
 
Exmos. Senhores, 
 
As Universidades do Porto e de Aveiro vão organizar no Porto, no dia 28 de Setembro, das 14h30 às 17h00, 
um seminário de apresentação do projecto BEFLEX PLUS Benchmarking Flexibility in Bologna Reforms. 
 
O projecto BEFLEX Plus (www.eucen.org/BeFlexPlus/index.html) teve início em 2006 com a sigla BEFLEX 
(www.eucen.org/BeFlex/index.html) , foi coordenado por EUCEN (www.eucen.org), foi financiado pela 
Comissão Europeia no programa Erasmus Multilateral Projects (Modernisation of Higher Education) e está na 
fase de disseminação de resultados. Surge, deste modo, este seminário para o qual se convidam os 
responsáveis pela administração do processo de Bolonha, os que implementam estas reformas e os que se 
interessam por esta mudança endógena e exógena no Ensino Superior. 
 
A Aprendizagem ao Longo da Vida (ULLL - University Lifelong Learning) não tem tido um interesse elevado na 
agenda do processo de Bolonha. As universidades têm estado ocupadas com a aplicação das mudanças 
associadas à reforma dos ciclos LMD. A primeira sondagem do "estado da situação" em ULLL mostra que as 
universidades estão, em geral, a começar a pensar como podem usar esses processos para desenvolver 
formatos novos de ULLL e a iniciar o processo de compreensão de várias iniciativas europeias (EQF, NQF, 
LOs, QA, ...). Algumas universidades começaram a tirar partido das potencialidades oferecidas por estes 
desenvolvimentos enquanto que outras tencionam fazê-lo no futuro. 
Existe uma necessidade de acompanhar os progressos em ULLL a fim de informar os políticos e os decisores, 
para partilhar boas práticas e para impulsionar este processo de desenvolvimento de ULLL. 
 
BEFLEX destina-se a auscultar a forma como a flexibilidade, oferecida pelas reformas de Bolonha e as 
ferramentas respectivas, estão a ser usadas para desenvolver ULLL. O projecto visa contribuir para a 
utilização de ferramentas de Bolonha para apoiar e para promover parcerias regionais de aprendizagem, 
identificando diferentes modelos de colaboração entre universidades e outras partes interessadas em 
promover a participação e o desenvolvimento através de ULLL. 
 
O projecto produziu: 
 
     * Uma revisão do desenvolvimento de ULLL e da utilização das ferramentas do processo de Bolonha; 
     * Seminários com diferentes actores regionais, envolvendo universidades, empresas, sindicatos, 
formadores, etc,; 
     * Uma conferência Europeia para informar políticos, gestores e decisores institucionais, regionais, 
nacionais e Europeus sobre o resultado da análise; 
     * Quatro eventos de formação para promover o desenvolvimento da partilha das melhores práticas de 
parcerias regionais em ULLL; 
     * Divulgação de materiais recorrendo à Internet, publicações, conferências e artigos. 
 
Programa Seminário 
 
14:30 - Apresentação do Projecto BEFLEX - Profa. Estela Pereira, Expert 
 
15:00 - Casos de Estudo e Conclusões Principais do Projecto - Profa. 
Harinder Lawley, Expert, Reino Unido  
 
15:30 - Intervalo para café 
 
16:00 - Continuação e debate - Profa. Harinder Lawley, Expert, Reino Unido e Prof. Alfredo Soeiro, 
Universidade do Porto 
 
Inscrições: 
Inscrição obrigatória e gratuita até 18 de Setembro de 2009 - enviar mensagem electrónica para 
educacao.continua@reit.up.pt, com nome, e-mail, telefone de contacto e Instituição de pertença.  
 


