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RIAIPE3 - Programa Marco Interuniversitário para 
uma Política de Equidade e Coesão Social 
na Educação Superior

O projecto Riaipe3 foi concebido com base numa rede já existente desde 
2006, a Rede Iberoamericana de Investigação em Políticas de Educação, que teve 
como objectivo central coordenar a investigação no campo da análise das políti-
cas educativas, que as equipas que a integraram desenvolveram. O resultado mais 
importante do trabalho desenvolvido pela rede foi, sem dúvida, a transferência 
de conhecimentos entre as equipas, em termos de epistemologias, metodologias 
e práticas. 

Em 2010 o Programa Marco Interuniversitário para uma Política de Equidade 
e Coesão Social na Educação Superior da rede RIAIPE3 foi aprovado (e conse-
quentemente co-financiado) pelo programa Alfa III da União Europeia. Trata-se de 
um projecto de cooperação entre a União Europeia (UE) e a América Latina (AL), 
envolvendo uma vasta rede composta por 30 equipas de Instituições de Ensino 
Superior de catorze países da AL e seis países da EU, contando ainda com três 
equipas associadas.

Ao considerar a desigualdade e a exclusão como determinantes na tendência 
das políticas de equidade e inclusão nas Instituições de Ensino Superior (IES) da 
região da AL, é necessário abordar a problemática com uma perspectiva que ema-
ne do interior dos sistemas de educação superior nacionais (políticas de inclusão 
nas IES, sistemas de governo, pertinência dos programas universitários, projectos 
de vinculação) e também, de acordo com a dinâmica externa e o contexto global 
no qual nos movemos, da necessidade premente de manter um elevado grau de 
colaboração entre as IES para reconhecer as diferentes dimensões do problema 
(falta de uma agenda comum para a equidade, políticas e normas comuns adequa-
das a cada contexto, implementação de actividades de diagnóstico temático para-
lelas). Isto permitirá identificar as suas causas, factores determinantes e impacto 
de futuro na região, a fim de superar a desigualdade e exclusão como estratégia 
para alcançar o desenvolvimento sustentável das sociedades. Este é o desafio 
mais urgente e importante do presente para os países e as IES da AL têm um papel 
primordial neste desafio.

A proposta RIAIPE3 situa as próprias universidades no centro nevrálgico das 
mudanças nos sistemas de Educação Superior convertendo-as em agentes activos 
dos procesos de coesão e desenvolvimento a partir de uma perspectiva de conhe-
cimento situado local, nacional, regional e internacionalmente. 

O projecto iniciou-se em Dezembro de 2010 e, desde então, as actividades 
do Riape3 têm-se dividido em 3 eixos. A elaboração de relatórios. Os relatórios 
institucionais (correspondentes à IES de cada parceiro), num primeiro momento, 
e os relatórios nacionais que estarão prontos no último trimestre do ano. Aliás 
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esse será um período decisivo para o projecto ao nível da investigação científica, 
com a entrega, debate, normalização e posterior disponibilização ao público dos 
mesmos. As actividades organizadas pela Riaipe. A 1.ª reunião, o Kick-off Mee-
ting, de fulcral importância para o projecto, realizou-se a 24 de Março de 2011 em 
Lisboa. Todas reuniões são fundamentais, pois visam a troca de experiências e de 
boas práticas e com base na documentação produzida pelos parceiros uma análi-
se profícua das realidades específicas de cada país e/ou universidade. Até agora 
já foram realizadas três reuniões sub-regionais na AL - países Andinos, Mercosul 
e América-Central; em Novembro realizar-se-à a reunião AL-UE na Bolívia. As ac-
tividades onde os parceiros Riaipe participam. A participação de parceiros em 
encontros é também um formato de aprendizagem que se começa a implementar. 
Salientamos a participação da equipa de Valência no FIEALC, da equipa da UNAM 
na conferência da Red Pila e da equipa da ULHT no CONLAB.

Todas as actividades são divulgadas no site, com posterior publicação de uma 
síntese e respectiva documentação, caso exista. No último trimestre do ano ini-
ciaremos a publicação de uma newsletter, esperando dar a conhecer e apelar ao 
debate quer da comunidade científica, quer da sociedade civil.

Ana Carrapato, Elsa Estrela & António Teodoro (CeiEf- ULHT)     

XI Congresso Luso Afro Brasileiro de Ciências Sociais

Decorreu na Universidade Federal da Baía (UFBA), entre os dias  7 a 10 de 
Agosto de 2011, o XI Congresso Luso Afro Brasileiro de Ciências Sociais, cujo 
tema aglutinador era Diversidades e (Des)Igualgualdes. Este Congresso organi-
zou-se em onze eixos temáticos com modalidades de participação em grupos de 
trabalho,  mesas redondas e comunicações individuais. 

Foi gratificante termos investigadores do CeiEF (ULHT) a participarem neste 
evento científico nas diferentes modalidades. António Teodoro e Rosilda Arruda 
Ferreira coordenaram o grupo de trabalho A Equidade e a Pertinência Social das 
Instituições de Ensino Superior da América Latina. Este grupo de trabalho decor-
reu da constituição de uma vasta rede de cooperação entre a União Europeia e a 
América Latina (AL) no âmbito do programa Alfa, designada Riaipe 3, composta 
por IES de 13 países da AL e 6 países da EU, inclusive Portugal, contando nomea-
damente com a colaboração da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI). 
Esta rede tem presentemente como objectivo principal a reforma e modernização 
das instituições e dos sistemas de educação superior nos países participantes da 
AL, prestando especial atenção aos grupos menos favorecidos e vulneráveis e aos 
países mais pobres da região. 

Manuel Tavares, juntamente com Aurenéa Maria de Oliveira, Drance Elias da 
Silva e Márcia Karina da Silva, coordenou o grupo de trabalho  - Pluralismo e com-


