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CRIAÇÃO

MISSÃO

OBJETIVO

Agência Reguladora do Ensino Superior - ARES
v A ARES foi criada pelo Estado, através do Decreto Lei, nº 121/VIII/2016,

de 24 de março, enquanto Autoridade administrativa independente, que
tem por finalidade, garantir a qualidade do ensino superior;

v Garantir o cumprimento da lei e das normas vigentes, através da
fiscalização, controlo e avaliação do funcionamento dos IES, favorecendo
a eficácia e qualidade através de uma estrutura sólida e um quadro
pessoal qualificado;

v Criar um sistema nacional de garantia da qualidade do ensino superior
através da implementação de um sistema de avaliação, acreditação e
fiscalização das IES e dos seus Ciclos de Estudos e dos sistemas internos
de garantia da qualidade;
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Avaliação e Acreditação das Instituições de Ensino Superior e dos seus Ciclos 
de Estudos;

Reconhecimento de Graus e Diplomas conferidos por instituições de ensino 
superior estrangeiras;

Organização e manutenção de um sistema de informação sobre o ensino 
superior;

Desempenho das funções de fiscalização e controlo do funcionamento das 
instituições de ensino superior públicas e privadas.

FINS

VISÃO
Ser uma Agência Reguladora de reconhecida idoneidade que zela pela regulação e 
credibilização do ensino superior, promovendo a qualidade dos diplomas, a 
competitividade e a excelência em benefício do desenvolvimento do país;



Instituições de Ensino Superior cabo-
verdianas

v Cabo Verde possui 10 Instituições de Ensino Superior, sendo duas 
Públicas e oito Privadas:
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Sistema de Garantia de Qualidade: Avaliação e Acreditação das Instituições de 
Ensino Superior (IES) e dos seus Ciclos de Estudos (CE)

v As IES, deverão criar Sistemas de Garantia de Qualidade Interna do seu desempenho e dos
CE por si ministrados, visando promover uma cultura institucional Interna de Garantia da
Qualidade;

v Durante os anos 2019 – 2021, a ARES tem efetuado visitas inspetivas e processos de
Avaliação e acreditação de ciclos de estudos às IES.

v Dados estatísticos: Avaliação de ciclos de estudos efetuada: em 2019 – 9 ciclos de estudos
e em 2021 - 18 ciclos de estudos, sendo 16 Licenciaturas e 2 Mestrados. Acreditação de
ciclos de estudos - 202 CE em funcionamento.

v Os atos e formalidades dos procedimentos de Acreditação das IES e dos seus CE são
praticados e registados na plataforma eletrónica gerida pela ARES, na qual, deverão ser
submetidos todos os documentos ou informações pertinentes.
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Estatísticas da Plataforma Digital

10
IES

1149
Docentes

202
Ciclos de 
Estudos

21
Processos

de Avaliação
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PLATAFORMA DIGITAL 
DA ARES

v Solução Web/mobile que permite a interação das diversas IES
de modo a melhorar a interação, permitindo que as interações
sejam coordenadas;

v Permite gerir de forma informatizada todos os procedimentos
avaliativos da ARES;

v Permite a todos o intervenientes, terem acesso online aos
processos, recolher e disponibilizar dados online relativos
ao ensino superior;

v Garantir uma maior controlo e maior rapidez e flexibilidade na
resolução de processos;
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Módulos Geridos na Plataforma Digital

PDIES Módulo de Gestão dos Docentes e dos Ciclos
de Estudos

AVAL

PARCE

AVAI

RGDE

Módulo de Avaliação dos Ciclos de Estudos

Módulo de Acreditação dos Ciclos de Estudos

Módulo de Avaliação Institucional

Módulo de Reconhecimento de Graus 
e Diplomas Estrangeiros
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Módulo RGDE
Reconhecimento de Graus e Diplomas Estrangeiros

ü Permite fazer a tramitação 
documental dos processos 
de Reconhecimento de Graus 
e Diplomas Estrangeiros de 
modo virtual

ü A submissão dos documentos, 
poderá ser feito online em 
qualquer parte do mundo, 
basta estar conectado a 
internet;

ü As Certidões são emitidas 
automaticamente online, sem 
ter a necessidade de fazer o 
levantamento de forma 
presencial;

ü Permite extrair automaticamente 
diferentes dados estatísticos 
referentes ao RGDE conferidos por 
IES estrangeiras.
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Processo de Digitalização do Arquivo Histórico da ARES
Processos de 1976 - 2021

ü A ARES concluiu em 2021, o longo processo de
digitalização do arquivo histórico de 1796 a 2021, onde
se encontram os processos muito antigos, referentes aos graus 
e diplomas conferidos  por IES estrangeiras que remontam 
o período pós-independência;

ü O principal objetivo da digitalização do arquivo histórico,
consistiu em transformar os documentos físicos em suporte
eletrónico, permitindo armazenar esses processos em formato
digital na nuvem, e desta forma salvaguardar o arquivo
histórico da Agência.

Processos de
1976 - 2021
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Etapas de Digitalização do Arquivo Histórico
de 1976 - 2021

Ø Higienização e
organização dos 
documentos

Ø Digitalização dos
documentos

Ø Indexação dos 
documentos
digitalizados

Ø Armazenamento dos 
processos em formato
digitail na nuvem
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Estatística dos Processos Digitalizados de 1976 a 2021
Distribuição Total dos Processos de Reconhecimento de Graus e Diplomas 

Estrangeiros Digitalizados de 1976 a 2021

CESP Graduação Pós-Graduação Total

16 948

16 948

41 3 360

Curso de Estudos Superiores 
Profissionalizantes

Licenciatura Mestrado, Doutoramento,
Pós-Doutoramento, 
Especializações

41
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