para a afirmação das economias e da sociedade num 

mundo cada vez mais globalizado, e onde a competitividade no mercado mundial se 

começou a alargar a mercados até aí designados de serviços públicos, como é hoje o 

caso do mercado do ensino superior e da investigação. 

A competição entre os países e/ou os Blocos Regionais pelos estudantes, originários 

em particular dos novos países emergentes, como a Índia e a China, é hoje uma 

realidade e as bolsas de estudo, como instrumentos financeiros para a captação de 

estudantes estrangeiros, nomeadamente aqueles a quem é reconhecido maior 

potencial, a par com as políticas de diferenciação no valor das propinas a pagar entre 

os nacionais e os estrangeiros e outros incentivos como instrumentos financeiros 

também são cada vez mais olhadas. 

A escolha de um país estrangeiro para estudar passou a ser mais claramente decidida 

não apenas em função da excelência académica e cientifica das Instituições de Ensino 

e Investigação do país potencial fornecedor do serviço, mas também de outras 

condições estruturais ou intencionalmente criadas, tais como as condições de 

acolhimento (obtenção de visto, qualidade de vida, condições de trabalho, segurança.), 

de custos, e de incentivos financeiros, entre os quais as bolsas de estudo. 

Neste novo contexto, para além dos valores da solidariedade e da influência, e da 

afirmação ou consolidação da formação das elites estrangeiras, emergem como 

objectivos estratégicos e prioritárias aumentar a atractividade dos estabelecimentos de 

ensino superior e investigação e reforçar as parcerias com as Instituições dos países 

alvo, nomeadamente com os parceiros europeus, os PALOP e países emergentes, 

destacando-se, a este nível, o caso de Portugal com a China com quem são fortes os 

laços históricos e culturais. 

As políticas de bolsas de estudos revelam-se e como tal são assumidas nas 

estratégias e políticas nacionais como um factor acrescido de competitividade 

(vantagem comparativa) no mercado internacional do ensino superior, cuja dimensão e 

ritmo alucinante de crescimento se aflorará nos pontos seguintes. 

A Internacionalização do Ensino Superior 
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O crescimento acelerado da internacionalização e da mobilidade dos estudantes, 

registados na última década, têm vindo a merecer um interesse crescente da parte dos 

investigadores, sendo já vários os estudos, nomeadamente de base estatística, 

entretanto publicados. 

São apresentados, no gráfico seguinte, os dados recolhidos sobre os fluxos de 

mobilidade entre continentes dos estudantes, em 2002, assumindo-se como indicador 

de posição no mercado mundial do ensino superior, de cada um deles, a percentagem 

do fluxo que lhe é devida nos fluxos totais. 

De acordo com estes dados, o número de estudantes do ensino superior que se 

deslocou de um continente para outro por motivo de prosseguimento de estudos foi da 

ordem dos 2 milhões. Destes, 45% é suposto serem estudantes não europeus que se 

deslocaram para o continente europeu para frequentarem Instituições do Ensino 

Superior aí localizadas, e também dos 2 milhões 35% são estudantes europeus que se 

deslocaram para irem estudar em Instituições localizadas em outros continentes, 

nomeadamente a América do Norte e os Estados Unidos, em particular. 

No seu conjunto, estes dois indicadores justificam poder afirmar-se que a Europa é 

ainda hoje e provavelmente continuará a sê-lo nos anos  mais próximos o Continente 

com o mais elevado índice de mobilidade internacional dos estudantes do ensino 

superior. 

A Europa ocupa o 1º lugar na mobilidade dos estudantes como Continente de destino e 

segundo como Continente de origem. A Europa apresenta-se à frente da América do 

Norte em qualquer dos indicadores e apenas atrás da Ásia, no que se refere ao critério 

da origem/residência. A posição cimeira da Ásia neste segundo indicador é, no 

essencial, explicada pelas taxas de crescimento impressionantes atribuídas a dois 

países emergentes: A China e a Índia. 
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Fonte: Marketing Europe, but which Europe? Dr. Chr. Bode, DAAD, Hamburg, October 2004 

Restará ainda esclarecer que, no caso da comparação ser feita na base da unidade 

país, os EUA assumem a liderança no que refere ao 1º critério, aquele que melhor 

expressa o conceito de (atractividade) a que atrás fizemos referência. 

Esta posição de liderança dos Estados Unidos, no que se refere à atractividade do país 

para estudar no ensino superior, é, aliás, coerente com os rankings mundiais da 

excelência das universidades, elaborados com base em múltiplos critérios, dos quais 

se apresenta, a título de exemplo, o elaborado pelo Instituto do Ensino Superior Jiao 

Tong de Xangai e publicado pelo The Economist, num survey, em 10 de Setembro pp. 
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1 Harvard University EUA 

2 Stanford University EUA 

3 University of Cambridge RU 

4 University of California (Berkeley) EUA 

5 Massachusetts Institute of Technology EUA 

6 California Institute of Technology EUA 

7 Princeton University EUA 

8 University of Oxford RU 

9 Columbia University EUA 

10 University of Chicago EUA 

11 Yale University EUA 

12 Cornell University EUA 

13 University of California (San Diego) EUA 

14 Tokyo University Japão 

15 University of Pennsylvania EUA 

16 University of California (Los Angeles) EUA 

17 University of California (San Francisco) EUA 

18 University of Wiscosin (Madison) EUA 

19 University of Michigan (Ann Harbor) EUA 

20 University of Washington (Seattle) EUA 

* Classificadas por um conjunto de indicadores de performance académica e de investigação, incluindo prémios 
Nobel e artigos em revistas referenciadas; Fonte: Jiao Tong University, Shanghai 

Num plano prospectivo e de acordo com um outro estudo, de investigadores 

australianos publicado pelo IDP - Education Australia20, prevê-se que a procura 

internacional do ensino superior acelere nos próximos anos, passando a crescer a 

taxas exponenciais, passando dos actuais 2 milhões, para 3 milhões em 2010, 4 

milhões em 2015 e 7 milhões em 2025. 

Posição de Portugal na Internacionalização do Ensino Superior 

A leitura rigorosa da publicação da OCDE “Education at Glance OECD - Indicator 2005” 

permite posicionar Portugal, no contexto de 27 dos 30 países membros da 

Organização, no que se refere à importância dos estudantes estrangeiros no ensino 

 
20 Ver referência na Nota 1. 
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superior21. De acordo com estes dados, em 2003, 2,12 milhões de alunos de 27 dos 30 

países membros da OCDE frequentaram estabelecimentos do ensino superior situados 

fora do seu país de residência. Este número representou um acréscimo de 11,5% na 

mobilidade internacional dos estudantes relativamente ao ano anterior. 

Cinco países (Austrália, França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos) acolheram 

70% do total dos estudantes estrangeiros que, em 2003, frequentaram 

estabelecimentos de Ensino Superior em países da área da OCDE. Em termos 

absolutos, os estudantes oriundos de França, Alemanha, Grécia, Coreia, Japão e 

Turquia formaram o contingente mais significativo dos estudantes estrangeiros da área 

da OCDE, enquanto que os da China e Índia e Sudoeste Asiático foram os mais 

representativos de países parceiros não membros da Organização. 
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Fonte: OECD – Table C3.1. (www.oecd.org/edu/eag2005) 

Em termos relativos, o peso dos alunos estrangeiros no total dos alunos que 

frequentaram, em 2003, o ensino superior foi, em média, para os países da OCDE, de 

cerca de 6%, com percentagens mais elevadas na Austrália e na Suíça, na ordem dos 
 
21 Por falta de dados anteriores, para Portugal apenas é possível uma leitura em termos da situação 
de chegada em 2003, e não de evolução entre 1998 e 2003, como acontece para a quase 
generalidade dos outros países. 
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18%, e mais baixas na Polónia e na Coreia, entre 0% e 1%. Em Portugal, a 

percentagem de alunos estrangeiros no total dos alunos no ensino superior é de cerca 

de 4%, o que lhe confere o 16º lugar no conjunto dos 27 países. 

Na Finlândia, Espanha e Suíça, 1 em cada 6 estudantes estrangeiros participam em 

programas de elevado nível académico e cientifico e na Austrália, Finlândia, Alemanha, 

Suécia e EUA, 30% ou mais dos estudantes estrangeiros frequentam cursos em 

domínios das Ciências e da Engenharia. A OCDE não publica dados sobre estas 

variáveis para Portugal. 

Ainda na mesma publicação, são disponibilizados dados sobre as estruturas de 

distribuição dos estudantes estrangeiros segundo o país/região de origem e de destino. 

No que se refere ao peso dos estudantes africanos no total dos estudantes 

estrangeiros, verifica-se que é em Portugal significativamente superior (57%) ao da 

média dos 37 países trabalhados pela OCDE (11,2%) e de outros países considerados 

como termo de referência. 

Se aos estudantes africanos adicionarmos o peso dos estudantes brasileiros (11,4%) e 

de outros países, em que é significativa a comunidade portuguesa, casos da França 

(7,6%), dos EUA (3,2%) e da Alemanha (2%), poderemos confirmar que o domínio do 

português, a par do instrumento bolsas de estudo, serão os factores determinantes da 

presença de estudantes estrangeiros no ensino superior em Portugal, que, aliás, é um 

dos 8 países onde nenhum ou quase nenhum dos programas de ensino é leccionado 

em inglês22. 

No outro extremo, temos países onde todos ou quase todos os programas são 

oferecidos em inglês, sendo de salientar o caso da Austrália23, onde a generalização 

do inglês como língua de ensino não será, por certo, alheia ao facto de hoje ocupar o 

primeiro lugar no ranking dos países da área da OCDE no que se refere à 

internacionalização do Ensino Superior. 

A análise do factor língua deverá, a nosso ver, merecer uma atenção muito particular 

no contexto da política de cooperação e da estratégia de internacionalização do ensino 

 
22 Os outros são Áustria, Bélgica, Grécia, Itália, Luxemburgo, México e Espanha. 
23 Para além da Austrália, integram este grupo o Reino Unido, EUA, Irlanda e Nova Zelândia. 
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superior e de outras Instituições e Empresas produtoras de conhecimento e inovação 

em Portugal. Nesta análise, não poderá deixar de ser ponderada a importância de 

outros países falantes do Português, nomeadamente Brasil e Angola, cujas economias 

emergentes em outros continentes são já hoje uma janela de oportunidade para redes 

de Instituições dos países lusófonos envolvidas na produção e difusão de 

conhecimento. 

Coordenação e Articulação de Políticas 

A internacionalização do ensino superior e a mobilidade acrescida dos estudantes no 

espaço mundial tem implicações diversas, quer para os países de acolhimento dos 

estudantes, quer para os países de origem. 

Aos países de acolhimento, é hoje exigida uma postura mais pró-activa que reforce a 

sua atractividade comparativamente a outros destinos alternativos, o que pressupõe 

não apenas promover a excelência académica e científica das suas Instituições do 

Ensino Superior e da Investigação, mas desenvolver outras vantagens comparativas 

em termos de qualidade dos serviços de acolhimento, condições de vida dos 

estudantes estrangeiros, modalidades e incentivos económicos e financeiros. 

Também, neste contexto, as Políticas de Bolsas adquirem novas dimensões já que 

estão causa não apenas a solidariedade e o apoio para com países historicamente 

parceiros em processos de desenvolvimento económico, social e cultural, mas também 

a criação de condições para atrair para os países os melhores estudantes, reforçar as 

suas competências estruturais e a sua articulação nas redes de produção do 

conhecimento e da inovação. 

Para os países de origem dos estudantes, o grande desafio é, cada vez mais, o de 

conseguir potenciar os saberes, as competências e os skills adquiridos (capital 

humano), assegurando, desde logo, o retorno dos estudantes aos países de origem e a 

sua inserção nos processos de desenvolvimento. 

As formulação e pilotagem da Política de Bolsas não poderá, por isso, ficar acantonada 

num único sector (tradicionalmente Educação ou Cooperação e Desenvolvimento), mas 

ser orientada num contexto político e institucional multisectorial, onde, ao nível central, 

as dimensões educativas, da ciência e da mobilidade internacional sejam 
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compaginadas e coordenadas numa síntese de coerência. Ao nível descentralizado, é 

também hoje reconhecido como necessária uma participação mais activa da parte das 

Instituições educativas e o envolvimento das Embaixadas e outros Postos qualificados 

para o exercício da diplomacia multifacetada. 

O reforço do envolvimento das Instituições num quadro de concorrência internacional 

exige ainda, como condição de sucesso, o incentivo e difusão de uma cultura de 

qualidade. A exigência de Cartas de Qualidade da parte das Universidades e outras 

Instituições de Ensino Superior e de Investigação como condição para a participação 

em Programas/Projectos de Internacionalização é hoje já prática e/ou recomendação 

em alguns países. 

A elaboração de rankings destas instituições, no que se refere à qualidade da vertente 

de acolhimento/inserção dos estudantes estrangeiros, vem sendo também 

equacionada como estratégia para reforçar a atractividade e competitividade no 

mercado internacional da produção e difusão do conhecimento. 

Avaliação e Critérios de Avaliação 

A avaliação das políticas de bolsas tende, igualmente, a ser equacionada como uma 

prática continuada de governação, e não como um exercício pontual e ex-post, como 

tradicionalmente vinha sendo feito. 

O novo paradigma de avaliação das políticas públicas apela à realização de avaliações 

ex-ante (assessment ou appraisal), de pilotagem ou intermédias, e avaliações ex-post 

finais e diferidas. Neste contexto, merece uma atenção particular os exercícios de 

observação do percurso pós conclusão dos estudos, formação ou estágio dos 

bolseiros, de forma a poder estender a avaliação da mera dimensão dos outputs para a 

dimensão dos outcomes ou impactos. 

Está em causa avaliar os resultados e os impactes não apenas nos países de origem 

dos bolseiros, mas também, no plano da excelência das instituições e do acolhimento 

em geral, nos países prestadores de serviços. Esta dupla avaliação, cruzada em 

alguns dos níveis da lógica de intervenção, pressupõe soluções inovadoras nos planos 

das parcerias, mais alargadas e internacionalizadas (Redes de Centros de 

Competências), das formas de organização e tipos de procedimentos. 
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A necessidade e importância da participação nestes processos de todas as partes 

interessadas (stakeholders) são também hoje consensualmente reconhecidas. 

O desenvolvimento de um paradigma de avaliação com os contornos atrás enunciados 

é, também reconhecido, só ser possível com significativo reforço institucional e técnico 

explorando novas formas de organização ou valorizando as Agências já existentes. 

O Ciclo do Projecto Bolsa de Estudos 

Os desafios que se colocam já hoje e não deixarão de avolumar-se no futuro, no que 

se refere ao desenho, implementação e monitorização de uma política de Bolsas, 

exigem que o desenvolvimento de um Programa ou Projecto de Bolsas de Estudo seja 

interpretado como uma sequência cíclica de fases bem definidas e articuladas, iniciada 

com base numa estratégia política adequada e bem esclarecida e prosseguida através 

de um conjunto de acções de recrutamento e selecção dos bolseiros, criação das 

condições para o seu bom acolhimento no país ao nível das diferentes instâncias e 

serviços de que será utente, financiamento assegurado segundo modalidades 

exequíveis e atractivas previamente acordadas. 

O Projecto de bolsas não termina com a finalização pelo Estudante bolseiro dos 

estudos, estágio ou investigação, mas prolongar-se-á muito tempo no sentido em que 

os seus resultados expressos no enriquecimento do até então estudante bolseiro em 

conhecimentos, competências e skills irão ter impactos ao longo do tempo, no tempo 

mais imediato no plano pessoal, mas a mais longo prazo no conjunto da economia e da 

sociedade onde vier a concretizar-se a sua inserção, desejavelmente no país da 

origem do bolseiro. Há que contrapor uma lógica de brain circulation à ameaça e riscos 

do brain drain. 

A avaliação de um Projecto com estas características e da Política de bolsas que lhe 

está associada exigirá, por isso, uma observação por um tempo ainda dilatado do 

percurso de vida pós-datado do Estudante bolseiro. Para responder a esta 

necessidade, os governantes de alguns países têm vindo a incentivar a criação de 

Redes de Associações de estudantes Bolseiros. 
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Da parte do país ou Região de acolhimento, é também hoje exigida a implementação 

de dispositivos de Observação/avaliação dos impactes da política de bolsas, incluindo, 

neste esforço, a definição de indicadores adequados, fontes e meios de verificação. 

Do lado destes países, merece, cada vez mais, importância a avaliação dos impactes 

no reforço das capacidades das Instituições nacionais, da atractividade e 

competitividade do país nos mercados do ensino superior e da produção do 

conhecimento em geral. 
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Anexo 5. Política de Bolsas da Fundação Calouste Gulbenkian para os PALOP e 

Timor-Leste (1995-2003) 

1. Introdução 

A Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) atribui bolsas de estudo desde a década de 

60 do século passado. O modelo seguido na altura era já semelhante ao que hoje em 

dia se pratica. As bolsas de estudo eram então atribuídas apenas para alunos de 

licenciatura. 

Nos nossos dias, o Serviço de Educação e Bolsas da FCG atribui vários tipos de 

bolsas, para estudantes nacionais, para alunos estrangeiros e, especificamente, para 

alunos provenientes de Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste. 

Relativamente aos PALOP e Timor-Leste, desde 2003 e no quadro do Programa 

Gulbenkian de Apoio ao Desenvolvimento, o objectivo tem sido o desenvolvimento dos 

recursos humanos e o estímulo à investigação. Desde o início que estas eram 

concedidas especialmente para alunos de ensino superior, estando esta política a 

evoluir gradualmente para dar prioridade, neste domínio, à atribuição de bolsas para 

cursos de pós-graduação, mestrado e/ou doutoramento. 

Actualmente, não se verifica já atribuição de bolsas para estudantes de licenciatura em 

Portugal provenientes de Angola ou de Moçambique. 

Desde 2003/2004, a atribuição de bolsas a estudantes timorenses tem sido uma 

importante prioridade da Fundação, contribuindo, desta forma, para o esforço colectivo 

que se realizou em prole da causa timorense. 

Neste período, foi, assim, realizado um esforço importante de atribuição de bolsas a 

alunos timorenses, a grande maioria a terminar de momento as suas licenciaturas na 

Indonésia. 

Para além dos bolseiros de pós graduação, mestrado e/ou doutoramento, a política de 

Bolsas da FCG considera ainda a atribuição de bolsas para licenciaturas específicas, 

cujas profissões sejam muito deficitárias nos países de origem e, dada a sua 

complexidade e nível de competências exigidos, não estejam disponíveis nos 
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respectivos países na actualidade e, muito provavelmente, no futuro próximo. É o caso 

de bolsas para licenciados em medicina e em alguns ramos de cariz mais tecnológico. 

Assim, a FCG, através do seu Serviço de Educação e Bolsas, tem vindo a conceder 

bolsas para estudantes de, nomeadamente, S. Tomé e Príncipe cursarem medicina em 

Moçambique. 

2. Bolsas de Licenciatura 

A FCG aceita candidaturas de bolseiros para pós-graduação, mestrado e/ou 

doutoramento, através do seu site ou por correspondência, realizando de seguida a 

sua selecção. Mas no que concerne às bolsas para licenciatura, todo o processo de 

recrutamento e selecção decorre da responsabilidade dos Ministérios da Educação dos 

respectivos países beneficiários, respeitando, porém, o respectivo regulamento. 

O regulamento estabelece ser condição de admissão a concurso 

� a falta de recursos económicos, 

� a classificação média mínima de 16 valores no ano lectivo precedente à da 

respectiva interrupção, 

� não possuir outra habilitação do grau de ensino a que se candidata e 

� não beneficiarem de subsídios concedidos por outras entidades. 

Para a respectiva colocação em estabelecimentos de ensino superior em Portugal, a 

FCG actua como intermediária entre a Direcção Geral de Ensino Superior, que 

concede as vagas, e os alunos seleccionados pelos Ministérios de Educação dos 

respectivos países beneficiários. 

Assim, após o envio das vagas disponibilizadas pelo Governo Português, todo o 

processo que se desenvolve desde a atribuição da bolsa, inscrição no curso e 

universidade, concessão de vistos, etc., é semelhante ao verificado com os alunos 

bolseiros do IPAD. 

Segundo a FCG, devido à demora e complexidade administrativa do processo, os 

alunos de licenciatura chegam às respectivas universidades invariavelmente tarde, 



 

��������	
�����   

�0�
�

relativamente ao início do ano lectivo. Os esforços que tem realizado com o intuito de 

acelerar o processo não têm tido o êxito desejado. 

Geralmente, o apoio de acolhimento dos bolseiros à chegada é realizado pelas 

embaixadas ou pelas associações de estudantes. Com estas, os alunos dirigem-se 

directamente às residências universitárias disponibilizadas pela FCG. 

Estas instalações são propriedade dos Serviços Sociais Universitários. No entanto, a 

FCG financiou a construção das residências universitárias, obtendo, por contrapartida, 

um número determinado, nunca completado, de vagas anuais. Assim, além da bolsa de 

subsistência, do fundo para compra de livros, os alunos bolseiros da FCG podem ainda 

ter acesso prioritário às residências universitárias. 

Quando os alunos chegam a Portugal, têm já a referência do local e número do seu 

quarto na respectiva residência (articulação que é garantida pelos serviços da FCG, 

nos termos descritos anteriormente). 

Aquando da chegada a Portugal, o aluno bolseiro levanta um cheque para as suas 

necessidades de instalação, sendo os restantes pagamentos assegurados por 

transferência bancária. 

É frequente a chegada dos alunos bolseiros da FCG e dos do IPAD ser simultânea. 

Aliás, o apoio ao acolhimento é semelhante, sendo, por vezes, combinado entre as 

instituições. 
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Angola 10 16 14 14 10 9 5 0 
Cabo Verde 51 44 45 48 49 50 50 57 

Guiné-
Bissau 52 48 41 39 31 28 24 30 

Moçambique 3 2 2 2 1 6 9 8 
S. Tomé e 
Príncipe 15 14 18 15 13 17 15 17 

Timor-Leste n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 23 
Total 131 124 120 118 104 110 103 135 

Fonte: Informação disponibilizada pelos serviços da FCG 
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O quadro anterior mostra a evolução, ao longo do período 1995-2003, do número de 

bolseiros em permanência em Portugal. Apesar da mudança de estratégia, o número 

de bolseiros ainda permanentes no sistema tem-se mantido, ainda que, segundo os 

responsáveis pela FCG, esta evolução seja explicada pela permanência residual de 

alunos de anos anteriores, tendo-se verificado uma atribuição sucessivamente menor 

de bolseiros para licenciatura. 

A FCG não faz um acompanhamento pós-licenciatura dos ex-bolseiros, não avaliando 

a sua taxa de regresso aos países de origem. No entanto, regulamentarmente, o 

bolseiro compromete-se a enviar cópia do respectivo certificado de habilitações no fim 

do seu percurso escolar. 

 

3. Bolsas de Pós-Graduação, Mestrado e Doutoramento 

Assumem, actualmente, uma importância prioritária na política de bolsas da FCG, dada 

a cada vez maior importância, atribuída pela maioria dos PALOP, ao desenvolvimento 

das respectivas universidades. 

O processo de candidatura é realizado directamente pelo candidato à FCG. A inscrição 

no curso é realizada pelo próprio, não se intrometendo a Fundação na relação entre o 

aluno e a universidade. 

São critérios preferenciais de selecção: 

� O candidato pretender prosseguir uma carreira académica no país de origem, 

� A importância e qualidade do trabalho que o candidato se propõe realizar no país 

onde exerce a sua actividade profissional, 

� Prestar serviço público no respectivo país, 

� O mérito dos trabalhos de investigação já conduzidos, 

� As classificações universitárias anteriores. 

Os bolseiros comprometem-se, aquando da aceitação da bolsa, ao regresso ao país e 

instituição de origem onde exercem a sua actividade. O cumprimento desta clausula do 

regulamento é geralmente respeitada. 



 

��������	
�����   

�/�
�

Para além da questão formal, geralmente após a frequência do seu curso de pós 

graduação, mestrado e/ou doutoramento, é frequente a manutenção do contacto e, até, 

o recurso a outras bolsas posteriores para eventual elevação do grau académico. 
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Angola n.d. n.d. 4 7 1 5 3 8 

Cabo Verde n.d. n.d. 5 8 12 12 9 9 

Guiné-Bissau n.d. n.d. 13 8 2 5 3 2 

Moçambique n.d. n.d. 4 3 2 6 7 4 

S. Tomé e 
Príncipe n.d. n.d. 5 4 7 5 2 9 

Timor-Leste n.d. n.d. 0 0 0 0 0 1 

Total n.d. n.d. 31 30 24 33 24 33 

Fonte: Informação disponibilizada pelos serviços da FCG 

 

4. Valores das Bolsas 

Os valores das bolsas são geralmente calculados de forma a permitir a estadia em 

Portugal sem recurso a trabalho em part-time. Para o seu cálculo, é frequentemente 

realizada a comparação com os valores atribuídos pelo IPAD. 
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Mensalidade  283,81 
Ensino Secundário 

Subs. Mat. Didáctico (1)  74,81 

Mensalidade 300,00 344,17 

Subs. Mat. Didáctico (1) 100,00/125,00 149,63 

Subs. Instalação  249,39 

Subs. Propinas 348,00 334,19 

Bacharelatos/Licenciaturas 

Subs. Alojamento  41,89 

Mensalidade 375,00/425,00  

Subs. Instalação 375,00/425,00  Aperfeiçoamento e Estágios 
Profissionais 

Seguro Variável  
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Mensalidade 535,00 648,43 

Subs. Instalação 535,00 249,39 

Subs. Propinas (2) 1000,00 997,50 
Mestrado 

Seguro Variável  

Mensalidade 615,00 798,07 

Subs. Instalação 615,00 249,39 

Subs. Propinas (2) 1500,00 1496,39
Doutoramento 

Seguro Variável  

(1) Valor anual; (2) Valor por curso no IPAD e anual na FCG 
Fonte: Informação disponibilizada pelos serviços da FCG 

No quadro anterior, a título de exemplo, representa-se o valor destas bolsas para o 

último ano de referência do período desta avaliação. 
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Anexo 6. Processo de Auscultação dos Intervenientes 

O processo de auscultação dos intervenientes na Política de Bolsas do IPAD e dos 

bolseiros envolveu os seguintes instrumentos: 

� Contactos directos com beneficiários (bolseiros locais e ex-bolseiros), com 

diversas entidades/instituições envolvidas no processo de atribuição de bolsas do 

IPAD em Portugal, Cabo Verde e Angola e, ainda, com responsáveis de 

empresas e instituições que empregam actualmente, em Cabo Verde e Angola, 

ex-bolseiros formados em Portugal; 

� Realização de dois seminários com entidades intervenientes no processo de 

atribuição de bolsas em Portugal e de três sessões de focus-group com bolseiros 

(Portugal) e ex-bolseiros (Angola e Cabo Verde); 

� Inquéritos, com um conjunto de questões de resposta fechada e cujo os 

respectivos conteúdos abrangeram as diversas dimensões metodológicas da 

avaliação, que foram dirigidos à totalidade dos bolseiros que se encontram neste 

momento a estudar em Portugal e que começaram a receber a bolsa ainda 

durante o período de referência da avaliação, a uma amostra de bolseiros 

internos em Cabo Verde, a uma amostra de ex-bolseiros (Angola e Cabo Verde) e 

às entidades envolvidas no processo de atribuição de bolsas em Portugal 

presentes nos seminários efectuados. 
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Divisão de Bolsas - Chefe de Divisão, técnicos da divisão e anterior 
responsável pela Divisão IPAD 
Divisão de Gestão Financeira/Direcção de Serviços de Administração 

Ministério da Ciência e 
Ensino Superior 

Direcção Geral do Ensino Superior 
Gabinete de Relações Internacionais, Ciência e Ensino Superior 

Ministério da Educação Direcção Geral Inovação e Desenvolvimento Curricular, Divisão de Formação e 
Divisão Relações Internacionais 

Fundação Caloust 
Gulbenkian Serviço de Educação e Bolsas 

Ministério da Defesa Departamento de Cooperação 

Ministério da 
Administração Interna 

Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

Embaixada de Timor em 
Lisboa Núcleo de apoio ao bolseiro Timorense 
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Guiné-Bissau Embaixada Portuguesa 

Moçambique Embaixada de Portugal 

Embaixada de Portugal  

INABE - Instituto Nacional de Bolsas de Estudo (órgão do Ministério da 
Educação de Angola) 

Director do IMEL - Instituto Médio de Economia de Luanda 

Director do IMIL - Instituto Médio Industrial de Luanda 

Director do PUNIV - Ensino Pré-Universitário 

Angola 

Representantes das empresas angolanas KPMG e Sonangol 

Embaixada de Portugal 

MEVRH – Ministério da Educação e Valorização de Recursos Humanos de Cabo 
Verde 

Embaixador de Portugal em Cabo Verde 

Cônsul de Portugal na Praia 

Adido para a Cooperação da Embaixada de Portugal em Cabo Verde 

Director Geral do Ensino Superior e Ciência/MEVRH 

Directora Geral do Gabinete de Estudos e Planeamento/MEVRH 

Directora de Formação e Qualificação de Quadros 

Director do Liceu Domingos Ramos 

Director do Liceu Cónego Jacinto 

Cabo Verde 

Chefe da Divisão de Recursos Humanos do Banco Comercial do Atlântico (BCA) 

Fonte: Augusto Mateus & Associados 

Ao nível dos exercícios de inquirição conduzidos junto de ex-bolseiros, os resultados 

alcançados (10 em Angola e 8 em Cabo Verde), pela falta de dimensão crítica de cada 

uma das amostras e pela consequente falta de representatividade face ao universo que 

procuram caracterizar, foram sendo incorporados e articulados com outros resultados, 

ao longo dos diversos pontos constantes das estruturas dos relatórios de campo e do 

presente relatório final, sempre numa lógica de alguma cautela e relativização na 

extracção de conclusões a partir dos mesmos, na medida exacta da sua 

representatividade limitada. 

Relativamente aos resultados obtidos no processo de inquirição aos actuais bolseiros, 

é apresentada, de seguida, uma breve síntese que cobre a generalidade das perguntas 

do questionário. Na sequência, são apresentados os três instrumentos de notação 

utilizados no processo de inquirição (questionário aos bolseiros, aos ex-bolseiros e à 

gestão). 
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Síntese do Inquérito aos bolseiros 

Os dados utilizados para a elaboração do inquérito foram fornecidos pelo IPAD e pelo 

Núcleo Apoio aos Bolseiros Timorenses. Foram seleccionados para amostra o conjunto 

de bolseiros que receberam apoio do IPAD durante o período de avaliação (1995-2003) 

e que ainda recebiam bolsa em Novembro de 2005, totalizando 326 bolseiros. 
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Angola 22 7% 8 6% 36% 36% 

Cabo Verde 71 22% 40 31% 56% 32% 

Guiné-Bissau 58 18% 13 10% 22% 22% 

Moçambique 42 13% 9 7% 21% 21% 

S. Tomé 24 7% 10 8% 42% 42% 

Timor-Leste 109 33% 51 39% 47% 47% 

Total 326 100% 131 100% 40% 35% 

Fonte: Augusto Mateus & Associados 

A amostra do inquérito realizado em Novembro de 2005 aos actuais bolseiros do IPAD, 

totaliza 131 inquiridos, dos quais 17 são beneficiários de bolsas internas e os restantes 

114 de bolsas externas. Existe nesta amostragem uma relativa equidade entre os 

géneros, sendo que 56,5% dos inquiridos são do sexo masculino e os restantes 43,5% 

dos sexo feminino, variando as médias de idades entre os 29 anos para o primeiro 

grupo e os 24 anos para o segundo. 

Estão representados nesta inquirição, as seguintes nacionalidades com os respectivos 

pesos no total da amostra: Angolana (6,1%), Cabo-verdiana (30,5%), Guineense 

(9,9%), Moçambicana (6,9%), S. Tomé e Príncipe (7,6%) e Timorense (38,9%). 
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Masculino 25 7 5,3% Interno Cabo-verdiana 
Feminino 24 10 7,6% 

Interno-Total 25 17 13,0% 
Masculino 26 3 2,3% Angolana 
Feminino 28 5 3,8% 
Masculino 23 9 6,9% Cabo-verdiana 
Feminino 22 14 10,7% 
Masculino 28 10 7,6% Guineense 
Feminino 21 3 2,3% 
Masculino 30 7 5,3% Moçambicana 
Feminino 21 2 1,5% 
Masculino 37 4 3,1% S. Tomé e 

Príncipe Feminino 23 6 4,6% 
Masculino 31 34 26,0% 

Externo 

Timorense 
Feminino 27 17 13,0% 

Externo-Total 26 114 87,0% 
Total 26 131 100% 

Fonte: Augusto Mateus & Associados 

Da totalidade dos bolseiros inquiridos, cerca de 50% destes usufrui da respectiva bolsa 

desde o ano de 2001, e cerca de 21% desde 2003. 

Com excepção de um inquirido que não respondeu a esta pergunta, verifica-se que 

75% das bolsas destinam-se a apoiar a frequência do Ensino Superior e 18% ao apoio 

do Ensino Profissional. Por conseguinte, não será de estranhar que 74% dos 

inquiridos, quando se candidataram às bolsas de estudo do IPAD eram estudantes 

finalistas do ensino secundário enquanto que 18,6% já frequentavam o ensino superior. 

De salientar que 3,3% dos bolseiros inquiridos já se encontravam a residir em Portugal. 

No momento da candidatura, 52% dos inquiridos eram estudantes a tempo inteiro, 

26,8% estavam desempregados e 16,9% já se encontravam a trabalhar. 
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Desempregado 3 75% 
A estudar 1 25% Angola 
Sub-Total 4 100% 

Desempregado 13 28% 
A estudar 26 57% 

Empregado 6 13% 
Outra. Qual? 1 2% 

Cabo Verde 

Sub-Total 46 100% 
Desempregado 5 38% 

A estudar 5 38% 
Empregado 1 8% 

Outra. Qual? 2 15% 
Guiné-Bissau 

Sub-Total 13 100% 
Desempregado 2 25% 

A estudar 4 50% 
Empregado 2 25% 

Moçambique 

Sub-Total 8 100% 
A estudar 6 60% 

Empregado 4 40% S. Tomé 
Sub-Total 10 100% 

Desempregado 13 28% 
A estudar 24 52% 

Empregado 8 17% 
Outra. Qual? 1 2% 

Timor-Leste 

Sub-Total 46 100% 
Desempregado 1 25% 

A estudar 2 50% 
Empregado 1 25% 

Portugal 

Sub-Total 4 100% 

Fonte: Augusto Mateus & Associados 

Dos bolseiros que já se encontravam a trabalhar, grande parte destes (61%) 

trabalhavam por conta de outrem, dos quais 47% na Administração Pública e 14% em 

empresas/entidades privadas. Apenas 8,3% trabalhavam por conta própria e 14% eram 

trabalhadores familiares não remunerados. 

A filiação dos bolseiros, por sua vez, apresenta também uma estrutura semelhante de 

actividade observando-se que 30% dos pais e 17% das mães dos inquiridos que 

responderam a estas perguntas ainda estavam empregados no momento das 

respectivas candidaturas, sendo que 38,7% dos pais e 24,7% das mães eram 

trabalhadores por conta de outrem na Administração pública. Destaca-se no entanto o 

elevado peso (cerca de 62%) que representa a profissão “doméstica” na tipologia de 

profissões desempenhadas pelas mães. 
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A difusão da informação referente à abertura de candidaturas a bolsas do IPAD 

realizou-se essencialmente através de “outras relações pessoais que não familiares” 

(30%) e através do “estabelecimento de ensino onde estudava na altura” (27%). Para a 

maioria dos bolseiros inquiridos (90%) esta foi a primeira vez que se candidataram a 

bolsas de estudo. 

O tempo que mediou entre a entrega da candidatura e a comunicação da atribuição da 

Bolsa, para 47% das 102 respostas obtidas rondou menos de 3 meses. No entanto, 

verifica-se que segundo 31,4% dos bolseiros, houve processos que demoraram entre 3 

a 6 meses a serem atribuídos, e outros (15,7%) que demoraram entre meio ano a um 

ano, o que não abona em nada para a celeridade dos processos de atribuição das 

bolsas. Isto se excluir os restantes casos onde foram mencionadas tempos de resposta 

de 4 anos (três bolseiros, dois de Timor-Leste e um de Moçambique), dos quais se 

destaca o facto de serem todos bolseiros que não se candidatam pela primeira vez (já 

se tinham candidatado em 2001 e 1992)24, e tempos de resposta de mais de 4 anos 

(dois bolseiros timorenses), situações inadmissíveis que parecem ter resposta numa 

possível má interpretação da pergunta do inquérito. 

Os resultados do inquérito enaltecem a importância das bolsas ao registarem que para 

grande parte dos inquiridos (82%) se não fosse pela oportunidade concedida ao lhes 

serem atribuídas as bolsas não teriam tido possibilidade de frequentar o curso/estágio 

onde se encontram actualmente. Grande parte dos bolseiros (78%) encontra-se a 

frequentar o curso/estágio que corresponde à sua primeira opção.  

Em relação ao processo de atribuição das bolsas, o “grau de complexidade dos 

formulários de candidatura” e os “critérios de selecção dos candidatos às bolsas” 

apresentam apreciações positivas para na maioria (mais de 70%) das respostas em 

cada um destes aspectos. A “qualidade dos serviços da cooperação portuguesa, no 

país de origem do candidato”, no que respeita ao processo de atribuição de bolsas 

registou, apesar de meramente satisfatória, uma apreciação média superior à 

verificada pela “qualidade dos serviços afectos ao processo de candidatura às bolsas 

 
24O atraso na atribuição da bolsa face ao momento da candidatura não está directamente 
relacionado com o facto de não ser a primeira vez que os bolseiros se candidatam, uma vez que 
existem bolseiros que já não é a primeira vez que se candidatam e apresentam tempos de espera de 
2 a 6 meses.  



 

��������	
�����   

�0�
�

do próprio país de origem”. O “grau de dificuldade em obter os documentos que 

acompanham os formulários de candidatura” e o “apoio à instalação em Portugal” no 

que se refere às bolsas externas, foram os aspectos mais criticados pelos inquiridos, 

tendo o último apresentado mesmo uma apreciação média negativa.  

Os bolseiros de nacionalidade angolana foram aqueles que apresentaram apreciações 

mais negativas, para a generalidade dos aspectos, apresentando particular desagrado 

face à qualidade dos serviços no que respeita ao processo de candidatura às Bolsas, 

tanto do país de origem como da Cooperação Portuguesa, bem como dos apoios 

obtidos para a sua instalação em Portugal. Os bolseiros Cabo-Verdianos e Guineenses 

queixam-se igualmente da qualidade dos serviços do seu país de origem no que 

respeita ao processo de candidatura às Bolsas, enquanto que os Bolseiros de 

Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor dão particular relevo ao deficiente apoio 

sentido nos respectivos processos de instalação em Portugal. 

Relativamente aos bolseiros externos, ao se agregar por NUTS II as diversas 

localizações das instituições de ensino e formação onde os bolseiros frequentaram os 

respectivos cursos/estágios, observa-se que a região Centro, por influência do pólo 

universitário de Coimbra, acolheu mais de metade dos bolseiros inquiridos, seguindo-

se Lisboa e Norte (nas cidades do Porto e Braga). 
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Algarve
2%

Centro
57%

Norte
11%

Alentejo
4%

Lisboa
26%

 
Fonte: Augusto Mateus & Associados 

A totalidade dos bolseiros angolanos inquiridos frequenta instituições de ensino 

localizadas na região Centro, tal como a maioria dos inquiridos de São Tomé e 

Príncipe, Moçambique e de Timor, enquanto que os alunos Guineenses distribuíram-se 

de forma relativamente equitativa entre e Lisboa e o Centro do país. Os alunos Cabo-

verdianos concentraram-se em instituições de ensino da região de Lisboa, do Centro, 

do Norte e alguns no Alentejo. 

 

 

 

 

 



 

��������	
�����   

�/�
�

%�1����
� 

��$�	����'�'�
'	!
&	�!���	!
(	�
��,�F�!
�$	�G�=���	


4%

22%

4%

8%

48% 54% 11%

20%

16%

100%

30%

46%

67%

80%
57%

17% 16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Angolana Caboverdiana Guineense Moçambicana S. Tomé e
Príncipe

Timorense

Norte

Centro

Lisboa

Alentejo

Algarve

n.r.

 
Fonte: Augusto Mateus & Associados 

Os cursos frequentados apresentavam no momento da candidatura um valor médio de 

duração curricular mínima prevista de 4 anos. No entanto os cursos frequentados nas 

instituições do Centro, Alentejo, e alguns do Norte apresentam durações curriculares 

mínimas relativamente superiores aos frequentados em Lisboa e Algarve. 

Quando confrontados com a pergunta “se sente dificuldades na adaptação à frequência 

do curso/estágio em Portugal?”, 69% das respostas dos bolseiros externos foram 

afirmativas, tendo sido justificadas essencialmente por dificuldades de compreensão 

das matérias abordadas (29%), directamente relacionada com a dificuldade de 

adaptação à língua portuguesa (25%), segunda mencionada, e por dificuldades 

financeiras (23%). As dificuldades de integração na instituição obtiveram apenas 17% 

das respostas. 

É no grupo dos bolseiros provenientes de Timor onde se encontra a maior 

percentagem de inquiridos que afirmam ter sentido dificuldades de adaptação, 

especificamente em termos de adaptação à língua portuguesa e na compreensão das 

matérias abordadas. Importa realçar que os bolseiros Timorenses representam 39% 

dos inquiridos.  
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Quando relativizadas as respostas por regiões de acolhimento, verificamos que na 

região Centro (região com alguma importância face ao número de bolseiros que 

acolhe), 73% dos inquiridos sente dificuldades de adaptação à frequência do 

curso/estágio apoiado, sendo que 45% destes são Timorenses, 13% são de São Tomé 

e Príncipe, 13% são Angolanos, 11% são Cabo-verdianos, 9% são Moçambicanos e 

9% são Guineenses. 
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Angolana 50% 50% 100% 13% 25% 25% 25% 13% 100% 
Caboverdiana 50% 50% 100% 14% 36% 23% 18% 9% 100% 

Guineense 50% 50% 100% 7% 21% 43% 29% 0% 100% 
Moçambicana 33% 67% 100% 0% 14% 14% 14% 57% 100% 

S. Tomé e 
Príncipe 40% 60% 100% 0% 25% 38% 38% 0% 100% 

Timorense 96% 4% 100% 33% 30% 12% 23% 2% 100% 
TOTAL 69% 31% 100% 25% 29% 17% 23% 5% 100% 

Fonte: Augusto Mateus & Associados 
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Norte 75% 25% 100% 35% 27% 15% 19% 4% 100% 
Centro 73% 27% 100% 23% 29% 19% 25% 5% 100% 
Lisboa 50% 50% 100% 28% 31% 13% 22% 6% 100% 

Alentejo 80% 20% 100% 31% 31% 15% 23% 0% 100% 
Algarve 100% 0% 100% 0% 25% 25% 0% 50% 100% 
TOTAL 68% 32% 100% 26% 29% 17% 23% 6% 100% 

Fonte: Augusto Mateus & Associados 

Considerando a totalidade dos inquiridos, 39% destes confirma a existência de 

mecanismos de apoio à integração dos bolseiros na instituição que frequenta, sendo 
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que estes apoios restringem-se essencialmente à “formação complementar em 

português” e à “ajuda na procura de alojamento”. No entanto, segundo 91 bolseiros, as 

instituições de ensino que os acolheram deveriam reforçar os serviços de apoio aos 

bolseiros, sobretudo nas áreas relacionadas com o alojamento, a formação e a 

integração. 

Os bolseiros localizados na região Norte são da opinião de que as respectivas 

instituições de acolhimento deveriam dar mais apoio nas áreas da formação e da 

integração, na região Centro as áreas de apoio a apostar deveriam ser da formação, 

integração e alojamento, enquanto que em Lisboa o alojamento será a área onde os 

bolseiros parecem estar mais carenciados de ajuda. 
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Acção Social 1 1,1%    20%  
Acompanhamento 1 1,1%  2%    

Alojamento 32 35,2% 11% 26% 60%  50% 
Área Científica 1 1,1%   5%   
Área Financeira 3 3,3% 11% 4%    
Comunicações 1 1,1%  2%    

Educação 1 1,1% 11%     
Equipamento 1 1,1%    20%  

Financeira 2 2,2%  2% 5%   
Formação 28 30,8% 33% 32% 30% 40%  
Integração 16 17,6% 33% 26%   50% 
Pedagogia 3 3,3%  6%    

Saúde 1 1,1%    20%  
TOTAL 91 100,0% 

�

100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Augusto Mateus & Associados 

A maioria dos bolseiros (99%) não recebe apoios (financeiros ou outros) de outras 

entidades para além do IPAD, em Portugal, e aquele que recebe (apenas 1 bolseiro), 

recebe uma ajuda destinada à alimentação proveniente do Centro de Apoio a 

Imigrantes. 

Quando confrontados com a questão “para além das bolsas, o IPAD (ou a instituição 

que, com outra designação, na altura lhe atribuiu a bolsa) disponibiliza algum tipo de 

apoio (não financeiro) que facilite a sua integração durante a frequência do 

curso/estágio?”, 90% das respostas foram negativas. 
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Por fim, a maioria dos inquiridos (64%) é da opinião que o processo de pagamento das 

bolsas realizou-se “normalmente no prazo previsto”, enquanto que 19% mencionou o 

persistente atraso no pagamento das bolsas. Apenas 17% foi da opinião que o 

processo de pagamento das bolsas se efectuou sempre no prazo previsto. Os bolseiros 

Moçambicanos e Timorenses, por sua vez, são aqueles que mais se queixam dos 

atrasos sistemáticos face ao prazo previsto para o pagamento das bolsas, uma vez que 

mais de 30% dos inquiridos de cada nacionalidade menciona essa situação. 
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Angolana 2 25% 6 75%   8 
Caboverdiana 10 25% 25 63% 5 13% 40 

Guineense 3 23% 9 69% 1 8% 13 
Moçambicana   6 67% 3 33% 9 

S. Tomé e 
Príncipe 1 10% 9 90%   10 

Timorense 6 12% 28 56% 16 32% 50 
Total 22 17% 83 64% 25 19% 130 

Fonte: Augusto Mateus & Associados 
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INQUÉRITO AOS ACTUAIS BOLSEIROS 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSEIRO 

1.1. Nome: __________________________________________________________________ 

1.2. Sexo:   q  Masculino      q  Feminino      

1.3. Idade:   anos 

1.4. Nacionalidade (País de origem): ______________________________________________ 

1.5. Desde que período usufrui das Bolsas do Estado Português (mês e ano): ____________  

1.6. A Bolsa que recebe do Estado Português destina-se a apoiar a frequência de: 

q  Formação Profissional  
q  Estágio  
q  Ensino Secundário  
q  Ensino Superior  
q  Mestrado  
q  Doutoramento  
q  Outro. Qual? __________________________________________________________________ 

 

2. PERCURSO ANTERIOR AO INGRESSO NO CURSO/ESTÁGIO 

Habilitações: 

2.1. Quais eram as suas habilitações quando se candidatou à Bolsa?  

q  Ensino Primário. Ano: ____ 
q  Ensino Secundário. Ano: ____ 
q  Ensino Superior.  Ano: ____ 
q Outra. Qual? ______________________ 

 

2.2. Em que Estabelecimento de Ensino (nome e local) e em que ano concluiu o ensino 
correspondente às habilitações referidas na questão anterior?  

Estabelecimento: _________________________________________________________________ 
Local: ______________________________        Ano de conclusão: __________   
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Caracterização sócio-demográfica:  

2.3. Onde residia no momento em que se candidatou à 
Bolsa?_____________________________ 

2.4. No momento da candidatura encontrava-se ���������	
�������: 

q  Desempregado ������	����	�	�������	���� 
q  A estudar ������	����	�	�������	���� 
q  Empregado 
q  Outra. Qual? __________________________________________________________________ 

2.5. (Se empregado) Qual era a sua profissão (Ex. Economista)? _________________________ 

2.6. Qual a função que desempenhava (Ex. Chefe do Serviço de contabilidade)? ______________  
________________________________________________________________________ 

2.7. Em qual das seguintes situações se encontrava? 

q  Trabalhador por conta própria (isolado)    
q  Trabalhador por conta própria (empregador) 	 
q  Trabalhador por conta de outrem em empresa/entidade privada 
q  Trabalhador por conta de outrem na Administração Pública 
q  Trabalhador familiar não remunerado  
q  Outra.  Qual? _________________________________________________________________ 

2.8. No momento da candidatura, qual era a condição dos seus pais (na actividade principal): 

 Pai Mãe 

Empregado q q 
Desempregado q q 
Doméstica q q 
Reformado q q 
Falecido q q 
Outra. Qual?_____________________________ q q 

2.9. Qual era a condição perante o trabalho dos seus pais (no caso de estarem, na altura, 
reformados/desempregados/falecidos, indicar a última profissão): 

 Pai Mãe Profissão 

Trabalhador por conta própria  q q  
Trabalhador por conta de outrem (em empresa privada) q q  
Trabalhador por conta de outrem (na Administração 
pública) q q  

Trabalhador familiar não remunerado q q  
Outra. Qual?_____________________________ q q  
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Atribuição de Bolsas: 

2.10. Como teve conhecimento da existência das Bolsas ���������	
�������	? 

q  Através de familiares 
q  Através de outras relações pessoais 
q  No Estabelecimento de Ensino onde estudava na altura 
q  No emprego onde trabalhava na altura  
q  Outro.  Qual? _________________________________________________________________ 

2.11. Foi a primeira vez que se candidatou às Bolsas?    q  Sim     q  Não   

2.12. (Se Não) Em que datas (ano) já tinha concorrido e obteve uma resposta negativa?  
____________________________________________________________________________ 

2.13. Quanto tempo mediou entre a entrega da candidatura e a comunicação da atribuição da 
Bolsa?  ______________ 

2.14. O curso/estágio que frequentou correspondeu à sua primeira escolha?  q  Sim     q  Não   

2.15. Teria possibilidades de frequentar o curso/estágio se não tivesse tido acesso à Bolsa? 

q  Sim     q  Não 

2.16. Avalie o processo de atribuição de Bolsas em função dos seguintes aspectos (numa escala 
em que 1 = apreciação muito negativa e 4 = apreciação muito positiva): 

 1 2 3 4 

Grau de complexidade dos formulários de candidatura      
Grau de dificuldade em obter os documentos que acompanham os 
formulários de candidatura     

Qualidade dos serviços do seu país de origem no que respeita ao 
processo de candidatura às Bolsas     

Qualidade dos serviços da Cooperação Portuguesa, no seu país de 
origem, no que respeita ao processo de candidatura às Bolsas     

Critérios de selecção dos candidatos às Bolsas     
Apoio à instalação em Portugal     
Outro. Qual? _________________________________________     
Outro. Qual? _________________________________________     

 

2.17. Se pretender, indique sugestões que julga contribuírem para a melhoria dos processos de 
candidatura e selecção das Bolsas do Estado Português. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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3. PERÍODO DE FREQUÊNCIA DO CURSO/ESTÁGIO 

3.1. Desde quando frequenta o curso/estágio (mês e ano): _______________  

3.2. Nome do curso/estágio frequentado/área de formação: ____________________________ 
________________________________________________________________________ 

3.3. Qual a Instituição onde frequenta o curso/estágio? 

Nome: _________________________________________________________________________ 
Local: _____________________________ 

3.4. Qual a duração curricular mínima prevista, no momento da candidatura, para o 
curso/estágio que frequenta? _________________________________________________ 

3.5. Sente dificuldades na adaptação à frequência do curso/estágio em Portugal? 

q  Sim     q  Não 

3.6. (Se sim) De que natureza são as principais dificuldades que encontra ���������	
�������? 

q  Adaptação à língua portuguesa 
q  Dificuldade de compreensão das matérias abordadas 
q  Dificuldades de integração na instituição 
q  Dificuldades financeiras 
q  Outra. Qual? _________________________________________________________________ 

3.7. A instituição que frequenta dispõe de mecanismos de apoio à integração dos bolseiros? 

q  Sim     q  Não 

3.8. (Se sim) Que tipo de apoios existem ���������	
�������	? 

q  Formação complementar em Português 
q  Formação complementar em línguas estrangeiras 
q  Formação complementar em Informática 
q  Apoio na procura de alojamento 
q  Outro. Qual? _________________________________________________________________ 

3.9. Em que áreas considera que as instituições de acolhimento poderiam dar maior apoio aos 
bolseiros?________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3.10. Recebe apoios (financeiros ou não) de outras entidades em Portugal?   

q  Sim    q  Não  
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3.11. (Se Sim) De que entidades e que tipo de apoios? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3.12. Para além das Bolsas, o IPAD (ou a instituição que, com outra designação, na altura lhe 
atribuiu a bolsa) disponibiliza algum tipo de apoio (não financeiro) que facilite a sua 
integração durante a frequência do curso/estágio? 

q  Sim    q  Não  

3.13. (Se Sim) Que tipo de apoio? _________________________________________________ 

3.14. Que outro tipo de apoio julga que o IPAD (ou a instituição que, com outra designação, na 
altura lhe atribuiu a bolsa) poderia facultar aos bolseiros?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3.15. Classifique, quanto ao prazo, o processo de pagamentos das Bolsas: 

q  Sempre no prazo previsto    
q  Normalmente no prazo previsto 
q  Sempre com atraso face ao prazo previsto 

 

Muito obrigado pela sua colaboração 
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INQUÉRITO AOS EX-BOLSEIROS 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EX-BOLSEIRO 

1.1. Nome: __________________________________________________________________ 

1.2. Sexo:   q  Masculino      q  Feminino      

1.3. Idade: _____ anos 

1.4. Nacionalidade (País de origem): ______________________________________________ 

1.5. Período em que usufruiu das Bolsas do Estado Português (mês e ano): _______ a _______ 

1.6. A Bolsa que recebeu do Estado Português destinou-se a apoiar a frequência de: 

q  Formação Profissional  
q  Estágio  
q  Ensino Secundário  
q  Ensino Superior  
q  Mestrado  
q  Doutoramento  
q Outro. Qual? __________________________________________________________________ 

1.7. Em que país frequentou o curso (Portugal ou país de origem)? ______________________ 

 

2. PERCURSO ANTERIOR AO INGRESSO NO CURSO/ESTÁGIO 

Habilitações: 

2.1. Quais eram as suas habilitações quando se candidatou à Bolsa?  

q  Ensino Primário. Ano: ____ 
q  Ensino Secundário. Ano: ____ 
q  Ensino Superior.  Ano: ____ 
q  Outra. Qual? __________________________________________________________________ 

2.2. Em que Estabelecimento de Ensino (nome e local) e em que ano concluiu o ensino 
correspondente às habilitações referidas na questão anterior?  

Estabelecimento: _________________________________________________________________ 
Local: ______________________________        Ano de conclusão: _________   
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Caracterização sócio-demográfica:  

2.3. Onde residia no momento em que se candidatou à Bolsa?__________________________ 

2.4. No momento da candidatura encontrava-se ���������	
�������: 

q  Desempregado ������	����	�	�������	���� 
q  A estudar ������	����	�	�������	���� 
q  Empregado 
q  Outra. Qual? __________________________________________________________________ 

2.5. (Se empregado) Qual era a sua profissão (Ex. Professor)? ___________________________ 

2.6. Em qual das seguintes situações se encontrava? 

q  Trabalhador por conta própria (isolado)    
q  Trabalhador por conta própria (empregador)   
q  Trabalhador por conta de outrem em empresa/entidade privada 
q  Trabalhador por conta de outrem na Administração Pública 
q  Trabalhador familiar não remunerado  
q  Outra.  Qual? _________________________________________________________________ 

2.7. No momento da candidatura, qual era a condição dos seus pais (na actividade principal): 

 Pai Mãe 

Empregado q q 
Desempregado q q 
Doméstica q q 
Reformado q q 
Falecido q q 
Outra. Qual?_____________________________ q q 

2.8. Qual era a condição perante o trabalho dos seus pais (no caso de estarem, na altura, 
reformados/desempregados/falecidos, indicar a última profissão): 

 Pai Mãe Profissão 

Trabalhador por conta própria  q q  
Trabalhador por conta de outrem (em empresa privada) q q  
Trabalhador por conta de outrem (na Administração 
pública) q q  

Trabalhador familiar não remunerado q q  
Outra. Qual?_____________________________ q q  
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Atribuição de Bolsas: 

2.9. Como teve conhecimento da existência das Bolsas ���������	
�������	? 

q  Através de familiares 
q  Através de outras relações pessoais 
q  No Estabelecimento de Ensino onde estudava na altura 
q  No emprego onde trabalhava na altura  
q  Outro.  Qual? _________________________________________________________________ 

2.10. Foi a primeira vez que se candidatou às Bolsas?    q  Sim     q  Não   

2.11. (Se Não) Em que datas (ano) já tinha concorrido e obteve uma resposta negativa?  
____________________________________________________________________________ 

2.12. Quanto tempo mediou entre a entrega da candidatura e a comunicação da atribuição da 
Bolsa?  ____________________ 

2.13. O curso/estágio que frequentou correspondeu à sua primeira escolha?     q  Sim     q  Não   

2.14. Teria possibilidades de frequentar o curso/estágio se não tivesse tido acesso à Bolsa? 

q  Sim     q  Não 

2.15. Avalie o processo de atribuição de Bolsas em função dos seguintes aspectos (numa escala 
em que 1 = apreciação muito negativa e 4 = apreciação muito positiva): 

 1 2 3 4 

Grau de complexidade dos formulários de candidatura      
Grau de dificuldade em obter os documentos que acompanham os 
formulários de candidatura     

Qualidade dos serviços do seu país de origem no que respeita ao 
processo de candidatura às Bolsas     

Qualidade dos serviços da Cooperação Portuguesa, do seu país de 
origem, no que respeita ao processo de candidatura às Bolsas     

Critérios de selecção dos candidatos às Bolsas     
Apoio à instalação em Portugal     
Outro. Qual? _________________________________________     
Outro. Qual? _________________________________________     

2.16. Se pretender, indique sugestões que julga contribuírem para a melhoria dos processos de 
candidatura e selecção das Bolsas do Estado Português. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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3. PERÍODO DE FREQUÊNCIA DO CURSO/ESTÁGIO 

3.1. Período em que frequentou o curso/estágio (mês e ano): ____________ a  ____________ 

3.2. Nome do curso/estágio frequentado/área de formação: ____________________________ 
________________________________________________________________________ 

3.3. Qual a Instituição onde frequentou o curso/estágio? 

Nome: 
____________________________________________________________________________ 
Local: _____________________________ 

3.4. Qual a duração curricular mínima prevista, no momento da candidatura, para o 
curso/estágio que frequentou? ________________________________________________ 

3.5. Concluiu o curso/estágio?    

  q  Sim     q  Não   

3.6. (Se Sim) Em quantos meses/anos? ________________________ 

 

3.7. (Se Não) Indique a razão pela qual não concluiu o curso/estágio ���������	
������� : 

q  Adoeceu  
q  Casou-se  
q  Reprovou  
q  Perdeu interesse pelo curso/estágio  
q  Mudou de curso  
q  Teve dificuldade em ter aproveitamento num conjunto de disciplinas  
q  Teve dificuldades de adaptação a Portugal   
q  Outra. Qual? __________________________________________________________________ 

3.8. Qual a média final de curso/estágio (se aplicável)? _______ valores 

3.9. Foi apoiado pelas Bolsas do Estado Português durante todo o período em que frequentou o 
curso/estágio? 

q  Sim     q  Não   

3.10. (Se Não) Quais as razões porque não foi apoiado durante todo o período ���������	
�������? 

q  Desistiu do curso/estágio 
q  Não obteve aproveitamento suficiente para a renovação da Bolsa  
q  Por motivos pessoais, teve de interromper temporariamente a frequência do curso  
q  Outra. Qual? __________________________________________________________________ 

3.11. (Se Não) Foi apoiado por bolsas atribuídas por outros organismos?    q  Sim   q  Não.   
Se Sim, qual o organismo que o apoiou? ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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3.12. Sentiu dificuldades de adaptação durante a frequência do curso/estágio em Portugal? 

q  Sim     q  Não 

3.13. (Se sim) De que natureza foram as principais dificuldades que encontrou ���������	
�������? 

q  Adaptação à língua portuguesa 
q  Dificuldade de compreensão das matérias abordadas 
q  Dificuldades de integração na instituição 
q  Dificuldades financeiras 
q  Outra. Qual? _________________________________________________________________ 

3.14. A instituição que frequentou dispunha de mecanismos de apoio à integração dos 
bolseiros? 

q  Sim     q  Não 

3.15. (Se sim) Que tipo de apoios existiam ���������	
�������	? 

q  Formação complementar em Português 
q  Formação complementar em línguas estrangeiras 
q  Formação complementar em Informática 
q  Apoio na procura de alojamento  
q Outro. Qual? 

____________________________________________________________________ 
 

3.16. Em que áreas considera que as instituições de acolhimento poderiam dar maior apoio aos 
bolseiros?________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3.17. Durante o período que frequentou o curso esteve a trabalhar?     q  Sim    q  Não 

3.18. Recebeu apoios (financeiros ou não) de outras entidades em Portugal?  q  Sim    q  Não  

3.19. (Se Sim) De que entidades e que tipo de apoios? _________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3.20. Para além das Bolsas, o IPAD (ou a instituição que, com outra designação, na altura lhe 
atribuiu a bolsa) disponibilizou algum tipo de apoio (não financeiro) que facilitasse a sua 
integração durante a frequência do curso/estágio? 

q  Sim    q  Não  

3.21. (Se Sim) Que tipo de apoio? _________________________________________________ 
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3.22. Que outro tipo de apoio julga que o IPAD (ou a instituição que, com outra designação, na 
altura lhe atribuiu a bolsa) poderia facultar aos bolseiros?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3.23. Classifique, quanto ao prazo, o processo de pagamento das Bolsas: 

q  Sempre no prazo previsto    
q  Normalmente no prazo previsto 
q  Sempre com atraso face ao prazo previsto 

 

4. PERÍODO PÓS-CONCLUSÃO DO CURSO/ESTÁGIO  

4.1. Qual das seguintes frases ilustra melhor a sua situação imediatamente após a conclusão do 
curso/estágio? 

q  Iniciou imediatamente a procura de um emprego  ������	�	�������	����	
q  Já tinha perspectivas de emprego e, portanto, começou imediatamente a trabalhar 

 ������	�	�������	���� 
q  Voltou a trabalhar no mesmo emprego que tinha quando iniciou o curso/estágio  
������	�	�������	����� 

q  Continuou a estudar 
q  Outra. Qual? ______________________________________________________ 

4.2. Quanto tempo mediou entre a conclusão do curso/estágio e o 1º emprego que obteve? 

q  Menos de um mês   
q  Entre 1 e 6 meses   
q  Entre 6 meses e 1 ano 
q  Entre 1 e 2 anos 
q  Mais de 2 anos 

4.3. Que dificuldades sentiu para conseguir emprego ���������	
������� ? 

q Apesar de ter a formação necessária, não possuía experiência profissional suficiente  
q  Não  existiam, no  local  onde  procurou  emprego,  ofertas de trabalho compatíveis  com  a  sua 
formação   
q  O salário oferecido não correspondia às suas expectativas   
q A localização geográfica não lhe interessava 
q Não conseguiu emprego, mesmo para funções que exigiam menos habilitações/formação do que 
possuía   
q  
Outra. Qual? _____________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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4.4. Como é que obteve o 1º emprego pós-curso/estágio ���������	
�������	? 

q  Através de conhecimentos pessoais   
q  Por resposta a anúncio   
q  Através da instituição onde frequentou o curso/estágio   
q  Por candidatura espontânea (envio de Curriculum) 
q  Através de um Centro de Emprego 
q  Através da criação do próprio emprego 

4.5. A formação recebida durante o curso/estágio foi decisiva na obtenção desse emprego?  

q  Sim    q  Não  

4.6. Qual era o tipo de instituição em que exerceu o seu 1º emprego pós-curso? 

q  Empresa de capital maioritariamente/totalmente privado  
q  Empresa de capital maioritariamente/totalmente público  
q  Administração pública  
q  Outro.  Qual? _____________________________________ 

4.7. Onde se localizava essa instituição (local e país)? ________________________________ 

4.8. Qual a função que desempenhava ? ___________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

4.9. Estava relacionado com as habilitações adquiridas?    q  Sim    q  Não  

4.10. Em qual das seguintes situações se encontrava nesse emprego? 

q  Trabalhador por conta própria (isolado)   
q  Trabalhador por conta própria (empregador) 
q  Trabalhador por conta de outrem  
q  Trabalhador familiar não remunerado  
q  Outra.  Qual? _____________________________________ 

4.11.  (Se retomou o emprego que tinha antes do curso/estágio) Quais foram as mudanças mais 
significativas que resultaram do facto de ter concluído o curso/estágio ���������	
�������	? 

q  Aumento salarial 
q  Melhoria das condições de trabalho 
q  Mudança de categoria profissional 
q  Desempenho de funções mais compatíveis com a formação obtida no curso/estágio 
q  Nenhuma mudança  
q  Outra. Qual? ______________________________________ 

4.12. Quanto tempo permaneceu nesse emprego? _____________________________________ 
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4.13. Ao longo do seu percurso profissional, excluindo a situação actual, alguma vez 
desempenhou uma actividade na área em que completou o curso/estágio?  

q  Sim    q  Não  

	����	�����	
�
�����	���
�����	�����	
��
�	�
������	�����	�	�������	���� 
 
 

5. SITUAÇÃO ACTUAL  

5.1. Actualmente encontra-se: 

q  Desempregado ������	����	�	�������	� 
q  Empregado 
q  Outra. Qual? __________________________________________________________________ 

5.2. (Se empregado) Qual é a sua profissão (Ex. Economista)? 
_____________________________ 

5.3. Qual a função que desempenha (Ex. Director de Recursos Humanos)? __________________  
________________________________________________________________________ 

5.4. Em qual das seguintes situações se encontra? 

q  Trabalhador por conta própria (isolado)   ������	����	�	�������	���� 
q  Trabalhador por conta própria (empregador)  ������	����	�	�������		���� 
q  Trabalhador por conta de outrem  
q  Trabalhador familiar não remunerado  
q  Outra.  Qual? _________________________________________________________________ 

5.5. Em que tipo de instituição exerce a sua actividade? 

q  Empresa de capital maioritariamente/totalmente privado  
q  Empresa de capital maioritariamente/totalmente público  
q  Administração pública  
q  Outro.  Qual? _________________________________________________________________ 

5.6. Onde se localiza essa instituição (local e país)? __________________________________ 

5.7. Em que ramo de actividade exerce a sua profissão? 

q  Agricultura e pesca  
q  Indústria e energia. Especifique ___________________________________________________ 
q  Comércio, alojamento e restauração  
q  Construção    
q Outro.  Qual? 

_________________________________________________________________ 
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5.8. Classifique o seu grau de satisfação com o actual emprego: 

q  Pouco satisfeito  
q  Médio 
q  Muito satisfeito  

5.9. Avalie (numa escala em que 1 = não contribuiu nada e 4 = foi decisiva) em que medida a 
formação obtida em Portugal contribuiu para: 

 1 2 3 4 

Aumentar as suas possibilidades de encontrar emprego     
Progredir na carreira profissional     
Progredir em termos salariais      
Reorientar a sua carreira profissional para áreas da sua preferência     
     

5.10. Durante o seu percurso profissional contactou com instituições ou empresas portuguesas? 

q  Frequentemente   q  Algumas vezes      q  Poucas vezes    q  Nunca (terminou o seu inquérito) 

5.11. Em que medida o facto de ter recebido formação em Portugal facilitou esses contactos? 

q  Foi decisiva       q  Teve alguma relevância          q  Foi irrelevante 

 
 
Muito obrigado pela sua colaboração. 
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INQUÉRITO À GESTÃO  

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

1.1. Nome da entidade: ________________________________________________________ 

1.2. Nome do respondente: _____________________________________________________ 

1.3. Tipo de entidade: 

q  Instituição de cooperação em Portugal 
q  Instituição de ensino/formação em Portugal 
q  Outras instituições em Portugal 
q  Delegados de cooperação nos países beneficiários  
q  Organismo do país beneficiário  
q  Outra. Qual?__________________________________________________________________ 

1.4. No caso de ser uma entidade de um País beneficiário, indique o País: _________________ 

1.5. No caso de ser um estabelecimento de ensino/entidade formadora, que grau de ensino 
frequentaram/frequentam os bolseiros do IPAD nessa instituição: 

q  Formação Profissional  
q  Estágio  
q  Ensino Secundário  
q  Ensino Superior  
q  Mestrado  
q  Doutoramento  
q  Outro. Qual? __________________________________________________________________ 

1.6. Em que fases do processo intervém a instituição: 

q  Antes da selecção dos candidatos  
q  Depois da selecção dos candidatos  
q  Na monitorização da formação  
q  No pagamento das bolsas  
q  Acompanhamento dos bolseiros  
q  Ao longo de todo o processo  
q  Outra. Qual? __________________________________________________________________ 
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2. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

 

2.1. Avalie cada um dos seguintes aspectos como sendo um ponto fraco ou ponto forte do 
processo: 

 Ponto Fraco Ponto forte 

Procedimentos/tramitação do processo   
Carga burocrática   
Prazos    
Divulgação do programa   
Valores das bolsas   
Outra. Qual?_____________________________   
Outra. Qual?_____________________________   

2.2. Avalie cada um dos seguintes aspectos do processo (numa escala em que 1= apreciação 
muito negativa e 4=apreciação muito positiva): 

 1 2 3 4 

Quadro regulamentar     
Grau de complexidade dos formulários de candidatura      
Grau de dificuldade em obter os documentos que acompanham os 
formulários de candidatura     

Qualidade dos serviços das autoridades do país de origem no que 
respeita ao processo de candidatura às Bolsas     

Qualidade dos serviços da Cooperação Portuguesa, no país de 
origem, no que respeita ao processo de candidatura às Bolsas     

Qualidade dos serviços da Cooperação Portuguesa em Portugal     
Grau de articulação entre as entidades intervenientes no processo     
Critérios de selecção dos candidatos às Bolsas     
Apoio à instalação em Portugal     
Acompanhamento dos bolseiros em Portugal     
Garantia do regresso do bolseiro ao país de origem     
Acompanhamento dos ex-bolseiros     
Outro. Qual? _________________________________________     
Outro. Qual? _________________________________________     
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3. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS E IMPACTOS  

3.1. Como avalia os resultados globais da política de bolsas da cooperação Portuguesa? 

q  Muito importantes      q  Pouco importantes      q  Nada importantes   q  NS/NR (Não sabe/não 
responde) 
 

3.2. Em que medida a política de bolsas contribui para a transferência de conhecimentos novos 
e de competências para o país de origem do bolseiro, bem como para a melhoria do 
potencial científico e tecnológico desse país? 

q  Contribui muito         q  Contribui pouco         q  Não contribui        q  NS/NR 

3.3. Em que medida as bolsas promoveram as perspectivas profissionais dos bolseiros nos seus 
próprios países? 

q  Promovem muito     q  Promovem pouco     q  Não promovem       q  NS/NR 

3.4. Em que medida as bolsas favorecem o interesse das instituições de ensino superior dos 
países em desenvolvimento por instituições universitárias portuguesas? 

q  Favorecem muito     q  Favorecem pouco     q  Não favorecem       q  NS/NR 

3.5. Como avalia a contribuição das bolsas para o reforço da presença cultural e económica de 
Portugal nos países beneficiários? 

q  Contribuem muito     q  Contribuem pouco     q  Não contribuem     q  NS/NR 

3.6. Avalie o grau de integração da política de bolsas num programa de cooperação no sector 
da educação. 

q  Muito integradas       q  Pouco integradas       q  Nada integradas        q  NS/NR 

3.7. Avalie a viabilidade e interesse de longo prazo da política de bolsas enquanto instrumento 
de cooperação. 

q  Muito viáveis/interessantes           q  Pouco viáveis/interessantes  
q  Nada viáveis/interessantes            q  NS/NR 

3.8. Em que medida as bolsas permitem incorporar memória das instituições com que privaram 
os beneficiários que seja facilitadora, no futuro de relações privilegiadas com Portugal? 

q  Permitem muito       q  Permitem pouco       q  Não permitem       q  NS/NR 
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4. SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO  

4.1. Identifique alterações que considera desejáveis na política de bolsas  

Quanto ao quadro regulamentar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto aos procedimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muito obrigado pela sua colaboração 
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Anexo 8. Relatório de Trabalho de Campo em Angola 

1. Trabalho de Campo Desenvolvido 

A realização da primeira fase do trabalho permitiu já a identificação de alguns 

resultados preliminares relativamente à Política de Bolsas. Nesta fase, de trabalho de 

campo, procura-se validar os resultados preliminares já alcançados, bem como 

identificar outros aspectos, colocando o enfoque na audição dos beneficiários e das 

entidades envolvidas no processo. 

Nesta audição de beneficiários e de instituições, e de acordo com a metodologia 

proposta, estruturada de forma a responder da melhor maneira possível aos termos de 

referência propostos, o trabalho foi organizado do modo seguinte: 

• Contacto com a Embaixada de Portugal em Angola, para o estabelecimento de 

contactos formais com o INABE - Instituto Nacional de Bolsas de Estudo -, 

órgão do Ministério da Educação que tutela o processo de atribuição de bolsas 

no estrangeiro. 

• Reunião com a estrutura directiva do INABE para explicação e lançamento do 

trabalho. Foi efectivada apenas uma reunião e estabelecido um programa de 

reuniões com responsáveis das estruturas que mais e melhores informações 

pudessem dar para o cumprimento do escopo do trabalho. Para além dos 

encontros com os directores do IMEL (Instituto Médio de Economia de Luanda), 

do IMIL (Instituto Médio Industrial de Luanda) e do PUNIV (Ensino Pré-

Universitário), o INABE não conseguiu responder às solicitações de encontros 

com a Universidade Agostinho Neto, os ex-bolseiros e três empresas onde 

trabalham ex-bolseiros do IPAD. 

• Sessão de focus group com dez ex-bolseiros, que simultaneamente 

preencheram o inquérito levado a cabo. Foi com bastante dificuldade que, fora 

do INABE, se conseguiu descobrir os ex-bolseiros de Portugal. 
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• Reunião com representantes de duas empresas angolanas que empregam ex-

bolseiros do IPAD (KPMG e Sonangol). 

Procurou-se, desta forma, conhecer as diferentes perspectivas que a questão das 

bolsas do IPAD implicam localmente. 

2. Breve Caracterização Sócio-Económica de Angola 

2.1. Principais Elementos Caracterizadores da População e da Economia 

Angola tem vivido dias de paz desde que foi decretado o cessar-fogo entre as forças 

armadas e os rebeldes, em Abril de 2002, que pôs termo a mais de 25 anos de guerra 

civil ininterrupta. O país enfrenta agora a árdua tarefa de mobilização e canalização de 

fundos para a reconstrução de infra-estruturas e redução da pobreza - segundo o 

Relatório de Desenvolvimento Humano de 2005, Angola ocupa o 160º lugar, em 177 

países, com cerca de 2/3 da população a viver abaixo do limiar da pobreza. 

Durante o período de conflito armado, as despesas públicas foram canalizadas para os 

sectores de soberania ligados à defesa e segurança, em detrimento das necessidades 

mais prementes dos sectores sociais, pelo que a maioria dos indicadores sociais 

estagnaram ou regrediram. O peso da população que vive abaixo do limiar da pobreza 

não tem diminuído sustentadamente na última década e afecta, sobretudo, as zonas 

rurais, ainda que o êxodo da população em direcção às zonas urbanas, menos 

afectadas pela guerra, tenha vindo a colocar pressão sobre esses territórios onde se 

encontra metade da população do país (ver quadro 1). 

A taxa de desemprego é elevada (estimada em 27% para 2003, não obstante as 

debilidades do sistema estatístico nacional) e afecta, sobretudo, os jovens e as 

mulheres. Nos mercados de trabalho formal urbanos, coexiste uma grande oferta de 

mão-de-obra não especializada com uma procura intensa de mão-de-obra 

especializada. 
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Sociais 

População total 2004 MP milhões 14,768 

Homens (%) 2004 MP % 48 

Mulheres (%) 2004 MP % 52 

Densidade Populacional 2004 MP hab/km2 12 

População Urbana (% do total) 2004 MP % 53 

População com menos de 15 anos em % do total 2004 MP % 49% 

População com 65 anos ou mais em % do total 2004 MP % 2% 

Nº médio de Pessoas por Agregado Familiar 2002 MP nº 6,5 

Esperança de Vida à Nascença 2003 RDH anos 40,7 

Mercado de Trabalho 

População Activa 2000 MP milhões 6,410 

População Empregada 2000 MP milhões 4,720 

Proporção de Empregados no Sector Primário 2000 MP % 69,8 

Proporção de Empregados no Sector Secundário 2000 MP % 2,9 

Proporção de Empregados no Sector Terciário 2000 MP % 27,3 

Proporção de Empregados no Sector Público 
Administrativo 2000 MP % 4,9% 

Taxa de Desemprego 2003 MP % 27 

Taxa Bruta de Inactividade (Pop. Inactiva/Pop. Total) 2004 MP % 52,2 

Fontes: RDH: Relatório de Desenvolvimento Humano de 2005, PNUD e 
MP: Ministério do Planeamento da República de Angola 

O posicionamento diferenciado de Angola no ranking do Relatório de Desenvolvimento 

Humano no que respeita aos indicadores “rendimento per capita” e “índice de 

desenvolvimento humano”, onde ocupa, respectivamente, os 122º e 160º lugares, 

indicia défices consideráveis em termos de desenvolvimento social e confirma 

assimetrias na distribuição do rendimento que se têm vindo a acentuar. 

Em termos económicos, Angola tem revelado, nos últimos anos, progressos 

significativos nalguns indicadores, mas revela evoluções bastante diferenciadas 

quando se compara o sector petrolífero com os restantes sectores de actividade. 

Os diamantes e, sobretudo, o petróleo off-shore (sector capital-intensivo, com pouco 

impacto ao nível do emprego) dominam a economia nacional, sendo responsáveis por 
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grande parte da actividade produtiva e pela quase totalidade das receitas de 

exportação. No entanto, estes sectores estão muito pouco articulados com o resto da 

economia. A agricultura e a indústria ainda sofrem com o legado deixado pela guerra 

civil, com infra-estruturas arruinadas, falta de capital físico e financeiro, governos 

pobres e presença alastrada de minas em algumas regiões. O crescimento da 

economia interna dos sectores não mineiros tem sido, com efeito, lento e só 

recentemente recuperou o nível que tinha no início da década de 90. 

As terras cultivadas representam apenas 3% do total das terras cultiváveis, que 

beneficiam de chuvas regulares, revelando-se ideais para as culturas de exportação, 

como o café (Angola já foi um dos quatro maiores produtores de café do mundo. A 

agricultura foi muito afectada pelo forte clima de insegurança do país, devido à 

crescente dificuldade dos agricultores para conseguir sementes, fertilizantes e outros 

factores produtivos, como também para vender o que produziam aos consumidores das 

zonas urbanas. Outrora auto-suficiente em relação às principais culturas de base 

(milho, mandioca, sorgo), Angola atingiu um défice alimentar enorme, tendo que 

recorrer à assistência humanitária do Programa Alimentar Mundial. 

O país podia-se orgulhar também, por outro lado, de um sector industrial próspero 

antes da guerra civil, responsável por 18% do PIB em 1973, sector provavelmente 

pouco eficaz e competitivo, devido à forte protecção aduaneira. Esse sector, que em 

2000 abrangia apenas 3% da população empregada, é actualmente composto por 

pequenas indústrias (agro-alimentar, bebidas e têxtil) e a sua participação no PIB caiu 

abaixo dos 4%. Quanto às indústrias pesadas, ou elas funcionam a um nível bem 

inferior à sua capacidade potencial (cimento e refinaria petrolífera), ou são inoperantes 

(aço). 

Neste quadro, e apesar do aumento dos preços do petróleo, o crescimento real do PIB 

em 2003 foi de apenas 3,4% (quadro 2), devido à queda da produção dos campos de 

petróleo existentes. Em 2004, houve uma retoma do crescimento, que atingiu os 11%, 

devido à exploração de novas jazidas petrolíferas. O aumento crescente da produção 

de petróleo deverá permitir que se atinja os 15%, em 2005, e os 25%, em 2006. 



 

��������	
�����   

���
�

Nas ocasiões precedentes de crescimento importante devido ao petróleo, as 

autoridades mostraram uma certa complacência em relação às políticas, em detrimento 

da estabilidade económica e de uma melhoria da governação, traduzida no abandono 

de 2 programas do FMI. 

Enquanto durou a guerra civil, Angola registou, com efeito, taxas de inflação anuais 

superiores a 100%. O nível permaneceu elevado mesmo depois de 1987, quando o 

país abandonou o planeamento centralizado, abraçou a liberalização económica e 

criou uma série de programas para combater a inflação. Numa conjuntura de preços 

mundiais firmes e de aumento da extracção, as receitas provenientes do petróleo e os 

elevados empréstimos garantidos pelo petróleo, contraídos junto a bancos comerciais 

internacionais, serviram para financiar o aumento constante das despesas do Estado, o 

que conduziu a enormes défices públicos e à baixa das reservas de divisas. 

Contudo, após a introdução de medidas enérgicas de estabilização em Setembro de 

2003, passando a luta contra a inflação a assumir um papel importante (num quadro 

em que Angola se esforça arduamente para chegar a um novo acordo com o FMI em 

relação a um terceiro programa SMP - Staff Monitored Programme), a inflação caiu 

abaixo dos 35% em final de 2004, pela primeira vez em várias décadas, e o Kwanza 

permaneceu estável relativamente ao dólar. Por outro lado, a partir de 2004, a situação 

ao nível das finanças públicas registou melhorias significativas graças a um aumento 

das receitas petrolíferas, à aplicação de medidas visando uma mais efectiva 

fiscalização e execução orçamental e a um esforço aumentado de contenção de 

despesas, cortando-se, designadamente, nas despesas correntes. 
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Milhões de EUR 10.000 10.000 11.400 12.200 15.700 
PIBpm 

Taxa Var. Real 3,0 3,1 14,4 3,4 11,2 

PIB per capita EUR por pessoa 807,4 784,5 868,8 902,2 1.124,4 

Sector Primário %PIB 73,1 67,0 67,3 62,4 61,2 

Sector Secundário %PIB 5,6 7,7 7,4 7,6 8,6 

Sector Terciário %PIB 21,2 25,3 25,3 30,0 30,2 

Inflação (IPC-Luanda) Taxa Var. Média 371,9 191,7 119,1 109,0 54,2 

Finanças Públicas - Saldo Global 
(base compromissos) %PIB -8,4 -4,0 -7,5 -7,8 0,6 

Balança Corrente %PIB 9,0 -14,9 -1,4 -5,2 6,8 

Dívida Externa Total %PIB 97,7 91,3 71,5 70,6 50,7 

Investimento Directo Estrangeiro Milhões de USD 879 2.146 1.643 1.652 677 

Taxa de Juro de 181 dias a 1 ano % 57,0 57,0 - - 41,6 
 

Exportações (USD correntes) Taxa Var. Anual 53,6 -16,2 25,5 14,2 44,2 

Exportações para Portugal % do Total 0,6 1,7 0,8 0,0 0,0 

Importações (USD correntes) Taxa Var. Anual -2,2 4,6 18,3 45,7 22,8 

Importações de Portugal % do Total 17,1 14,2 19,2 18,1 12,4 

Fontes: Banco de Portugal, “Evolução das Economias dos PALOP e de Timor-Leste 2004/2005” e Banco Mundial 
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Ao nível das contas externas, a balança de pagamentos angolana tem reflectido, com 

particular clareza, a elevada vulnerabilidade que afecta economias tão dependentes de 

um bem transaccionável principal, como sucede em Angola com o petróleo - 

tradicionalmente responsável por cerca de 90% das exportações totais (com preços 

definidos no mercado internacional e caracterizados por acentuada volatilidade). 

Desde 1999, Angola tem reduzido substancialmente os seus direitos de importação e 

racionalizado e simplificado a sua estrutura. Este processo enquadra-se, 

recentemente, na adesão formal de Angola ao Protocolo Comercial da Comunidade de 

Desenvolvimento da África Austral (SADC), em Março de 2003, encontrando-se, 

actualmente, a preparar um calendário para a respectiva aplicação. A maior parte das 

medidas da SADC relativas à liberalização do comércio serão introduzidas até 2008. 

Ao nível da balança de capitais e, particularmente, dos fluxos de investimento directo, 

pode-se dizer, no essencial, que três fenómenos relacionados atraem o IDE: a 

descoberta de novos campos de petróleo, a melhoria da rendibilidade das explorações 

em águas profundas num contexto de preços de petróleo elevados, e o interesse 

estratégico do potencial energético do Atlântico Sul para as empresas americanas. 

Apesar da sua contribuição positiva para o PIB e para as exportações, os projectos 

petrolíferos implicam importações intensas, revelando pouca articulação com empresas 

locais. Ainda que o número de articulações ascendentes e descendentes tenha 

começado a crescer, a integração entre empresas nacionais e estrangeiras, facilitadora 

da futura internacionalização das primeiras, limita-se a actividades muito pouco 

especializadas e de fraco valor acrescentado. O resto da economia atrai muito pouco 

IDE. Os investidores sentem que correm um risco elevado, apesar dos incentivos 

especiais e das isenções de impostos que visam modular a liberalização comercial de 

acordo com os diferentes sectores. 

O peso relativo da dívida externa tem vindo, por outro lado, a diminuir nos últimos 

anos, em função do aumento das exportações, mas continua elevado e, sobretudo, 

com um serviço oneroso (10% do PIB em 2003
25

). 

 
25 Relatório de Desenvolvimento Humano de 2005, PNUD. 
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Em suma, pode-se dizer que, como outros países recentemente saídos de um conflito, 

Angola enfrenta desafios enormes, que requerem um compromisso forte da parte do 

Governo para beneficiar do apoio da comunidade internacional. Esta última preocupa-

se, no essencial, com a falta de transparência na gestão das receitas provenientes do 

petróleo, com as despesas extra-orçamentais e os empréstimos comerciais garantidos 

pelo petróleo, e com o consequente peso da dívida externa. Os esforços para reduzir a 

inflação de forma sustentada, ainda que necessários, representam um custo social 

considerável, tendo em conta a falta de redes de segurança e a desintegração do 

tecido social provocada pela guerra civil. Neste contexto, espera-se que a conclusão 

da Estratégia para a Redução da Pobreza, lançada em 2000 e adoptada em Dezembro 

de 2003, estabeleça objectivos políticos claros, mais necessários do que nunca, e 

contribua para a criação de um quadro macroeconómico compatível com a realização 

dos referidos objectivos. 

2.2. Caracterização do Sistema Educativo e de Atribuição de Bolsas 

Dois anos depois da independência, Angola adoptou um novo sistema de Educação e 

Ensino, caracterizado, essencialmente, por maiores oportunidades de acesso à 

educação, possibilidades de continuação dos estudos, gratuitidade do ensino e 

aperfeiçoamento permanente do pessoal docente. 

As respostas às necessidades de educação em Angola continuam a ser dadas através 

de um Sistema Educativo de Base, quase exclusivamente escolar, articulado 

verticalmente em quatro subsistemas
26

: 

• Ensino Geral de Base, com 8 classes e agrupadas em 3 níveis: o primeiro 

nível é obrigatório e com 4 classes; o segundo nível com duas classes e o 

terceiro nível também com duas classes. O propósito da Estratégia de 

Educação até 2015 é o de tornar obrigatórias todas as classes do Ensino Geral 

de Base. 

 
26 Ministério da Educação: Estratégia Integrada para a Melhoria do Sistema de Educação 2001-
2015, Luanda, Agosto de 2001. 
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• Ensino Pré-Universitário, inicialmente estruturado como o “módulo de 

transição” entre a fase terminal do Ensino Secundário do Sistema colonial e a 

do novo Sistema pós-independência, para acesso ao Ensino Superior. 

Inicialmente, foi estruturado em 4 semestres lectivos, mas a partir de 1986 está 

fixado em seis semestres. 

• Ensino Médio, com a duração de 4 anos e estruturado em dois ramos 

fundamentais: Ensino Médio Técnico e Ensino Médio Normal, o primeiro 

destinado à formação de técnicos intermédios para o sector produtivo e o 

segundo destinado à formação de professores para o Ensino de Base. 

• Ensino Superior, estruturado em Faculdades, com a duração de 5/6 anos e 

prevendo-se a existência de dois níveis de saídas, o bacharelato e a 

licenciatura (esta solução está em vigor no Instituto Superior de Ciências da 

Educação que forma professores para o ensino de base). 

Horizontalmente, o Sistema organiza-se em três subsistemas: Ensino de Base com o 

Ensino Regular e a Alfabetização e Ensino de Adultos; o Ensino Técnico-

Profissional, compreendendo o Ensino Médio Técnico e a Formação Profissional; e o 

Ensino Superior. 

O Sistema de Ensino em Angola encontra-se numa fase de transição, balizada por dois 

instrumentos normativos reitores: uma Nova Lei de Bases do Sistema de Educação e a 

Estratégia Integrada para a Melhoria do Sistema de Educação, aprovados em Julho e 

Setembro de 2001. A estratégia de implementação já foi iniciada com o 

desenvolvimento de novos planos curriculares, prevendo-se que até 2006 possa ser 

consolidado, para entrar na sua fase de desenvolvimento e aprofundamento até 2015. 

Na actual fase de transição, são ainda de relevar, como marcos importantes, a 

revitalização da Alfabetização e Pós-Alfabetização, através de uma nova Estratégia 

nacional de alfabetização e do novo ordenamento da formação profissional, na 

sequência da aprovação da Lei de Bases do Sistema Nacional de Formação 

Profissional. 
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Igualmente no Ensino Superior se encontram em curso e se perspectivam outros 

desenvolvimentos no respectivo modelo de funcionamento, com a entrada em 

actividade de Universidades Privadas - actualmente o seu número é de seis - 

ampliando-se, assim, a oferta de ensino e criando-se um mercado de concorrência que 

obrigará a melhorar a qualidade e a reformar a única Universidade Pública existente 

(Universidade Agostinho Neto). As novas condições, depois de alcançada a paz em 

Abril de 2002, têm propiciado a formação de um movimento reivindicativo por mais 

ensino superior, liderado pelas Províncias, como forma de fixar a população jovem e 

aumentar a oferta local de mão-de-obra qualificada (um dos factores de atractividade 

do investimento privado). 

Angola tem uma taxa de analfabetismo de adultos acima dos 30% e taxas de 

escolarização baixas em qualquer dos níveis de ensino, o que resulta numa taxa de 

escolarização bruta combinada de 30% (quadro 3) que se situa abaixo das médias 

para a África Subsariana e para os países menos desenvolvidos (50% e 45%, 

respectivamente). 

O Governo subscreveu as Metas de Desenvolvimento do Milénio (MDM), onde se 

destaca a meta 3, de “garantir a todas as crianças os meios para completar o ciclo 

completo de estudos primários até 2015”. Esta será uma meta difícil de alcançar uma 

vez que as prioridades na afectação da despesa pública continuam, ainda, a beneficiar 

a defesa e a segurança, mantendo baixo - face aos desafios que actualmente se 

colocam - o nível de despesa pública na educação (em 2003 as despesas com 

educação representaram 7,7% da despesa autorizada em termos orçamentais
27

). 

O número de alunos matriculados no ensino está no entanto a aumentar (quadro 4) e 

espera-se que ganhe um novo impulso nos próximos tempos, com a melhoria das 

condições económicas do país. No Ensino Técnico Médio - oferecido em 10 Províncias 

-, contempla-se uma oferta de formação nos domínios Económico, Industrial, da 

Saúde, Agrário, do Petróleo, das Pescas e do Jornalismo. Os ramos económico e 

industrial são os que apresentam a maior taxa de escolarização, com, 

respectivamente, 26,5% e 31,3% dos alunos matriculados. No Ensino Superior, a taxa 

 
27 Relatório de Desenvolvimento Humano, Construindo uma Paz Social Angola 2004, PNUD. 
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de escolarização é baixa mas encontra-se em condições de experimentar um “boom”, 

depois da entrada em actividade de estabelecimentos de ensino privado. 
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Taxa de Alfabetização de Adultos(1) (mais de 14 anos) 2003 % 66,8 

Taxa de Alfabetização de Jovens (% 15-24 anos) 2003 % 71,4 

Taxa de Escolarização Primária 
(1º e 2º nível do ensino geral de base) 2002/3 % 47,5 

Taxa de Escolarização Secundária 2002/3 % 38,2 

Taxa de Escolarização Universitária 2002/3 % 10 

Taxa de Escolarização Bruta Combinada(2) 2002/3 % 30 

Despesa Pública em Educação em % do PIB 2000/2 % 2,8 

Notas: (1) Percentagem da população com 15 anos ou mais que pode, com compreensão, ler e escrever 
um texto pequeno e simples sobre o seu quotidiano. 

(2) nº de estudantes matriculados nos níveis de ensino primário, secundário e superior, independentemente da 
idade, em % da população com a idade escolar oficial para os três níveis. Não inclui os alunos matriculados 

noutros países. 

Fonte: RDH: Relatório do Desenvolvimento Humano de 2005, PNUD 
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1º Nível (Classes 1-4) 853.658 1.272.007 1.011.964 1.080.395 1.315.697 

2º Nível (Classes 5-6) 132.336 158.742 152.929 174.059 213.478 

3º Nível (Classes 7-8) 69.797 78.733 75.335 87.413 103.536 

Ensino de Base 1.055.791 1.509.482 1.240.228 1.341.867 1.632.711 

Ensino Médio e PUNIV n.d. n.d. 70.334 73.204 76.074 

Ensino Superior 7.916 8.337 7.845 8.165 8.485 

Fontes: Ministério da Educação e Cultura de Angola, in “Public Financing of the Social Sectors in Angola”, UNDP, 
IOM, UNICEF, WHO; 2002 

Do mesmo modo, em relação ao critério da eficiência na utilização dos recursos, o 

desempenho do Sistema de Educação angolano é preocupante, como o demonstram 

as elevadas taxas de repetência e abandono
28

 
29

, significando que o número médio de 

 
28 UNICEF/Instituto Nacional de Estatística - Inquérito Múltiplo às Condições Sociais em Angola, 
MICS II, 2003. 
29 De acordo com o estudo efectuado pela OCDE “Perspectivas económicas para África 2004-2005”, 
35% das crianças que se inscrevem no 1º ano não chega a concluir a escola primária e os níveis de 
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anos utilizados por aluno para a conclusão dum determinado nível de ensino é muito 

superior ao número de anos curriculares respectivo. Em média, as taxas de passagem 

para o grau seguinte pouco ultrapassam os 50%. Uma das razões fundamentais para 

tão elevadas taxas de insucesso escolar está directamente relacionada com a baixa 

qualificação dos professores, em todos os níveis de ensino. Os elevados níveis de 

pobreza aliados ao sistémico nível de ineficiência do sistema de ensino público são 

factores de promoção da desigualdade social no tocante ao acesso ao conhecimento 

entre a população
30

. 

A Estratégia Integrada para a Melhoria do Sistema de Educação (2001-2015) não faz 

referência explícita à política de bolsas de estudo, mas a opção estratégica parece 

apontar para a substituição de bolsas no exterior - financiadas pelo OGE - por bolsas 

internas, com participação de entidades privadas nacionais e estrangeiras. 

De acordo com um estudo efectuado em 2002 sobre o financiamento dos sectores 

sociais em Angola
31

, uma das características do sistema de educação é a elevada 

importância do financiamento de bolsas de estudo, que, essencialmente, beneficia 

estudantes angolanos que frequentam o Ensino Superior noutros países. Entre 1997 e 

2001, estima-se que, em média, ainda que com uma evolução decrescente, as bolsas 

absorveram 18% das despesas em educação, valores que se situam muito acima dos 

afectos ao ensino médio. 

Quanto às bolsas oferecidas no âmbito dos Acordos de Cooperação Bilateral e 

Multilateral, a estratégia seguida é de procurar orientá-las para os domínios ainda não 

cobertos ou insuficientemente cobertos (baixa qualidade) internamente, numa tentativa 

de aumentar a sua eficácia. Com efeito, até 2000, o envio de estudantes bolseiros para 

o exterior não obedecia a um verdadeiro plano estratégico, aproveitando-se todas as 

oportunidades que eram oferecidas ao país para a formação média ou superior dos 

seus jovens. Nesse período, o princípio que vigorou foi o da “massificação” da 

formação, resquício, ainda, do sistema socialista e administrativo implantado depois da 

independência. 
                                                                                                                                               
abandono que afectam todos os anos do ensino primário atingem, em média, 24% dos alunos nos 4 
primeiros anos. 
30 Relatório de Desenvolvimento Humano, Construindo uma Paz Social Angola 2004, PNUD. 
31 “Public Financing of the Social Sectors in Angola”, UNDP, IOM, UNICEF, WHO; 2002. 
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3. A Importância e Adequação da Cooperação Portuguesa para Angola 

3.1. As Principais Linhas Orientadoras da Cooperação 

A principal linha orientadora da cooperação portuguesa, transversal a todos os países 

beneficiários, visa o apoio à criação de condições para o desenvolvimento sustentável 

desses países, numa óptica de longo prazo. Portugal assume como objectivos 

específicos desta estratégia, em consonância com os Objectivos de Desenvolvimento 

do Milénio, o reforço da democracia e do Estado de Direito; a redução da pobreza, 

promovendo as condições económicas e sociais das populações mais desfavorecidas, 

bem como o desenvolvimento das infra-estruturas básicas; o estímulo do crescimento 

económico, fortalecendo a iniciativa privada; e a promoção de uma parceria europeia 

para o desenvolvimento humano. 

Em termos multilaterais, a cooperação portuguesa enquadra-se nos programas da 

União Europeia, das agências especializadas do sistema das Nações Unidas e da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Ao nível bilateral, as linhas 

específicas, orientadoras da cooperação entre Portugal e Angola, são definidas nos 

“Programas Indicativos de Cooperação (PIC) Portugal - Angola”, que se estabelecem 

para períodos trienais (o último PIC abrange o triénio 2004-2006). 

É neste quadro de referência da cooperação que se estabelecem as principais linhas 

que definem o contributo de Portugal para o desenvolvimento económico e social de 

Angola no contexto da ajuda da comunidade internacional. A programação das 

actividades a desenvolver e as correspondentes fontes de financiamento são definidas 

nos Programas Anuais de Cooperação (PAC), que decorrem do Orçamento de Estado 

português. 

A instabilidade política consequente do longo período de guerra civil verificado em 

Angola tem, no entanto, dificultado, ao longo dos anos, a cooperação portuguesa com 

este país, levando mesmo à suspensão de muitas das acções programadas, como, por 

exemplo, alguns projectos/programas que haviam sido acordados na Comissão Mista 

de Maio de 1996, que estabeleceu o programa-quadro para 1996-1999, bem como 

várias acções definidas no primeiro Programa Indicativo de Cooperação Portugal - 
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Angola, o do triénio de 2000-2002. Neste sentido, até 2000, as principais linhas 

orientadoras da cooperação portuguesa centraram-se, essencialmente, em actividades 

na área da Ajuda Humanitária, no âmbito do apoio às populações afectadas pela 

guerra. 

Com a adopção do PIC Portugal - Angola 2000-2002, a cooperação para o 

desenvolvimento incidiu, em particular, na valorização dos recursos humanos (com 

prioridade para as áreas ensino/educação, através das bolsas de estudo) e no apoio 

ao desenvolvimento sócio-económico e à consolidação das instituições, apresentando 

como eixos fundamentais de intervenção: 

1. Valorização dos Recursos Humanos; 

2. Cooperação Institucional; 

3. Desenvolvimento do Mercado e Modernização do Sistema de Gestão Pública; 

4. Valorização do Território e dos Recursos Naturais; 

5. Apoio ao Tecido Empresarial Angolano. 

Nos dois primeiros anos deste PIC, apenas se executou 50% do previsto, 

consequência de alguns condicionalismos decorrentes quer da conjuntura política da 

altura (restabelecimento das condições de paz e respectiva consolidação), quer pela 

reconhecida dispersão de actividades e recursos e pela deficiente articulação dos 

meios, decorrentes da dimensão do território e das imensas tarefas exigidas para a 

reconstrução do país. 

O ano de 2003 apresenta-se como um ano de transição, como resultado do 

desanuviamento da situação política em Angola e da fusão entre o ICP e a APAD em 

Portugal. Neste ano, foi assinado o PIC 2004-2006, que fez relançar as relações 

bilaterais entre os dois países, de uma forma mais articulada e com melhores 

condições para o desenvolvimento angolano. 

O programa de acção definido no PIC Portugal - Angola 2004-2006 traduz o resultado 

da concertação bilateral em matéria de ajuda ao desenvolvimento, tendo em conta não 

só as prioridades estabelecidas na Estratégia de Desenvolvimento de Angola e na 
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Estratégia Interina para a Redução da Pobreza, mas também a experiência e recursos 

disponíveis da cooperação portuguesa. Neste PIC, foram consideradas prioritárias as 

seguintes áreas de intervenção: 

1. Social - Promoção das Condições de Educação e das Condições de Saúde; 

2. Reforço Institucional no quadro da Boa Governação; 

3. Formação/Valorização dos Recursos Humanos; 

4. Reinserção Social e Promoção do Emprego. 

O envelope financeiro indicativo para os três anos de vigência do PIC rondava os 

42.000.000 euros, que se previa serem acrescidos de um montante suplementar de 

cerca de 6.000.000 euros. 

3.2. Os Grandes Números da Cooperação 

A Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD), de Portugal para Angola, tem sofrido 

algumas oscilações ao longo dos anos, com especial destaque para o período entre 

1999 e 2001, que apresentou um decréscimo significativo de 18,568 milhões de euros 

para 13,262 milhões de euros, consequência do recrudescimento do conflito armado no 

país. O cessar deste conflito em 2002 e o fortalecimento das relações bilaterais com 

Portugal favoreceram o desenvolvimento da APD, que, desde 2002, tem vindo sempre 

a crescer (ver gráfico 2). O valor extremo observado em 2004 deve-se, sobretudo, ao 

perdão da dívida concedido pelo Estado Português a Angola e que entra na rubrica das 

“Acções relacionadas com a Dívida” da APD (quadro 5). 
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Nota: os dados de 1999 disponibilizados em USD foram convertidos  

para euros com a taxa de câmbio 1USD=188,17PTE. 

Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base em informação disponibilizada pelo IPAD e DAC/OCDE 

As “Infra-estruturas e Serviços Sociais” têm sido a rubrica onde a APD se tem 

concentrado, tendo ganho cada vez maior importância ao longo dos anos (em 2001, 

88% da APD incidiu sobre este sector, cf. gráfico 3), com excepção de 2004, um ano 

atípico onde o perdão da dívida constituiu 97,5% da APD portuguesa para Angola. 

Dentro desta rubrica, a educação é a componente à qual se afectam mais meios: entre 

1999 e 2002 a educação representou cerca de 40% da APD destinada a Infra-

estruturas e Serviços Sociais, tendo em 2003 atingido os 66% desta rubrica e perto de 

60% da APD total para Angola. No PAC para 2005, dos 22,3 milhões de euros do 

envelope financeiro acordado, 10.917 mil euros (49%) destinam-se à educação e 4,2% 

às bolsas de estudo. 
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Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base em informação disponibilizada pelo IPAD 
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Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base em informação disponibilizada pelo IPAD 
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A evolução do peso das bolsas do IPAD
32

 para Angola no total da APD apresenta dois 

anos de maior importância: 2000, quando o peso das bolsas do IPAD representou mais 

de 50% do total da APD para a educação; e 2001, quando as bolsas do IPAD 

registaram o maior peso no total da APD bilateral com Angola (17%). A partir de 2001, 

a tendência de participação das bolsas do IPAD na APD
33

, e, especificamente, na APD 

destinada à educação, tem sido decrescente, justificando-se esta evolução, no 

essencial, pela aposta progressiva por parte da ajuda portuguesa na criação de redes 

e de novas infra-estruturas escolares. A pressão para a emergência e consolidação 

deste tipo de infra-estruturas, no quadro da aposta governamental em políticas que 

contribuam, de forma efectiva, para um reforço acentuado e acelerado das 

qualificações dos recursos humanos angolanos, tem sido enorme, consequência, 

desde logo, da destruição de grande parte das escolas durante o período do conflito 

militar ou da sua insuficiência ao nível do ensino superior e técnico-profissional, tendo 

este sector, nos últimos anos, vindo a absorver grande parte da ajuda portuguesa em 

educação com destino para Angola, ultrapassando, em muito, o investimento imaterial 

em formação via bolsas de estudo, que tenderá a direccionar-se, cada vez mais, para a 

obtenção de graus de mestrado e doutoramento para formação de futuros docentes 

locais e de licenciatura em áreas mais tecnológicas, não cobertas pela oferta local. 

 
32 Consideram-se aqui apenas as bolsas do IPAD contabilizadas para APD, que não incluem, por 
exemplo as atribuídas no âmbito da cooperação técnico-militar. 
33 Interessante seria também saber, para o período de referência, o peso da totalidade das bolsas 
contabilizadas para APD (sejam ou não disponibilizadas pelo IPAD) no sector da Educação; no 
entanto, a desagregação dos dados da APD não permite efectuar este cálculo. 
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Nota: as bolsas contabilizadas para APD não incluem os valores referentes às bolsas técnico-militares. 
Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base em informação disponibilizada pelo IPAD 
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I - Infra-estruturas e Serviços Sociais 9.536.675 51,4% 9.604.942 66,3% 11.668.160 88,0% 12.356.630 80,6% 15.320.249 88,8% 9.815.913 1,7%
    Educação 4.035.265 21,7% 4.170.178 28,8% 4.827.713 36,4% 5.111.015 33,4% 10.096.047 58,5% 6.314.434 1,1%
    Saúde 535.430 2,9% 457.174 3,2% 749.796 5,7% 1.047.354 6,8% 257.736 1,5% 133.910 0,0%
    Políticas em matéria de Pop./Saúde Reprodutiva 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Fornecimento de água e saneamento básico 125.697 0,7% 0,0% 32.375 0,2% 10.004 0,1% 0,0% 178.479 0,0%
    Governo e Sociedade Civil 2.521.513 13,6% 1.702.005 11,7% 2.022.793 15,3% 1.717.384 11,2% 1.809.871 10,5% 655.288 0,1%
    Outras Infra-estruturas e Serviços Sociais 2.318.771 12,5% 3.275.585 22,6% 4.035.483 30,4% 4.470.873 29,2% 3.156.595 18,3% 2.533.802 0,4%
II - Infra-estruturas e Serviços Económicos 1.441.418 7,8% 1.929.333 13,3% 564.230 4,3% 1.082.532 7,1% 414.284 2,4% 1.323.523 0,2%
    Transporte e Armazenamento 20.067 0,1% 1.165.897 8,0% 58.655 0,4% 135.514 0,9% 1.898 0,0% 3.122 0,0%
    Comunicações 26.935 0,1% 56.773 0,4% 37.500 0,3% 119.114 0,8% 36.199 0,2% 318.685 0,1%
    Energia: Produção e Armazenamento 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 549.392 3,6% 269.896 1,6% 909.460 0,2%
    Bancos e Serviços Financeiros 54.125 0,3% 26.237 0,2% 35.826 0,3% 89.808 0,6% 47.140 0,3% 30.569 0,0%
    Negócios e Outros Serviços 1.340.291 7,2% 680.426 4,7% 432.249 3,3% 188.704 1,2% 59.151 0,3% 61.687 0,0%
III - Sectores de Produção 327.079 1,8% 889.900 6,1% 558.393 4,2% 251.143 1,6% 242.252 1,4% 325.702 0,1%
 Agricultura, Silvicultura e Pescas 84.421 0,5% 109.736 0,8% 259.958 2,0% 170.864 1,1% 140.891 0,8% 97.633 0,0%
    Agricultura 78.336 0,4% 67.817 0,5% 221.272 1,7% 168.239 1,1% 107.704 0,6% 73.771 0,0%
    Silvicultura 0 0,0% 17.084 0,1% 15.352 0,1% 0,0% 33.187 0,2% 23.862 0,0%
    Pescas 6.085 0,0% 24.835 0,2% 23.334 0,2% 2.625 0,0% 0,0% 0,0%
 Indústria, Minas e Construção 45.271 0,2% 775.635 5,4% 138.014 1,0% 59.688 0,4% 88.861 0,5% 202.304 0,0%
    Indústria 2.146 0,0% 771.690 5,3% 118.495 0,9% 59.688 0,4% 0,0% 32.136 0,0%
    Indústrias Extractivas (minas) 2.863 0,0% 3.945 0,0% 19.519 0,1% 0,0% 4.369 0,0% 0,0%
    Construção 40.263 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 84.492 0,5% 170.168 0,0%
 Comércio e Turismo 197.387 1,1% 4.529 0,0% 160.421 1,2% 20.591 0,1% 12.500 0,1% 25.765 0,0%
    Comércio 948 0,0% 0,0% 19.945 0,2% 9.000 0,1% 12.500 0,1% 25.765 0,0%
    Turismo 196.439 1,1% 4.529 0,0% 140.476 1,1% 11.591 0,1% 0,0% 0,0%
IV - Multisectorial/Transversal 78.771 0,4% 60.469 0,4% 71.845 0,5% 219.278 1,4% 660.847 3,8% 882.186 0,2%

Sub-Total Sectorial 11.383.943 61,3% 12.484.644 86,2% 12.862.628 97,0% 13.909.583 90,8% 16.637.632 96,5% 12.347.324 2,1%
V- Ajuda a Programas e Ajuda sob a forma de Produtos 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
VI - Acções Relacionadas com a Dívida 6.068.750 32,7% 1.445.102 10,0% 69.233 0,5% 0,0% 0,0% 561.708.319 97,5%
VII - Ajuda de Emergência 188.755 1,0% 165 0,0% 0 0,0% 497.876 3,2% 188.836 1,1% 826.631 0,1%
VIII - Custos Administrativos dos Doadores 0 0,0% 4.943 0,0% 11.452 0,1% 32.351 0,2% 107.391 0,6% 100.768 0,0%
IX - Apoio às Organizações Não Governamentais 898.983 4,8% 487.512 3,4% 318.448 2,4% 855.546 5,6% 167.555 1,0% 908.889 0,2%
X - Não Afectado/Não Especificado 27.723 0,1% 67.773 0,5% 0 0,0% 29.366 0,2% 148.021 0,9%  0,0%

>�>�N
%���N
 0���0���
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Nota: *Taxa de câmbio 1USD=188,17PTE. Fontes: ICP/EPA/IPAD e DAC/OCDE 
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3.3. A Adequação da Política de Bolsas no Quadro da Cooperação 

3.3.1. A Articulação entre a Política de Bolsas Portuguesa e a Política Educativa 

Angolana, no quadro das Necessidades Reveladas pelo Mercado de Trabalho 

O Sistema de Educação em Angola está regido, conforme se destacou anteriormente, 

por dois instrumentos normativos reitores: uma Nova Lei de Bases do Sistema de 

Educação e a Estratégia Integrada para a Melhoria do Sistema de Educação 2001-

2015, aprovados em Julho e Setembro de 2001. Em nenhum destes instrumentos 

legais se enfatiza o papel da política de bolsas no exterior para a realização dos 

superiores objectivos da Educação em Angola. No entanto, a partir de 2000, o 

Governo, por intermédio do Ministério da Educação, entendeu alterar radicalmente o 

quadro de formação no exterior através de bolsas nacionais ou oferecidas no âmbito 

da cooperação multilateral e bilateral. Até àquele ano, não se obedeceu a um 

planeamento em termos de valências científicas para a selecção e atribuição das 

bolsas, prevalecendo o princípio da quantidade, de modo a colmatar, rapidamente, as 

insuficiências resultantes do êxodo maciço dos técnicos e quadros portugueses. 

Resultou desta ausência de planeamento uma sobreposição de cursos, com um 

elevado número de jovens angolanos a frequentarem, no exterior, cursos que já eram 

leccionados em Angola (Direito, Economia, Gestão, etc.). Com a nova estratégia, a 

política de bolsas de estudo no exterior está direccionada e orientada, privilegiando 

áreas como as engenharias pesadas (química, minas), a medicina e a agricultura. 

Assim, dir-se-á que as prioridades actuais das autoridades angolanas em matéria de 

Sistema de Educação se encaminham para os cursos tecnológicos, os mais ajustados 

às tremendas necessidades da reconstrução económica e à melhoria das condições de 

vida das populações. 

O actual pensamento das autoridades angolanas vai no sentido de se estruturar 

inicialmente as infra-estruturas, seguindo-se a formação de professores, aproveitando-

se, para tal, muitos dos quadros formados em escolas no estrangeiro. Deve merecer 

destaque a preocupação de se dotar a Universidade Agostinho Neto (Universidade 

Pública) de um corpo docente de qualidade, particularmente nas áreas já 

anteriormente referidas da Medicina, da Agricultura e das Engenharias. 
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3.3.2. Comparação e Complementaridade com as Bolsas Oferecidas por Outros 

Doadores 

As necessidades de formação de Angola são enormíssimas, devendo, de acordo com a 

Estratégia Integrada para a Melhoria do Sistema de Educação até 2015, a sua maior 

parte ser satisfeita internamente, com o aumento da oferta e da qualidade da formação 

no país. Até que esta auto-suficiência se obtenha, as bolsas têm lugar na política 

interna de aperfeiçoamento da educação. 

Até ao ano 2000, o envio de estudantes bolseiros não obedecia verdadeiramente a um 

Plano Estratégico. Angola aproveitava todas as oportunidades que se lhe ofereciam 

para enviar jovens a estudar no exterior. É neste contexto que os países do então 

bloco socialista mundial se assumiram como os principais parceiros do país para 

formar os seus quadros. A escolha desses parceiros privilegiados obedeceu, também, 

a razões de carácter ideológico, uma vez que se achava ser fundamental dar conteúdo 

ideológico (leia-se, marxista) aos jovens quadros. Contudo, foram sendo enviados para 

países ocidentais (França e Portugal, nomeadamente) jovens geralmente filhos de 

gente bem colocada no sistema, provavelmente com dois objectivos: um deles, o de 

ser obtida uma formação nos paradigmas científicos ocidentais (manifestamente mais 

selectivos), e o outro objectivo, mais de natureza política, e relacionado já com uma 

antevisão de que Angola teria que fatalmente adoptar um regime económico e social 

diferente do socialista. 

Actualmente, Angola possui ainda, para além de Portugal, bastantes parceiros em 

matéria de formação superior no estrangeiro. Destacam-se o Brasil (com 30 bolsas 

anuais), a Argélia (com 40 bolsas anuais), a Índia, o Japão, a Rússia, a Alemanha, a 

Polónia, a Hungria e Cuba (agora com apenas duas bolsas, dada a manifesta 

desadequação do seu ensino às necessidades das economias de mercado). A 

Espanha e França aparecem, igualmente, como parceiros de Angola nesta área, mas a 

gestão das respectivas bolsas não é da responsabilidade do INABE, mas do Ministério 

das Relações Exteriores, e têm sido objecto de uma atribuição política e de acordo 

com influências paralelas. De referir, ainda, que os Estados Unidos da América 

oferecem anualmente 5 bolsas para cursos de pós-graduação. 
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Com esses parceiros, Angola tem relação especialmente na formação de cursos 

tecnológicos, em detrimento de cursos como Economia, Direito e Relações 

Internacionais, que preponderaram no passado. Ainda no passado, a Rússia privilegiou 

também as áreas tecnológicas. 

Os formados actualmente no Leste europeu têm uma grande aceitação do ponto de 

vista das suas competências e capacidades. Nas áreas tecnológicas, estes países 

tradicionalmente já eram de certo modo prestigiados. 

A impressão com que se fica é a de que os países que concedem as bolsas a Angola 

pretendem utilizá-las como um factor de influência das respectivas políticas de 

cooperação. Destacam-se a França, a Espanha, a Itália, os Estados Unidos da 

América, a Alemanha e mesmo o Brasil (embora a sua crescente influência em Angola 

seja absolutamente natural e justificada pela língua, pelos problemas económicos e 

sociais comuns e por uma fantástica proximidade e cumplicidade cultural). Assim, 

parece, à primeira vista, que cada país, presente no cenário da cooperação em Angola, 

age de acordo com as suas regras, os seus interesses e as suas disponibilidades 

financeiras. 

Assim sendo, compete às autoridades angolanas dar maior consistência e congruência 

às ofertas de bolsas dos parceiros do país, fazendo-as confluir para uma Estratégia 

Nacional de Educação e Formação que atenda às necessidades do Sistema 

Económico e Produtivo. Os exemplos do Ministério das Relações Exteriores, que gere 

as bolsas atribuídas pela França e Espanha, conforme se referiu, não é seguramente 

avalizador desta conformidade que a política de bolsas deve ter para Angola. 
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4. As Bolsas IPAD: Processo de Atribuição e Impactos 

Do universo de bolseiros angolanos do IPAD, constam, segundo o INABE, de há 10 

anos a esta parte, 1.371 bolsas, das quais 26 em regime especial e 163 

correspondentes a bolseiros que concluíram a formação. Desapareceram “do sistema” 

349 bolseiros, uma vez que nunca se registaram em qualquer universidade portuguesa. 

Importaria talvez conhecer a situação dos 349 bolseiros do IPAD cujo rasto se perdeu 

durante este período e as razões que os terão desmotivado a frequentar o ensino 

superior em Portugal. Possivelmente, alguns serão jovens que obtiveram 

fraudulentamente certificados de habilitações literárias em Angola, com o único 

objectivo de emigrar - colocados fora do país, enveredaram por outros caminhos. 

No período entre 1995 e 2003, ainda houve muitos alunos a beneficiarem de bolsas de 

estudo para fazerem o 12º ano em Portugal. Hoje, já não são concedidas tais bolsas, 

pela uma vez que foi dada equivalência ao 12º ano angolano. 

No período em referência, era obrigatório para qualquer aluno angolano que 

pretendesse entrar directamente para as universidades portuguesas possuir o 2º ano 

universitário de Angola. Caso contrário, dava entrada obrigatoriamente no 12º ano do 

ensino português. Isso explica o elevado número de bolseiros angolanos que 

frequentaram o 12º ano português. 

Uma das razões para a tão elevada taxa de insucesso
34

 (associada às dificuldades em 

concluir os cursos) nas bolsas atribuídas pela cooperação portuguesa em geral e do 

IPAD em particular (cerca de 15% de aproveitamento em dez anos) parece, para além 

de outros aspectos fundamentais que vão ser explicitados em seguida, encontrar-se 

nos níveis de formação interna e, particularmente, nos Institutos Médios e no Pré-

Universitário que fornecem os alunos para o sistema de bolsas no exterior. Em primeiro 

lugar, a formação no IMIL (Instituto Médio Industrial de Luanda) já foi de muito melhor 

qualidade (até 1992-1993) do que é actualmente (5 anos a esta parte), contribuindo 

 
34 Foi referido nas entrevistas efectuadas que um estudo desenvolvido pela Direcção Geral do 
Ensino Superior em Portugal para avaliação da cooperação portuguesa com os PALOP ao nível do 
ensino superior apresenta “um quadro péssimo” em termos de qualidade dos formandos. 
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para esta situação a desmotivação dos docentes, cujo vencimento médio mensal é de 

27.000 Kwanzas (equivalentes a cerca de 250 euros). No IMEL (Instituto Médio de 

Economia de Luanda), a situação de desmotivação é equivalente, enfrentando a 

instituição problemas vários para fixar os professores, cujas taxas de absentismo às 

aulas são elevadas. As duas instituições são objecto duma concorrência por parte do 

sector privado - que começa a crescer e a expandir-se - em termos de quadros de 

qualidade e alguma experiência. A condição mais normal dos professores é a de tempo 

parcial, com um nível de absentismo considerável. 

Estas duas instituições apresentam universos populacionais importantes: 633 

professores (281 no IMIL e 352 no IMEL) e 14.972 alunos (7.852 no IMEL e 7.120 no 

IMIL). No IMIL, 108 professores são licenciados, 75 bacharéis, 94 técnicos médios e 4 

cooperantes. No IMEL, a proporção é semelhante: 38% licenciados, 26,7% bacharéis e 

33,5% de técnicos médios, sendo a maioria dos licenciados provenientes de Cuba. 

Constata-se, por outro lado, que os estudos realizados no PUNIV são demasiado 

generalistas. Além disso, trata-se de um curso acelerado, com poucos anos (3 anos, 

após a realização do oitavo ano de escolaridade). As disciplinas não são ministradas 

com o devido cuidado, e carece-se de meios técnicos, tais como laboratórios - no 

PUNIV, não existe um único laboratório digno desse nome, ao contrário do que 

acontece, neste domínio, com o IMIL. 

4.1. O Processo de Atribuição de Bolsas 

Contrariando a já referida absoluta falta de critérios de selecção dos bolseiros até 

2000, o INABE estabeleceu, nos anos mais recentes, um conjunto de atributos a serem 

observados na atribuição das bolsas que a instituição gere. 

Um primeiro critério relaciona-se com o aproveitamento escolar, traduzindo pela 

clássica média de curso. É um critério racional destinado a premiar a inteligência, a 

dedicação e o trabalho dos estudantes. No entanto, as Direcções do IMEL e do IMIL 

queixam-se de que as bolsas, via de regra, não são atribuídas de acordo com o mérito, 

uma vez que poucos alunos dos seus quadros de honra costumam beneficiar desta 
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possibilidade de completarem as suas formações no exterior de Angola
35

. Além disso, 

estes Institutos Médios não têm qualquer intervenção no processo de atribuição das 

bolsas (para Portugal ou outro país qualquer), cuja outorga depende, exclusivamente, 

do INABE. Ao preponderar a aleatoriedade na atribuição das bolsas, os alunos melhor 

classificados correm o risco de ficar de fora do programa de bolsas de estudo no 

exterior. Mas ainda assim, prevalece um problema muito complicado: muitos 

certificados apresentados ao INABE para candidatura a bolsas no exterior são 

aparentemente forjados, o que falseia totalmente a verdade dos factos, o mérito e a 

qualificação dos bolseiros
36

. 

Um grande número dos estudantes que obtiveram bolsas de estudo foram motivados, 

com efeito, mais pelo desejo de sair do país, fugindo da guerra - não queriam ser 

incorporados nas Forças Armadas; os seus pais buscaram diversas formas de colocar 

a salvo os filhos, e a via mais expedita era precisamente a de os enviar para o exterior 

com bolsas de estudo (não correspondendo estes, necessariamente, aos melhores 

alunos em termos de aproveitamento escolar, daqui se explicando a “fuga do sistema” 

e o insucesso da maior parte das experiências nas universidades portuguesas). Muitos 

deles (dos pais) beneficiam da vantagem de possuírem relações sociais de grande 

influência, estando próximos dos centros de decisão. 

Um segundo critério, embora de difícil apuramento e validação, é, apesar de tudo, o do 

rendimento do agregado familiar dos aspirantes a bolseiros. A intenção do INABE com 

este critério é a de discriminar positivamente os estudantes de parcos recursos 

financeiros, mas que têm direito a usufruir duma oportunidade de formação 

complementar no exterior. 

Um terceiro critério relativiza-se na idade, devendo ser os jovens, até 25 anos, a 

beneficiar do máximo de bolsas no exterior. 

 
35 O Director do PUNIV (Pré-Universitário) corrobora estas observações, afirmando que nem sempre 
os que beneficiam das bolsas são os mais meritórios ou sequer os mais necessitados. O critério do 
Quadro de Honra deveria vingar, como forma de contornar a administratividade e a arbitrariedade na 
atribuição das bolsas. 
36 Este é um dos factos que provavelmente explica muito do insucesso escolar dos bolseiros 
angolanos em Portugal, para além da já reconhecida fraqueza do ensino nacional em todos os 
níveis. A média geral de formação no IMIL é de 12 valores e, embora não tenha sido fornecido a do 
IMEL, é de presumir que não se afaste muito deste valor. 
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A origem territorial é um critério adicional, de modo a procurar reduzir as assimetrias 

regionais no país, mas não subordinante. 

O género foi um atributo não observado, mas, na opinião dos dirigentes das 

instituições contactadas, a política seguida é de absoluta igualdade de tratamento na 

atribuição das bolsas para Portugal. 

Apesar de todos estes critérios - que procuram dar maior racionalidade e coerência ao 

processo de concessão das bolsas externas -, o problema de fundo, que condiciona o 

sucesso dos bolseiros, é o da baixa qualidade da formação interna, a par de outras 

razões, como, por exemplo, a falta de continuidade, que, na opinião de todos os 

entrevistados, é um handicap sério. Na verdade, nem sempre os estudantes seguem 

em Portugal a área científica para a qual obtiveram formação em Angola, enveredando 

por cursos para os quais não têm preparação, o que prejudica a sua performance. 

No inquérito conduzido junto de ex-bolseiros, em Angola, houve oportunidade de 

explorar algumas destas temáticas relacionadas com o processo de atribuição de 

bolsas. Entre os resultados mais relevantes, importa destacar a avaliação não muito 

favorável feita do processo de atribuição de bolsas, sendo especialmente negativa 

quando questionados acerca da qualidade dos serviços do seu país de origem no que 

respeita ao processo de candidatura às mesmas e, também, embora em menor grau, 

relativamente ao apoio à instalação em Portugal, aos critérios de selecção dos 

candidatos às bolsas e à qualidade dos serviços da cooperação portuguesa, no seu 

país de origem, no respeitante a este sistema. Pelo contrário, há uma avaliação 

positiva relativamente ao grau de complexidade dos formulários de candidatura e, 

sobretudo, à dificuldade em obter os documentos que acompanham os mesmos. 

Neste quadro, o tempo médio que mediou entre a entrega da candidatura e a 

comunicação da atribuição de bolsa (em todos os casos, a primeira vez que se 

candidataram a bolsas) foi de 7,4 meses, sendo que, para 70% dos inquiridos, este 

prazo situou-se entre os 6 meses e um ano, o que coloca algumas dúvidas acerca da 

eficiência de todo este processo de atribuição de bolsas, para além das questões 

associadas à sua eficácia, levantadas anteriormente. 
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Verifica-se, para além disso, que o conhecimento da existência de bolsas é feito, 

dominantemente, através de relações pessoais, familiares ou não, sendo algo 

surpreendente, em termos nomeadamente do grau de adicionalidade desta vertente da 

política de cooperação, o facto de metade dos inquiridos terem respondido que teriam 

tido possibilidade de  frequentar o curso escolhido mesmo que não tivessem obtido 

bolsa. 

No atinente à sua integração em Portugal, durante o período de frequência dos cursos, 

importa referir que cerca de metade revelou dificuldades de adaptação, sobretudo de 

integração nas instituições e também, embora em menor grau, de ordem financeira, 

ressaltando, a este nível, a falta de apoio na procura de alojamento (referida por todos) 

e de integração na cultura e hábitos portugueses e no modo de vida urbano das 

cidades onde estudaram (a maior parte dos inquiridos estudou em Lisboa). Ainda 

assim, praticamente todos os ex-bolseiros contactados concluíram os seus cursos 

superiores, apoiados pelas bolsas concedidas pelo Estado português. 

Neste processo de adaptação, integração e conclusão dos estudos superiores em 

Portugal, constatou-se, apesar de tudo, que o processo de pagamento regular das 

bolsas não colocou dificuldades adicionais, de natureza financeira, aos inquiridos, 

dado que, para 90% deles, foram sempre, ou normalmente, pagas no prazo previsto 

para o efeito. 



 

��������	
�����   

�//�
�

4.2. Os Impactos da Política de Bolsas 

4.2.1. A Contribuição das Bolsas para o Desenvolvimento Económico e Social de 

Angola 

Seguramente que as bolsas podem constituir um instrumento que ajude a reconstrução 

de Angola, dependendo da qualidade dos cursos que, ao seu abrigo, são frequentados, 

das condições em que os estudantes bolseiros desenvolvem a sua actividade no país 

concedente (as dificuldades de inserção dos estudantes, as privações porque passam, 

que podem reduzir a eficácia da aprendizagem e, consequentemente, os efeitos sobre 

o processo de reconstrução nacional), das suas qualificações de partida (que, em 

Angola, são insuficientes, elemento que seguramente potencia negativamente as 

dificuldades de implantação no país que concedeu as bolsas) e dos critérios que 

superintendem na atribuição das bolsas. 

No entanto, e de acordo com a matriz de opiniões recolhidas - ex-bolseiros, empresas 

e entidades oficiais, entre as quais o INABE -, os estudantes formados em Portugal 

têm tido, genericamente, uma muito fácil integração no mercado de emprego em 

Angola, reconhecendo-se-lhes as devidas competências. No passado recente, era o 

Estado o principal beneficiário da formação em Portugal (Sector Público Administrativo 

e Empresas Públicas e Estatais), mas com a implantação da economia de mercado e a 

emancipação da sociedade civil angolana são as empresas privadas angolanas e 

estrangeiras quem mais procura os ex-bolseiros de Portugal, embora as grandes 

empresas públicas, como a Sonangol, a Endiama e a banca e seguradoras, não 

prescindam do seu concurso. Estes ex-bolseiros do IPAD distribuem-se, sobretudo, 

pelas áreas de gestão, economia e direito. 

A ideia que se tem, com efeito, é a de grande facilidade de integração dos licenciados 

em Portugal no mercado de trabalho em Angola, justificada, em grande medida, pela 

aproximação dos sistemas de educação, pelos hábitos e costumes, pela cultura e pela 

língua. Acresce a crescente qualidade da formação em Portugal - por força dos 

ataques que tem sido sujeito em matéria de concorrência e competitividade no 

mercado mundial que pressionam a permanente necessidade de melhoria dos sistemas 
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de educação e formação - e a circunstância de os bolseiros angolanos não serem 

objecto de qualquer discriminação positiva que facilite a conclusão dos seus cursos. 

Na generalidade, as instituições privadas angolanas - e algumas públicas - tecem 

referências muito positivas à qualidade do desempenho dos ex-bolseiros do IPAD. 

Como pontos fortes, são referenciados: 

� O melhor domínio da língua portuguesa; 

� Os conhecimentos mais vastos (em contraposição da formação anglo-saxónica, 

muito mais enfocada e especializada) e, portanto, mais adequados à actual fase de 

reconstrução dos tecidos económico, produtivo e social de Angola; 

� A melhor qualidade dos ex-bolseiros formados nas universidades públicas 

portuguesas e, particularmente, em Lisboa; 

� A percepção imediata dos problemas das instituições e da economia nacional, o 

que facilita a sua correcta abordagem e o encontro das melhores soluções; 

� O maior à-vontade com que se integram, apesar dos anos passados no exterior, o 

que se deve à autoconfiança que a formação lhes dá, em particular perante os seus 

companheiros licenciados em Angola; 

� A vontade de trabalhar e de obter formação adicional, seja na própria instituição, 

seja pelo recurso às ofertas de cursos de pós-graduação no estrangeiro. 

De acordo com o responsável da KPMG entrevistado, geralmente os ex-estudantes em 

Portugal só são preteridos face a candidatos com larga experiência anterior, de 

preferência os provenientes das empresas chamadas “as Big Five”, como sejam a 

Deloitte & Touch, Ernst & Young, BBDO e PriceWaterhouseCoopers. Isto sucede 

porque tais trabalhadores são geralmente dotados de um elevado grau de formação 

interna e externa, muito adaptados aos standards internacionais exigidos para o 

desempenho das actividades profissionais de Auditoria e Consultoria Internacional. 
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No inquérito conduzido junto de ex-bolseiros, houve oportunidade de aprofundar 

algumas destas temáticas, nomeadamente no que concerne ao grau e qualidade da 

sua inserção no mercado de trabalho em Angola, após a conclusão dos seus estudos. 

Assim, entre os aspectos mais relevantes, importa realçar, em primeiro lugar, o facto 

de 80% terem optado por começar ou voltar a trabalhar, continuando os restantes 20% 

a estudar. De entre os primeiros, verifica-se que a maior parte conseguiu emprego em 

menos de 6 meses após a conclusão dos estudos superiores em Portugal, o que atesta 

bem da facilidade de integração no mercado de trabalho em Angola para quem passou 

por esta experiência, corroborando o que se disse, a este propósito, anteriormente. 

Entre as principais dificuldades encontradas para conseguirem emprego, merecem 

saliência a falta de experiência profissional, não obstante a qualidade da formação 

obtida, a inexistência de ofertas de trabalho compatíveis com a formação desenvolvida, 

a falta de correspondência entre as expectativas geradas e as remunerações 

oferecidas e o facto da localização geográfica não ser do seu agrado. Importa relevar 

ainda, a este nível, que a maioria dos inquiridos consideraram decisiva a formação 

recebida durante o curso para a obtenção desse emprego. 

Por outro lado, uma das dificuldades detectadas anteriormente neste processo, que 

tem a ver com a falta de correspondência entre a formação recebida e o tipo de 

competências exigidas ao nível do local de trabalho, é validada pelos resultados deste 

exercício de inquirição, na medida em que metade dos ex-bolseiros afirmaram nunca 

terem desempenhado uma actividade profissional na área em que completaram os 

respectivos cursos superiores, ainda que todos tenham frequentado o curso que 

correspondia à sua primeira escolha na altura da matrícula. 

Na situação actual, constata-se que a maior parte dos inquiridos encontram-se 

empregados, nas áreas, sobretudo, jurídicas e de gestão, essencialmente no quadro 

do sector público administrativo ou do sector empresarial do Estado. Por outro lado, a 

maioria dos ex-bolseiros contactados revelavam um nível elevado e/ou médio de 

satisfação com o actual emprego. Regista-se, finalmente, uma apreciação média muito 

favorável acerca do contributo da formação obtida em Portugal para aspectos variados 

que têm a ver com o nível e qualidade da sua inserção no mercado de trabalho 

angolano, e que passam pelo reforço das perspectivas de empregabilidade, pela 

progressão nas carreiras profissionais e/ou nas remunerações auferidas e pela 
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reorientação das suas carreiras profissionais para áreas da sua preferência, onde a 

correspondência com a formação recebida seja mais visível. 

4.2.2. As Bolsas como Instrumento de Ligação Cultural e Económica entre 

Portugal e Angola 

Questionados os ex-bolseiros e entidades oficiais, entre as quais o INABE, sobre esta 

questão, a resposta é fracamente positiva. Aliás, a este propósito, importa realçar o 

facto de só um dos ex-bolseiros inquiridos ter revelado um contacto frequente, durante 

o seu percurso profissional, com instituições ou empresas portuguesas, tendo a 

formação recebida em Portugal sido decisiva para a facilitação desses contactos. Para 

os restantes, pelo contrário, esta ligação ou não existe ou é muito ténue. No entanto, 

como outros ex-graduados pelas universidades portuguesas, revelam, não apenas a 

manutenção dos seus laços com ex-colegas e professores, mas um gosto reforçado 

pela cultura portuguesa. 

O papel das bolsas no estabelecimento das relações políticas é, no entanto, 

reconhecido. As bolsas portuguesas são cobiçadas pelos jovens, porque detêm forte 

prestígio, concedendo, para além disso, boas condições. Para o governo angolano, é 

importante a manutenção deste tipo de cooperação. A importância política das bolsas 

extravasa o mero conceito de utilidade que possam ter, constituindo-se como um 

elemento importante na relação entre os dois Estados. 
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5. Conclusões e Recomendações 

Na medida em que a qualidade da formação fornecida em Angola aos seus jovens é 

um dos grandes problemas para o sucesso dos bolseiros em Portugal, uma das 

medidas de incremento do desempenho dos bolseiros passa pela melhoria do ensino 

no país. É um processo em curso, para o qual o ensino médio privado veio dar um 

grande alento. 

De modo a tornar a política de bolsas mais endógena, as autoridades educativas 

angolanas devem agir no sentido de tornar a matriz dos cursos a frequentar em 

Portugal mais complementar da existente em Angola e não justaposta. Por outro lado, 

e atendendo às valências cuja procura o mercado interno de produção de educação 

cobre - ainda que com qualidade fraca, mas tendencialmente melhorável -, as 

prioridades dos cursos a frequentar devem ser as de Medicina, Biologia, Engenharias e 

Tecnologias diversas. 

Em Angola, o processo de atribuição de bolsas deve ser mais participativo e 

transparente, com o envolvimento das principais instituições de onde saem os alunos 

para os cursos no exterior. Por outro lado, deve haver uma única instituição reitora, 

para que a concessão de bolsas no exterior obedeça a critérios racionais respeitadores 

das opções nacionais em matéria de educação e formação para o desenvolvimento. 

Os ex-bolseiros apresentam algumas condicionantes que, do seu ponto de vista, 

limitam a obtenção de um maior desempenho nos seus estudos em Portugal: 

• A impossibilidade de mudar de cursos em Portugal, uma vez constatada a 

inadequabilidade da formação adquirida em Angola e mesmo uma alteração 

das suas preferências depois de uma melhor avaliação das suas possibilidades 

e na posse de um conhecimento mais concreto dos conteúdos dos cursos para 

os quais as bolsas foram atribuídas; 

• Dificuldades de escolha das universidades em Portugal, na medida em que as 

autoridades portuguesas determinam as que devem ser frequentadas, 

seguramente por razões de “numerus clausulus”; 
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• As queixas quanto à falta de apoio à chegada foram relevantes, essencialmente 

no que se refere ao alojamento, podendo levar alguns bolseiros ao desânimo e 

à desistência; 

• Claro que também as dificuldades de integração foram referidas, apesar da 

língua, da forte presença de angolanos em Portugal e de algumas 

cumplicidades culturais. Na circunstância de não existir, a criação de um 

Serviço de Apoio à Integração dos Bolseiros em Portugal poderia mitigar estes 

desacertos psicológicos dos estudantes angolanos; 

• Praticamente todos foram unânimes em considerar que a frequência de um ano 

preliminar em Portugal - uma espécie de Propedêutico ou o 12º ano - ajuda 

muito na sua inserção no sistema de ensino português e seguramente que 

aumenta o seu desempenho. Foram ouvidos alguns ex-bolseiros que em 

Portugal frequentaram o 12º ano e a conclusão é a de que, por esta via, se 

corrigem as deficiências de que são portadores de Angola e se compreendem 

melhor as matérias dos cursos universitários. 
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Anexo 7. Relatório de Trabalho de Campo em Cabo Verde 

1. Trabalho de Campo Desenvolvido 

A realização da primeira fase do trabalho de avaliação permitiu já a identificação de 

alguns resultados preliminares relativamente à Política de Bolsas. Nesta fase, de 

trabalho de campo, procura-se validar os resultados preliminares já alcançados, bem 

como identificar outros aspectos, colocando o enfoque na audição dos beneficiários e 

das entidades envolvidas no processo. 

Nesta audição de beneficiários e de instituições, e de acordo com a metodologia 

proposta, foram utilizados 3 tipos de instrumentos de recolha de informação, 

nomeadamente inquéritos, sessões focus group e entrevistas individuais semi-

dirigidas, que, de forma sucinta, se caracterizam em seguida. 

i. Inquéritos 

Este procedimento, de carácter extensivo, visou recolher dados objectivos e um 

conjunto limitado de opiniões que se pudessem expressar de um modo sintético. Os 

questionários são maioritariamente compostos por questões de resposta fechada e os 

seus conteúdos abrangem as diversas dimensões metodológicas da avaliação. Foram 

realizados 2 tipos de inquérito: 

� Inquérito a uma amostra de bolseiros - o inquérito foi distribuído com a colaboração 

das escolas que frequentam e com o apoio da Embaixada de Portugal em Cabo 

Verde. Esta metodologia foi adoptada após o contacto via telefone, uma vez 

constatada a dificuldade dos bolseiros internos em receberem e reenviarem os 

referidos inquéritos. 

� Inquérito a uma amostra de ex-bolseiros com o objectivo de apurar indicadores de 

resultado das bolsas - neste caso, o MEVRH (Ministério da Educação e Valorização 

de Recursos Humanos de Cabo Verde) publicou mesmo um anúncio num jornal 

local e lançou um apelo numa estação de rádio local por forma a conseguir reunir 

um número importante de ex-bolseiros para a sessão de focus group e para a 

resposta ao exercício de inquirição lançado. O resultado deste esforço é, no 

entanto, pouco animador, tendo sido somente auscultados 8 ex-bolseiros. 
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ii. Sessões Focus Group 

A análise Focus Group visou, sobretudo, obter dados sobre expectativas, 

representações e opiniões. Assumiu a forma de entrevista colectiva em que os 

participantes, nomeadamente ex-bolseiros, expuseram, numa primeira etapa, as suas 

opiniões, seguindo-se depois uma fase de interacção em que são apresentados os 

argumentos que justificam os diversos pontos de vista. 

iii. Entrevistas individuais semi-dirigidas 

Foram realizadas diversas entrevistas, nomeadamente, com: 

� Embaixador de Portugal em Cabo Verde 

� Cônsul de Portugal na Praia 

� Adido para a Cooperação da Embaixada de Portugal em Cabo Verde 

� Director Geral do Ensino Superior e Ciência/MEVRH 

� Directora Geral do Gabinete de Estudos e Planeamento/MEVRH 

� Directora de Formação e Qualificação de Quadros 

� Director do Liceu Domingos Ramos 

� Director do Liceu Cónego Jacinto 

� Chefe da Divisão de Recursos Humanos do Banco Comercial do Atlântico (BCA). 

Procurou-se, desta forma, conhecer as diferentes perspectivas que a questão das 

bolsas do IPAD implicam localmente. Foram ainda contactados bolseiros internos 

telefonicamente. 
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2. Breve Caracterização Sócio-Económica de Cabo Verde 

2.1. Principais Elementos Caracterizadores da Economia e da População 

Desde a Independência até ao início da década de 90, a economia cabo-verdiana 

caracterizou-se pela forte intervenção estatal nos domínios da produção e afectação de 

recursos. Desde essa data, e durante todo o período em análise, com a introdução do 

multipartidarismo, Cabo Verde adoptou uma economia de mercado e um programa de 

privatizações, passando assim o sector privado a ganhar maior dinâmica. 

A política económica cabo-verdiana prossegue desde 1995 dois objectivos essenciais: 

(i) a necessidade de crescimento económico, sem deixar de procurar a distribuição 

mais equitativa do rendimento disponível e (ii) o desenvolvimento auto-sustentado, 

reconhecendo o primado do mercado, sem sacrificar o ambiente. 

O desenvolvimento auto-sustentado do país está sujeito a constrangimentos 

específicos decorrentes da zona económica em que se situa e da dependência 

excessiva de variáveis externas que escapam ao controle da sua política económica, 

como é o caso da disponibilidade da ajuda externa para o desenvolvimento
37

, das 

remessas de emigrantes e do investimento directo estrangeiro. 

A insularidade, a topografia e o clima constituem-se também como factores adversos. 

Dada a exiguidade de recursos hídricos, o clima representa um forte entrave não 

apenas à actividade agrícola, mas também ao desenvolvimento rural enquanto factor 

de estabilização de populações, garantia de qualidade de vida e de preservação 

ambiental. Uma parte substancial da população continua assim a depender da ajuda 

directa ou indirecta do Estado para suprir carências primárias essenciais. 

A situação geográfica do arquipélago, na confluência de três continentes e central no 

âmbito do Atlântico Sul deve, contudo, também ser encarada como um ponto forte para 

o desenvolvimento do País. Para além disso, Cabo Verde encontra-se dotado de infra-

 
37 De acordo com o Relatório do Desenvolvimento Humano de 2005, Cabo verde é o país que detém 
o maior valor de Ajuda Pública ao Desenvolvimento per capita recebida, ou seja, 305 USD/per 
capita, o que corresponde a 18% do PIB do País. 
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estruturas de transportes que, sendo eficazes, têm vindo a registar uma grande 

melhoria durante o período considerado. De realçar, neste aspecto, a construção de 

novos aeroportos internacionais, a remodelação da estrutura viária e a disponibilização 

de maior número de ligações marítimas inter-ilhas. 

Entre 1995 e 2003, a economia cabo-verdiana cresceu a um ritmo bastante satisfatório, 

com valores médios de crescimento do PIB real superiores a 5%, ainda que com uma 

evolução decrescente ao longo do período. Este crescimento fez-se acompanhar de 

um forte endividamento do Estado. No entanto, o acordo de cooperação cambial 

assinado com Portugal, o acordo de stand by assinado com o FMI e o cumprimento dos 

critérios de Maastricht da União Económica e Monetária (tornados obrigatórios fruto da 

cooperação com Portugal, exigindo um muito maior rigor orçamental) permitiu a 

estabilidade cambial e a descida da inflação, minimizando, desta forma, os 

eventualmente fortes efeitos negativos do endividamento. 

Para 2005-2006, estima-se um crescimento económico mais acelerado, suportado por 

uma política económica dirigida ao desenvolvimento empresarial e à competitividade 

do sector privado. Dos objectivos governamentais, salientam-se o controlo das contas 

públicas e a continuação do processo de privatizações. Espera-se ainda um aumento 

das receitas do sector do turismo, graças aos investimentos estrangeiros nesta área. A 

inflação permanecerá baixa, devido a uma política monetária de contracção ao crédito 

ao consumo, às reservas em divisas acumuladas e à diminuição dos preços dos 

produtos agrícolas. As remessas dos emigrantes e as ajudas dos dadores 

internacionais manter-se-ão em níveis elevados. 

A cooperação de países terceiros assume, actualmente, um papel de relevo nesta 

evolução. Portugal assume, a este nível, na economia de Cabo Verde, um papel de 

principal parceiro, não apenas ao nível das ajudas prestadas pela sua política de 

cooperação, mas também como parceiro comercial, como se pode verificar no quadro 1 

e no gráfico 1, onde se apresenta um resumo dos principais indicadores de evolução 

do contexto macroeconómico de Cabo Verde ao longo do período 2000-2004. 
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Milhões de EUR 585 629 660 725 749 
PIBpm 

Taxa Var. Real 7,3 6,1 5,4 6,3 4,6 

PIB per capita EUR por pessoa 1.345,4 1.409,0 1.441,0 1.543,6 1.556,1 

Sector Primário %PIB 14,5 11,4 10,4 10,9 10,4 

Sector Secundário %PIB 15,2 13,6 15,0 15,0 15,6 

Sector Terciário %PIB 64,0 66,6 66,0 65,4 64,0 

Inflação (IPC) Taxa Var. Média -2,5 3,3 1,9 1,2 -1,9 

Finanças Públicas - Saldo Global 
(base compromissos) %PIB -9,3 -4,8 -3,4 -3,4 -1,6 

Balança Corrente e de Capital %PIB -8,5 -5,8 -9,2 -6,9 -4,4 

Dívida Externa Total %PIB 56,7 58,5 59,7 57,7 52,6 

Remessas de Emigrantes Milhões de CVE 10.232 9.826 9.912 9.032 10.023 

Investimento Directo Estrangeiro Milhões de CVE 2.437 1.036 1.413 1.350 1.812 

Taxa de Juro de 181 dias a 1 ano % 12,73 14,25 13,69 13,44 13,44 

 

Exportações (USD correntes) Taxa Var. Anual 51,1 -6,4 12,7 25,8 10,6 

Exportações para Portugal % do Total 80,1 90,7 88,4 70,8 78,3 

Importações (USD correntes) Taxa Var. Anual 0,4 -4,5 20,0 22,9 14,4 

Importações de Portugal % do Total 52,4 52,1 55,3 48,4 47,6 

Fontes: Banco de Portugal, “Evolução das Economias dos PALOP e de Timor-Leste 2004/2005”, e Banco Mundial 
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As trocas comerciais bilaterais são largamente favoráveis a Portugal, traduzidas numa 

taxa de cobertura muito elevada. Aproveitando o processo de privatizações cabo-

verdiano, Portugal tem sido um dos principais investidores estrangeiros neste país. Os 

fluxos de investimento de Cabo Verde no nosso país são, pelo contrário, bastante 

reduzidos. 

Ao nível regional, Cabo Verde é, desde 1977, membro da Comunidade Económica dos 

Estados da África Ocidental (CEDEAO). Esta organização, instituída em 1975 por 

quinze países da África Ocidental, tem como principal objectivo o estabelecimento de 

uma união aduaneira e de um mercado comum, no sentido de promover a livre 

circulação de pessoas e de mercadorias nos Estados Membros. 

Cabo Verde possui, por outro lado, um tecido empresarial que, não sendo incipiente, 

só em parte se encontra organizado e legalizado. Na realidade, na opinião de alguns 

entrevistados, a economia paralela tem uma importância muito elevada no país. Muitos 

dos estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviços não se encontram ainda 

legalizados ou só muito recentemente o fizeram, passando a adoptar contabilidade 

organizada e deduzindo o IVA. Assim, dados disponíveis no Recenseamento 
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Empresarial de Cabo Verde de 2002, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística, 

permitem aferir um aumento do número de empresas de 16% entre 1997 e 2002, 

totalizando, no final deste período, 6.913 empresas. A actividade que verificou maior 

aumento foi a das empresas de contabilidade, o que reflecte o reforço progressivo da 

profissionalização da gestão das empresas e a disponibilidade de recursos humanos 

qualificados. 

Os progressos alcançados pelo país em termos de crescimento económico e de 

rendimento per capita, por um lado, e os verificados ao nível do acesso à educação, da 

esperança de vida e do poder de compra médio, colocaram Cabo Verde no conjunto de 

países classificados pelas Nações Unidas como de desenvolvimento médio e 

rendimento médio. Cabo Verde encontrava-se em 2003 no 105º lugar do ranking do 

Índice de Desenvolvimento Humano calculado para 177 países no Relatório de 

Desenvolvimento Humano de 2005 (ver quadro 2). 
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Índice de Desenvolvimento Humano 2000 INE 
(escala de 0 a 

1) 0,721 

População total 2000 INE nº 434.625 

Densidade Populacional 2000 INE nº hab./km2 107 

População Residente nas Famílias 2000 INE nº 431.989 

   - População Feminina 2000 INE % 52 

   - População Masculina 2000 INE % 48 

Idade mediana da população 2000 INE anos 17 

Número médio de Pessoas por Agregado Familiar 2000 INE % 5 

População com menos de 15 anos em % do total 2003 RDH % 40,7 

População com 65 anos e mais em % do total 2003 RDH % 3,7 

População Urbana (% do total) 2003 RDH % 55,9 

Esperança de Vida à Nascença 2003 RDH anos 70,2 

Fontes: Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, Censos 2000 e 
Relatório do Desenvolvimento Humano de 2005,PNUD 

No que respeita ao posicionamento da população cabo-verdiana face ao mercado de 

trabalho e emprego (quadro 3), realce-se positivamente a importância do sector 

privado na criação de emprego e, com alguma apreensão, a importância do sector 
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primário numa agricultura e pescas que se caracterizam pela pequena dimensão ou 

pela prática de uma actividade predominantemente de subsistência. 

A taxa de desemprego é elevada, sobretudo entre os jovens (15 a 24 anos), mas tem 

evoluído de forma favorável e consistente na última década, passando de valores 

superiores a 20%, no início do período em análise, para 15,1%, em 2003. O 

desemprego afecta, essencialmente, a população com habilitações escolares baixas, 

sendo que o desemprego de pessoas com habilitações de nível superior é, 

proporcionalmente, muito baixo (quadro 4). A taxa de alfabetização elevada, 

relativamente ao enquadramento geográfico e ao passado, explica a baixa incidência 

de analfabetos em qualquer das classes analisadas. 
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População Activa nº 174.644 

População Empregada nº 144.310 

Taxa Bruta de Ocupação (População Empregada/População Total) % 33,4 

   - Masculina % 37,7 
   - Feminina % 29,5 

Proporção de Trabalhadores Não Qualificados % 27,8 

Proporção de Empregados no Sector Privado % 62,7 

Proporção Empregados no Sector Público (Administrativo e Empresarial do 
Estado) 

% 23,4 

Proporção de Empregados em Outro Sector de Emprego (Famílias, Entidades 
Estrangeiras e Internacionais) 

% 13,9 

Proporção de Empregados no Sector Primário % 24,7 

Proporção de Empregados no Sector Secundário % 18,9 

Proporção de Empregados no Sector Terciário % 56,5 

População Desempregada à Procura do Primeiro Emprego nº 7.272 

Taxa de Desemprego % 17,4 

   - Homens % 11,1 
   - Mulheres % 23,8 

Taxa de Desemprego, 15-24 anos % 29,7 

Taxa de Desemprego, Urbana % 18,7 

Taxa de Desemprego, Rural % 15,7 

Índice de Dependência Económica (Inactivos por cada 100 Activos) nº 146 

Taxa Bruta de Inactividade (População Inactiva/População Total) % 59 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, Censos 2000 
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Sem Instrução 10,5 22,8 6,8 16,1 15,9 34,8 

EBI ou Inferior 68,2 58,3 71,7 68,9 33,0 30,6 

Secundário 17,0 15,9 20,8 14,7 49,6 33,8 

C. Médio ou Superior 4,3 3,0 0,7 0,3 1,4 0,8 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, Censos 2000 

2.2. Caracterização do Sistema Educativo e de Atribuição de Bolsas 

O Sistema Educativo Cabo-verdiano, de acordo com a Lei de Bases (Lei n°103/111/90 

de 29 de Dezembro), possui uma estrutura geral semelhante à portuguesa (ver figura 

1) e compreende os subsistemas de educação pré-escolar, de educação escolar e de 

educação extra-escolar. 

O ensino básico, que corresponde à escolaridade obrigatória, tem a duração de seis 

anos e está organizado em três fases, cada uma com dois anos de duração, o ensino 

secundário integra 3 ciclos de dois anos cada (um 1º ciclo ou Troco Comum, um 2° 

ciclo com uma via geral e uma via técnica e um 3º ciclo de especialização, quer para a 

via geral, quer para a via técnica), o ensino médio tem uma duração de pelo menos 3 

anos e tem como habilitações mínimas de ingresso o 10º ano e, por fim, o ensino 

superior tem uma duração normal de 4 anos, compreendendo o ensino universitário e o 

ensino politécnico. 
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Fonte: Ministério da Educação e Valorização dos Recursos Humanos 

A clara prioridade atribuída por Cabo Verde à educação dos recursos humanos - 

evidenciada pelo peso da despesa pública em educação nas despesas totais do 

Estado (17% em 2003) e, sobretudo, no PIB (8%) -, traduziu-se numa evolução positiva 

nos indicadores que permitem avaliar o nível de educação entre países. 

Com uma taxa de escolarização bruta de 73% (quadro 5), Cabo Verde situa-se ao nível 

da média dos países de rendimento médio e acima da média dos países em 

desenvolvimento (63%) para este indicador. A taxa de alfabetização de adultos, de 

76%, encontra-se ainda em níveis baixos comparativamente aos alcançados, em 
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média, pelos países de rendimento humano médio (90%). Não obstante os bons 

resultados já alcançados, existe ainda um longo caminho a percorrer no sentido de 

melhorar os resultados ao nível da educação, sobretudo no que respeita à 

escolarização de nível secundário e superior, uma vez que ao nível do ensino básico já 

existe uma cobertura total. 
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Taxa de Alfabetização de Adultos(1) (mais de 14 anos) 2003 % 75,7 

   - Homens 2003 % 85,4 

   - Mulheres 2003 % 68 

Taxa de Alfabetização de Jovens (% 15-24 anos) 2003 % 89,1 

Taxa de Escolarização Bruta Combinada(2) 2002/3 % 73 

Taxa de escolarização Líquida Primária(3) 2002/3 % 99 

Taxa de Escolarização Líquida Secundária(3) 2002/3 % 58 

Despesa Pública em Educação em % do PIB 2000/2 % 7,9 

Despesa Pública em Educação em % da Despesa Pública 
Total 2000/2 % 17 

Despesa Pública de Educação, por nível (% de todos os 
níveis)    

   - Primário 2000/2 % 43,8 

   - Secundário 2000/2 % 29,8 

   - Superior 2000/2 % 17,5 

Notas: (1) Percentagem da população com 15 anos ou mais que pode, com compreensão, ler e escrever um 
texto pequeno e simples sobre o seu quotidiano. 

(2) nº de estudantes matriculados nos níveis de ensino primário, secundário e superior, independentemente da 
idade, em % da população com a idade escolar oficial para os três níveis. Não inclui os alunos matriculados 

noutros países. 
(3) Número de estudantes matriculados num nível de educação, que tem a idade escolar oficial para esse nível, 

em percentagem da população que tem idade escolar oficial para esse nível. 

Fonte: Relatório do Desenvolvimento Humano de 2005, PNUD 

O crescimento acentuado do número de alunos e as assimetrias regionais em termos 

de oferta educativa, por um lado, e as restrições orçamentais impostas ao seu 

financiamento, por outro lado, constituem os principais problemas com que se debate o 

Sistema Educativo. Outros constrangimentos identificados pelo próprio Ministério são 

(i) a falta de formação adequada dos professores na generalidade dos níveis de 

ensino, (ii) as assimetrias regionais na qualidade do ensino básico, onde se verificam 

elevadas taxas de repetência, sobretudo no final da 1ª fase, enquanto que (iii) o ensino 
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secundário é demasiado teórico e o ensino técnico encontra-se desligado do ensino 

profissional e da realidade empresarial do país. 

Os problemas identificados impõem a necessidade de reformas no sector da 

Educação, numa perspectiva de adequação do sistema de ensino às necessidades do 

desenvolvimento. Tal implica o reequacionamento das práticas recentes e o 

estabelecimento de estratégias alternativas e parcerias reforçadas entre o Estado, o 

sector privado e a sociedade civil, para a melhoria da qualidade, da eficiência, da 

equidade e da pertinência da educação/formação. Algumas destas reformas estão já 

consideradas no âmbito dos instrumentos de planeamento que consubstanciam as 

linhas de orientação estratégica que o país se propõe seguir no médio/longo prazo, em 

particular no Plano Nacional de Acção de Educação para Todos (2003-2010). 

O esforço de escolarização desenvolvido pelo país nos últimos anos traduziu-se 

também num crescimento significativo do número de jovens que alcançam e 

completam o 12º ano (ver quadro 6) e que pretendem frequentar o ensino superior. 

Num contexto em que número total de bolsas nacionais e estrangeiras disponibilizadas 

tem vindo a diminuir e a oferta de cursos médios é restrita, a pressão para encontrar 

soluções de integração e de valorização destes jovens é tendencialmente maior, não 

obstante o aumento da oferta de cursos superiores no país e os esforços 

desenvolvidos para a constituição da Universidade de Cabo Verde. Esta situação de 

crescimento do número de alunos e diminuição do número de bolsas tem-se traduzido, 

obviamente, numa diminuição drástica da taxa de cobertura das bolsas para o ensino 

superior (quadro 6). 

Na atribuição de bolsas, têm sido privilegiados, a nível central, as bolsas para acesso 

ao ensino superior. Têm, no entanto, sido concedidas várias bolsas de características 

diversificadas integradas em acordos inter-municipais, ou concedidas por organizações 

privadas de diversas nacionalidades para o ensino técnico profissional e para cursos 

de formação profissional. A nível central, não há informação organizada sobre este tipo 

de cooperação. 
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1995/1996 1.325 610 46,04 588 96,39 

1996/1997 1.077 496 46,05 581 117,14 

1997/1998 1.259 567 45,04 665 117,28 

1998/1999 1.613 791 49,04 787 99,49 

1999/2000 2.551 1.250 49,00 630 50,40 

2000/2001 4.242 1.853 43,68 607 32,76 

2001/2002 5.065 2.312 45,65 469 20,29 

2002/2003 4.729 2.223 47,01 601 27,04 

2003/2004 4.863 2.529 52,00 479 18,94 

Fonte: Gabinete de Estudos e Planeamento/MEVRH 

3. A Importância e Adequação da Cooperação Portuguesa para Cabo Verde 

3.1. As Principais Linhas Orientadoras da Cooperação 

Os Programas Indicativos de Cooperação (PIC) são trienais e constituem-se como 

referência relativamente às linhas estratégicas de cooperação entre Portugal e Cabo 

Verde. Assim, o período considerado enquadra essencialmente três PIC (1996-1998, 

1999-2001 e 2002-2004). 

Estes PIC procuraram sempre articular-se com os Planos Nacionais de 

Desenvolvimento cabo-verdianos, cujas orientações estratégicas apontaram, no 

período em análise, para a prossecução do objectivo essencial de “assegurar o 

desenvolvimento económico e social auto-sustentado” assegurando uma articulação 

entre políticas de investimento, demográficas e de apoio social e de desenvolvimento 

de recursos humanos. 

Neste contexto, foi privilegiada, no PIC 1999-2001, a cooperação ao nível da 

educação, das infra-estruturas e do apoio social e cultural, nomeadamente no que 

concerne a aspectos relacionados com a Língua Portuguesa. Este PIC definia seis 

eixos de cooperação: 
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1. Valorização dos Recursos Humanos; 

2. Promoção das Condições Sociais e de Saúde; 

3. Apoio ao Desenvolvimento Sócio-Económico; 

4. Apoio à Consolidação das Instituições; 

5. Cooperação Inter-municipal; 

6. Cooperação Financeira e Multilateral. 

Os montantes previstos privilegiavam, ao nível sectorial, a educação e, dentro desta 

rubrica, assumiu particular relevo a política de bolsas e a criação/recuperação de infra-

estruturas no arquipélago. Apenas a cooperação financeira para este triénio assumiu, 

em termos financeiros, maior importância. 

O PIC 2002-2004 estabeleceu novamente seis eixos prioritários de cooperação, que 

integram agora novas áreas de intervenção, mais adequadas às necessidades de Cabo 

Verde neste período e tendo em conta o seu estado de desenvolvimento: 

1. Reforço à Estabilidade Macroeconómica; 

2. Apoio à Consolidação das Instituições; 

3. Valorização dos Recursos Humanos; 

4. Desenvolvimento de Infra-estruturas; 

5. Alargamento da Base Produtiva e Melhoria da Competitividade do Sector 

Empresarial Cabo-Verdiano; 

6. Valorização da Cultura e Preservação do Património Histórico. 

Mais uma vez, neste quadro de referência, a Valorização dos Recursos Humanos 

surge com uma dotação prioritária - ainda que equiparada em termos financeiros ao 

apoio previsto no âmbito do eixo 5, destinado à competitividade empresarial - 

principalmente se se compreender que, inserido no desenvolvimento de infra-

estruturas, se encontra englobado também o apoio às instituições de ensino cabo-

verdianas. 
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Pode-se afirmar que a cooperação portuguesa, no período em causa, privilegiou 

sempre a educação, onde as bolsas foram um instrumento importante. 

3.2. Os Grandes Números da Cooperação 

A cooperação portuguesa com Cabo Verde, apresentada em termos da evolução da 

APD entre 1999 e 2004, observa duas quebras significativas em 2002 e 2004, 

consequência, sobretudo, no primeiro período, da ausência de fundos para a rubrica 

“Ajuda a Programas e Ajuda sob a forma de Produtos”, que representou 63,1% da APD 

em 2001, e no segundo período, da redução em cerca de 35% dos montantes afectos à 

rubrica Educação (quadro 7). 
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Nota: os dados de 1999 disponibilizados em USD foram convertidos para euros com a taxa de câmbio 

1USD=188,17PTE. Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base em informação disponibilizada pelo IPAD e 
DAC/OCDE 

Das restantes rubricas nas quais se distribui a APD portuguesa, há que realçar a 

evolução crescente, com excepção do ano de 2001, da importância que as “Infra-

estruturas e Serviços Sociais” têm tido na cooperação bilateral entre os dois países 

(em 2003 e 2004 representa valores acima de 90% da APD - gráfico 3), com particular 

destaque para a educação, principalmente ao nível do melhoramento das redes 

escolares, mas também ao nível dos programas de formação, bolsas de estudo e 

disponibilização de materiais educativos. 
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A APD para a Educação sofreu oscilações significativas até 2002, mas aumentou 

claramente nos últimos dois anos analisados: em 2003, os valores da APD 

praticamente septuplicaram face a 2002 e, em 2004, embora tenham registado uma 

quebra significativa, mantiveram-se elevados face aos valores do início do período. 

Esta evolução permitiu reforçar o já significativo peso da Educação na rubrica “Infra-

estruturas e serviços sociais” (gráfico 4), verificando-se que, em 2003 e 2004, a 

Educação foi responsável por, respectivamente, 83% e 77% da APD portuguesa a 

Cabo Verde. Efectivamente, esta é a área de cooperação de maior especificidade de 

Portugal relativamente a Cabo Verde. Isto é, outros países têm contribuído activamente 

em relação a grande parte das outras áreas, enquanto que, no que concerne à 

educação in loco e à língua, dada a afinidade cultural existente, Portugal e Cabo Verde 

são dois parceiros naturais. 
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Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base em informação disponibilizada pelo IPAD 
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Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base em informação disponibilizada pelo IPAD 

O valor das bolsas atribuídas pelo IPAD a Cabo Verde no âmbito da APD cresceu entre 

1999 e 2001, ano em que atingiu o seu máximo, para depois decrescer para níveis 

equivalentes aos registados no início do período. Em termos relativos, o peso das 

bolsas do IPAD na APD para a Educação subiu de 28%, em 1999, para 67%, em 2001, 

mas registou em 2003 e 2004 um peso incipiente, em torno de 5%. 

Este decréscimo relativo justifica-se, em parte, pela aposta de Cabo Verde na 

consolidação de algumas infra-estruturas essenciais à superação dos obstáculos 

estruturais ao seu desenvolvimento, como são as infra-estruturas de ensino superior e 

de formação técnico-profissional, que representam um peso considerável na APD 

bilateral no sector da educação de Portugal para Cabo Verde38. 

 
38 Interessante seria também saber, para o período de referência, o peso da totalidade das bolsas 
contabilizadas para APD (sejam ou não disponibilizadas pelo IPAD) no sector da Educação, no 
entanto, a desagregação dos dados da APD não permite efectuar este cálculo. 
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Nota: as bolsas contabilizadas para APD não incluem os valores referentes às bolsas técnico-militares. 
Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base em informação disponibilizada pelo IPAD 
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I - Infra-estruturas e Serviços Sociais 7.570.154 38,6% 12.334.050 49,8% 6.702.996 26,1% 9.070.050 78,5% 34.764.061 97,6% 25.995.844 104,9%
    Educação 3.537.918 18,0% 7.571.863 30,6% 3.404.382 13,2% 3.852.619 33,3% 29.685.460 83,4% 18.990.872 76,7%
    Saúde 861.239 4,4% 697.415 2,8% 967.916 3,8% 1.368.934 11,8% 2.208.751 6,2% 1.816.154 7,3%
    Políticas em matéria de Pop./Saúde Reprodutiva 1.317 0,0% 37.230 0,2% 0,0% 0,0%  0,0% 85.010 0,3%
    Fornecimento de água e saneamento básico 0 0,0% 0,0% 56.195 0,2% 9.976 0,1% 10.000 0,0% 1.008.000 4,1%
    Governo e Sociedade Civil 362.446 1,8% 383.927 1,6% 141.987 0,6% 356.030 3,1% 638.130 1,8% 1.527.653 6,2%
    Outras Infra-estruturas e Serviços Sociais 2.807.234 14,3% 3.643.615 14,7% 2.132.516 8,3% 3.482.491 30,1% 2.221.720 6,2% 2.568.155 10,4%
II - Infra-estruturas e Serviços Económicos 4.975.336 25,3% 4.453.813 18,0% 1.883.081 7,3% 650.095 5,6% 113.206 0,3% -77.529 -0,3%
    Transporte e Armazenamento 4.160.478 21,2% 3.477.873 14,0% 1.136.706 4,4% 156.934 1,4% -196.832 -0,6% -205.770 -0,8%
    Comunicações 265.322 1,4% 396.502 1,6% 161.712 0,6% 3.731 0,0% 55.249 0,2% 24.082 0,1%
    Energia: Produção e Armazenamento 0 0,0% 24.007 0,1% 90.242 0,4% 221.132 1,9% 37.050 0,1% 0,0%
    Bancos e Serviços Financeiros 112.509 0,6% 58.893 0,2% 109.065 0,4% 125.124 1,1% 102.372 0,3% 104.159 0,4%
    Negócios e Outros Serviços 437.027 2,2% 496.538 2,0% 385.356 1,5% 143.174 1,2% 115.367 0,3% 0,0%
III - Sectores de Produção 263.523 1,3% 191.133 0,8% 359.876 1,4% 290.471 2,5% 346.113 1,0% 188.925 0,8%
 Agricultura, Silvicultura e Pescas 133.933 0,7% 117.641 0,5% 177.010 0,7% 148.044 1,3% 73.671 0,2% 15.245 0,1%
    Agricultura 121.877 0,6% 108.035 0,4% 177.010 0,7% 148.044 1,3% 58.581 0,2% 15.245 0,1%
    Silvicultura 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Pescas 12.056 0,1% 9.606 0,0% 0,0% 0,0% 15.090 0,0% 0,0%
 Indústria, Minas e Construção 78.610 0,4% 35.310 0,1% 41.875 0,2% 29.986 0,3% 196.174 0,6% 140.075 0,6%
    Indústria 0 0,0% 0,0% 11.413 0,0% 0,0% 0,0% 15.370 0,1%
    Indústrias Extractivas (minas) 78.610 0,4% 35.310 0,1% 30.462 0,1% 29.986 0,3% 196.174 0,6% 124.705 0,5%
    Construção 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Comércio e Turismo 50.979 0,3% 38.182 0,2% 140.991 0,5% 112.441 1,0% 76.268 0,2% 33.605 0,1%
    Comércio 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11.303 0,0%
    Turismo 50.979 0,3% 38.182 0,2% 140.991 0,5% 112.441 1,0% 76.268 0,2% 22.302 0,1%
IV - Multisectorial/Transversal 251.811 1,3% 90.424 0,4% 138.285 0,5% 486.891 4,2% 605.318 1,7% 1.034.126 4,2%

Sub-Total Sectorial 13.060.824 66,5% 17.069.420 68,9% 9.084.238 35,3% 10.497.507 90,9% 35.828.698 100,6% 27.141.366 109,6%
V- Ajuda a Programas e Ajuda sob a forma de Produtos 0 0,0% 0,0% 16.234.001 63,1% 0,0%  0,0% -1.120.000 -4,5%
VI - Acções Relacionadas com a Dívida 6.100.662 31,1% 5.425.480 21,9% 290.081 1,1% 806.666 7,0% -500.391 -1,4% -1.506.748 -6,1%
VII - Ajuda de Emergência 0 0,0% 1.845.552 7,5% 0,0% 0,0% 0,0% 5.000 0,0%
VIII - Custos Administrativos dos Doadores 0 0,0% 6.525 0,0% 5.621 0,0% 25.991 0,2% 153.747 0,4% 118.403 0,5%
IX - Apoio às Organizações Não Governamentais 304.103 1,5% 46.356 0,2% 67.686 0,3% 76.335 0,7% 4.000 0,0% 112.624 0,5%
X - Não Afectado/Não Especificado 163.005 0,8% 366.710 1,5% 39.029 0,2% 147.875 1,3% 125.316 0,4% 21.122 0,1%

>�>�N
%���N
 -���0��-�//5/9�����/�/��//5/9�����/����//5/9��������//5/9�������/
//5/9���������//5/9

Nota: *Taxa de câmbio 1USD=188,17PTE. Fontes: ICP/EPA/IPAD e DAC/OCDE 
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3.3. A Adequação da Política de Bolsas no Quadro da Cooperação 

3.3.1. A Articulação entre a Política de Bolsas Portuguesa e a Política Educativa 

Cabo-Verdiana, no quadro das Necessidades Reveladas pelo Mercado de 

Trabalho 

Desde a sua independência que Cabo Verde tem privilegiado uma política de 

desenvolvimento de pessoas, nomeadamente através do desenvolvimento das suas 

competências e habilitações. Esse foi o motivo que levou à assinatura do Acordo de 

Cooperação nos Domínios do Ensino e da Formação Profissional entre Portugal e 

Cabo Verde em 1976. 

Desde logo, a preocupação dos governantes foi de estabelecer escolas em todo o 

território de forma a permitir o acesso à educação a toda a população, tendo, para o 

efeito,  realizado um grande esforço na formação de professores. Simultaneamente, a 

estrutura da Administração Pública e das Empresas Públicas carecia também de 

técnicos graduados. 

Até ao início do período abrangido por esta avaliação, foi esta a prioridade dos 

governos de Cabo Verde no que respeita à política de valorização de recursos 

humanos. Com a abertura do mercado e a privatização de parte substancial da sua 

economia, a formação de técnicos para as empresas instaladas no território passou a 

ser considerada fundamental, apesar da pequena dimensão média do tecido 

empresarial nacional. No entanto, com o aumento da presença de ONG’s e com a 

instalação no território de algumas empresas resultantes de IDE, ampliou-se o 

mercado de trabalho para licenciados. 

Actualmente, Cabo Verde tem como objectivo transformar o seu país “numa plataforma 

atlântica para o conhecimento”. Toda a política de desenvolvimento endógeno dos 

cidadãos tem contribuído para isso. Esta política teve um reforço substancial com a 

selecção do país para benefício do Millenium Challenge Corporation39 que permitirá, 

 
39 Agência do Governo dos Estados Unidos que gere a iniciativa Millenium Challenge Account. A 
iniciativa MCA promove o desenvolvimento sustentado através de investimentos em projectos 
rentáveis, no sector privado e na capacitação nacional. 
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entre outros aspectos, investir no combate à pobreza, no desenvolvimento das 

comunicações e das redes viárias e de uma Sociedade do Conhecimento, através da 

construção de infra-estruturas e pólos de desenvolvimento de NTI’s. 

Ao encontro deste objectivo estratégico, vai também o fomento ao desenvolvimento de 

pólos universitários no seio do seu território. Actualmente, existem 3 estabelecimentos 

de ensino superior privados (dois deles instalados durante o período da presente 

avaliação) a operar em Cabo Verde e um conjunto de quatro Institutos públicos que 

proporcionam ensino de grau superior ao nível de bacharelato e licenciatura. 

Desenvolveram-se também cursos de pós-graduação ou de mestrado nestes 

estabelecimentos através de acordos com universidades portuguesas. 

No entanto, dada a carência de docentes universitários próprios e a efémera e 

intensiva contribuição de docentes de universidades estrangeiras, o ensino prestado 

nestes estabelecimentos não tem nem o prestígio, nem o reconhecimento de qualidade 

como os equivalentes proporcionados por universidades fora do território nacional. 

A aposta do Governo cabo-verdiano é pois no desenvolvimento de um ensino de 

qualidade através da constituição da Universidade de Cabo Verde, que possibilite não 

apenas formar os seus cidadãos, como constituir-se como um pólo de produção de 

conhecimento e de desenvolvimento regional, permitindo estabelecer a ligação entre a 

Europa, a América e os países africanos ocidentais. 

A planificação e constituição desta Universidade é aliás activamente apoiada pela 

cooperação portuguesa, estando diversas instituições portuguesas profundamente 

envolvidas neste processo. Neste contexto, e também com o objectivo de preparar 

docentes e quadros de investigadores para esta Universidade, tem a cooperação vindo 

a proporcionar um número cada vez maior de bolsas de mestrado e doutoramento. 

Esta é uma parte importante da estratégia enunciada, mas deve ser complementada 

com o desenvolvimento empresarial, tornado urgente com a perspectiva de maior 

escassez de ajudas provenientes da cooperação de países terceiros com a passagem 

de Cabo Verde a país de rendimento médio. O desenvolvimento empresarial e o auto-

emprego assumem, assim, uma importância determinante neste século. Segundo a 
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Directora do Gabinete de Estudos e Planeamento, para o desenvolvimento empresarial 

conta o Estado cabo-verdiano com o apoio da cooperação portuguesa e 

luxemburguesa. Importante será também assegurar a ligação entre a formação 

superior ministrada na universidade e as necessidades evidenciadas pela estrutura 

produtiva do País. 

3.3.2. Comparação e Complementaridade com as Bolsas Oferecidas por Outros 

Doadores 

A pressão para a atribuição de bolsas é cada vez mais importante ao nível dos jovens 

que completam com sucesso o 12º ano (ver quadro 6). Tem sido, no entanto, objectivo 

do Governo solucionar a questão da formação pós-secundária no seio do país, através 

da organização da Universidade de Cabo Verde. 

Durante o período pós-revolução, os países socialistas disponibilizaram um grande 

número de bolsas, pelo que existem muitos licenciados cabo-verdianos formados 

nestes países. O país com que se estabeleceu maior afinidade durante este período foi 

Cuba, que ainda hoje é um destino importante para os bolseiros cabo-verdianos, 

nomeadamente através da recente disponibilização de 150 vagas em Medicina para 

estudantes cabo-verdianos nas suas Universidades. 

A cooperação portuguesa ao nível de concessão de bolsas data de 1976, sendo, desde 

então, o país privilegiado em termos de formação universitária, com ou sem atribuição 

de bolsas. 

Como se pode verificar, pela consulta do quadro 8, são numerosas as bolsas e vários 

os países que as proporcionam a estudantes cabo-verdianos. Muitas destas não são 

aproveitadas por jovens cabo-verdianos dadas as condições modestas ou as 

dificuldades de natureza cultural. Esta diversidade tem, no entanto, a vantagem de 

permitir complementaridades interessantes com a cooperação portuguesa. É 

importante realçar, no entanto, que a atribuição de algumas bolsas por parte de alguns 

países destinam-se a co-financiar maioritariamente os estudos locais de cidadãos 

cabo-verdianos residentes nesses países ou a transferência de bolsas atribuídas por 

países terceiros, como é o caso das bolsas disponibilizadas pelo Senegal. 
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Argélia     7  13 

Brasil (p./grad.)     5 5 6 

Canadá      2 3 

Gov. Regional Canárias       10 

Cuba    31 8 9 4 

China 2 4 2 2 2 2 3 

Egipto  2      

Espanha       5 

Fed. Russa 11 12  15 20 9 18 

França    4   13 

Macau 2     1 1 

Marrocos  9 8 10 3  5 

Portugal (IPAD) 25 25 25 25 29 25 31 

Portugal (FCG) 6 6 6 8 12 13 3 

Portugal (FMG)      7  

R. Checa   1 1    

Senegal     3 16 15 

Tunísia  2   2  2 

Subtotal 46 60 42 96 91 89 132 

Gov. Cabo Verde em:        

   Brasil 98 135 98 95 23 10 14 

   Cuba 40 40 40   30 22 

   Portugal 223 275 230 200 80 29 36 

   Rep. Checa 3 1      

   Roménia  1      

Subtotal 364 452 368 295 103 69 72 

Formação Local:        

   Gov. Cabo Verde 135 178 220 216 275 188 195 

   IPAD      10 10 

   Coop. Francesa        

Subtotal 135 178 220 216 275 198 205 

TOTAL 545 690 630 607 469 356 409 

Fonte: Direcção de Formação e Qualificação de Quadros/DGESC/MEVRH 

Portugal é o país que, no seu conjunto, disponibilizou maior número de bolsas no 

período considerado (44% do total de bolsas para frequência de cursos no exterior, 

33% financiadas pelo IPAD), ainda que no último ano analisado (2003/4) se verifique 

 
40 Os valores apresentados não se referem ao número de bolsas disponibilizadas mas apenas às 
efectivamente aproveitadas por estudantes cabo-verdianos. 
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uma quebra na sua contribuição a este nível (26% das bolsas para frequência de 

cursos no exterior, praticamente financiadas pelo IPAD). 

A cooperação ao nível da educação não se estabelece apenas ao nível da atribuição 

de bolsas. Anualmente, a Direcção Geral do Ensino Superior atribui A Cabo Verde um 

conjunto de vagas nas universidades portuguesas isentas de propinas e com acesso 

às regalias proporcionadas pelo Sistema Nacional de Saúde e dos Serviços Sociais 

das Universidades. 

Uma vez que as vagas em algumas universidades portuguesas são reduzidas (como é 

o caso sintomático das Faculdades de Medicina), a cooperação de outros países é 

essencial para complementar a oferta formativa necessária a Cabo Verde. 

A cooperação francesa concede bolsas para formação interna desde 2004/2005, 

sendo, além de Portugal, até ao momento, o único país que apostou neste tipo de 

cooperação. 

4. As Bolsas IPAD: Processo de Atribuição e Impactos 

4.1. O Processo de Atribuição de Bolsas 

Anualmente, o número de bolsas e a sua natureza é estabelecida pela Comissão 

Paritária constituída ao abrigo do Acordo de Cooperação nos Domínios do Ensino e da 

Formação Profissional entre Portugal e Cabo Verde. 

Compete ao Governo Português através da Direcção Geral do Ensino Superior 

estabelecer as vagas existentes nos estabelecimentos de Ensino Superior em Portugal 

e informar a congénere cabo-verdiana. 

O processo de atribuição de bolsas é realizado a nível central pela Direcção Geral do 

Ensino Superior e Ciência do Ministério da Educação e dos Recursos Humanos de 

Cabo Verde, tendo em conta as vagas abertas e as bolsas disponibilizadas. 
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Anualmente, é aberto um período de candidaturas nacional para os finalistas do ensino 

secundário. Neste processo, cada candidato preenche um formulário onde estipula o 

curso que pretende frequentar, o respectivo estabelecimento de ensino e assinala 

sempre que pretenda aceder a uma bolsa. A selecção da bolsa a atribuir é da 

responsabilidade da Direcção Geral. Para o efeito, tem em linha de conta a média final 

de cada aluno. Esta é ponderada numa escala de 10 a 16 com os seguintes aspectos: 

� As condições económicas do agregado familiar (a ponderação privilegia aqueles 

que possuem menores rendimentos); 

� A proveniência (privilegiam-se os candidatos que provenham de concelhos/ilhas 

com menor índice de licenciados e com maior carência de quadros ou técnicos 

superiores); 

� O curso pretendido (privilegia os candidatos que se candidatem aos cursos 

definidos anualmente com maior importância estratégica para o desenvolvimento 

do país). 

Não existe qualquer discriminação ao nível do sexo ou da raça. A DGESC justifica esta 

questão garantindo ser o acesso completamente equitativo relativamente às questões 

levantadas, não só a montante do processo, como também no resultado final. 

Efectivamente, o número de bolsas atribuídas a indivíduos de sexo feminino é, em 

termos gerais, até ligeiramente superior ao atribuído a indivíduos de sexo masculino, 

em consonância com o que se verifica com a proporção de diplomados do ensino 

secundário (cf. quadro 6). 

Estão, assim, assegurados a equidade no acesso às bolsas, o não favorecimento, a 

protecção dos mais desfavorecidos e ainda os interesses estratégicos de Cabo Verde. 

Após completado o processo de recrutamento, os candidatos ao ensino superior são 

ordenados de acordo com a pontuação final obtida. Os candidatos com maior 

pontuação são distribuídos pelas bolsas do IPAD, apelidadas em termos internos de 

“Bolsas de Mérito”. Deste modo, na generalidade, as bolsas do IPAD são atribuídas a 

estudantes com médias muito elevadas e cuja ponderação com os aspectos 

seleccionados foi ainda potenciada. Pelos restantes, são atribuídas as bolsas 



 

  ��������	
����� 

���
�

atribuídas por outros países ou pelo Estado Cabo-verdiano. A título de exemplo, refira-

se que todos os ex-bolseiros contactados registavam uma média final do ensino 

secundário superior a 17 valores (na escala de 0 a 20 valores). 

Assim, estão criadas à partida as condições necessárias para o sucesso dos bolseiros 

do IPAD. Completado o período de formação em Portugal, quando do seu retorno, a 

sua empregabilidade é elevada. Uma vez que gozam de prestígio, são competitivos no 

acesso a empregos. 

O processo não é, no entanto, transparente para os candidatos. Os ex-bolseiros 

participantes no focus group nunca tiveram conhecimento das condições de acesso às 

bolsas. Dada a importância política que em termos internos a atribuição destas bolsas 

se reveste, o processo é conduzido com elevado rigor e isenção, apesar das pressões 

a que os técnicos da DGESC estão por vezes sujeitos. A suspeita de favorecimento de 

um candidato é um caso do foro criminal e com implicações políticas graves. A 

relevância da atribuição de bolsas e o acesso ao ensino superior é de primordial 

importância para uma faixa alargada da população e um erro na atribuição das bolsas 

requer frequentemente uma explicação em sede de parlamento cabo-verdiano. Não se 

registaram quaisquer queixas relativamente a esta fase do processo em nenhuma das 

instâncias contactadas (representação diplomática portuguesa, Ministério da Educação 

e Recursos Humanos de Cabo Verde, escolas, os próprios bolseiros ou ex-bolseiros 

contactados). 

O processo padece de elevada complexidade burocrática carecendo de um esforço 

suplementar de trabalho ao nível das diferentes instâncias devido ao período do ano 

em que se realiza. Assim, é com dificuldade que Portugal envia as listagem de vagas, 

pela difícil articulação entre a DGES e os estabelecimentos de ensino, queixando-se a 

DGESC de eventuais atrasos na chegada destas listagens, momento a partir do qual 

se desenrola em Cabo Verde todo o processo de selecção. Geralmente, este processo 

requer um esforço acrescido aos estabelecimentos de ensino que necessitam de 

recorrer à contratação de elementos externos aos serviços e a um esforço de 

articulação com os notários locais de forma a cumprir todo o processo administrativo 

necessário ao processo interno. O processo, iniciado nas escolas durante o mês de 
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Junho, deve estar completado até ao final do mês de Agosto, ou seja, todo o processo 

de selecção, ainda que antecipado nas escolas, deve ser realizado durante este mês. 

Todos os elementos que participam no processo (DGESC, escolas, consulado 

português, bolseiros e ex-bolseiros) se queixaram da enorme pressão e da dificuldade 

de cumprir os prazos estabelecidos e necessários para o cumprimento de todo o 

processo. 

Quando o processo de selecção se completa, os bolseiros têm um período (referido 

pelos próprios e pela DGESC, como muito curto) para a reunião de toda a 

documentação necessária para o cumprimento das formalidades exigidas, 

nomeadamente o pedido de visto de permanência em Portugal. Esta formalidade foi 

eleita pelos bolseiros e ex-bolseiros como a mais complexa. Ouvido o cônsul de 

Portugal na Praia, compreende-se que, no período em questão, o consulado recebe 

mais de 1.000 pedidos de visto. No entanto, foi-nos assegurado que o processo dos 

bolseiros, se estiver bem instruído, é despachado de forma prioritária, em menos de 

uma semana. 

Como habitualmente sucede em situações similares, todas as partes envolvidas neste 

processo, e ouvidas nesta avaliação, entendem haver responsabilidades de outros 

organismos e margem para melhorar os processos. Foi, no entanto, unânime entre os 

técnicos e dirigentes cabo-verdianos a opinião de que os prazos deveriam ser dilatados 

para um funcionamento mais eficaz de todo o processo. 

Confirmando esta tese, verificou-se que entre os ex-bolseiros ouvidos apenas um em 

oito conseguiu cumprir todos os prazos estipulados, encontrando-se no seu 

estabelecimento de ensino no início oficial do ano lectivo. Todos os restantes iniciaram 

o seu período lectivo inicial atrasado devido a atrasos processuais. 

O processo de atribuição de bolsas não se esgota no processo conducente à atribuição 

da bolsa e respectiva chegada do bolseiro a Portugal. A integração e socialização dos 

bolseiros são condições tão importantes como a ajuda financeira para o sucesso da 

sua formação e futura colaboração profissional com Portugal. 
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Relativamente a esta questão, constatámos várias dificuldades relatadas pelos ex-

bolseiros. Efectivamente, a condução e integração do aluno apenas funcionou 

devidamente em universidades ou cidades em que existia um núcleo activo de 

estudantes cabo-verdianos que prestaram o apoio necessário. Em algumas outras 

situações, foi referida a preocupação do Conselho Directivo do estabelecimento ou da 

Associação de Estudantes respectiva. A adopção de alguns procedimentos básicos 

como seja a elaboração e distribuição de um manual contendo instruções básicas 

sobre transportes, serviços públicos, regulamento da bolsa, contactos mais 

importantes, etc., poderia revelar-se de grande utilidade para os bolseiros no momento 

em que chegam ao país de acolhimento. 

O atraso no pagamento de bolsas no início do ano foi também referido como uma 

questão que, em alguns casos, levantou problemas aos bolseiros. 

4.2. Os Impactos da Política de Bolsas 

4.2.1. A Contribuição das Bolsas para o Desenvolvimento Económico e Social de 

Cabo Verde 

Os interlocutores auscultados no estudo conduzido em Cabo Verde referiram como 

positiva ou relevante a contribuição das bolsas para o desenvolvimento do país. 

Importa, contudo, compreender em que sentido foi relevante e positivo. 

Concentramo-nos, assim, na análise deste aspecto em torno das seguintes questões 

chave: 

� Os bolseiros regressam a Cabo Verde após a sua formação? Se não o fizerem, a 

contribuição para o desenvolvimento do país é nula? 

� Após o seu regresso, encontram trabalho? Exercem uma profissão para a qual 

obtiveram qualificação em Portugal? 

� Quais as áreas de actividade predominantes de emprego dos ex-bolseiros? 
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Efectivamente, nenhuma destas perguntas tem resposta quantificável, uma vez que 

não existem registos da actividade de ex-bolseiros, nem tão pouco é realizada a 

verificação do seu regresso. 

Do conjunto de entrevistas e inquéritos realizados, ficou claro que há uma cada vez 

maior taxa de regresso dos graduados por universidades estrangeiras, nomeadamente 

de Portugal. A DGESC não tem qualquer tipo de controle sobre estes dados; no 

entanto, é a entidade cabo-verdiana responsável pela equivalência da certificação 

universitária. Assim, os responsáveis garantiram que, apesar de o número de bolsas 

ter, em geral, diminuído (em particular, na proporção dos alunos diplomados do ensino 

secundário) e existir formação universitária disponível no país, o número de pedidos de 

equivalência solicitados tem vindo a aumentar anualmente. Para isto, alegam o facto 

de haver no país um sentimento generalizado de motivação e de consciência de 

desenvolvimento, bem como o facto de muitos países, tradicionalmente receptivos à 

imigração, entre os quais Portugal, terem as fronteiras fechadas ou semi-fechadas, não 

conferindo vistos a cidadãos estrangeiros findo o período de formação. Por outro lado, 

a disponibilidade de empregos nesses países é cada vez menor e as condições de 

trabalho em Cabo Verde têm melhorado consideravelmente. 

Esta questão, quando colocada a ex-bolseiros, teve uma reposta em consonância com 

esta perspectiva. Apesar de todos os ex-bolseiros entrevistados terem retornado ao 

país, esse não era, necessariamente, um pressuposto à partida ou tão pouco a sua 

intenção inicial. No entanto, o regresso foi a melhor solução. Se, por um lado, o salário 

em Cabo Verde é inferior a Portugal, as condições de trabalho e sentido de utilidade, o 

prestígio, a integração social e familiar é vantajosa; por outro lado, a dificuldade em 

encontrar uma saída profissional na área de formação de cada um em Portugal, 

acabaram por ditar a opção de regresso. 

Esta perspectiva é também corroborada pelos Directores das Escolas Secundárias, 

que. afirmam que os jovens que frequentam as suas escolas têm uma perspectiva um 

pouco diferente da existente há alguns anos atrás. Se a vontade de sair é para todos 

uma evidência, a motivação para ficar com os seus familiares e a verificação da 

melhoria das condições de vida levam a que a perspectiva de estabelecimento futuro 

na sua terra natal faça já parte dos planos dos jovens. 
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O prestígio de frequentar uma universidade portuguesa em Cabo Verde é muito 

valorizado, existindo clubes e associações de ex-alunos da Universidade de Coimbra, 

Porto, Lisboa, Aveiro, etc., que, de forma indirecta, promovem a empregabilidade dos 

novos membros. Para além disso, a afinidade cultural e histórica existente costuma 

ditar as universidades portuguesas como primeira escolha entre os alunos que 

finalizam o ensino secundário. 

Apesar de existir já desemprego de licenciados, este, segundo o Gabinete de 

Planeamento, fica-se a dever à intenção de grande parte dos licenciados de se 

estabelecer na Praia ou no Mindelo. A própria Administração Pública ainda é deficitária 

em quadros superiores em concelhos mais remotos. Este desemprego é, pois, 

temporário. No entanto, foi referido encontrarem-se os quadros de pessoal da 

Administração já completos em algumas localidades, não se perspectivando por muito 

tempo a continuação de emprego no Estado como saída profissional para os 

licenciados do ensino superior. Segundo alguns, esta não é uma questão que se 

coloque, para já, aos ex-bolseiros, uma vez que estes são uma elite dentro da elite dos 

licenciados. Efectivamente, os ex-bolseiros consultados estabeleceram-se 

recentemente e, à excepção de um, exercem a profissão para a qual estudaram na 

Praia. O bolseiro que constitui a excepção referida tem, até ao momento, trabalhado 

sempre em projectos sediados na Praia, tendo, no entanto, encontrado emprego no 

âmbito da sua profissão noutra ilha. 

A orientação para as ciências da educação e sociais tem dominado, até ao momento, 

as qualificações obtidas, o que, efectivamente, corresponde aos objectivos do governo 

no apoio social, no desenvolvimento dos recursos humanos e no combate à pobreza. 

Neste âmbito, pode afirmar-se que Cabo Verde conseguiu registar, nos últimos anos, 

uma evolução extraordinária, tendo-se verificado, na maior parte dos casos, a opinião 

de ser o desenvolvimento que se sente em Cabo Verde consequência da política de 

formação de quadros, nomeadamente em Portugal. 
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4.2.2. As Bolsas como Instrumento de Ligação Cultural e Económica entre 

Portugal e Cabo Verde 

Quando questionados sobre o contacto, durante o seu percurso profissional, com 

instituições ou empresas portuguesas, os ex-bolseiros referem contactos pouco 

frequentes. No entanto, quando entrevistados, os ex-bolseiros, como outros ex-

graduados pelas universidades portuguesas, revelam, não apenas a manutenção dos 

seus laços com ex-colegas e professores, como o desenvolvimento do gosto pela 

cultura portuguesa. Todos demonstraram alguma nostalgia e vontade de um dia poder 

voltar a visitar Portugal. 

No entanto, não desprezando o impacto cultural do período passado fora do país, no 

actual exercício da sua actividade não foi referido ou foi referido como pouco 

importante o facto de terem frequentado um curso em Portugal. 

O papel das bolsas no estabelecimento das relações políticas é, no entanto, óbvio. As 

bolsas portuguesas são cobiçadas pelos jovens, porque são as de maior prestígio e 

também as que concedem melhores condições. Para o governo cabo-verdiano, é muito 

importante a manutenção deste tipo de cooperação. A importância política das bolsas 

extravasa o mero conceito de utilidade que possam ter, constituindo-se como um 

elemento importante na relação entre os dois Estados. 

5. Conclusões e Recomendações 

A atribuição anual de bolsas de estudo tem sido um pilar importante da Cooperação de 

Portugal com Cabo Verde. Dada a sua importância política e o respectivo impacto 

social, não se perspectiva que deixe de o ser. 

Entre 1995 e 2003, a atribuição de bolsas decorreu da forma estipulada, havendo 

evidências de se ter cumprido, na generalidade, os objectivos para os quais se 

desenvolveu este instrumento de cooperação. Não se pode, no entanto, deixar de 

referir que o processo administrativo organizado para o implementar foi, em muitas 

situações, pouco eficaz, tendo desenvolvido um conjunto de reclamações anuais que 

não se podem ignorar. É o caso do atraso do envio das vagas disponíveis nos 
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diferentes estabelecimentos de ensino português para o Ministério da Educação e da 

Valorização dos Recursos Humanos, que acaba por culminar, através de um efeito 

dominó administrativo, no atraso com que os bolseiros conseguem chegar a Portugal, 

geralmente após o início do ano lectivo, do atraso do pagamento das bolsas no início 

do ano lectivo e da falta de clarificação e complexidade do sistema de pedido de 

renovação de bolsas. 

Deve-se dizer também que o processo funcionou apesar das várias dificuldades que 

anualmente se colocavam, graças ao esforço e capacidade de sacrifício de 

funcionários das várias administrações, que, em períodos críticos, ultrapassaram, em 

muito, as suas obrigações por forma a garantir condições para a atribuição de bolsas e 

a chegada dos bolseiros aos respectivos estabelecimentos de ensino. Com o advento 

das novas tecnologias de comunicação e de gestão de processos, é possível e 

desejável alterar o processo de forma a que se torne mais célere e eficaz. 

Apesar destas dificuldades, reconhece-se eficácia ao sistema, sendo, no entanto, 

possível alcançar melhores resultados, se repensado o sistema administrativo que se 

inicia com a atribuição de vagas nas universidades e termina com a integração do 

bolseiro na vida da respectiva universidade. 

As bolsas do IPAD contribuíram, de facto, para a transferência de conhecimentos 

novos e competências para Cabo Verde, melhorando significativamente, e de forma 

reconhecível, o potencial cultural, cientifico e tecnológico do país. 

Os bolseiros, após terminado seu percurso escolar, viram as suas perspectivas 

profissionais muito ampliadas no seu próprio país. O regresso foi sempre uma questão 

de opção dos próprios, não havendo, no entanto, nenhum mecanismo formal activo que 

permita impedir a “fuga de cérebros”. 

O processo de atribuição das bolsas é realizado com grande rigor e o sistema garante 

a igualdade de oportunidades relativamente ao género, à raça ou religião, privilegiando 

as pessoas de menores rendimentos familiares e ponderando o interesse estratégico 

que a formação a que o potencial bolseiro se candidata tem para o país. 
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O número de bolsas atribuídas a bolseiros de instituições de ensino superior cabo-

verdiano foi importante relativamente às bolsas atribuídas em Portugal no último triénio 

analisado. A política de cooperação portuguesa tem contribuído, com efeito, de forma 

substantiva, para o desenvolvimento de instituições de ensino superior em Cabo 

Verde, quer ao nível das instalações, quer ao nível da formação de docentes. Nesta 

fase do desenvolvimento das instituições universitárias cabo-verdianas, a cooperação 

entre as universidades portuguesas e estes estabelecimentos revela-se fundamental 

para ambas as partes. 

As ligações culturais entre Portugal e Cabo Verde são asseguradas de diferentes 

formas. As bolsas, portuguesas ou não, são um aspecto de enorme relevância na 

política interna da República de Cabo Verde. A frequência de cursos de ensino 

superior em Portugal estabelece vínculos culturais profundos entre aqueles que os 

realizaram. A atribuição de bolsas é um elemento importante, não apenas para a 

garantia de frequência destes cursos, como também para a sua realização com 

sucesso. A presença de Portugal na economia de Cabo Verde é, por outro lado, muito 

evidente. Os bolseiros do IPAD são geralmente bem acolhidos nessas organizações, 

ainda que, em muitas situações de formação ao longo da vida, as empresas em 

questão mantenham a opção de formação em Portugal ou por empresas ou instituições 

de ensino portuguesas, sem qualquer estímulo financeiro por parte de qualquer dos 

governos. Assim, as bolsas portuguesas têm, não apenas uma importância significativa 

para aqueles a quem foi facultada a possibilidade de frequentar um curso superior, 

como também para a globalidade dos jovens cabo-verdianos, que vêem nestas bolsas 

uma hipótese de progresso e prestígio na sua futura carreira profissional e pessoal. A 

política portuguesa de bolsas encontra-se, assim, profundamente enraizada na actual 

cultura cabo-verdiana, não assentando nos indivíduos, mas tendo amplo reflexo na 

sociedade. A sua importância, viabilidade e persistência não é questionada por 

nenhuma das pessoas ouvidas em Cabo Verde. 

Segundo os entrevistados que estudaram em Portugal, ex-bolseiros e não ex-bolseiros, 

a memória e a relação com o país revela-se pelo elo sempre presente na resolução 

dos problemas que se colocam diariamente. 
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As bolsas portuguesas do IPAD são as de maior prestigio em Cabo Verde, não apenas 

pelo seu valor pecuniário, que se encontra entre os mais elevados, mas também pelas 

garantias de pagamento que oferece. As bolsas de outros países impõem, em alguns 

casos, condicionantes importantes como, por exemplo, o tempo e tipo de cursos ou 

estabelecimentos a frequentar. São também, diversas vezes, pagas em géneros, isto é, 

é proporcionado ao bolseiro transporte, estadia, alimentação e material didáctico, não 

havendo, ou verificando-se apenas de forma parcial, o pagamento de ajuda pecuniária. 

Em Cabo Verde, não foi possível encontrar ex-bolseiros que não tenham completado o 

seu percurso formativo. No entanto, quando questionados sobre a questão da perda do 

direito às bolsas, aqueles que conheciam situações referiram-se sempre ao isolamento 

e à dificuldade em conseguir resultados positivos nas instituições de ensino em que 

esses elementos se encontravam como causas para o insucesso e respectiva perda de 

bolsa. 

O advento da Universidade de Cabo Verde, o aumento da procura de cursos 

superiores e a escassez das saídas profissionais tradicionais no período considerado 

irá alterar a forma de cooperar nesta área. 

Efectivamente, evitar o êxodo anual de estudantes para realização de estudos que 

podem facilmente ser realizados no arquipélago parece ser uma solução mais 

interessante que a manutenção do sistema, tal como se encontra desenhado. A 

cooperação portuguesa está, aliás, fortemente empenhada na constituição desta 

Universidade e, de alguma forma, lidera o processo, tendo como principais parceiros o 

próprio Estado de Cabo Verde e o Brasil. Parte do esforço de cooperação deverá, 

assim, ser transferido para a realização de formação universitária com qualidade 

equivalente à que aufeririam em Portugal. Para o alcance deste objectivo, é necessário 

um esforço importante de colaboração da parte das universidades portuguesas para a 

implementação de cursos que permitam corresponder às necessidades de 

competências de nível superior em Cabo Verde. 

Esta será, certamente, uma forma de incrementar a eficiência do sistema. No entanto, 

terá um custo elevado em termos de reconhecimento e de ligação efectiva em termos 

culturais, afectivos e profissionais entre o ex-bolseiro e Portugal. 
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Esta política de apoio ao funcionamento da Universidade de Cabo Verde e a atribuição 

de bolsas de estudo locais não deve, no entanto, substituir, antes complementar, a 

tradicional vinda de estudantes a Portugal, através de bolsas concedidas para o efeito. 

Não apenas como forma de formar docentes universitários através de mestrados e 

doutoramentos, mas também privilegiando a concessão de bolsas de estudo de 

licenciatura em Portugal para algumas áreas onde não poderão ser realizados cursos 

no território cabo-verdiano por motivos de insuficiência de procura. 

Paralelamente a esta política de bolsas de estudo universitárias, é fundamental a 

realização de formação de nível médio ou de formação profissional em Cabo Verde. 

Esta área complementar, mas não menos importante que o pólo universitário, deveria 

ser equacionada na cooperação, sob pena de Cabo Verde passar a ter, como Portugal, 

grande necessidade de quadros médios qualificados. 

A integração das pessoas na vida activa e actividade económica são dois conceitos 

que estão intimamente relacionados. Não faz sentido apoiar o desenvolvimento de uma 

Universidade se a economia do país e o respectivo tecido empresarial não acompanhar 

este desenvolvimento. Faz parte dos objectivos do Governo de Cabo Verde o 

desenvolvimento do espírito empresarial e o fomento ao investimento, nomeadamente 

através do auto-emprego. 

Esta é uma medida fundamental para a plena integração da Universidade no meio 

económico e social. O sucesso desta Universidade poderá estar não apenas 

condicionado pela qualidade do ensino que prestará, como também pela proximidade 

das organizações para as quais formará recursos humanos e desenvolverá linhas de 

investigação. 

O desenvolvimento do empreendedorismo entre os cabo-verdianos é assumido como 

uma prioridade pelo Governo cabo-verdiano. No entanto, a inserção de programas 

promotores deste no seio do sistema educativo não está programada. Recomenda-se, 

assim, uma política integrada de desenvolvimento dos mecanismos necessários para a 

realização de uma sociedade do conhecimento, como consta no programa do Governo 

cabo-verdiano, integrando na cooperação portuguesa instrumentos que permitam 

contribuir para o sucesso das estruturas em que se dá o apoio empenhado à 
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valorização dos recursos humanos e do espírito empreendedor e de iniciativa 

empresarial, garantindo, desta forma, o efeito multiplicador e catalisador desta 

cooperação. 
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