DECLARAÇÃO
Cooperação no domínio da avaliação independente e acreditação de instituições
e cursos de ensino superior no espaço da
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP)

Considerando que a expansão e diversificação dos sistemas de ensino superior em
vários países da CPLP e a expansão da procura de ensino superior em todos eles
justificam a oportunidade de criação, a nível da CPLP, de um mecanismo de
cooperação entre as entidades responsáveis pela avaliação e acreditação de cursos e
instituições de ensino superior em cada país;
Decididos, assim, a reforçar a cooperação no domínio da avaliação independente de
instituições e cursos de ensino superior no espaço da CPLP, visando reforçar a
qualidade das formações oferecidas e o seu reconhecimento mútuo e internacional;
Os Ministros responsáveis pelas políticas de ciência, tecnologia e ensino superior da
CPLP, ou seus representantes, reunidos em Lisboa, em 29 de Agosto de 2009,
decidem promover um encontro anual das entidades nacionais responsáveis pela
avaliação e acreditação de instituições e cursos de ensino superior e pelo
reconhecimento de diplomas em cada país da CPLP, a quem solicitam um esforço
de partilha de experiências e de informação, assim como a eventual elaboração de
propostas destinadas à concretização de uma verdadeira rede de informação e
avaliação neste domínio.
A Reunião Ministerial desde já decide solicitar ao Secretariado da CPLP o
acompanhamento desta decisão e a elaboração, após consulta às autoridades
nacionais, no prazo de seis meses, de um primeiro roteiro da legislação, instituições
e actividades relativas à avaliação independente de instituições e cursos de ensino
superior.

Lisboa, 29 de Agosto de 2009

Ministério da Ciência e Tecnologia da República de Angola

Maria Cândida Pereira Teixeira
Ministra da Ciência e Tecnologia
_____
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Ministério da Ciência e Tecnologia da República Federativa do Brasil

Marco Antônio Zago
Presidente do CNPq
(pelo Ministro da Ciência e Tecnologia Sérgio Machado Rezende)
_____

Ministério da Educação da República Federativa do Brasil

Jorge Almeida Guimarães
Presidente da CAPES
(pelo Ministro da Educação Fernando Haddad)
_____

Ministério da Educação e Ensino Superior da República de Cabo Verde

Vera Duarte Lobo de Pina
Ministra da Educação e Ensino Superior
_____

Ministério da Educação Nacional, Cultura e Ciências da República da Guiné-Bissau

Aristides Ocante da Silva
Ministro da Educação Nacional, Cultura e Ciências
_____

Ministério da Ciência e Tecnologia da República de Moçambique

Alsácia Atanásio
Directora do Fundo Nacional de Investigação
(pelo Ministro da Ciência e Tecnologia Venâncio Massingue)
_____
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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da República Portuguesa

José Mariano Gago
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
_____

Ministério da Educação e Cultura da República Democrática de São Tomé e Príncipe

Jorge Bom Jesus
Ministro da Educação e Cultura
_____

Ministério da Educação da República Democrática de Timor-Leste

João Câncio Freitas
Ministro da Educação
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