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resumo 
 
 

A realização do presente trabalho é presidida pelo estudo do papel do ensino 
superior politécnico em Portugal, enquanto paradigma de formação alternativo, 
perspectivado no âmbito de três dimensões distintas: origem e evolução do
mesmo, representações sociais construídas em torno de um perfil de ensino
profissionalizante de nível secundário e cuja essência parece manter-se no
ensino superior politécnico e relevância social evidenciada, quer para os
sujeitos que nele obtêm os seus diplomas, quer para o progresso generalizado
das regiões em que se encontra representado. 
No âmbito da retrospectiva histórica do subsistema de ensino em estudo,
através da qual se apresentam e contextualizam os diplomas legais que mais
terão contribuído para as percepções que dele retemos hoje, destacamos o
decreto-lei nº 402/73 que terá impulsionado a expansão e diversificação do
ensino superior, em Portugal, a lei nº 5/73 de 25 de Julho, por via da qual se
institucionaliza a leccionação do ensino superior através de “universidades,
institutos politécnicos, escolas normais superiores e outros estabelecimentos
equiparados”, bem como o decreto-lei nº 830/74 de 31 de Dezembro que 
constitui um marco decisivo para a institucionalização do sistema binário, em
Portugal e cuja expressividade atesta o respectivo protagonismo.  
Com vista ao estudo das representações sociais do ensino superior politécnico 
em Portugal, desenvolvemos um quadro teórico de referência no âmbito do
qual coube ainda uma reflexão sobre os resultados apurados, na sequência de 
estudos realizados ao nível do ensino secundário de perfil técnico e com um
intuito profissionalizante. Note-se a este propósito, que quer os espaços de 
intersecção entre a funcionalidade dos objectivos partilhados por estes dois
tipos de ensino, quer a existência de raízes do ensino superior politécnico no
antigo ensino médio, quer ainda as flutuações de conceito a que o subsistema
em estudo esteve sujeito, ao longo do respectivo processo histórico, em muito
poderão ter contribuído para a sedimentação, ao longo do tempo, de uma 
imagem secundarizada face à do ensino universitário e, por conseguinte, para
que se tenha verificado um fenómeno em que a procura do primeiro ocorre 
predominantemente por parte de sujeitos provenientes de classes sociais com 
um baixo capital económico e cultural. 
Por outro lado, a reflexão desenvolvida sobre a relação entre educação e
desenvolvimento, designadamente no âmbito do contributo da primeira para a
mobilidade social dos sujeitos, bem como para um maior dinamismo das
regiões patente no aumento da capacidade de fixar e atrair jovens; dos níveis
de escolarização da população residente e na existência de recursos humanos 
mais qualificados - e, por conseguinte, mais aptos a dotar as empresas de
crescente competitividade - constitui a base de trabalho para a formulação de 
um segundo conjunto de hipóteses. 
Os resultados apurados na sequência do estudo de caso desenvolvido vêm 
confirmar a sobrerepresentação de indivíduos com origens sociais baixas, e,
por conseguinte, uma frequência condicionada por factores económicos e
culturais, atestando, todavia, igualmente um considerável tributo para a 
mobilidade social ascendente dos diplomados pelo ensino superior politécnico
e para o desenvolvimento e modernização dos sistemas de produção e,
genericamente das regiões do país em que as suas escolas se encontram
implantadas.  
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abstract  
 

The main theme of the present work is the study of the role of polytechnical
higher education in Portugal as a model for alternative training, seen from the 
point of view of three different dimensions: origin and evolution, social
representations constructed around a profile of professional teaching at
secondary level, the essence of which seems to be maintained in polytechnical 
teaching, as well as the evident social relevance, both for the subjects who get
their respective diplomas and for the general progress of the regions where it is 
represented. 
In the scope of the historical analysis of the teaching subsystem under study, in 
which the legislation that contributed to our perception of it is presented and
analyzed, we point out decree-law No. 402/73, which pushed the expansion 
and diversification of higher education in Portugal, as well as law No. 5/73  of
25th of July, by means of which higher education teaching was institutionalized 
in “universities, polytechnics and similar institutions” and decree-law No. 830/74 
of 31st December, which constitutes a milestone for the institutionalization of
the binary system in Portugal and is therefore extremely important.  
As for the study of social representations of polytechnical education in Portugal,
we developed a theoretical framework, in which there is also an analysis of the 
results obtained in the sequence of studies carried out at secondary level 
teaching with a technical profile and vocational training. With reference to this, 
we should note that the intersection spaces in the functionality of objects
shared by these two types of education and the existence of roots of
polytechnical education in the old medium education, as well as the concept
fluctuations the subsystem under study was subject to, greatly contributed to
the sedimentation, along the time, of an inferior image when compared to 
university education and consequently for the occurrence of a phenomenon in 
which the demand of the former occurs predominantly from subjects coming
from social classes with a low economic and cultural background. 
On the other hand, the analysis of the relation between education and
development, namely in the scope of the contribution of the former to the social
mobility of subjects, as well as to a greater dynamism of regions evident in the
increase of the capacity to attract and retain young people; levels of education
of the resident population and the existence of more qualified human resources 
– and consequently more capable to contribute to companies’ competitiveness
– constitute the work base for the formulation of the second group of 
hypotheses. 
The results obtained in the sequence of the case study developed confirm the 
overrepresentation of individuals from low social backgrounds and
consequently an attendance conditioned by economic and cultural factors.
Nevertheless, there is also a considerable contribution to an ascending social
mobility of the graduates of the polytechnics and to the development and
modernization of production systems and generally of the regions of the
country where these schools are situated. 
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INTRODUÇÃO 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Objectivos gerais do trabalho 
 
 
 

 

Inserido no âmbito das Ciências da Educação, o projecto de investigação que nos 

propusemos elaborar está subordinado à temática geral de investigação: “Ensino superior 

em Portugal”, restringindo-se, todavia, o seu objecto de estudo ao subsistema de ensino 

superior politécnico. 

Com o título: “O ensino superior politécnico em Portugal: um paradigma de 

formação alternativo”, preconizamos, através do presente trabalho, verificar os limites e 

possibilidades do referido subsistema de ensino enquanto opção, desprovida de 

constrangimentos, para os respectivos alunos, diplomados, professores e, inclusive, 

entidades acolhedoras/empregadoras. Naturalmente, que esta questão se relaciona, 

muito estreitamente, com o processo das representações sociais construídas em torno de 

um perfil de ensino com uma vocação mais regional, por um lado, e mais prática, por 

outro, e em que a relação com os sistemas de produção se assume determinante. 

Com efeito, a tendência para a depreciação de um ensino de matriz mais próximo 

do das necessidades do tecido produtivo, é ancestral. Aliás, já no século XIX, era à área 

das humanidades, designadamente à da filosofia, que se fazia corresponder maior 

prestigio. Áreas como a medicina e a engenharia só após a revolução industrial é que 

conquistaram reconhecimento social digno de registo. Contudo, e sobretudo a partir de 

Taylor, com a organização científica do trabalho
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o “fosso” entre a esfera conceptual e a esfera técnica (manual) foi aprofundado, ou seja, 

a segmentação entre aqueles que optavam por um ensino em que eram, 

fundamentalmente, orientados para um trabalho de concepção e aqueles que escolhiam 

uma formação através da qual se promoviam competências, no sentido de ser capazes 

de desenvolver um trabalho de índole mais técnica, acentuou-se.  

De facto, enquanto que os filhos das classes baixas eram preparados para a vida 

prática, os descendentes das classes altas, particularmente, da aristocracia e alta 

burguesia eram estimulados na vertente intelectual e moral.  

Tal divisão foi, naturalmente, reforçada pela circunstância de o prestígio das 

instituições, em geral, ser altamente influenciável por factores como: o número e a classe 

social originária das pessoas que lhes conseguem aceder, ou seja, quanto mais elevado 

for esse número e mais indivíduos, ditos de grupos sociais populares, o conseguir, menor 

é o estatuto social auferido. 

No seguimento do que foi, já, anteriormente referido, entendemos, a propósito 

desta questão, que o facto do ensino superior politécnico resultar da conversão de 

algumas escolas de ensino médio em muito terá contribuído para que a sua “imagem” 

social viesse a enfermar do estigma que, tradicionalmente, tem vindo a acompanhar a 

dicotomia “ensino liceal versus ensino técnico”, em que o técnico conduzia, na melhor 

das hipóteses, ao ensino politécnico e o liceal ao universitário, o primeiro frequentado por 

grupos sociais mais populares e o segundo por ”elites”. Grácio (1998:71) parece assumir 

esta posição ao afirmar:  

 
“Esta ideia de instituições antepassadas de outras remete afinal, para além do 
paralelo entre os conteúdos de ensino e a natureza das formações, para a 
noção de uma posição semelhante na hierarquia das instituições de ensino, em 
momentos diferentes do tempo.” 

 
Refira-se, ainda, a este propósito, que as opiniões formadas sobre o subsistema de 

ensino politécnico se têm, tendencialmente, baseado numa lógica comparativa face ao 

ensino universitário e da qual resulta a relegação deste tipo de ensino para um segundo 

plano:  

 
“Quem se der ao cuidado de observar os juízos formulados sobre o ensino 
politécnico facilmente se apercebe que, quase sempre, os termos e a moldura 
de enquadramento desses juízos se situam numa lógica comparativa com o 
ensino universitário, ignorando a identidade própria do ensino politécnico (…). 
(…) Partindo, assim, de um vício original de análise, não surpreende que a 
“imagem social” do ensino politécnico tenha surgido, muitas vezes, como 
representando um “ensino universitário de segunda classe”, ainda que, hoje em 
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dia, essa imagem comece a dissipar-se pela afirmação dos seus diplomados e 
pelo reconhecimento de uma boa adaptação profissional em diversos domínios 
de actividade.”(Simão e Costa, 2000: 41). 

 
A secundarização do ensino superior politécnico, parece, assim, resultar da 

subalternização que lhe foi conferida pelas próprias políticas educativas e pelo grau de 

ambição das expectativas que as referidas políticas geraram, naturalmente, muito inferior 

ao nutrido face ao ensino superior universitário. 

É a partir da aceitação da ideia de herança cultural, quanto à estratificação social 

das instituições de ensino superior, designadamente, em função da natureza do ensino 

professado, que tentámos apurar, através de um estudo de caso a promover, no âmbito 

do subsistema de ensino superior politécnico, que tipo de motivações se encontram 

associadas à sua frequência, qual a proveniência social dos que o procuram, bem como 

a eventual relação entre fenómenos com conotações, porventura, menos positivas na 

origem do acolhimento dos respectivos diplomados, por parte das empresas e outras 

entidades; o grau de notoriedade e prestígio das mesmas, ou seja, o estudo da eventual 

correspondência entre o status do tipo de ensino e o status daqueles que o frequentam e 

ainda dos que dele fazem “fonte” de recrutamento dos seus recursos humanos. 

 
“As instituições de ensino ocupam posições numa estrutura hierárquica. Muitas 
das transformações por que passam têm a ver com as lutas que levam a cabo, 
frequentemente travadas entre si, e junto dos poderes públicos, para manter ou 
melhorar as suas posições uma vez que o estatuto social presente e futuro, dos 
seus professores e dos seus alunos depende estreitamente dessas posições.” 
(Grácio, 1998:71) 

 
A outra perspectiva que se nos impõe avaliar, face ao tema escolhido, incide na 

relevância social deste paradigma de ensino, a nível individual, enquanto agente 

responsável pela mobilidade social de tipo ascendente dos alunos e dos diplomados das 

Escolas que o promovem, bem como a nível colectivo, pelo protagonismo de que usufrui, 

à partida, enquanto factor impulsionador de desenvolvimento e de modernização dos 

sistemas de produção e na qualidade de dinamizador das regiões em que se inserem. 

Com base no estudo de caso encetado e a que tivemos já oportunidade de nos 

referir, anteriormente, perspectivamos medir o grau de satisfação das entidades 

empregadoras/acolhedoras relativamente ao contributo deste tipo de ensino, os efeitos 

positivos resultantes dos conhecimentos e competências dos sujeitos que dele provêm, 

em prol do desenvolvimento e modernização das mesmas e, consequentemente, em 

conjunto com outro tipo de factores, para o progresso generalizado de uma dada região.  
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Pese embora, todavia, a consciência de que o grau de relevância social, do ensino 

professado, constitui uma via fundamental para uma maior dignificação deste subsistema, 

parece-nos que uma atitude de negação ou resignação relativa à necessidade de 

afirmação de um espaço de intervenção próprio, se poderá revelar prejudicial para a 

assunção desta via, de ensino superior, enquanto processo de formação alternativo. 

Admite-se, inclusive, que se o ensino superior politécnico assumisse, de forma 

descomprometida e sem equívocos, as diferenças, as especificidades que o distinguem 

do ensino superior universitário e que correspondem àquela que é a sua verdadeira 

essência, fosse possível potenciar a produção de efeitos positivos sobre as respectivas 

representações sociais. Entendemos que, tratando-se de um subsistema de ensino mais 

recente, logo, com menos tradição e, habitualmente, menos recursos, só poderá afirmar-

se, face ao primeiro, pelo papel diferenciado que desempenha, dentro do sistema de 

ensino a que pertence, e pelas mais-valias que comporta, quer para os sujeitos que se 

submetem aos respectivos processos de formação, quer para as regiões que evidenciam, 

assim, superior potencial para um crescimento mais equilibrado e harmonioso. 

 
“Uma estratégia de diferenciação que assente na agilidade com que os 
Politécnicos são capazes de perscrutar, em permanência, o mercado, e de, em 
consequência, virar-se para a satisfação rápida das necessidades de 
educação-formação não solventes (…)  
(…) Essa diferenciação em relação a um modelo de ensino universitário, 
tradicionalmente menos utilitário e mais avesso às flutuações conjunturais de 
contexto, decorreria igualmente da ancoragem regional dos Politécnicos. 
Melhor e mais adequada resposta às diversas realidades regionais terá de se 
converter em vantagem comparativa dos Politécnicos, instituições que 
enfrentam o desafio conjugado de abraçar, a um tempo, as pulsações 
nacionais e as temperaturas locais do desenvolvimento.” (Carneiro: 2001, 358). 

 
Naturalmente, que para que o ensino politécnico assuma um carácter diferenciador 

ou aquilo que Carneiro (2001:366) designa por: “estratégia alternativa de estudos pós-

secundários”1, ou seja, corresponda a uma opção livre por parte dos que o frequentam, - 

e considerando que a sua “imagem social” se encontra, indissociavelmente, ligada à 

imagem social do ensino técnico e profissional -, seria, de alguma forma, facilitador que 

este último fosse, ele próprio, submetido a um processo estrutural de reabilitação por 

forma a deixar de ser um ensino socialmente estigmatizado e, por essa razão, 

recorrentemente, frequentado por alunos descendentes de famílias com um baixo capital 

                                                           
1 Deverá para tal corresponder a uma opção livre dos que o frequentam e não a uma mera consequência da 
ausência das médias necessárias à frequência do ensino de natureza universitário, proximidade de casa ou 
do local de trabalho. 



Introdução  35 

económico e cultural e com um conturbado passado escolar. Como refere (Martins: 1993, 

4-5): 

 
“A frequência de um certo tipo de ensino só se apresenta positiva se resultar de 
uma escolha deliberada pelo sujeito e inserida no seu projecto de vida. Pelo 
contrário se se verificarem regularidades significativas entre factos associados 
aos agentes e a frequência deste ensino postulamos que as escolhas ou foram 
induzidas ou resultaram da inexistência de alternativas.” 

 
As vertentes de estudo a que nos reportámos constituem, assim, aquele que 

consideramos o corpo teórico de referência para a formulação de um conjunto de 

hipóteses genéricas e operacionais a confirmar (ou infirmar) com base no estudo de caso 

a promover. 

Ainda, assim, considerando os objectivos perspectivados no presente trabalho, cuja 

concretização se prevê resulte da referida análise dialéctica entre as análises teórica e 

prática, apresentamos numa primeira fase um estudo retrospectivo sobre a origem e 

evolução do ensino superior politécnico em Portugal. De facto, parece-nos premente 

conhecer o enquadramento económico, social e político em que surgiu, bem como 

identificar e procurar interpretar os fundamentos para as flutuações que sofreu, ao longo 

do respectivo processo de evolução. Com efeito, diferentes contextos económico-sociais 

deram azo a orientações políticas diversas e é, fundamentalmente, em virtude desse 

facto que o estudo exaustivo da legislação promulgada, durante cerca de trinta anos, se 

nos afigurou uma fonte de estudo por excelência, isto sem perdermos de vista que:  

 
“Os dispositivos legais serão, obviamente, um referencial obrigatório de 
actuação, mas com a consciência de que há conceitos que só são 
completamente definidos pelo uso que deles se faz, o que remete para as 
instituições e para os académicos a responsabilidade última da sua construção 
ou, se se preferir, passar dos conceitos nominativos aos conceitos 
substantivos. 
Aliás, só dentro deste entendimento será possível assegurar o necessário 
sentido evolutivo aos objectivos do ensino politécnico, ajustando-os, na prática, 
ao que a mudança social vai determinando, através de uma resposta criativa e 
dinâmica de todos quantos na vida institucional, lhe vão dando significado 
concreto.” (Simão e Costa: 2000, 27) 
 

e sem descurarmos, por conseguinte, o protagonismo dos sujeitos da acção social 

na construção conceptual do ensino superior politécnico. 

Todavia, e não obstante essa consciência de que é na prática que, em última 

instância, os conceitos se definem, parece-nos irrefutável a premissa de que a conversão 

“por decreto” de conceituadas escolas de ensino médio e de que são exemplo, numa fase 

inicial, as antigas Escolas do Magistério Primário e Centros de Formação de Educadores 
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de Infância, as Escolas das Artes do Espectáculo do Conservatório Nacional, com a 

criação das Escolas Superiores de Música, de Dança e de Teatro e Cinema do Instituto 

Politécnico de Lisboa, bem como a integração dos antigos Institutos Industriais e 

Comerciais, em muito terá contribuído para enraizar toda uma lógica de ensino 

sustentada em currículos e estratégias pedagógicas que privilegiam o “saber fazer” e em 

que se valoriza fundamentalmente, a “prática experimental”, ou seja, o referido paradigma 

profissionalizante que o caracteriza. 

Interessará, pois, proceder-se ao estudo das motivações que estiveram na base 

do projecto da reforma do sistema educativo datado de 1973, bem como o sinuoso 

trajecto que o subsistema de ensino, em estudo, tem percorrido desde então e que 

provavelmente terá interferido sobre as representações sociais construídas e entretanto 

sedimentadas ao longo do tempo. 

Como refere Azevedo (1999a:61) a propósito da importância do contexto histórico 

para o estudo de uma problemática, em concreto:  

 
“é mister fazer entrar a temática na história, o local onde ela se cruza com o 
velho e o novo, com as heranças do passado, as potencialidades e os limites 
do presente e as perspectivas de futuro, com os tempos, os espaços, as 
organizações, os actores sociais e os indivíduos. “ 

 

Destaque-se, a este propósito, o importante contributo, para a génese do 

subsistema, do Decreto-Lei nº 427/77 de 14 de Outubro que não obstante ter, 

efectivamente, frustrado algumas expectativas anteriores a 1974, se revelou como um 

marco decisivo para o ensino superior politécnico. De facto, através do referido diploma 

legal institucionalizou-se o “ensino superior de curta duração” destinado à formação de 

técnicos especialistas e de profissionais de educação a nível superior intermédio. Mais 

tarde a Lei nº 61/78 acaba por ratificar o referido Decreto-Lei, suprindo a expressão 

“intermédio” e valorizando globalmente a condição de ensino superior de curta duração à 

qual é, aliás, inequivocamente, associada a prática de investigação científica, tecnológica 

ou educacional.  

Sem prejuízo de outros diplomas legais que foram sendo emanados, desde a 

origem do ensino politécnico até aos nossos dias, refira-se, igualmente, a evolução da 

lógica conceptual que se fez sentir com o Decreto-Lei nº 513-T/79 de 26 de Dezembro, 

através do qual não só se procede à alteração da designação de “ensino superior de 

curta duração” para “ensino superior politécnico”, como também se assume, de forma 

clara, a sua existência como uma alternativa ao ensino universitário. Ainda no âmbito do 
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referido diploma legal se faz a apologia da dignificação do subsistema de ensino 

politécnico e da necessidade de articulação entre este último e o universitário. 

Considerando-se que o ensino superior apresenta como objectivos genéricos: 

”formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento aptos para a inserção em 

sectores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade portuguesa 

e colaborar na sua formação contínua” (Simão e Costa, 2000:23), verifica-se que é 

através da Lei n.º 46/86 de 14 de Outubro2 que é feita a primeira tentativa de distinção, 

entre os papéis desempenhados por cada um dos subsistemas de ensino superior e que 

assume a seguinte forma: 

 
“O ensino universitário visa assegurar uma sólida preparação científica e 
cultural e proporcionar uma formação técnica que habilite para o exercício de 
actividades profissionais e culturais e fomente o desenvolvimento das 
capacidades de concepção, de inovação e de análise crítica (…) 

 
(…) O ensino politécnico visa proporcionar uma sólida formação cultural e 
técnica de nível superior, desenvolver a capacidade de inovação e de análise 
crítica e ministrar conhecimentos de índole teórica e prática e as suas 
aplicações com vista ao exercício de actividades profissionais.” 
 

 Por outro lado, o estudo da situação actual do subsistema de ensino superior 

politécnico, remeteu-nos, igualmente, para a utilização, como fonte de informação, de 

dados estatísticos considerados relevantes - face à perspectiva de enquadramento do 

nosso trabalho - e disponíveis3, sobre os níveis de frequência do referido subsistema e 

outros relativos à procura e oferta disponibilizada e, ainda, no que respeita à dimensão e 

outras características de natureza sócio-profissional dos respectivos diplomados. 

O conhecimento mais aprofundado deste trajecto e uma maior compreensão das 

motivações económico-sociais subjacentes à sua origem e evolução não só sustentam a 

análise crítica, desenvolvida a propósito dos processos de construção das 

representações sociais e dos modelos de teorização da relação entre os conceitos de 

educação e de desenvolvimento, a vários níveis, como nos munem de uma visão, 

susceptível de viabilizar a formulação de um conjunto de hipóteses, cuja confirmação ou 

                                                           
2 Lei de Bases do Sistema Educativo 
3 Os dados quantitativos sobre o ensino superior politécnico são ainda bastante escassos. Mesmo 
contactando a DGEI-OCES não foi possível tratar um conjunto de questões de forma descriminada: ensino 
superior universitário público, ensino superior universitário particular, ensino superior politécnico público e 
ensino superior politécnico particular ao nível da procura, número de indivíduos colocados por opção, 
diplomados por área científica e muito particularmente, a forma como se processa a oferta e a procura, para 
cada um dos subsistemas, por região. Muito trabalho poderá ser ainda feito no sentido de se apreender os 
encontros e desencontros entre a oferta e a procura (esta entendida numa dupla perspectiva: a dos 
candidatos e a do mercado de trabalho) e no sentido de uma melhor articulação da rede de ensino superior, 
no seu sentido lato, ou seja, compreendendo a disponibilidade física das instituições, mas também os cursos 
a oferecer, com as necessidades nacionais, e sobretudo locais. 
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infirmação, por seu turno, nos permitirá aferir se, efectivamente, o ensino superior 

politécnico representa um paradigma de ensino alternativo, bem como eventualmente 

proporcionar um contributo, para um questionamento mais estruturado sobre o “lugar” ou 

sentido para a dicotomização do ensino superior em Portugal, para além de poder vir a 

favorecer, de alguma forma, o desenvolvimento de abordagens, com renovados enfoques 

ou até mesmo de uma análise prospectiva, sobre a matéria. Ideia que Martins (1996:18) 

consubstancia através da seguinte expressão: “(…)o traçar de um quadro social, entre 

outros possíveis, com base nas evidências, quer do passado, quer e sobretudo do 

presente.” 

Neste sentido, são objectivos específicos: 

 

1º – Apresentar, retrospectivamente, com base na moldura de enquadramento legal 

disponível, a origem e evolução do ensino superior politécnico, em Portugal; 

2º - Evidenciar o alargamento geográfico da oferta, o incremento dos respectivos 

níveis de frequência e representatividade dos seus diplomados; 

3º – Desenvolver uma análise perspectivada no tipo de representações sociais 

construídas em torno de um ensino de perfil mais técnico e no qual, ainda que a 

outro nível, o subsistema de ensino superior politécnico se parece rever; 

4º - Reflectir sobre o impacto, ao nível macro, da educação para o desenvolvimento 

em geral; a um nível micro, pelas implicações que comporta em benefício do 

fenómeno de mobilidade social dos sujeitos da acção social e a um nível meso 

sobre essa relação numa óptica regional ou mesmo local. 
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2. Considerações gerais sobre metodologia 
 
 

O desenvolvimento do Projecto de Investigação e Intervenção Profissional, 

subordinado ao tema: “O ensino superior politécnico em Portugal – Um paradigma de 

formação alternativo” visou, conforme se refere anteriormente, a problematização desta 

questão segundo perspectivas que se complementam entre si: uma mais retrospectiva e 

outra mais teorizante, esta última, em virtude de espelhar diferentes abordagens sobre o 

fenómeno das representações sociais, mas também, na medida, em que estabelece 

relações entre conceitos como o de educação e o de desenvolvimento.  

No que respeita à primeira parte, deste trabalho, e face ao objectivo de se 

apresentar uma retrospectiva histórica, a abordagem desenvolvida, alicerça-se, 

sobretudo, em legislação disponível sobre a matéria, bibliografia especializada, 

bibliografia e documentação de natureza mais genérica, que incide sobre momentos 

passados do subsistema apreciado, bem como em depoimentos de individualidades 

responsáveis, quer pelo seu aparecimento, quer pelo trajecto posteriormente seguido, ou 

ainda de outras que, por razões de ordem vária, se tenham especializado neste tema. 

Neste sentido, para o estudo das motivações sócio-económicas que, a cada 

momento, estiveram na origem do aparecimento de diferentes políticas educativas e, 

para além, da análise desenvolvida sobre a legislação emanada, desde a governação do 

ministro Veiga Simão, até à actualidade, foi consultada bibliografia especializada alusiva 

ao subsistema de ensino, em estudo, e outra de carácter mais abrangente.4 O 

testemunho de personalidades envolvidas no processo, quer devido à sua directa 

intervenção, como agentes motores da evolução do mesmo, quer pelos conhecimentos 

de que se foram munindo sobre a temática, contribuiu, por seu turno, para que se 

tivessem explorado diferentes perspectivas e desenvolvido renovadas abordagens. De 

entre as individualidades contactadas para o efeito, refiram-se Alberto Amaral, Júlio 

Pedrosa, Joaquim Azevedo, Jorge Carvalho Arroteia, Luís Soares, Rui Santiago, entre 

outros. 

Após uma análise diacrónica compreendida entre 1973 e 2003 que inclui a génese 

e a evolução do ensino superior politécnico, procedeu-se a uma apresentação da 

representatividade do subsistema relativamente a indicadores disponíveis e considerados 

                                                           
4 Refira-se, a este propósito, a quase ausência total de bibliografia susceptível de nos facultar o 
enquadramento político económico e social, ou seja, uma visão histórica do período em análise, 
perspectivada sobre o domínio da educação; capaz  de nos permitir uma melhor compreensão do “sinuoso 
caminho” traçado pelo subsistema de ensino superior politécnico em Portugal e, portanto, suficientemente 
esclarecedora quanto às motivações subjacentes à promulgação dos diferentes diplomas legais que o 
estruturaram. 
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pertinentes, face aos propósitos do estudo encetado, obtidos através de elementos 

estatísticos e de outros de natureza quantitativa, seguindo-se, assim, um modelo 

eminentemente descritivo.  

Por outro lado, o desejo em se avaliar, tanto o reconhecimento social de que 

usufrui, como a relevância social que proporciona, conduziu à necessidade de se 

proceder a uma dupla abordagem. A primeira de índole mais conceptual, pela construção 

de um quadro teórico, fundamentalmente, sustentado por leituras alusivas, quer à 

temática das representações sociais, designadamente, no que concerne às dinâmicas 

sociais respeitantes ao estatuto/reconhecimento, quer sobre os conceitos implicados no 

próprio conceito de relevância social, tais como: economia, educação e desenvolvimento.  

Numa abordagem de índole mais prática, preconizou-se proceder à verificação 

empírica das proposições colocadas. Para o efeito, identificou-se a metodologia a utilizar, 

bem como as hipóteses que se pretendiam confirmar através do estudo de caso 

encetado, as técnicas a utilizar, os indicadores e as variáveis, e por último, a definição do 

universo das populações a inquirir. O referido processo de validação, que teve por base, 

por conseguinte, o modelo teórico anteriormente esboçado, foi aplicado a distintos 

substratos de uma escola de ensino superior de natureza politécnica, em particular, 

designadamente, sob a forma de questionários e entrevistas, a partir dos quais se 

procurou, pois, conhecer as motivações impulsionadoras da tomada de decisão, em favor 

da Escola estudada, quer para efeitos de frequência, quer para efeitos de recrutamento 

de recursos humanos; área de residência, habilitações académicas, profissão e cargo 

dos pais dos respectivos alunos; área de residência, profissão e cargo exercidos pelos 

alunos, que já se encontravam, à data de realização do estudo, inseridos no mercado de 

trabalho, bem como notoriedade e prestígio das entidades empregadoras/acolhedoras, 

analisados em função de um conjunto de indicadores que grosso modo nos facultam uma 

imagem sobre o grau de dimensão das visadas. Por outro lado, na dita abordagem de 

índole empírica, visou-se, ainda, avaliar o contributo do ensino superior de natureza 

politécnica, para o desenvolvimento social, perspectivado na óptica dos sujeitos 

implicados no respectivo processo de formação, mas, também na óptica do 

desenvolvimento regional e, por conseguinte, em prol do tão desejado equilíbrio entre 

regiões.  

No que concerne a esta última, e no sentido de se confirmar ou infirmar as 

hipóteses colocadas, a partir da análise teórica antes preconizada, foram recolhidos, 

tratados e analisados, dados relativos ao grau de adequação do ensino ministrado, nas 

várias áreas científicas que integram a Escola, às competências requeridas para o 
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desenvolvimento das actividades e funções que lhes são, à partida, correspondentes em 

termos de saídas profissionais, - que nos permitam aferir sobre os níveis de adequação 

da formação proporcionada, à necessitada; o grau de satisfação dos empresários com o 

trabalho desenvolvido pelos respectivos diplomados; o ritmo de inserção dos mesmos no 

mercado de trabalho; e, por último, os resultados práticos ou mais-valias, decorrentes do 

trabalho desenvolvido pelos diplomados,5 em favor dos sistemas de produção e, 

genericamente, com vista ao progresso do meio em que a Escola inter-age. As principais 

razões que presidiram a escolha da Escola estudada prendem-se, fundamentalmente, 

com os seguintes aspectos: 

 

1º - o facto de evidenciar uma dimensão média, o que nos permite, à partida, obter 

dados com alguma representatividade, 

2º - a circunstância de actuar, de uma forma quase isolada, na Região do Entre 

Douro e Vouga, região com cerca de 860 km2 que constituí uma área de forte ocupação 

humana e industrial, o que, obviamente, simplifica a obtenção dos resultados 

preconizados, 

3º - a proximidade geográfica relativamente à Universidade de Aveiro, no âmbito da 

qual nos propusemos desenvolver o presente projecto de investigação, evitando-nos, 

assim, grandes deslocações e minorando os custos financeiros e psicológicos, 

necessários à sua prossecução. 

 

Obviamente, que no âmbito do estudo de caso realizado, se procedeu, igualmente, 

à caracterização da Escola em causa, bem como da região em que se insere e, por 

último, à apresentação dos resultados do levantamento efectuado. 

Sem prejuízo do respectivo contributo, consubstanciado pela verificação das 

hipóteses previamente colocadas, estamos conscientes da impossibilidade prática de se 

extrapolar, linearmente, estes resultados e respectivas conclusões para outras 

instituições de ensino superior politécnico, devido a factores de ordem vária, tais como: a 

localização geográfica das mesmas, tradição associada a cada uma delas, tipo de oferta 

que disponibilizam, dimensão, cultura organizacional, entre outras singularidades que, 

obviamente, as tornam únicas e, por esse facto, incomparáveis. Aliás, é, justamente, 

devido à consciência dessa natureza, em certa medida, irreproduzível, bem como, à 

dimensão da realidade a analisar,6 e, ainda, à natureza das informações a recolher,7 que, 

                                                           
5 Os inquéritos serão destinados aos diplomados da instituição seleccionada para case study 
6 obstáculo que ainda assim poderia ser esbatido pela definição de uma amostra representativa dessa 
heterogeneidade. 
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deliberadamente, se optou por testar a validade das proposições colocadas junto de uma 

única Escola. Ainda assim, e com base no estudo de caso encetado, pretendeu-se 

efectuar, no âmbito da conclusão deste projecto de investigação, uma espécie de 

“balanço” das representações sociais e da relevância social do subsistema em estudo, 

através do qual se identificasse, claramente, o papel que este tem vindo a ocupar na 

estrutura económico-social, os seus pontos fracos e fortes, ameaças e oportunidades e 

vislumbrar, para o futuro, quadros sociais susceptíveis de reabilitar uma imagem, à 

partida, debilitada e de reforçar o seu contributo para o desenvolvimento económico-

social das regiões e do país, em geral. 

Pese embora, a consciência de que a análise efectuada possa não ter qualquer 

aplicabilidade prática, pois, de acordo com os autores, Quivy e Campenhoudt (1992:247): 

“Entre a análise e a decisão prática não é possível, nomeadamente, contornar a questão 

do juízo moral e da responsabilidade.”, com o conjunto das abordagens a desenvolver, 

preconizou-se efectuar a identificação daquele que nos parece ser de facto o “espaço” 

social ocupado por este subsistema de ensino superior e, porventura, enriquecer, dessa 

forma, os debates actuais sobre o ensino superior em Portugal; proporcionar um 

contributo, ainda que parcial e efémero, para o progresso do conhecimento e, quiçá, para 

o próprio processo da mutabilidade social do real. 

 
 
3. Organização do trabalho 

 

 

O trabalho proposto foi dividido em três partes. A primeira, dividida em dois 

capítulos, corresponde a uma retrospectiva histórica e ao desenvolvimento de uma 

apresentação de natureza mais quantitativa do subsistema de ensino, em estudo. A 

segunda parte, igualmente repartida em dois capítulos, proporciona a explanação de 

algumas teorias sobre a relação entre a origem social dos indivíduos e a construção das 

representações sociais, bem como a confirmação da mesma, por via de estudos 

empíricos encetados no âmbito do ensino secundário, e, ainda, entre este último 

fenómeno e as opções tomadas relativamente aos percursos escolares, focalizando-se, 

igualmente, com vista ao desenvolvimento do conceito de relevância social, sobre 

algumas tendências da evolução do sector económico e sobre alguns dos principais 

modelos teóricos no âmbito da organização e produção do trabalho; sobre a dialéctica 

                                                                                                                                                                                
7 Não disponível e não facultável, pelas instituições de ensino, dado tratar-se de informações biográficas dos 
alunos e respectivos progenitores, logo confidenciais. 
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entre educação e desenvolvimento, e na sequência desta; sobre o impacto de uma 

instituição de ensino superior no desenvolvimento, designadamente, local e sobre o 

protagonismo do subsistema de ensino superior politécnico, em particular, tendo em 

conta os atributos que especificamente o caracterizam.  

A terceira, e última parte do nosso trabalho, reservada, por excelência, ao estudo 

empírico que nos permitirá validar o conjunto de hipóteses colocado a partir do quadro 

teórico de referência, foi dividida em três capítulos. Num primeiro descreveram-se 

aspectos metodológicos, subjacentes ao desenvolvimento da verificação experimental, 

propriamente dita; num segundo caracterizou-se, morfologicamente, a Escola e a região 

que a primeira perspectiva, de uma forma mais directa, promover social e 

economicamente e, finalmente, num terceiro procede-se à apresentação e análise dos 

resultados a recolher. 

O projecto de doutoramento “O ensino superior politécnico em Portugal – um 

paradigma de formação alternativo”, compreende, ainda, naturalmente, esta abordagem 

introdutória que foca, entre outros aspectos, os objectivos, critérios metodológicos e de 

organização do trabalho, bem como uma conclusão que pretende ser um locus 

privilegiado para a identificação dos seus próprios limites e possibilidades, através da 

análise crítica dos respectivos resultados e, ainda, de algumas considerações de ordem 

prática. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE I – apresentação do ensino superior politécnico 
em Portugal 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I – GÉNESE E EVOLUÇÃO DO ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO 

 
“...o apoio e adesão activos por parte de agentes e grupos sociais, que de 
forma alguma são dados à partida mas constantemente (re)conquistados, em 
parte como um contributo apreciável do funcionamento do Sistema Educativo, 
são acompanhados por expectativas e interesses que só muito imperfeitamente 
são atendidos e satisfeitos enquanto novas aspirações e exigências (e 
problemas) constantemente são gerados e reconstituídos no processo de (re) 
produção da vida social de que a actividade política do Estado é um dos 
componentes decisivos.” (Antunes, 1998:39) 

 
 

 
Nota Introdutória 
 
 

No âmbito do presente Capítulo, perspectivamos apresentar uma contextualização, 

de forma retrospectiva, da génese e posterior afirmação do ensino superior politécnico 

em Portugal, realçando os diplomas legais que sucessivamente lhe vão dando corpo, 

ainda que do referido conjunto uns tenham, efectivamente, contribuído para a construção 

de uma identidade própria, outros mais não terão feito do que “turvar” um conceito ainda 

deficientemente estruturado, destacando-se, globalmente, no referido processo, o 

objectivo de distanciamento face a um ensino médio de que é originário e o de afirmação 

face ao ensino superior universitário, com vista a assumir-se, no caso deste último, como 

um efectivo paradigma de ensino alternativo. 

Preconiza-se, assim, apresentar uma breve reflexão sobre três tendências 

marcantes do sistema de ensino superior, ainda que especificamente focalizada sobre o 
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subsistema de ensino superior politécnico, a primeira situada entre 1974-1976 e conotada 

com a intenção de abertura da universidade aos filhos das classes trabalhadoras; a 

segunda entre 1976 e 1985 e identificável, precisamente, com a construção do modelo 

institucional binário; a terceira relativamente ao período compreendido entre 1985 e 1995, 

paradigmático nas palavras de Teodoro (s.d.) pela “explosão da oferta privada de ensino 

superior”. 

 

 

1. A politica reformista de José da Veiga Simão 
 

 

Sem prejuízo da existência de iniciativas pontuais no sentido da diversificação do 

ensino superior em Portugal e de que é exemplo a criação da Escola Politécnica de 

Lisboa e da Academia Politécnica do Porto1, bem como as Escolas Médico-Cirúrgicas de 

Lisboa e do Porto e o Curso Superior de Letras, o ensino politécnico como subsistema de 

ensino superior terá tido a sua origem, propriamente dita, no âmbito da politica educativa 

de José da Veiga Simão2. Aliás, estas duas experiências de ensino de natureza 

politécnica acabam por ser integradas, com a implantação da República nas 

universidades de Lisboa e Porto, respectivamente. 

 
“Embora com características distintas, foi relevante o contributo destas 
instituições para a formação de um escol de diplomados para o comércio e 
indústria, para a agricultura e os serviços, em cursos de natureza 
profissionalizante indispensáveis ao desenvolvimento técnico e económico do 
país. Esta formação assentava em moldes diferentes dos do ensino 

                                                           
1 A Escola Politécnica de Lisboa foi criada por Decreto de 11 de Janeiro de 1837, no governo de Passos 
Manuel, no intuito de proporcionar aos alunos conhecimentos susceptíveis de lhes permitir frequentar os 
diferentes cursos das Escolas de Aplicação do Exército e da Marinha, oferecendo, igualmente, os meios 
necessários para viabilizar o ensino da instrução geral superior e outra de carácter subsidiário com vista ao 
desempenho de profissões científicas. Tendo, inicialmente, ficado sob a tutela do Ministério da guerra, 
passou a partir de 1859 para a dependência do Reino. A Academia Politécnica do Porto, por seu turno, 
obedece já à necessidade de se criar no País as Ciências Industriais, por natureza muito diversas dos 
estudos clássicos, de cariz marcadamente científico e de estudos que embora incidam sobre as Artes, sejam 
de índole mais teórica. Como refere o Decreto da sua criação, de 13 de Janeiro de 1837, designadamente, 
através do seu Artigo 155º, a Academia Politécnica do Porto destina-se a formar Engenheiros Civis de todas 
as classes (minas, construtores, pontes e estradas), Oficiais de Marinha, Pilotos, Comerciantes, Agricultores, 
Directores de Fábricas e Artistas em geral. Na origem destas duas instituições estiveram, fundamentalmente, 
dois tipos de motivações: retirar o estatuto de exclusividade do ensino superior à Universidade de Coimbra e 
criar cursos superiores de matriz profissionalizante susceptíveis de formar técnicos capazes de dar 
continuidade ao desenvolvimento fomentado, a partir da segunda metade do século XIX.  
2 Até então as iniciativas no âmbito do ensino superior estavam circunscritas a quatro Universidades públicas: 
Coimbra, Lisboa, Porto e a Universidade Técnica de Lisboa. Em termos gerais, poder-se-á afirmar que é, 
justamente, a Veiga Simão a quem se deverá o mérito, de no inicio da década de 70, a educação ter vindo a 
assumir um papel de destaque no processo de aproximação efectiva de Portugal aos países centrais da 
Europa, bem como um lugar central nas reflexões sobre os caminhos a trilhar com vista ao desenvolvimento 
e modernização do país. (Teodoro, 2001:420) 
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universitário, de modelo coimbrão, profundamente marcado pela sua 
componente teórica.” (Arroteia, 2002:12). 
 

Não obstante a “democratização do ensino”3 consistir, para Veiga Simão, o fio 

condutor, tanto do seu discurso, como da sua acção política, contrariamente aquele que o 

antecedera no exercício de funções governativas, este tinha a plena consciência de que o 

sistema de ensino mais carecido de reforma era, justamente, o superior, pelo que em, 16 

de Janeiro de 1971, apresentou, ao país, um projecto de reforma intitulado Linhas Gerais 

da Reforma do Ensino Superior.4 

Com efeito, na sua óptica, existia um grande desfasamento entre aquela que 

entendia ser a missão deste sistema de ensino e a realidade, encarando-o como redutor, 

na medida em que se limitava a preparar, deficientemente, professores do ensino 

secundário. Acalentava, então, Veiga Simão, a expectativa de que este tipo de ensino 

conduzisse ao aparecimento de cientistas e de técnicos capazes de operar a 

modernização de um país, o que em Portugal se repercutiria ao nível da superação de 

carências e da possibilidade de se poder vir a respeitar compromissos assumidos com a 

OCDE5. “Era a própria existência de Portugal como Nação livre que estava dependente 

da reforma do ensino universitário.” (Carvalho, 1986:808).  

                                                           
3 Expressão já anteriormente utilizada, por Américo Thomaz em comunicação apresentada na Assembleia 
Nacional, em 1969, aos deputados então eleitos, ainda que esta tivesse sido, efectivamente, da autoria de 
Marcello Caetano que a redigira, conforme atesta no seu Depoimento (Caetano, 1974), mas cuja 
vulgarização se atribui, consensualmente, a José da Veiga Simão, designadamente, a partir do momento em 
que este afirma: “acredito na democratização do ensino como uma igualdade de oportunidades do pobre e do 
rico”, expressão, além do mais, eleita para figurar na contracapa do seu livro datado de 1973 e intitulado 
“Educação…Caminhos de Liberdade”. Aliás, a sua intervenção política é o mais fidedigno testemunho do 
elevado grau de coerência entre o discurso e a prática. Refira-se, a título de exemplo, a imparcialidade 
político-ideológica com que formou o grupo de trabalho encarregue de planificar a leccionação, nos anos 
lectivos de 1972-1973 e 1973-1974, e ao abrigo do decreto nº 47 587, de 10 de Março de 1967, emanado por 
Galvão Telles, em 3 turmas de 19 escolas, um 3º e 4º ano experimentais. Saliente-se, ainda, a este propósito 
o clima de contestação que o programa e eleição dos autores a estudar, no âmbito da disciplina de 
Português, bem como a inserção nos currículos de uma nova disciplina, então designada de Introdução às 
Ciências Humanas, suscitaram, na Assembleia, por parte das alas mais conservadoras, protagonizado por 
individualidades como o Deputado Moura Ramos e pelo próprio Presidente da Comissão de Educação 
Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais da Assembleia Nacional, Veiga de Macedo, que 
ainda que de forma mais contida, não deixou de expressar alguma consternação com determinados 
programas escolares.  
4 Note-se que o afastamento de José Hermano Saraiva do Ministério da Educação Nacional e o convite ora 
formulado a José da Veiga Simão para a sua substituição terá resultado, na opinião de António Teodoro 
(2001:264), da percepção sentida por Marcello Caetano de se conferir prioridade, na acção governativa, ao 
sector universitário. Efectivamente, ainda que tenha sido, justamente, durante a actuação de Hermano 
Saraiva que se implementou aquele que, na opinião de Fraústo da Silva, terá sido “o mais notável diagnóstico 
da situação universitária de então,” (idem:263), realizado por uma equipa de conceituadas individualidades 
oriundas, quer do meio académico, quer do planeamento educativo, o que é facto é que a sua 
inconsequencialidade vem corroborar a tónica dos discursos políticos proferidos pelo responsável pela pasta 
da educação em que se assumia, claramente, o protagonismo dos níveis de ensino de base, secundário e 
médio em detrimento do ensino superior (universitário), de algum modo simplificado, nas suas palavras, 
como: “a última etapa do caminho” (Saraiva, 1971:9).  
5 A associação entre as organizações OECE, decidida na 2ª. Conferência de Paris, em 1948, e a OCDE 
evidencia de forma explícita a relação imbricada entre prosperidade económica e desenvolvimento educativo, 
sustentada pela Teoria do Capital Humano, enunciada em 1960, por Theodore Schultz que vem a ser 
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Na verdade, as décadas de 60 e 70 correspondem a períodos de acelerado 

crescimento para o país, com a crescente abertura ao exterior (Lopes, 1996: 236). O PIB 

apresenta uma taxa média de crescimento de 6,9%, situação sem precedentes em 

Portugal e que, aliás, não se voltaria a verificar. 

A política educativa de Veiga Simão assentava, assim, no pressuposto de que para 

o país conseguir evoluir e competir com os seus parceiros europeus, teria de 

desenvolver-se a educação de massas e não apenas a de elites, dada a nítida escassez 

de recursos humanos qualificados científica e tecnicamente. 

Por outro lado, poderá interpretar-se a acção política de Veiga Simão como a 

tentativa de apaziguamento da pressão que se vinha fazendo sentir, sobre o ensino 

universitário, dado o crescimento do número de alunos a frequentar e concluir, a partir da 

década de sessenta, o nível de ensino precedente. A sua actuação no âmbito do ensino 

superior, iniciada logo em 1970 e 1971, com uma actividade legislativa através da qual se 

preconizava a reorganização dos cursos e das carreiras docentes6, terá culminado em 

1973 com a aprovação do diploma legal nº 402/73 que incidia, com especial acuidade -

conforme teremos oportunidade de aferir a partir da análise de que será alvo em fase 

mais adiantada deste trabalho - na expansão e diversificação do mesmo, através da 

criação de novos tipos de instituições de ensino superior (institutos politécnicos e escolas 

normais superiores). Sem prejuízo de experiências anteriores à década de sessenta, 

poderemos, de facto, identificar no relatório “Le Project Regional Mediterranée”, o grande 

documento impulsionador de uma “coexistência sistémica” (Simão et al., 2002:188) entre 

o ensino superior universitário e o politécnico, portugueses. 

Globalmente, poderá aferir-se que o surgimento do ”sistema binário” em Portugal, 

como, aliás, em distintos países, terá resultado da necessidade de se formar quadros 

capazes de dar resposta às exigências de um tecido produtivo constituído, 

essencialmente, por empresas de pequena/média dimensão. Necessidades que vêm a 

ser, naturalmente, reforçadas no contexto de considerável desenvolvimento económico 

que antecedeu a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia.    

                                                                                                                                                                                
precisada, dois anos depois, no suplemento do Journal of Political Economy, “Investimento em seres 
humanos”, que incluía, entre outros estudos pioneiros, o levado a cabo por Gary Becker publicado em Human 
Capital em 1964. 
6 Consubstanciada através da “revisão do estatuto da carreira docente universitária, valorizando a 
componente de investigação e criando condições para a dedicação exclusiva à actividade docente e de 
investigação, ao alargamento de quadros e à abertura de concursos para os lugares de topo da carreira 
universitária, à publicação de legislação que reconhece os doutoramentos adquiridos no estrangeiro e ao 
lançamento de um vasto programa de bolsas de doutoramento em universidades estrangeiras, com destaque 
para as dos países anglo-saxónicos….modernização de diversos cursos universitários, como foi o caso 
paradigmático do Instituto Superior Técnico (IST)…” (Teodoro, 2001:273) 
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A evolução do subsistema de ensino superior terá resultado, pois, da evolução 

política, económica e cultural que se fez sentir em Portugal, adoptando-se, assim, uma 

linha de acção análoga à que se tinha vindo já a manifestar nos finais da década de 

cinquenta, noutros países da Europa.  

Para além das necessidades do mercado de trabalho, outros factores se poderão 

identificar na origem do aparecimento deste modelo binário, sobretudo em países da 

Europa ocidental, são eles: o aumento do número de anos de escolaridade obrigatória e 

a crescente tomada de consciência face à necessidade de democratização do ensino ou 

de transposição dos ideários democráticos para a esfera do sistema educativo. 

 
“Note-se que a situação sócio-económica dominante nos países do ocidente 
europeu a partir do início da segunda metade do século passado, fez-se sentir 
sobre a organização dos sistemas educativos impondo–lhes reformas 
estruturais relacionadas com o alargamento da escolaridade obrigatória e o 
processo de democratização do ensino.” (Arroteia: 2002, 24) 
 

Por outro lado, no sentido de se legitimar a institucionalização do ensino superior de 

tipo politécnico em países como o Reino Unido e a Austrália,7 outras razões se poderiam 

invocar, como sejam, o custo do ensino universitário e ainda a necessidade de se criarem 

instituições, distintas das universidades, passíveis de proporcionar o ensino a um 

considerável número de indivíduos, e não apenas a elites, com uma vertente de ensino 

mais próxima da indústria e do comércio, caracterizáveis pelo seu cunho, marcadamente, 

pragmático. 

  Efectivamente, não será difícil apreendermos as relações de interdependência 

entre os distintos rumos, impulsionados, pelos mais diversos países, neste campo da 

esfera social, e as diferentes orientações sócio-económicas assumidas por cada um. De 

facto, só no espaço europeu, globalmente, considerado como o espaço não só 

geográfico, mas sobretudo, culturalmente, mais próximo, podemos encontrar soluções, 

consideravelmente, heterogéneas. Com efeito, enquanto que no modelo anglo-saxónico, 

ao abrigo do qual o ensino politécnico goza de estatuto universitário pleno, se verifica 

uma grande aproximação entre o ensino superior e o tecido económico - objectivada, 

designadamente, através da institucionalização de relações com sindicatos e empresas - 

e se privilegia uma formação de “banda larga”; no francês encontram-se agregados, no 

seio das suas universidades - ainda que com uma relação tutelar directa por parte do 

Ministério da Educação - os designados IUT (Instituts Universitaires Technologiques), os 

                                                           
7 Países que vieram, posteriormente, a abandonar o dito sistema binário (Austrália: finais da década de 80 e 
Reino Unido: princípios da década de 90). 
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quais acolheram diferentes vocações de ensino superior e apostam, claramente, numa 

matriz, de tipo profissionalizante. 

 

1.1. O contributo da Lei nº 5/73, de 25 de Julho 
 
 

Foi através da Lei n.º 5/73, de 25 de Julho, que se institucionalizaram as bases 

daquela que consistiu a reforma do sistema educativo, que para além de integrar a 

educação pré-escolar e a escolar, integra, ainda, a permanente, e preconiza, entre outras 

medidas, a criação de cursos de pós-graduação, novo enquadramento da formação 

profissional, estruturação da educação permanente, e globalmente a consagração da 

democratização do ensino. 

Através dos princípios fundamentais consignados na referida lei, designadamente, 

no seu capítulo I, consideram-se como objectivos da educação nacional a formação 

espiritual e física dos portugueses e como conceito o conjunto das actividades que 

contribuam para essa mesma formação, quer estejam integradas no seio restrito das do 

sistema educativo, quer no âmbito de sociedades primárias como a família ou em grupos 

sociais ou profissionais. 

O ensino superior, tal como o ensino básico, secundário e a formação profissional, 

integra o sistema escolar. É através do sistema escolar que os fins específicos da 

educação escolar previstos nas alíneas a) e b) do n.º 3 sobre a Estrutura do Sistema 

Educativo8 são consubstanciados. 

O ensino superior, que sucede o ensino secundário ou equivalente, é definido como 

um ensino de curta ou longa duração e ainda de pós-graduação. Estabelece, ainda, o 

referido diploma legal, através do n.º 3 da sua Subsecção 4.ª (Base XIII), que o ensino 

superior é: “...assegurado por Universidades, Institutos Politécnicos, Escolas Normais 

Superiores e outros estabelecimentos equiparados”. Enquanto que aos estabelecimentos 

universitários é concedida a prerrogativa de conferir o grau de bacharel, de licenciado e 

de doutor, aos últimos é somente autorizada a concessão do grau de bacharel. Aos graus 

de bacharel e de doutor poderiam fazer-se corresponder determinados títulos 

profissionais, desde que os seus planos de estudo integrassem determinados conteúdos 

disciplinares. Ainda que se encontrasse perfeitamente prevista a mobilidade interna entre 

os dois subsistemas, a distinção entre os dois tipos de estabelecimentos incidia na 

duração do ciclo de estudos, que condicionava o respectivo diploma, e a natureza do 
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ensino professado, como aliás se pode depreender do n.º 1 da Base XVI da dita 

Subsecção 4.ª: 
 
“Os estudos destinados à obtenção do grau de bacharel nos Institutos 
Politécnicos, nas Escolas Normais Superiores e em estabelecimentos 
equiparados terão a duração normal de três anos e serão organizados de modo 
a proporcionarem as condições necessárias para o exercício de determinadas 
actividades profissionais.” 
 
 
Após a elaboração de um projecto, porventura o mais audacioso exercício de 

planeamento educativo efectuado em Portugal, que se debruçou não só sobre a 

realidade nacional e regional, como também sobre o modelo educativo Holandês9, do 

qual vem a receber influências, e ainda sobre variáveis como o volume da procura 

estudantil10; a capacidade de atracção e fixação, por parte das principais cidades e as 

previsões sobre as necessidades económicas do país, José da Veiga Simão avança, 

então, com aquele que poderemos considerar o vector fulcral da sua acção política, ou 

seja, a tentativa de expansão e diversificação do ensino superior português.  

 

 

1.2. O contributo do decreto-lei nº 402/73, de 11 de Agosto 
 

 

De facto, e ainda que nas palavras de António Teodoro (2001:265), a 

democratização do ensino emergisse como “o pano de fundo e o principal leitmotiv do 

seu discurso e da sua acção política”, o decreto-lei n.º 402/73, de 11 de Agosto, ao 

assumir-se como a resposta à necessidade de se desenvolver económica e socialmente 

o país, ou seja, como diploma legitimador do novo quadro ideológico e institucional 

preconizado, designadamente, através da definição de princípios de actuação 

susceptíveis de estimular o aumento do número de “cientistas, técnicos e administradores 

de formação superior” - visando, assim, potenciar a capacidade crítica e de inovação - 

                                                                                                                                                                                
8 O sistema educativo é composto pelo conjunto da educação pré-escolar, a educação escolar e a educação 
permanente. 
9 A implementação de soluções já adoptadas por outros países, enquanto estratégia de acção, desde que, 
naturalmente, ajustadas ao novo contexto e matizadas no que respeita a falhas e imperfeições, entretanto 
detectadas, à partida, comportará menos riscos do que a introdução de soluções originais ou inovadoras, 
relativamente às quais se desconheça, de todo, as fontes e níveis de insatisfação que a respectiva aplicação 
prática possa gerar. 
10 Note-se que a acção política de Veiga Simão se insere num contexto algo conturbado, justificável, no 
entender de Ambrósio (1990:282), não só pela ampla difusão do valor estratégico, atribuído pela OCDE, à 
formação do “capital humano” para o progresso económico, como pelo clima de instabilidade vivido, desde 
1969, no meio académico e ainda por influência da corrente generalizada de reforma dos sistemas 
educativos em curso na Europa, após 1970. 
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vem objectivar, institucionalmente, aquele que era, de facto, o  principal desiderato de 

Veiga Simão.  

Com efeito, com o intuito de se atingir a tão ambicionada expansão e diversificação 

do ensino superior, alude-se, pois, no preâmbulo da referida lei, quer à criação de novas 

Universidades, Institutos Politécnicos e Escolas Normais Superiores, quer a um 

considerável número de medidas adoptadas, relativamente às já existentes, com vista à 

melhoria qualitativa do seu funcionamento e ao crescimento do número de alunos a 

frequentar o ensino superior, preconizando-se, concretamente, atingir uma taxa de 9%, 

para o grupo etário dos 18 aos 24 anos. Através do referido decreto-lei determina-se, 

ainda, conforme o n.º 1 do seu artigo 1.º, que: 

 
“o ensino superior é assegurado, de acordo com a Lei de Reforma do Sistema 
Educativo por Universidades, Institutos Politécnicos e Escolas Normais 
Superiores e outros estabelecimentos equiparados.” 
 

Por seu turno, através do artigo 4.º, o referido decreto define, ainda, que os 

Institutos Politécnicos são: 
 
“centros de formação técnico-profissional, aos quais compete especialmente 
ministrar o ensino superior de curta duração, orientado de forma a dar 
predominância aos problemas concretos e de aplicação prática, e promover a 
investigação aplicada e o desenvolvimento experimental, tendo em conta as 
necessidades do domínio tecnológico e no sector dos serviços, particularmente 
as de carácter regional.” 

 

É com base neste decreto-lei que a rede de instituições de ensino superior se vem, 

pois, a alargar, nos moldes já referidos anteriormente, com a criação das Universidade 

Nova de Lisboa, de Aveiro e do Minho, bem como do Instituto Universitário de Évora, e 

das Escolas Normais Superiores de Beja, Bragança, Castelo Branco, Funchal, Guarda, 

Lisboa, Ponta Delgada, Portalegre e Viseu e no âmbito do subsistema em estudo, em 

particular, com os de Coimbra, Lisboa, Porto e Santarém, por reconversão e fusão dos 

institutos industriais e comerciais e escolas de regentes agrícolas existentes nessas 

cidades, e ainda com a criação dos Institutos Politécnicos da Covilhã, de Vila real, de 

Faro, Leiria, Setúbal e Tomar.11  

Pese embora a acção reformista de Veiga Simão possa ter sido encarada, por 

muitos, como o culminar de um conjunto de intenções patentes nas políticas de 

anteriores ministros, como sejam: Leite Pinto, Galvão Telles e Hermano Saraiva, e nesta 

                                                           
11 “A reforma educativa protagonizada por Veiga Simão correspondia, nos seus traços principais, à estratégia 
inicial de Marcello Caetano, resumida na fórmula primeiro o desenvolvimento, depois a democracia, como o 
próprio Veiga Simão reconhece vinte anos depois.” (Teodoro, 2001:274) 
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perspectiva, entendida como uma actividade de prossecução de projectos iniciados na 

década de cinquenta, Stoer (1986:79-80) atribui-lhe uma relevância notável, não só pelo 

protagonismo que a mesma vem conferir à educação, no plano nacional, como pelo 

contributo que a discussão dos projectos que lhe estão implícitos proporciona em prol do 

desenvolvimento e, ainda, pelo grau de pertinência de que se reveste, dada a conjuntura 

de crise 12que então se vivia, o que a dotou de uma centralidade e autonomia que lhe não 

era habitual. 

 
 
2. As reacções à “Reforma Veiga Simão” 
 

 

A reforma educativa protagonizada por Veiga Simão foi, duramente, contestada, em 

duas frentes: a primeira respeitante ao modus faciendi, ou seja, à ausência de 

contextualização sócio-política do país: “Como se um clima de liberdade houvesse de 

inspirar as escolas de um país sujeito à violenta ditadura.” (Cardia, 1973:27); a segunda 

pela excessiva relação de dependência entre a política educativa e as subsequentes 

medidas implementadas no sentido de lhe dar “corpo”, em detrimento de um verdadeiro 

espírito de efectiva democracia:  

 
“Mais do que uma reforma radical da estrutura do ensino, pretende-se, pois, 
reajustar o sistema ao nível das exigências da expansão económica, embora, 
pelo menos no plano das intenções, alguma concessão se tenha feito às 
reclamações do pensamento democrático.” (Fernandes, 1973:29). 
 

Ideia que é, em certa medida, corroborada por António Teodoro (2001:348), uma 

vez que afirma:  

 
“A intenção de levar por diante a lei 5/73, com os seus instrumentos legislativos 
regulamentadores complementares e o planeamento de meios previsto no IV 
Plano de Fomento, na nova situação revolucionária, começou imediatamente a 
ser posto em causa. No movimento social, as reivindicações iam no sentido de 
que um Portugal novo exigia uma reforma educativa nova, o que seria um 
trabalho para homens novos.” 
  

Com efeito, não obstante os méritos reconhecidos à acção reformista de Veiga 

Simão, reclamava-se uma nova reforma que ainda que preservasse algumas das linhas 

                                                           
12 O exclusivo ambiente de contestação que se vivia no meio estudantil, e que perdurava desde a década de 
cinquenta, na sequência de reacções às tentativas do ministro Pinto Leite que perspectivavam “cercear a 
autonomia das associações académicas…” (Teodoro, 2001:279), isto é, a ausência de conflitos em quaisquer 
outros ambientes da vida política, conferia-lhe, pois, uma insólita visibilidade. 
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de acção previstas pela anterior se identificasse com um regime democrático, isto é, 

fosse alvo de discussão pública e desenvolvida e aplicada de forma, efectivamente, 

participada. 

 
“…é uma reforma que se fez com e sob o fascismo: foi proposta por um 
governo fascista, apoiada por uma Câmara Corporativa fascista, ratificada por 
uma Assembleia Nacional fascista, pseudo-referendada por uma farsa de 
participação popular.” (Carta aberta ao Ministro da Educação e Cultura da 
Comissão Instaladora do Sindicato dos Professores, datada de 20 de Maio de 
1974, in Teodoro, 2001:348). 
 

De facto, refira-se que a reforma de Veiga Simão seguia de muito perto as 

orientações emanadas por organismos internacionais, como é o caso da OCDE13, que 

                                                           
13 Desde a apresentação do Plano Regional do Mediterrâneo, - que para além de Portugal vem a incluir a 
Espanha, a Grécia, a Itália, a Turquia e a Jugoslávia e identifica como principais debilidades do sistema de 
ensino português: o limite demasiado baixo da escolaridade obrigatória, e mesmo assim, a queda das taxas 
de escolaridade abaixo deste limite, bem como as fracas taxas de aproveitamento e, portanto, o número 
insuficiente de pessoal qualificado e o deficiente nível de formação cultural da população, - que resultou de 
uma proposta de diagnóstico e de análise das necessidades educativas em Portugal apresentada pelo 
Ministro da Educação Francisco Leite Pinto, em 1959, quando visava lançar um Plano de Fomento Cultural, - 
sem o qual se entendeu não fazer qualquer sentido implementar ou esperar eficiência de um Plano de 
Fomento Económico - que a OCDE acompanhava o desenvolvimento do sistema educativo em Portugal e de 
que é exemplo o lançamento da Telescola, a criação de novas universidades e, ainda, a publicação da nova 
Lei Orgânica em 1971, através da qual se institucionalizava a modernização do aparelho central do Ministério 
da Educação, assumindo-se, assim, como uma instituição de cariz internacional que zelava pelo 
desenvolvimento de sistemas educativos indutores do desenvolvimento industrial e económico em geral, e, 
por essa razão, amplamente conotada com as necessidades dos países capitalistas em estádio de 
considerável desenvolvimento. De tal forma, que a partir da ocorrência do processo revolucionário de Abril de 
1974, e, face à incompatibilidade ideológica relativamente àquelas que se entendem como eixos prioritários 
da educação, o papel até então desempenhado pela OCDE transita para a responsabilidade da UNESCO por 
se tratar do organismo internacional que no âmbito da educação e da cultura mais se aproximava da 
apregoada democracia ou socialismo, isto dado o gradual sentido de aproximação que estes dois conceitos 
foram sofrendo. Portugal retoma, assim, em 11 de Setembro de 1974, o seu lugar de membro, nesta 
organização que apresenta como principal missão, o desenvolvimento de uma estratégia política designada: 
NOEI-Nova Ordem Económica Internacional, através da qual se atribuía o subdesenvolvimento do Terceiro 
Mundo ao colonialismo e, portanto, a condições históricas. Entre e 1974 e 1975 a UNESCO passou, pois, a 
liderar o sistema de educação nacional com vista a “uma verdadeira democratização e de a tornar um 
instrumento real de desenvolvimento dos homens, no seio de uma comunidade que escolhera o reforço da 
sua independência nacional e a via socialista de desenvolvimento.” (UNESCO, 1975), preconizando entre 
outros objectivos: a extinção de um sistema considerado elitista, uma maior participação de todos na 
definição dos rumos educativos, um modelo de organização indutor de maior racionalidade no 
desenvolvimento das actividades previstas, mais descentralizada e eficaz sobre o ponto de vista 
administrativo e financeiro. Destaque-se, ainda, o alargamento dos domínios de ensino às diferentes 
realidades sociais, económicas e políticas do país, bem como a diluição das assimetrias regionais. Por 
último, salientaríamos a defesa do princípio da definição dos objectivos a atingir, no âmbito da educação, com 
base num estudo prospectivo das tendências evolutivas das necessidades do mercado de trabalho (idem). 
Assim que o I Governo Constitucional entra em funções, Portugal afasta-se da UNESCO dada a 
incompatibilidade das orientações políticas preconizadas pelo mesmo e os fundamentos que se encontravam 
na base de uma instituição dirigida por países do terceiro mundo e solidária com países em que a corrente 
socialista predominava e, por essa razão, rivais dos EUA e Reino Unido, optando por, na política externa, se 
associar a organizações com poder financeiro e sintonizados com a definição de políticas susceptíveis de ir 
ao encontro das necessidades e objectivos dos países ditos do Primeiro Mundo (Teodoro, 2001:372-373), ou 
seja, promover uma “modernização ancorada prioritariamente na Europa” (Petrella, 1990:18), o que se 
consubstanciou, no plano económico, pela entrada na OECE (Organização Europeia de Cooperação 
Económica) em 1948, pela adesão à EFTA em 1960, pela celebração do Acordo de Comércio Livre com as 
Comunidades Europeias, no ano de 1972 e pela adesão à CEE em 1987, perspectivando-se com esta última 
organizar a actividade económica e as relações sociais da produção (Aguiar, 1985:78), com base numa 
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atribuía à educação o papel de principal motor de um sistema económico, amplamente, 

conotado com o capitalismo. Note-se que, inclusive, o relatório de Portugal do PRM, 

enquanto exercício prospectivo, continha orientações políticas face ao rumo a adoptar em 

distintos níveis do sistema educativo, salientando-se, no caso do sistema de ensino 

superior, a estruturação de um tipo de diplomados distinto dos proporcionados pelas 

universidades, uns com uma formação inferior a licenciatura, outros superior, pela 

frequência de cursos pós-graduados.(PRM,1964:29) 

Por outro lado o modelo preconizado por Veiga Simão com vista à democratização 

do ensino era, manifestamente, insuficiente, segundo autores como (Hespanha, 1979:63-

64 in Teodoro, 2001:350), pois, para além de se preconizar uma igualdade formal de 

oportunidades, dever-se-ía, no seu entendimento, promover uma igualdade material de 

oportunidades, através da introdução de medidas susceptíveis de diluir todo o tipo de 

barreiras e condicionalismos, ao acesso e sucesso educativo, colocados aos mais 

desfavorecidos, designadamente, através de uma política de apoio aos mais carenciados. 

                                                                                                                                                                                
orientação política apostada no desenvolvimento de tipo exógeno, através da exploração dos pontos fortes da 
sua economia, verificando-se uma deslocação do principal centro de interesse, ao nível politico, que se até 
então incidira na assunção de uma sociedade socialista recaía agora na gradual afirmação de um país 
europeu. Neste sentido, a prosperidade de Portugal parecia, agora, muito mais dependente da sua 
capacidade para diluir o seu estado de subdesenvolvimento face aos restantes países que integravam a CEE 
do que, propriamente, da adopção de orientações ideologicamente conotadas com o partido socialista, 
residindo, portanto, muito mais num posicionamento face ao exterior do que ao interior.”A opção pela 
integração de Portugal na CEE significou a assunção de uma lógica e de um discurso sobre a modernização 
da sociedade, a realizar a partir de imposições de natureza  externa” (Teodoro, 2001:382), o que poderá 
encontrar-se na origem do apaziguamento de conflituosidades e, inclusive, promotor de uma maior 
solidariedade nacional. (Correia et al.,1993:32-33). Em síntese, poderemos descrever as influências 
internacionais como um processo cíclico variável em função do tipo de intenções ideológicas que se 
pretendiam validadas e legitimadas. Assim, enquanto a partir dos anos cinquenta, período de considerável 
expansão escolar, a OCDE correspondeu à instituição internacional  ideologicamente mais próxima da teoria 
funcionalista da educação e que, por essa razão, melhor se identificava com o protagonismo ora atribuído à 
educação na formação do capital humano imprescindível ao desenvolvimento da nação, nos anos de 1974 e 
de 1975 a UNESCO passou a afigurar-se como a organização que melhor responde aos intentos de 
democratização da educação e a partir de 1976, esse papel transita para o Banco Mundial, porquanto se vem 
a assumir como aquela que mais, satisfatoriamente, vai ao encontro do propósito de transferência de um 
modelo de política educativa para um modelo de planeamento educativo (designado de período de 
normalização, e que leva Stoer a considera-lo como um contributo “mais ideológico do que instrumental”), 
bem como do objectivo de preparação de mão-de-obra e de quadros de diferentes níveis de qualificação 
capazes de promover o desenvolvimento do país. Por outro lado, a sua intervenção neste preciso contexto 
histórico, é extremamente, oportuna, dado ser a única que para além de consultoria concede os apoios 
financeiros, ora imprescindíveis para o aumento da rede de instituições de ensino superior de curta duração, 
tendo para o efeito emprestado cerca de 47,9 milhões de dólares. O ressurgimento da influência da OCDE, 
na década de oitenta, através da auditoria, à política educativa portuguesa, solicitada, corresponde, 
igualmente, à necessidade de se fornecerem respostas ao desafio que a integração de Portugal, na CEE, 
representava. Note-se, a este propósito, que as conclusões obtidas na sequência de tal examinação se 
revelaram algo contraditórias face às grandes prioridades defendidas e sustentadas pelo FMI. Com efeito, 
desvalorizando, de certa forma, o ensino superior de natureza politécnica, a OCDE preconiza a criação de 
alternativas profissionais a partir dos 14 anos, ou seja a eleição do ensino técnico e profissional como 
principal politica a implementar no sector educativo, o que terá dado azo a que José Augusto Seabra institua 
aquilo que designa de “plano de emergência para a reorganização do ensino técnico, como meio de adequar 
a educação a um contexto económico, social e cultural que vai ser o dos jovens das mais próximas gerações, 
hoje angustiadas com a falta de emprego ou, mais ainda, com a não preparação para ele, quando apesar de 
tudo existe.” (Intervenção efectuada na Assembleia da Republica em 24 de Junho de 1983, in Teodoro, 
2001:397), opinião partilhada por autores como Joaquim Azevedo e Casimiro Amado. 
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Note-se a este propósito que tal subordinação da política educativa ao progresso 

económico, em detrimento de objectivos que se traduzissem no seu desenvolvimento, 

indiciava, segundo autores como António Teodoro (idem), temor pelas repercussões que 

o mesmo poderia vir a fazer repercutir na sociedade, designadamente, pela eventual 

ascensão social de filhos das classes trabalhadoras. Além do mais, e ainda segundo o 

referido autor, a política educativa idealizada por Veiga Simão assentava, profundamente, 

no modelo repressivo vigente no Ministério do Interior. De facto, tudo indicia que sem 

essa áurea de “ameaça”, a sua presença na acção governativa, dadas as tensões 

educativas e sociais que se faziam sentir, tivesse sido mais efémera.  

 
“Num tempo de libertação, por vezes explosiva, de tensões sociais 
acumuladas, a mobilização educativa realizou-se em torno do pressuposto de 
que a educação representa um elemento de primordial importância na 
transformação das relações sociais. É esta característica que distingue a 
mobilização educativa do pós-25 de Abril da verificada em torno da reforma 
Veiga Simão, centrada fundamentalmente em torno do papel económico da 
educação e limitando a democratização do ensino à mera expansão da rede 
escolar.” (Teodoro, 1994:78). 
 

 
3. O papel da “Revolução de Abril” na assunção de uma ruptura na esfera da 
política educativa 
 

 

Foi, precisamente, com as nomeações de Vasco Gonçalves para Primeiro Ministro 

e de Vitorino Magalhães Godinho para Ministro da Educação e através da nomeação de 

novas equipas para as direcções-gerais e organismos equiparados que se afastou, 

definitivamente, a intenção de aplicar as medidas e acções previstas na lei 5/73.   

Sem prejuízo do “retrocesso” que o subsistema de ensino de natureza politécnica 

veio a sofrer com legislação emanada após a revolução de Abril de 197414, pois, à 

                                                           
14 A revolução de 1974 constituiu, no âmbito da educação, de certa forma, uma “viragem” no sentido de 
preconizar e, efectivamente, proporcionar o acesso ao ensino superior por um número crescente de 
indivíduos. A ocorrência deste movimento de ruptura, protagonizado pelas Forças Armadas, terá resultado, 
no entendimento de Boaventura de Sousa Santos, (1990:73) da idiossincracia própria de um país que 
apresenta, em simultâneo, particularidades de países periféricos e especificidades dos países centrais, as 
primeiras patentes pelo acto militar em si; as segundas pela devolução do poder, por parte dos militares, à 
sociedade civil. Efectivamente, após a acção militar do 25 de Abril o Movimento das Forças Armadas (MFA) 
encarregou a então designada Junta de Salvação Nacional de nomear o Presidente da República, que por 
sua vez elegeu o Primeiro Ministro e nomeou o Governo Provisório Civil que de acordo com o programa 
elaborado se afigurava “moderado, centrista e neo-liberal”, para além de plenamente sintonizado com a 
Europa, no que concerne à sua política externa, liberal, no que respeita à política económica e “socialmente 
generoso” quanto à política social. Concretamente, na dimensão educativa, não obstante o plano se revelar 
bastante genérico, assumia a reforma como um imperativo. (Amaral, 1995:169). Não obstante as 
discrepâncias quanto às motivações que se encontram na origem desta revolução, o consenso parece 
imperar, quer entre historiadores, quer entre sociólogos quando a definem como um “forte movimento social 
popular” e ao considerá-la como um produto da “paralisia generalizada no seio das estruturas do aparelho de 



Capítulo I  59 

excepção de algumas iniciativas pontuais,15 as grandes decisões subjacentes ao modelo 

previsto pela Lei nº 5/7316, foram sendo preteridas, em detrimento de iniciativas de 

adequação dos estabelecimentos de ensino médio existentes,17 esta vem a assumir-se 

como um marco decisivo para a institucionalização do sistema binário, em Portugal, e por 

conseguinte para a história do subsistema de ensino superior politécnico nacional.  

 

 

3.1. O contributo do decreto-lei nº 830/74, de 31 de Dezembro 
 

 

O decreto-lei n.º 830/74 de 31 de Dezembro, por força da mobilização dos 

sindicatos de engenheiros técnicos e dos estudantes de institutos industriais (Lisboa, 

Coimbra e Porto)18, vem, assim, reconverter os institutos industriais em institutos 

superiores de engenharia, escolas de nível superior, com cursos de bacharelato de 4 

anos19. Com esta alteração, perspectiva-se esbater as diferenças de estatuto sócio-

profissional dos diplomados das escolas médias face aos diplomados das universidades, 

a que acediam os filhos das classes sociais mais favorecidas. Sem prejuízo de o referido 

diploma legal, genericamente, reforçar a institucionalização de um novo paradigma 

politico-ideológico, através da ruptura com o primado da educação ao serviço da 

economia e da reprodução social, - fenómeno que Teodoro (s.d.) caracteriza por: 

“desvinculação das políticas sociais das exigências da acumulação” -, bem como pela 

                                                                                                                                                                                
Estado, em resultado de uma acesa luta pelo seu controlo político.” (Teodoro, 2001:319). A falta de coerência 
entre as políticas adoptadas e os objectivos pré-definidos, no período entre Abril de 1974 e Julho de 1976 
(altura em que toma posse o 1º Governo Constitucional), explicar-se-á, em grande parte, devido à 
circunstância de se ter verificado uma grande rotatividade dos membros do Governo, particularmente, no 
Ministério da Educação. 
15 As comissões instaladoras das novas Universidades de Lisboa, Minho e Aveiro, bem como dos Institutos 
Politécnicos da Covilhã e de Vila Real, tomaram posse. Por outro lado, foram criadas as Escolas Normais 
Superiores de Lisboa, Guarda, Bragança e Ponta Delgada. 
16 Esta Lei instituía: “a obrigatoriedade de uma educação básica generalizada” e a “liberdade de ensino em 
todas as modalidades”, assumindo-se como um marco decisivo para a institucionalização do sistema binário, 
em Portugal, e, por conseguinte, para a história do subsistema politécnico nacional. 
17 A rede de estabelecimentos de ensino médio era integrado pelos Institutos Industriais, Institutos 
Comerciais, Escolas de Regentes Agrícolas, Escolas de Magistério Primário, Escolas de Educadores de 
Infância, Escolas de Enfermagem, Escolas de Auxiliares Sociais, Escolas de Instrutores de Educação Física. 
18 Apesar de o desenvolvimento da reforma educativa ter sido apontado como um objectivo do Governo 
provisório, o que é facto é que segundo autores como Lima (1992) e Stoer (1986) este transitava para o 
domínio das escolas e dentro destas, segundo este último autor (1986:127), “dos directores das escolas e do 
corpo docente tradicional para os professores progressistas e para o corpo estudantil.” 
19 Constata-se que a conversão de prestigiadas escolas de ensino médio, que eram autênticos referenciais 
de formação profissional, em escolas de ensino superior politécnico, terá sido um factor decisivo para que 
este último viesse a assumir uma lógica essencialmente profissionalizante assente numa base curricular e 
atitude pedagógica que privilegia a prática experimental como processo preferencial de aquisição de 
conhecimentos. 
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afirmação do sujeito e pela conquista de uma maior homogeneização, o seu n.º 2 atesta-

o de forma inequívoca quando enuncia: 

 
“Com a criação dos institutos superiores de engenharia pretende-se, partindo 
da situação existente, corrigir defeitos e injustiças flagrantes e criar correctas 
bases de partida que permitam a estas escolas contribuir para o desejado 
processo evolutivo e democrático das estruturas do ensino português.” 

 

O processo de reconversão dos institutos industriais em institutos superiores de 

engenharia, bem como a própria equivalência dos graus concedidos até então por ambas 

as instituições, foi facilitado, por um lado pelo facto da duração da escolaridade dos 

institutos industriais ser semelhante à dos bacharelatos do ensino superior e por outro 

lado, pela circunstância de o desempenho profissional dos diplomados pelos institutos 

industriais estar bem conceituado. Ao grau de bacharel conferido pelos recém criados 

institutos superiores de engenharia foi atribuído o título profissional de engenheiro 

técnico, já existente. 

Para além do grau de bacharel os referidos institutos estavam autorizados a 

conferir o grau de licenciado e o grau de doutor, ainda que nunca o tivessem vindo a 

fazer, sendo que ao grau de licenciado equivalia o título profissional de engenheiro, bem 

como a expectativa de que os seus detentores correspondessem a técnicos de elevado 

nível. 

 
“Segundo o relato do grupo encarregue de sintetizar os resultados da 
discussão pública das propostas, foram precisamente feitas muitas críticas à 
separação entre as duas modalidades de ensino superior com a maioria dos 
intervenientes contra essa separação. De qualquer modo, só uma escassa 
minoria discordou da extinção do ensino médio e da criação do politécnico.” 
(Grácio, 1992:203) 
 

A referida reconversão trouxe uma perspectiva diferente ao ensino superior, na 

medida em que permitiu, então, a adopção de algumas inovações, no sentido de uma 

maior aproximação com o mundo do trabalho e, consequentemente, um maior espírito de 

auto-confiança, por parte dos diplomados, para o desempenho das suas actividades 

profissionais.  

Todavia, esta ascensão de estatuto, ao invés de apaziguar os ânimos daqueles que 

por ela haviam pugnado, proporciona-lhes, agora, renovadas energias para dar 

prossecução a novas reivindicações. 

 
“Deste modo, assegurado o fim do “ensino médio” e o ingresso dos II’s no 
ensino superior é satisfeita uma velha reivindicação. E o novo posicionamento 
relativo define um novo ponto de partida para reivindicar numa lógica em que 
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uma maior proximidade com o ensino rival tende a legitimar, através do capital 
assim adquirido, o desejo de uma proximidade ainda maior. A redução das 
diferenças torna menos legítimo o seu mantimento, numa lógica cujo 
desenvolvimento só parece ter por limite a ilegitimidade do propósito de anular 
todas as diferenças.” (idem: 202-203) 
 

Através do preâmbulo do decreto-lei n.º 313/75, de 26 de Junho, identificam-se, de 

forma inequívoca, os objectivos subjacentes à conversão do ensino médio em ensino 

superior como:  

 
“os da formação de técnicos qualificados necessários ao actual estádio de 
desenvolvimento económico e social vivido em Portugal ou os da 
democratização da nossa sociedade, pela abolição de todas as discriminações 
injustas.” 
 

Refere-se, ainda, na introdução do referido diploma legal que tais metas serão, à 

partida, alcançadas, quer pela conversão dos institutos comerciais em escolas 

superiores, quer pela diluição das diferenças de oportunidades profissionais e sociais de 

diplomados que, tendo cumprido planos de estudo, subentenda-se em duração e 

conteúdo, análogos a um bacharelato, não usufruíam do respectivo grau. Por outro lado, 

alerta-se para a circunstância de a formação de técnicos qualificados e úteis ao país só 

ser exequível se os novos planos de estudo fossem “cuidadosamente elaborados e 

perfeitamente integrados nos planos globais da acção educativa do ensino superior”. 

Define-se ainda, não obstante a institucionalização de um regime que operasse a 

conversão dos institutos comerciais, na sua íntegra, estivesse por estabelecer, que a 

atribuição do grau de bacharel aos diplomados pelos institutos comerciais seria imediata. 

Da mesma forma, esboçam-se os princípios pelos quais se passaria a reger o dito 

processo de conversão. É exactamente no âmbito deste decreto-lei que os Institutos 

Comerciais de Lisboa, Porto e Coimbra, bem como a secção de Aveiro do Instituto 

Comercial do Porto, passam a depender da Direcção-Geral do Ensino Superior. 

Por decreto-lei n.º 316/76, de 29 de Abril, institucionaliza-se, igualmente, a relação 

de dependência por parte das escolas de regentes agrícolas à Direcção Geral do Ensino 

Superior e é conferido àqueles que concluam o respectivo curso, equiparação a bacharel, 

para todos os efeitos, excepto para prosseguimento de estudos. 

Ainda a propósito do período que decorre entre Abril de 1974 e Julho de 1976, ou 

seja, o coincidente com o dos ditos Governos provisórios, Braga e Grilo (1981:230) 

afirmam o seguinte: “a tentativa de diversificação do ensino superior é destruída, uma vez 

que todos os estabelecimentos de ensino médio e superior passaram a ter estatuto 

universitário”, ainda sobre esta matéria consideram, os autores, que durante o referido 
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período, o crescimento do subsistema em apreciação, não tivera qualquer 

expressividade. Opinião divergente, face ao balanço das acções implementadas pelos 

Governos provisórios, preconiza Rui Grácio (1981:107), atribuindo-lhes, para além de 

outros méritos, a responsabilidade pelo fomento da “cooperação do sistema de ensino na 

democratização da formação social, procurando alterar a sua função de reprodução e 

legitimação das desigualdades sociais e regionais…”. Coincidente com esta posição 

parece estar, igualmente, Stoer (1986:201-202) na medida em que considera ter havido 

uma ampliação da reforma encetada por Veiga Simão, no sentido de uma maior 

democratização, para além de uma alteração do elenco daqueles que se podem 

considerar como os seus principais agentes dinamizadores, isto na medida em que, 

conforme tivemos já oportunidade de referir, esta transita da esfera do Ministério para a 

das escolas. Na opinião deste autor, enquanto nos anos 50 e 60 se promoveu a 

necessidade de o sistema de ensino se sintonizar com o sistema económico, 

perspectivando-se, dessa forma, uma maior articulação entre educação e fomento 

industrial, os anos 70 afiguram-se paradigmáticos quanto ao protagonismo conferido à 

educação e cultura na construção de uma sociedade participativa e democrática20, ou 

seja; a educação e a cultura são assumidos como os pilares estruturais da edificação de 

uma sociedade democrática.21 

Pese embora, a ausência de continuidade face ao instituído em 1973, constata-se a 

existência de uma linha de coerência, designadamente, face ao objectivo de 

desenvolvimento económico-social ao nível regional, patente no texto emanado pela 

Secretaria de Estado do Ensino Superior e da Investigação Científica, intitulado, “Política 

do Ensino Superior – Bases para um Programa (1975:19), no sentido “duma distribuição 

regional mais racional e equilibrada das actividades produtivas”. Por outro lado, o 

crescimento de instituições de ensino superior de âmbito regional era, favoravelmente, 

encarado pela circunstância de actuar como elemento facilitador para a fixação de jovens 

nas regiões em que as mesmas fossem instaladas.  

                                                           
20 Aliás a Constituição de 1976 remete para o Estado a responsabilidade de promover a educação em 
condições que propiciem, igualmente, o acesso das classes trabalhadoras à universidade e segundo um 
modelo que estimule não só o desenvolvimento da personalidade de cada um, como o progresso de uma 
sociedade igualitária e democrática. Sem prejuízo da evolução que a Constituição de 1976 trouxe no sentido 
da institucionalização de uma sociedade mais justa e participativa, designadamente, pela assunção de um 
movimento cíclico de eleição da Assembleia da Republica, do governo, do Presidente da Republica e das 
autarquias locais, o que é facto é que, de acordo com Vital Moreira (1992), esta acabou por absorver e 
espelhar um conjunto de contradições resultantes da conciliação de tendências dos mais diversos quadrantes 
políticos. 
21 A inequívoca intenção de construção de uma sociedade democrática, verificada entre 1974 e 1976, abraça 
três dimensões que se complementam e convergem: a primeira que preconiza a igualdade de oportunidades 
de acesso à educação, a segunda que postula a igualdade de oportunidades de sucesso na educação e a 
terceira que perspectiva a participação democrática na escola e no sistema educativo. (Teodoro, 1994:76) 



Capítulo I  63 

Neste sentido, corroborámos com a ideia de António Teodoro (2001:362) ao 

subscrever que terá sido no plano da “estrutura institucional do ensino superior” que se 

terá verificado a maior ruptura com a lei 5/73, entendida como profundamente elitista na 

medida em que prevê uma formação de duração longa a ocorrer em universidades e uma 

formação de duração curta a ter lugar em institutos politécnicos ou escolas normais 

superiores.  

Por outro lado, o período em análise, designadamente, aquele que correspondeu 

aos seus V e VI Governos provisórios, constitui um marco na política educativa nacional, 

em virtude de institucionalizar, de facto, os princípios e orientações daquele que se 

poderá considerar o mais paradigmático dos projectos assumidos pelo IV Governo e que 

se repercutiu na criação do ensino secundário unificado (ESU)22, e com o qual, se 

assumia, por um lado, o adiamento da decisão quanto à escolha do perfil de paradigma 

escolar a frequentar no futuro, dos 12 para os 15 anos (Grácio, 1985:106) e, por outro, a 

extinção da dualidade ensino liceal/técnico, ou ensino de cariz, marcadamente, 

intelectual/manual, bem como a correspondente conotação dominante/dominado 

(idem:107) e, por último, um estreitamento da escola com a comunidade, apaziguando-

se, assim, a clássica rigidez: educação formal/educação não formal (ibidem). Na prática, 

estes objectivos consubstanciaram-se pela adopção de um currículo que integrava as 

ciências naturais e sociais, bem como por um modelo, ora adoptado para os Trabalhos 

Oficinais, com objectivos distintos dos das Práticas Oficinais do ensino técnico-

profissional e, ainda, pela introdução de uma área curricular a que se designou Educação 

Cívica Politécnica. Note-se que já em 11 de Agosto de 1975, Rogério Fernandes, então 

Director Geral do Ensino Básico, ordenara a distribuição de uma circular, a todas as 

escolas primárias e preparatórias, através da qual perspectivava dinamizar a relação 

entre a esfera intelectual e a manual, através do desenvolvimento de trabalho produtivo 

socialmente útil, nos referidos níveis de ensino, tais como: jardinagem, conservação da 

natureza e dos espaços públicos, produção de objectos decorativos e artesanais, entre 

outros. (Teodoro, 2001: 359-360). 

Neste sentido, enquanto até ao ano lectivo de 1969/70, o ensino técnico 

evidenciara uma superior frequência e implantação no país, sobretudo no interior onde se 
                                                           
22 Não obstante o objecto de estudo deste trabalho de investigação incidir sobre o nível de ensino superior e 
dentro deste, muito particularmente, sobre o subsistema de ensino politécnico, a orientação política imprimida 
sobre aquele que o precede constitui um tópico de interesse central, dadas as inevitáveis implicações que 
acarreta relativamente ao primeiro. Com efeito, e conforme tivemos oportunidade de referir na introdução 
deste projecto de investigação, entre muitas outras repercussões que as políticas educativas possam exortar 
entre os seus diferentes níveis de ensino, a imagem, ou se preferirmos, as associações de carácter simbólico 
desenvolvidas em torno de determinado paradigma de ensino a um dado nível resultam, grandemente, das 
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encontra presente em 80 concelhos, face aos 40 onde se encontrava disponível ensino 

liceal, a partir, sensivelmente, desta data ocorre uma movimentação da procura em 

sentido inverso, justificada por Tavares Emídio pelo prestígio de que este último sempre 

usufruíra e, ainda, em virtude da entrada em funcionamento das escolas secundárias, 

onde e devido a menores exigências de equipamento, os cursos de natureza liceal são 

promovidos em maior número.23 A unificação da via liceal e técnica do ensino secundário 

complementar (10º e 11ºs anos) e a institucionalização de cinco áreas curriculares 

integradoras de disciplinas de âmbito geral, específico e vocacional com possibilidade de 

acesso quer ao ensino superior, quer a uma formação profissionalizante, ou seja, a 

permeabilidade e proximidade ao nível dos conteúdos entre os dois tipos de ensino, terá 

sido, efectivamente, responsável pela agudização da pressão que já se vinha a fazer 

sentir, de alguns anos a esta parte, sobre o ensino superior.  

Na perspectiva do presente projecto de investigação, e fazendo jus à ideia de 

dialéctica entre o subsistema de ensino, em análise, e outros níveis e/ou subsistemas de 

ensino, que se lhe encontrem a jusante ou em paridade, seja ela de facto ou meramente 

conceptual, consideramos que a criação do ESU ora se aproxima e, inclusive, comunga, 

sobretudo numa primeira fase, dos propósitos preconizados com a criação do ensino 

superior politécnico, designadamente, no que respeita à exaltação de conteúdos 

curriculares de índole profissionalizante, ora se afasta, e rompe mesmo com este último, 

quando uniformiza as duas vias de ensino até então existentes e que poderiam ter 

desempenhado um papel determinante, enquanto bases respectivas de cada um dos dois 

subsistemas de ensino superior, então institucionalizados. De facto, se até aqui as duas 

vias de ensino de nível secundário desembocavam, teoricamente, numa única, de índole 

universitária, agora que se criara uma ramificação no ensino superior, o ensino 

secundário fundira-se, num processo que mais do que político era social, em virtude de 
                                                                                                                                                                                
representações sociais construídas a propósito do tipo de ensino que, em níveis precedentes, lhe é mais 
análogo.   
23 A criação do ensino secundário ocorrera em 1975 como reflexo do novo contexto político-democrático, e na 
sequência do consagrado na Lei 5/73 que, como é sabido, introduz a designação de escolas secundárias 
polivalentes para os dois universos até então distintos: liceus e escolas técnicas, comerciais ou industriais, 
vindo permitir não só o adiamento da decisão escolar ou profissional dos jovens, como estabelecer uma 
ruptura com a dualidade entre ensino liceal e técnico e conceitos que lhe são inerentes, tais como: trabalho 
intelectual versus manual e a correspondente dicotomia: dominante versus dominado, para além de 
perspectivar uma maior aproximação entre a escola e o meio. A “licealização” que o conteúdo curricular e 
programático, do ensino secundário unificado, vem a sofrer, com as medidas adoptadas pelo I Governo 
Constitucional, é, todavia, amplamente criticado por Rui Grácio, um dos maiores defensores da sua criação 
em 1975, pelo cariz selectivista de que, ora, se revestia, crítica que se estende, igualmente, à reestruturação 
operada, em 1978, aos cursos complementares do ensino secundário (10º e 11ºs anos), - com vista a esbater 
as componentes liceal e técnica e, por essa via, dotá-los de maior lógica sequencial face ao 9º ano e ao 
regime de opções então criado -, pela transformação desta última etapa do secundário numa espécie de 
ensino introdutório do ensino superior. Opinião diversa mantém Sérgio Grácio relativamente às orientações 
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com ele, a pressão sobre o ensino superior, designadamente, de tipo universitário ter 

crescido exponencialmente. Com efeito, a frequência de um mesmo tipo de Escolas, no 

nível secundário, poderá ter contribuído para a homogeneização das expectativas dos 

que as frequentam. Neste sentido, os aspectos positivos decorrentes da emergência de 

um novo subsistema de ensino de nível superior, designadamente, o subsequente 

incremento das possibilidades de acesso, por parte de novos grupos sociais, aos 

respectivos diplomas, diluí-se, uma vez que a partir de então, mesmo estes – que até 

então estiveram arredados do sistema -, começam a perspectivar o ensino de tipo 

universitário como uma realidade mais tangível, isto é; a equacioná-lo como uma 

hipótese, percepção esta que se vem a acentuar com a adopção de conteúdos 

curriculares e programáticos, no âmbito dos cursos complementares do ensino 

secundário, de cunho, incisivamente, mais científico e, portanto, conceptualmente mais 

próximos daquele. 

 
 

4. O novo rumo impulsionado a partir do I Governo Constitucional 
 

 

Na sequência das alterações introduzidas pelo decreto-lei n.º 313/75, de 26 de 

Junho, que confere aos diplomados pelos institutos comerciais o grau de bacharel e 

altera a dependência administrativa dos referidos institutos, é promulgado o decreto-lei 

n.º 327/76, de 6 de Maio, que, por seu turno, e à semelhança do que já se verificara com 

o decreto-lei nº 830/74 de 31 de Dezembro, vem converter os referidos institutos 

comerciais em escolas superiores e alterar a sua designação para institutos superiores 

de contabilidade e administração. Visava-se, agora, com o ensino professado nos 

referidos institutos, formar não só especialistas em contabilidade, como também técnicos 

destinados ao sector público, tanto administrativo, como empresarial, para que, 

sobretudo, no âmbito da administração e da gestão financeira, os serviços públicos 

viessem a ser dotados de maior eficácia.24 

                                                                                                                                                                                
que o ensino secundário unificado vem a incorporar, considerando-as como a resposta por parte do sistema 
escolar àquelas que eram já, tendencialmente, as aspirações sociais. 
24 Note-se que Sottomayor Cardia, Ministro da Educação do I Governo Constitucional, preconizou para o país 
um dito “programa de normalização” que mais não era do que o esvaziamento politico do sistema educativo e 
a sua planificação em função das reais necessidades de desenvolvimento do país, dotando-o de recursos 
humanos qualificados aos mais diversos níveis, única e exclusivamente com vista a servir esse objectivo. 
“Essa ruptura com a ideologização socialista ou socializante da escola, dominante no discurso e nos 
objectivos dos Governos provisórios conduziu a uma nova orientação estratégica, onde prevaleciam os 
objectivos da qualificação profissional e da formação do capital humano, enquanto projecto central do 
processo de modernização centrado na integração na CEE.” (Teodoro, 2001:389), um modelo que Stoer 
(1986:64) identificou com o “desejo de substituir a política pelo planeamento”, ainda que este último não 
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Relativamente ao público-alvo destas instituições, e sem prejuízo do interesse de 

se fomentar a investigação, sobretudo de natureza aplicada, havia a expectativa de que 

continuasse a ser constituído, essencialmente, por trabalhadores que com as suas 

experiências profissionais pudessem complementar a perspectiva de índole teórica 

subjacente às diferentes matérias técnicas – controlo orçamental, gestão de recursos 

humanos, financeiros e materiais, organização e tratamento da informação, etc. – a 

abordar no âmbito dos cursos professados. Nutria-se, assim, a expectativa de estas 

escolas se virem a assumir como elos de ligação, por excelência, entre a Universidade e 

a Administração Pública. 

Neste sentido, os institutos superiores de contabilidade e administração afirmavam-

se, para as áreas científicas que abrangiam, como uma importante fonte de formação 

inicial dos funcionários públicos, mas, essencialmente, como incontestável “espaço de 

reciclagem” desses mesmos funcionários. 

À semelhança dos institutos superiores de engenharia, conforme o n.º 2 do artigo 

2.º do decreto-lei nº 327/76 de 6 de Maio, também aos institutos superiores de 

contabilidade e administração foi concedida a prerrogativa de conferir o grau de bacharel, 

licenciado e doutor. 

                                                                                                                                                                                
fosse, igualmente, isento de propósitos políticos, e que no caso concreto do ensino superior se repercutiu na 
introdução dos numerus clausus. É também durante o I Governo Constitucional que se despoleta um 
processo de centralização, que Lima (1992:257-258) considera de reconstrução do aparelho burocrático, o 
que, segundo este último autor, consistiria num processo relativamente facilitado pela inexistência prévia de 
uma efectiva participação das “bases da pirâmide social” na definição politica e estratégica. Neste período 
fez-se, particularmente, sentir a preocupação com a formação de técnicos capazes de dar resposta à 
necessidade de modernização da economia, agudizada aquando da entrada de Portugal na CEE, bem como 
a definição de uma lei de bases em que viesse a assentar a reforma educativa. De facto, “Assumida a 
integração na Europa comunitária como motor exógeno de desenvolvimento do país, o discurso sobre a 
prioridade educativa passou a privilegiar a questão do papel do sistema escolar na qualificação de mão-de-
obra, associado à afirmação da urgência em realizar uma reforma educativa global que desse coerência ao 
sistema de ensino e respondesse às necessidades que o sistema económico, nesta fase de integração 
europeia, atribui à educação.” (Teodoro, s.d.). Por outro lado, e na sequência de uma crise de emprego, bem 
como do aumento do sentimento de frustração face ao retorno de longos trajectos no sistema escolar, 
designadamente universitário, que, entretanto, vira os seus níveis de procura substancialmente aumentados, 
criou-se o ensino superior de curta duração, a que mais tarde se viria a chamar “ensino superior politécnico”, 
o qual, como reflexo da prioridade então atribuída, foi alvo de consideráveis investimentos públicos, pelo 
menos, até à década de 90, politica esta algo desfasada ou mesmo incoerente se atendermos à 
circunstância de, simultaneamente, se institucionalizar a unificação do ensino liceal e do ensino técnico, ao 
nível do ensino secundário, medida esta que, naturalmente, conduzia a uma maior pressão sobre o ensino 
universitário, sobretudo se atendermos ao facto de a vertente de formação superior de natureza politécnica 
se encontrar insuficientemente desenvolvida. (Teodoro, 2001:394) Em jeito de síntese, poder-se-ia afirmar 
que a segunda metade da década de 70 é, profundamente, marcada por duas tendências: aumento do 
desemprego entre os jovens e o despoletar de uma vaga, que virá a assumir proporções crescentes, de 
desencanto com os resultados gerados por longos processos de escolarização – ainda que insuficiente para 
apaziguar a pressão sobre o ensino superior - sobretudo, o de natureza universitária. Por outro lado, a 
introdução do regime de numerus clausus, entretanto (1978), generalizada a todos os cursos, evidencia o 
desequilíbrio gerado entre o nível de frequência do ensino secundário e o do ensino superior, e, portanto, a 
reduzida e insatisfatória capacidade de resposta, por parte do ensino superior, à procura de que vinha sendo 
alvo, situação que se vem a “corrigir”após aquilo a que Teodoro (1994) apelida de boom da oferta criada 
pelas universidades privadas ou ainda, no âmbito de uma breve reflexão sobre o Ensino Superior: 
Tendências e desafios no caso português, (s.d.), de: “rápida e dramática expansão do ensino superior”. 
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É, igualmente, no âmbito do decreto-lei supra referido que o Instituto Superior de 

Contabilidade e Administração de Aveiro é integrado na Universidade de Aveiro, podendo 

os outros ser, igualmente, integrados em Universidades, por acordo de ambas as partes. 

Neste decreto está, ainda, patente a possibilidade de este tipo de instituição 

desenvolver actividades de extensão cultural de âmbito marcadamente regional, com 

vista a complementar a formação geral e técnica de diversos estratos ou organizações 

profissionais. 

À semelhança do estipulado para os institutos superiores de engenharia, também a 

organização dos bacharelatos deveria obedecer a especialidades e corresponder a um 

período não inferior a três anos, divisíveis em semestres. Concluída esta primeira etapa, 

sucede-lhe a preparação da segunda etapa de estudos, ou seja, a concepção dos planos 

de estudo, por especialidades, e angariação dos recursos físicos, humanos e materiais 

necessários ao ensino da licenciatura. 

De acordo com os pontos 2 e 3 do artigo 7.º também a organização de cada uma 

das especialidades deveria respeitar as necessidades do país e os meios à disposição de 

cada instituto, cabendo à secretaria de estado da administração pública definir as 

respeitantes ao sector público. 

Da mesma forma, os institutos superiores de contabilidade e administração 

dispunham da prerrogativa de definir como requisito aconselhável ou obrigatório, à 

obtenção do grau de licenciado, o exercício prévio de uma actividade profissional ou 

realização de estágio. 

Aos diplomados com o grau de bacharel, pelos institutos superiores de engenharia, 

e aos bacharéis em contabilidade e administração, conferia-se a possibilidade de 

obterem a parte escolar da sua licenciatura em escolas distintas daquelas em que 

concluíram o seu bacharelato. 

Conforme o artigo 9.º do decreto-lei em análise, aos bacharéis e licenciados em 

Contabilidade ou Contabilidade e Administração, bem como a todos aqueles que 

usufruíssem do referido grau, nos termos do artigo 3.º do decreto-lei n.º 313/75, de 26 de 

Junho, corresponderiam títulos profissionais, respectivamente, de contabilista ou técnico 

de administração. 

À semelhança dos bacharéis oriundos dos institutos superiores de engenharia, 

todos os diplomados com o grau de bacharel pelos institutos superiores de contabilidade 

e administração, bem como aqueles aos quais fora atribuída equivalência ao grau, nos 

termos do artigo 3.º do decreto-lei n.º 313/75, de 26 de Junho, poderiam frequentar 

faculdades e outras escolas superiores. 
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Tais iniciativas “dão corpo”, aliás, às orientações políticas constantes do documento 

“Política do Ensino Superior - Bases para um Programa (1975,11), a que já nos 

reportamos, anteriormente, que preconizava para o ensino superior: 

 
“a) cooperação no projecto de democratização do país e de igualização das 
oportunidades perante a vida (introduzindo formas de discriminação positiva 
que compensem as desvantagens sociais dos filhos das classes 
trabalhadoras)”; 
b) cooperação na resolução das tarefas sociais, a nível técnico, cultural e 
político.” 
 

Destaque-se, que é neste contexto que é publicada a Constituição da Republica de 

1976, documento paradigmático pelo elevado grau de consenso de que se reveste, ao 

posicionar-se, de facto, entre as várias ideologias políticas, com algum equilíbrio, sem 

que por isso deixe, todavia, de identificar, de forma inequívoca, a educação como um 

princípio imprescindível para a consolidação da democracia, reportando-se não só a uma 

dimensão politica, como também a uma dimensão social, na medida em que lhe atribui 

uma forte responsabilidade na assunção do socialismo, ou seja, na capacidade de 

exercício democrático do poder, designadamente, por parte dos indivíduos oriundos das 

classes trabalhadoras, bem como no desenvolvimento da personalidade de cada um. 

Constituição esta que, aliás, preconiza que a educação abandone a sua tradicional 

função de instrumento de divisão social do trabalho e instituí um conjunto de medidas 

com vista a promover o acesso dos filhos das classes trabalhadoras à universidade e aos 

mais elevados níveis do conhecimento, sem prejuízo de lhe reconhecer, ainda, uma 

grande responsabilidade no desenvolvimento económico e social do País, na medida em 

que lhe confere a responsabilidade pela criação de técnicos superiores capazes de o 

promover.25 

 
 

4.1. O contributo do decreto-lei nº 427-B/77, de 14 de Outubro 
 

 

Por se ter, então, consideradas incompletas, e por essa razão, inconsequentes 

quanto aos objectivos que preconizavam, as medidas impostas pelos decretos-leis que 

converteram as escolas de ensino médio em escolas de ensino superior, já aqui 

analisadas, veio o decreto-lei n.º 427-B/77, de 14 de Outubro, institucionalizar “um novo 

                                                           
25 Naturalmente que o cumprimento de finalidades por parte do ensino superior pressupõe a definição de 
politicas concertadas com o ensino secundário, sobretudo no que respeita ao seu ciclo terminal.   
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modelo de ensino superior”. Com efeito, o Ministro da Educação Mário Sottomayor Cardia 

pretendeu, com a sua acção, repor o desequilíbrio gerado entre o número de técnicos 

formados nestas escolas superiores e as necessidades efectivas do país. 

Considerou-se, pois, que com a reconversão do ensino médio em ensino superior 

apenas se terá procedido a uma aproximação dos planos de estudo vigentes, aos das 

universidades, verificando-se, desta forma, um aumento do número de diplomados com 

um tipo de formação eminentemente teórica, variável apenas na duração dos cursos, não 

correctora, portanto, das deficiências pré-existentes. 

O novo modelo, agora proposto, resultava da influência de experiências 

internacionais de sucesso e consubstanciava-se pela criação do ensino de curta duração 

que numa primeira fase, e sem prejuízo de outros domínios se virem a desenvolver 

posteriormente, incidiria na “tecnologia de produtos alimentares, na produção agrícola, 

pecuária e florestal, na tecnologia industrial, na saúde e nos serviços (secretariado, 

turismo, administração e contabilidade)” e ainda na formação de educadores de infância 

e professores do ensino primário, que sentiam agora os efeitos não só do alargamento da 

escolaridade mínima, como também das novas exigências, decorrentes da natural 

evolução científica-social, que lhes eram agora colocadas. Com este tipo de ensino de 

curta duração visava-se alcançar uma maior diversificação do ensino superior, como 

também ir ao encontro das exigências de vários sectores sócio-económicos. 

Neste sentido, o decreto-lei n.º 427-B/77, de 14 de Outubro, preconizava a 

promoção da criação de escolas de ensino superior com um tipo de ensino de forte 

pendor prático, nas quais se qualificassem técnicos de nível superior intermédio, com um 

estatuto sócio-profissional próprio. Pretendia-se que o reconhecimento profissional destes 

técnicos resultasse mais do seu desempenho do que, propriamente, dos títulos 

académicos conquistados. Este ensino passaria a ter um carácter eminentemente 

regional, sendo que os respectivos estabelecimentos adoptariam a designação, ora de 

escolas superiores técnicas, ora de escolas superiores de educação e os seus cursos 

teriam uma duração variável entre quatro e seis semestres. 

Na sequência desta inflexão nos propósitos políticos, a até então esperada 

integração dos institutos superiores de engenharia nos Sindicatos dos Engenheiros 

Técnicos era agora recusada, bem como o reconhecimento dos respectivos estudantes. 

O estatuto conferido pela legislação de 1977 não correspondia às expectativas geradas 

em período anterior a 1974 (Grácio in Proença, Maria Cândida, 1998: 83-84). 

 
“Tudo neste dispositivo apontava para uma violenta degradação do estatuto 
dos ISEs: a supressão do título, a não referência ao grau de bacharel e à 
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permeabilidade entre os dois ensinos, a duração dos cursos, os nomes dos 
estabelecimentos, a irradicação das licenciaturas.” (Grácio, 1992:207) 
 

No entanto, por iniciativa das organizações de engenheiros técnicos e dos 

estudantes dos institutos, que reagiram de forma imediata e persistente, viria a verificar-

se a reabilitação e promoção deste subsistema de ensino, em sintonia com os interesses 

que a própria implantação do novo ensino ia gerando, corroborando-se, na prática, a tese 

preconizada por Cherkaoui (1982:81): “a mudança institucional não é o regulador, é o 

regulado”…”ela não vem do alto, sofre os constrangimentos de baixo.” Com efeito, as 

diligências efectuadas junto do parlamento, através dos deputados, por estes dois 

órgãos, anularam as medidas governamentais. Note-se, todavia, que esta situação 

ocorreu em período politicamente conturbado e de considerável dependência do governo 

relativamente ao parlamento, situação que vem a desvanecer-se a partir de 1987 com um 

governo apoiado por maioria parlamentar monopartidária. Esta circunstância, bem como 

a de o subsistema de ensino politécnico conceder diplomas de estudos superiores 

especializados permitiu que finalmente se tivesse conseguido a integração. A 

possibilidade de concessão deste novo grau, equivalente à licenciatura, terá funcionado 

para o efeito como uma efectiva moeda de troca, ideia que é, aliás, sustentada através da 

seguinte afirmação: 

 
“As instituições de ensino ocupam posições numa estrutura hierárquica. Muitas 
das transformações por que passam têm a ver com as lutas que levam a cabo, 
frequentemente travadas entre si, e junto dos poderes públicos, para manter ou 
melhorar as suas posições uma vez que o estatuto social presente e futuro, dos 
seus professores e dos seus alunos depende estreitamente dessas posições.” 
(Grácio in Proença, Maria Cândida, 1998: 71). 
 

Definiram-se, ainda, no âmbito do referido decreto-lei, os prazos para que se 

operasse a reconversão dos institutos superiores de contabilidade e administração, bem 

como as escolas de regentes agrícolas e as escolas normais de educadores de infância e 

do magistério primário em escolas superiores técnicas. 

Os novos estabelecimentos de ensino superior de curta duração que viessem a ser 

considerados necessários, quer a nível nacional, quer a nível regional seriam criados por 

decreto. 

Para além de ministrar um ensino susceptível de dotar o país de técnicos 

especialistas e de profissionais de educação a nível superior intermédio, nos domínios 

acima identificados, através da adopção de uma componente prática ou pedagógica 

especializada, as escolas superiores técnicas e as escolas superiores de educação 
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destinavam-se, igualmente, à organização de cursos de aperfeiçoamento e actualização 

de profissionais das áreas científicas abrangidas pela escola, bem como a prestar apoio 

às actividades de formação dos educadores de infância e professores do ensino primário, 

respectivamente. Aos seus diplomados, relativamente aos quais se nutria a expectativa 

de uma rápida inserção no mercado de trabalho, dada a escassez de técnicos nos 

respectivos domínios e o carácter profissionalizante da formação recebida, seria 

conferido o diploma de técnico especialista e de educador de infância ou professor do 

ensino primário, consoante se tratassem de escolas superiores técnicas ou de escolas 

superiores de educação.26 

Se tal decisão política, ainda que inconsequente, na prática, correspondeu a um 

reforço de algumas características que ainda hoje distinguem o ensino de natureza 

politécnica do de natureza universitária, verifica-se, inequivocamente, por outro lado, um 

retrocesso quanto ao conceito normativo do ensino superior de natureza politécnica, não 

só pela ambiguidade da expressão, “ensino superior de curta duração”, como pela 

circunstância de, previamente, estabelecer limites à organização de cursos, retirando-lhe, 

portanto, a flexibilidade desejável para que se operasse o necessário ajustamento à 

complexidade das sociedades tecnologicamente avançadas. De facto, a dinâmica da vida 

social terá que sobrepor-se, sempre, a quaisquer tipo de limitações impostas por critérios 

de índole político-administrativa.  

Através da Lei n.º 61/78, de 28 de Julho, o decreto-lei n.º 427-B/77 é alterado, 

designadamente, no sentido de o ensino superior de curta duração, então instituído, 

passar a ter por objectivos a formação não “de técnicos especialistas e de profissionais 

de educação a nível superior intermédio”, expressão que encerra alguma ambiguidade, 

mas sim “técnicos e profissionais de educação de nível superior”. 

Para além do artigo 1.º, do decreto-lei n.º 427-B/77, ter sofrido alterações, nos 

moldes acima enunciados, o seu artigo 2.º foi, igualmente, emendado quanto aos seus 

pontos 2, 3 e 4. Enquanto que no decreto-lei n.º 427-B/77 o n.º 2 do artigo 2.º respeitava 

o limite temporal (início do ano lectivo de 1979/80) para a definição das condições para 

que a reconversão dos institutos superiores de contabilidade e administração e as então 

                                                           
26 Na sequência do decreto-lei nº 427-B/77, de 14 de Outubro, as Escolas Normais Superiores são 
substituídas pelas Escolas Superiores de Educação, tendo, estas últimas, sido pioneiras a atribuir grau, 
dentro do subsistema de ensino superior politécnico. No âmbito das mesmas, a par com os centros 
integrados de formação de professores, praticava-se, por conseguinte, a formação inicial de professores do 
ensino primário e de educadores de infância. Aliás, o crescimento da rede de Escolas Superiores de 
Educação é, decisivo, para a consolidação do ensino politécnico em Portugal, quer no sentido de uma maior 
definição do seu “espaço” e requisitos de actuação, quer no sentido da dignificação do mesmo. 
Posteriormente, as Escolas Superiores de Educação vieram a alargar a sua área de intervenção formativa, 
passando a proporcionar formações no âmbito das Ciências sociais, Ciências Empresariais e da 
Comunicação, desvirtuando, de alguma forma, os objectivos que presidiram à sua criação. 
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escolas de regentes agrícolas em escolas superiores técnicas, se operacionalizasse, 

passava agora a respeitar à reconversão das escolas normais de educadores de infância 

e das escolas do magistério primário em escolas superiores de educação cujas 

condições teriam agora de ser definidas até ao início do ano lectivo de 1979/80 e não de 

1981/82, sendo, pois, o referido prazo antecipado em 2 anos. O seu n.º 3 define igual 

período de tempo para a reconversão das escolas de enfermagem em escolas superiores 

de enfermagem e o seu n.º 4 passou a ter o conteúdo do seu n.º 5 através do qual se 

estipula que os novos estabelecimentos de ensino superior de curta duração que viessem 

a ser considerados necessários, quer para a satisfação de necessidades a nível regional, 

quer para a satisfação de necessidades a nível nacional, fossem criados por decreto do 

Governo; ou seja, os n.ºs 2 e 4 do decreto-lei n.º 427-B/77 foram suprimidos, do que se 

subentende que a dita reconversão não fosse aplicável aos institutos superiores de 

engenharia, bem como aos institutos superiores de contabilidade e administração e ainda 

às escolas de regentes agrícolas, tendo-se instituído, por outro lado, a reconversão das 

escolas de enfermagem. 

Da mesma forma, o artigo 3.º através das alíneas a) e c) do seu nº 1, introduz 

alterações ao referido diploma legal, pois enquanto que na sua versão original se entende 

como finalidade das escolas superiores técnicas: ”Ministrar o ensino predominantemente 

técnico para formação de profissionais qualificados...”, agora passava-se a considerar: 

”Formar profissionais qualificados de nível superior...”, para além de que lhe vem 

acrescentar como finalidade o desenvolvimento de investigação científica e tecnológica 

nos domínios em que se verificasse a sua intervenção. 

Para além de formar professores e educadores de infância, de acordo com a 

referida Lei nº 61/78, e à semelhança das escolas superiores técnicas, as escolas 

superiores de educação passaram, a ter como funções:  

 
“a) Organizar cursos de aperfeiçoamento e de actualização destinados à 
valorização de profissionais ligados aos domínios da actividade da escola, 
nomeadamente promovendo a sua reciclagem e actualização periódica; 
b) Desenvolver investigação educacional dentro do seu âmbito.” 
 

Um outro ponto em que o decreto-lei é rectificado diz respeito ao diploma atribuído 

aos seus alunos, pois, enquanto que inicialmente lhes é conferido o diploma de técnico 

especialista ou o diploma de educador de infância ou professor primário, consoante o tipo 

de escola de que eram provenientes, agora passava a ser-lhes reservado, 

indistintamente, um diploma de técnico superior, cujo valor, para efeitos de funções 

públicas, estava, no mínimo, ao nível do de bacharel. 
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No nº 2 do artigo 7.º, que se reporta às condições de ingresso, instituí-se a 

definição, por parte do Governo, de prerrogativas a conceder aos candidatos com 

experiência profissional. 

Enquanto que o artigo 2.º da Lei n.º 61/78 de 28 de Julho vem revogar o n.º 2 do 

artigo 5.º do decreto-lei n.º 427-B/77, o artigo 3.º cria um conjunto de novos artigos que 

institucionalizam a leccionação de ensino nocturno, nos estabelecimentos de ensino 

superior de curta duração, sempre que o número de candidatos ao referido ensino o 

justifique, bem como a regulamentação, por parte do Governo, das condições que 

permitam aos alunos destes estabelecimentos prosseguir os seus estudos em cursos 

afins do sistema universitário e ainda as condições de acesso para aqueles que, tendo 

frequentado outros estabelecimentos de ensino superior ou universitário, pretendessem 

ingressar no ensino superior de curta duração. 

Finalmente, destaque-se, também, a decisão de o Ministério da Educação e Cultura 

definir condições de equivalência para os estabelecimentos privados que ministrassem 

cursos, no âmbito do ensino superior de curta duração, ideia que se encontra 

estreitamente ligada à intervenção do Banco Mundial.  

 
“A ideia inicial, vigorosamente defendida pelos técnicos do Banco Mundial, era 
implementar um ensino superior curto, essencialmente técnico e centrado numa 
formação prática e especializada (de banda estreita, na terminologia curricular), 
onde as actividades de investigação, enquanto processo heurístico caracterizador 
de um nível superior de ensino, estavam explicitamente ausentes.” (Teodoro, 
2001:412) 
 

Note-se que a interferência do Banco Mundial, a que já nos reportamos 

anteriormente, na definição das políticas educativas, resulta do desequilíbrio das contas 

públicas que, entretanto, entre 1974 e 1975, se gerara não só devido a um certo 

desregramento das políticas sociais, bem como da crise petrolífera que então ocorrera. A 

sua interferência explica-se, pois, pela dupla vertente em que actuava: consultoria e 

apoio financeiro. Funcionou, por outro lado, como a instância legitimadora da adopção de 

medidas como a de redução dos gastos públicos, designadamente, na área social, bem 

como da implementação de um ensino superior alternativo de carácter mais pragmático, 

ideia que, aliás, assenta na visão, eminentemente, funcionalista das teorias do capital 

humano de que o Banco Mundial comungava.  

Globalmente, as rectificações ao decreto-lei n.º 427-B/77 acrescentam valor ao 

ensino superior de curta duração, associando-lhe a obrigatoriedade de fomentar a 

investigação científica, tecnológica ou educacional. Contudo, quer o referido decreto-lei, 

quer a lei que o emenda são omissos no que concerne aos graus académicos que o 
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referido ensino está habilitado a conferir fazendo recair todas as suas atenções sobre os 

títulos profissionais correspondentes.  

O ano de 1978 veio a revelar-se como um efectivo marco a partir do qual a política 

educativa se orientou no sentido de “travar” a procura de ensino superior, 

designadamente, de natureza universitário. Para o efeito, adoptaram-se medidas 

diversas, de entre as quais a, já aqui referida, e, severamente apontada, 

institucionalização dos numerus clausus27 e que mereceu, por parte de Simão et al. 

(2002:16-17), o seguinte comentário:  

 
“Os mais antigos textos referentes ao Estudo Geral fundado em Portugal referiam-
no como “tesouro da ciência”. Uma visão humanista da educação, da ciência e da 
cultura deve recusar uma perspectiva tecnocrática do ensino superior,… Logo a 
liberdade de escolha dos jovens, se considerada – e bem – como primeiro 
corolário da liberdade de aprender, conduziria à revogação do regime de numerus 
clausus. A liberdade de aprender não poderia ser limitada por vagas fixadas pela 
administração para cada instituição.” 

  

perspectiva que parece ser corroborada por Grácio (1992:292), uma vez que, a 

esse propósito, tece a seguinte afirmação: 

 
“O numerus clausus no acesso ao ensino superior foi um expediente que resultou 
da má gestão do rápido crescimento da sua procura: teria sido preferível, numa 
sociedade “aberta” e em permanente desenvolvimento das aspirações sociais, o 
acesso de todos os candidatos a um ensino superior convenientemente 
estratificado.” 
 

 
A política de contest system implementada no ensino secundário passa, a partir de 

então, a esbarrar, à saída, numa política de sponsored system aplicável ao ensino 

superior, algo incompreensível para aqueles que se vão mantendo anos a fio no sistema 

de ensino, porventura, no caso de alguns, simplesmente porque a isso foram obrigados. 

Para além da introdução do numerus clausus, entendida como a mais 

paradigmática das barreiras, a criação do 12º ano e, em especial, da sua via 

profissionalizante, foi outra das medidas implementadas no sentido de se travar um 

movimento que, entretanto, por via de anteriores se impulsionara. 

 
“O “drama” referido por Vítor Crespo e ao qual o ministro se mostrava tão sensível 
residia de facto na circunstância de o sistema de ensino oferecer por um longo 
período aos seus cada vez mais numerosos utilizadores que o percorrem até ao 

                                                           
27 E consequente política de notas mínimas de entrada. Note-se que, ainda que as referidas medidas, se 
tivessem cingido, no seu primeiro ano de aplicação, isto é; no ano lectivo de 1976/77, aos cursos de medicina 
veterinária e psicologia, logo se estenderam a todos os cursos, hierarquizando-se, desta forma, os cursos e 
os estabelecimentos para as diferentes áreas científicas.  
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final do secundário uma experiência escolar de acordo com aquela imagem 
“aberta” frequentemente associada à natureza das nossas sociedades, para em 
seguida a desmentir abruptamente, com o duplo condicionamento à entrada no 
superior, afectando a própria entrada e a escolha dos estabelecimentos e dos 
cursos.” (Grácio, 1992:218) 
 

A própria criação e crescimento do ensino superior politécnico, ao qual se atribui, 

numa primeira fase, a designação de ensino superior de curta duração, terá sido, não 

obstante, tal intenção se encontrar ausente nos diplomas legais que, sucessivamente, lhe 

vão dando corpo, igualmente, um fait divers face à notória incapacidade, por parte do 

Estado, em dar resposta à crescente procura de educação (Grácio, 1992:217).  

 
 

4.2. O contributo do decreto-lei nº 513-T/79, de 26 de Dezembro 
 

 

Foi, todavia, em 197928, após três anos de estudos, ditos rigorosos, sobre a 

matéria, que se atribuiu, pela primeira vez, ao ensino superior de curta duração29 a 

designação de ensino superior politécnico, para o que se preconizou, de imediato, 

idêntica dignidade ao do universitário. A institucionalização deste subsistema de ensino é 

justificado pelo entendimento de que um ensino superior de matriz, eminentemente 

profissionalizante, a par com um outro ensino superior de natureza mais conceptual, 

corresponderia, de forma mais completa, logo mais eficiente, às efectivas necessidades 

sócio-económicas do país, promovendo-se, pois, com a sua criação, uma melhor 

adequação daquele sistema de ensino à realidade nacional. A este propósito, parece-nos 

defensável que da articulação conseguida entre os dois dependeria, em grande medida, 

o grau de sucesso desta coexistência.  

É, pois, através do decreto-lei n.º 513-T/79, de 26 de Dezembro, nomeadamente do 

seu n.º 2, que se define o ensino superior politécnico como um pólo de formação em 

estreita relação com as actividades produtivas e sociais. A este ensino é atribuída a 

competência, através de escolas superiores de educação, de formar educadores de 

infância, professores dos ensinos primários e preparatório e através das escolas 

superiores técnicas, técnicos qualificados nos domínios da tecnologia industrial, da 

produção agrícola, pecuária e florestal, da saúde e dos serviços. 

                                                           
28 O ano de 1979 constitui, ainda, um marco importante para o desenvolvimento do Ensino Particular e 
Cooperativo, designadamente, pela publicação das “Bases do Ensino Particular e Cooperativo” (Lei nº 9/79, 
de 19 de Março), que terá sido impulsionadora da criação de novas instituições, algumas das quais 
responsáveis pelo aumento do número de distintas formações em áreas diversas, já existentes à data. 
29 Institucionalizado em Portugal pelo Decreto-Lei nº 427-B/77, de 14 de Outubro. 
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As escolas normais de educadores de infância e as escolas do magistério primário 

são, assim, substituídas pelas escolas superiores de educação cuja integração no ensino 

superior correspondia a um natural desejo de melhorar a formação concedida. 

Para além da formação inicial, as Escolas Superiores de Educação (ESE) ficaram 

responsáveis pela formação em serviço, ou seja pela actualização e reconversão dos 

educadores de infância e professores de todo o ensino básico (1.º ao 6.º ano de 

escolaridade, inclusive), isto porque por um lado se perspectiva o alargamento da 

escolaridade obrigatória e por outro porque se visava atenuar as rupturas entre o ensino 

primário e o preparatório, verificadas até então pela circunstância de os professores dos 

5 e 6.ºs anos, tal como os professores do ensino secundário, obterem a sua formação em 

cursos universitários, da qual resultava uma especialização que se revelava, na prática 

excessiva, atendendo ao nível de ensino a que se aplicava e ao modelo do que o 

antecede. 

De acordo com o presente diploma legal seria criada uma escola por capital de 

distrito, com excepção de Aveiro, Braga e Évora, para onde, devido à existência de 

centros universitários se entendia mais ajustada a criação de centros integrados de 

formação, o que, aliás, no caso de Aveiro, à data da sua publicação era já uma realidade. 

No âmbito do mesmo definiu-se, ainda, a criação de escolas superiores técnicas 

cuja denominação variaria em função das áreas profissionais servidas pelos cursos neles 

professados. Quanto à sua distribuição geográfica, e no que concerne, especificamente, 

aos cursos de produção, o decreto-lei n.º 513-T/79 prevê que pudessem cobrir todo o 

território, ainda que variando em número, fundamentalmente, em função das 

características ecológicas de cada região. Os cursos agro-pecuários seriam criados nas 

escolas de Coimbra e Santarém e para o pescado em Faro. A criação de cursos 

associados às tecnologias alimentares, noutras regiões, ficaria condicionada à 

necessidade de mão-de-obra nessa mesma vertente industrial. Por outro lado, os cursos 

de mecânica, electrónica e electricidade industriais, instrumentação, etc. seriam criados 

em Lisboa, Porto e Coimbra nos actuais Institutos Superiores de Engenharia, a 

reconverter. Finalmente, no que respeita à área da gestão, prevê o diploma legal em 

análise, o funcionamento de cursos, tais como: contabilidade, administração e gestão, em 

Lisboa, Coimbra, Aveiro, Porto e Faro. A formação em saúde ocorreria apenas nas 

cidades de Porto e Lisboa, dado serem as únicas cuja dimensão do núcleo populacional 

justificava a criação de escolas, nessa área profissional. Assim, e conforme se pode 

concluir deste decreto-lei, a institucionalização dos sucessivos estabelecimentos 

responsáveis pelo ensino superior de matriz profissionalizante, ou seja pelo ensino 
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politécnico, assentou nas características sócio-económicas do país, isto é, foi função das 

necessidades de mão-de-obra existentes em cada região, face ao tipo de actividades 

promovidas no seio das mesmas30, o que em traços muito gerais indiciava que a oferta 

formativa dependeria, fundamentalmente, de requisitos de índole funcional, relação que 

é, aliás, comprovada pela circunstância de a ausência de informação sobre a eventual 

necessidade de enfermeiros no país ter sido determinante para a indefinição quanto à 

criação e localização das respectivas escolas de formação na rede.  

Através do decreto-lei n.º 513-T/79, definiu-se, ainda, que o conjunto das escolas 

superiores que se situassem numa mesma localidade, à semelhança do tipo de estrutura 

institucionalizada entre as faculdades e as universidades, integrariam um único instituto 

politécnico. Aos institutos politécnicos cabia, pois, proceder à coordenação do conjunto 

das escolas sob sua alçada, bem como protagonizar as relações com a respectiva tutela, 

sendo que o início dos distintos cursos a leccionar deveria decorrer, faseadamente, entre 

1980 e 1984. 

No âmbito do seu capítulo I, institui-se que ao ensino superior politécnico, no qual 

se agrega, pois, as escolas superiores de educação e técnicas, compete não só 

assegurar a formação inicial, a nível superior, para educadores de infância, professores 

do ensino primário e preparatório e técnicos qualificados em diferentes domínios de 

actividade, como também fomentar a investigação aplicada, dentro do seu âmbito, e 

promover, dessa forma, uma relação dinâmica com a realidade produtiva. 

Ao ensino superior politécnico cabe, igualmente por definição: “apoiar 

pedagogicamente os organismos de ensino e formação permanente” e “colaborar 

directamente no desenvolvimento cultural das regiões em que estão inseridos”, conforme 

consta das alíneas c) e d) do artigo 2.º deste mesmo diploma. Finalmente, a prestação de 

serviços à comunidade é uma atribuição que permitirá, a este tipo de ensino, através dos 

seus estabelecimentos próprios, reforçar a actuação que promove nas regiões em que os 

mesmos se insiram, na medida em que poderão, dessa forma, contribuir para a resolução 

dos problemas efectivos. 

No âmbito do artigo 3.º encontra-se, ainda, previsto o estabelecimento, quer de 

regimes de associação entre este tipo de ensino e o universitário, quer de acordos com 

organismos públicos e privados, encontrando-se, todavia, as normas a criar, para efeitos 

de regulamentação destes dois tipos de relação, dependentes da aprovação do Ministro 

da Educação, no caso dos primeiros e do Ministro da Educação e do Ministro da tutela do 

                                                           
30 Excepto regiões autónomas, onde dadas a suas particularidades, e sem prejuízo de nelas se vir a 
implantar o ensino politécnico, conforme o artigo 21.º do capítulo III do Decreto-Lei n.º 513-T/79, se propõe a 
concepção de “modelos institucionais muito flexíveis”. 
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respectivo sector, no caso dos últimos, extinguindo-se, assim, desta forma a possibilidade 

de os institutos serem integrados por universidades. Enquanto que na origem da 

associação entre estes dois tipos de ensino se encontram objectivos de cooperação 

mútua, coordenação no âmbito nacional e regional, bem como a racionalização e 

optimização dos recursos, humanos, materiais e físicos, quer ao nível do ensino, quer da 

investigação, os acordos a estabelecer com outros organismos, qualquer que seja a sua 

natureza, obedece ao fito de consubstanciar o estreitamento entre o ensino e a realidade 

profissional. 

Relativamente à rede de novas Escolas31, entretanto, criadas em função da 

calendarização prevista, ocorreram duas situações dignas de registo:  

 

• algumas delas acabaram por vir a ter designação diferente da que lhe foi 

inicialmente atribuída;  

• outras acabaram por ser posteriormente integradas em instituições de natureza 

universitária, reforçando as expectativas de “mobilidade ascendente” que alguns 

esperam que venha a acontecer aos Institutos Politécnicos através da sua 

reconversão em instituições universitárias. 

 

Com a publicação do decreto-lei nº 513-L1/79, precisamente um dia depois, são 

assumidas as “finalidades de carácter prático e de índole, essencialmente, 

profissionalizante que ao ensino politécnico cumpre prosseguir”; as normas de 

funcionamento dos Institutos Politécnicos e das respectivas comissões instaladoras, bem 

como se reforça o papel dos “Conselhos Consultivos” para o dinamismo das escolas em 

que sejam criados, acrescentando-se à função de “elo de ligação” à comunidade 

envolvente, instituída pelo decreto-lei nº 427-B/77, a de opinar sobre a oferta formativa 

das mesmas, no sentido da sua maior aproximação às necessidades particulares da 

região e do país, em geral, e, por conseguinte, acentuar o paradigma profissionalizante 

do ensino politécnico. 

Até então a rede de instituições de ensino de nível superior era composta, 

essencialmente, por instituições de natureza universitária. As de natureza distinta 

restringiam-se, em termos geográficos, a Lisboa, Porto e Coimbra. 

A legislação emanada no ano de 1979, vem, assim, dar continuidade ao 

aprofundamento do projecto de institucionalização do “sistema binário”, iniciado em 1973, 

                                                           
31 A construção e equipamento da referida rede de escolas resultou de empréstimos concedidos pelo Banco 
Mundial (Stoer, 1986) 
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por Veiga Simão32, orientação que se deverá, fundamentalmente, à prioridade então 

atribuída, em sede de política educativa, à promoção da correcção de assimetrias quanto 

aos grupos populacionais que acedem ao ensino de nível superior, expectativa que se 

vem a consumar uma vez que a sua regionalização vem a propiciar, de facto, o 

alargamento do número de jovens que passaram, a partir de então, a reunir as condições 

necessárias à frequência do mesmo.  

À semelhança do decreto-lei nº 107/79, de 2 de Maio, que criou o Conselho de 

Reitores das Universidades Portuguesas, o decreto-lei nº 513-L1/79 criou o Conselho 

Coordenador da Instalação dos Estabelecimentos de Ensino Superior Politécnico, medida 

que reforça a identidade própria do subsistema de ensino superior politécnico e ao 

mesmo tempo lhe confere idêntica dignidade ao universitário.33  

Não obstante as resistências por parte dos institutos superiores de engenharia e 

dos institutos superiores de contabilidade e administração a serem integrados no ensino 

politécnico, o que é facto é que a produção da legislação que veio a institucionalizar os 

graus académicos a conferir pelo politécnico, veio a apaziguar esta recusa. Por outro 

lado, e nas palavras de Grácio (1992:210): 

 
“O próprio processo de implantação do politécnico, através da nomeação das 
comissões instaladoras e do recrutamento de professores, constituía os interesses 
que iriam exercer uma pressão sistemática para a sustentação e a elevação 
daquele estatuto. Tais interesses, aliás, articulavam-se por vezes muito 
naturalmente com as aspirações locais, que, orientadas pelo ressentimento e a 
desconfiança perante “Lisboa” e as suas decisões, tendiam a rejeitar tudo quanto 
lhes sugerisse um produto “de segunda” para gente de segunda. Mostra-o o 
destino dos dois únicos estabelecimentos do politécnico criados ainda no âmbito 
das medidas de Veiga Simão, os Institutos Politécnicos de Vila Real e da Covilhã 
transformados em Institutos Universitários na AR.” 
 

Preconizava-se, desta forma, que o litoral não fosse detentor do monopólio do 

ensino universitário, isto com o pretexto de não ser legítimo privar as gentes do interior do 

pais, aí, rotulados como “regiões desfavorecidas” do acesso e frequência de ensino de 

natureza universitária, o que salvo melhor opinião continua a reflectir uma certa 

                                                           
32 enquanto fórmula potencialmente capaz de responder aos intentos de diluição das diferenças de 
oportunidades  no acesso ao ensino e de promoção do desenvolvimento do crescimento económico, 
objectivos que para o referido autor induzem, inclusive, à regionalização do ensino superior; à adaptação da 
sua natureza aos diferentes públicos-alvo; -dotando-o, portanto, de um carácter vocacional -; à concepção de 
novas soluções para a prática do ensino recorrente e, finalmente, à flexibilização entre os dois subsistemas, 
designadamente, pelo carácter de permeabilidade de que se revestem. 
33 O qual vem mais tarde a ser regulamentado quanto às suas normas de funcionamento pelo decreto-lei nº 
86/83, de 11 de Fevereiro. 
A 1 de Outubro de 1993, mercê da expansão do ensino superior politécnico público, o decreto-lei nº 344/93 
aprova o novo estatuto jurídico do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos que consiste, 
de acordo com o artigo 1º, num: “órgão de representação conjunta dos estabelecimentos públicos de ensino 
superior politécnico.” 
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hierarquização dos dois subsistemas de ensino e, portanto, uma vontade mais ou menos 

clara de que o ensino de “primeira” chegasse também ao interior do país, ou seja; que o 

propósito de se atribuir, às duas modalidades de ensino superior, idêntica dignidade, 

estava ainda longe de se alcançar. 

Note-se que a década de 80 é, igualmente, paradigmática pela reintrodução do 

ensino técnico na escola pública, política que indicia privilegiar o objectivo de criação de 

novos recursos, através de uma maior racionalização dos meios disponíveis, em 

detrimento de uma superior – e teórica - redistribuição dos já existentes. (Stoer, Stoleroff 

e Correia, 1990:42).34 De facto, e à semelhança do que ocorrera em países diversos 

onde se desenvolvera a escola de massas, verifica-se uma maior receptividade à 

“profissionalização, ou vocacionalização, do ensino”, em Portugal. (Teodoro, 1994:122). 

Tal predisposição é, inclusive, materializável através da reforma preconizada por José 

Augusto Seabra35, a qual, todavia, dada a rigidez das competências que promovia e a 

sua estreita relação com um tipo de produção fordista-taylorista, porventura, ainda, 

predominante, bem como a fraca qualidade dos recursos físicos técnicos e humanos 

implicados no processo de ensino, terá, também, ela resultado num rotundo fracasso.  

A referida década, conforme tivemos oportunidade de referir, está, pois, associada 

à afirmação da “escola de massas” e, um tanto paradoxalmente, à crise dessa mesma 

“escola de massas”. Com efeito, justamente, em simultâneo com um movimento que 

poderíamos, grosso modo, classificar de desenvolvimento do sistema educativo, ocorre 

todo um conjunto de efeitos perversos prenunciadores de um crescimento demasiado 

rápido e, porventura, desequilibrado; ou seja, numa fase em que os diversos grupos 

sociais, até então afastados de percursos escolares universais e longos, não tinham 

sequer experimentado os efeitos positivos desses trajectos, estes começam a ser postos 

em causa, não só porque deixam de proporcionar as posições sociais que num passado 

ainda recente lhes eram, praticamente, inerentes, como inclusive, dado o contexto de 

retracção de emprego e desemprego, tão pouco se oferecem como garante da entrada 

no mercado de trabalho. Tal alteração terá dado azo a um processo de descontinuidade 
                                                           
34 A educação deve concretizar três grandes metas: preparar e treinar com qualidade indivíduos para o 
desempenho de funções socialmente relevantes, pressupondo tal desiderato uma correspondente 
estratificação natural; a assimilação por parte da sociedade civil deste desiderato como algo profundamente 
lógico e essencial ao bom funcionamento económico e social; o entendimento da educação como uma 
componente fundamental para a auto-realização dos indivíduos. (Dale e Ozga, 1991: 16 in Antunes, 1998:35) 
35 O (re)lançamento do ensino técnico foi institucionalizado através do Despacho Normativo nº 194-A/83 e 
ramificou-se em dois tipos de cursos: nos cursos profissionais, com a duração de um ano e um semestre, 
este último destinado à realização de um estágio profissional e nos cursos técnico-profissionais, com a 
duração de três anos, correspondentes ao 10º, 11º e 12º anos de escolaridade. Enquanto os primeiros 
perspectivavam a qualificação profissional de trabalhadores para distintos sectores de actividade, os últimos 
visavam a preparação de profissionais qualificados de nível intermédio, mas que, simultaneamente, 
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do movimento iniciado com a revolução de Abril, sustentado, ideologicamente, pela 

necessidade de se pôr cobro às desigualdades sociais, designadamente, através de uma 

escola que fosse capaz de contrariar a tendência para reproduzir e reforçar a 

estratificação social; preconizador do pluralismo cultural como fonte para a construção do 

conhecimento, designadamente, pela confrontação das diferenças percebidas ou 

encontradas. (Stoer e Araújo, 1992; Stoer, 1994). A partir de então, assiste-se, pois, ao 

início de um novo ciclo em que a prioridade da educação incide sobre a necessidade de 

uma oferta adequada aos lugares disponíveis na estrutura de emprego36, o que terá sido 

interpretado por parte de autores como Madureira Pinto, Rui Grácio, entre outros como 

uma densa barreira à consolidação da sociedade democrática, isto na medida em que 

acentuou “a clivagem entre conhecimentos teóricos, académicos, abstractos, ainda 

dominantes na “cultura escolar”, e conhecimentos ligados ao fazer, à actividade prática e 

experiência das coisas,…” (Antunes, 1998:109). Esta posição, que atribuía ao currículo 

da escolaridade básica e pós-básica um academicismo excessivo, vem a ser reforçada 

pela convicção de que mesmo os currículos alternativos, para além de desvalorizados, 

incluem uma dimensão prática e tecnológica escassa e com um enquadramento tardio, 

isto é; inserida numa fase demasiado terminal.   

Neste sentido, a tese preconizada por Stoer, Stoleroff e Correia (1990:12) 

relativamente à tendência gradual, patente na década de 80, para se atribuir à relação 

educação versus mercado de trabalho um maior protagonismo do que à relação 

educação versus democracia, parece confirmar-se. Com efeito, o discurso, apanágio da 

década anterior, parecia, agora, - face a objectivos de índole tão bem mais pragmática, - 

algo gasto e, porventura, até, superficial, dada a natureza abstracta ou mesmo edílica de 

que, não obstante a boa-fé dos que o apregoavam, parecia revestir-se. Em campo oposto 

encontravam-se, todavia, aqueles que consideravam, esta última posição, como o leit 

motiv para sobrepor a ideologia da educação à produção (Moore,1987:233-241) ou então 

como uma via conducente à “inculcação de uma disciplina social” que, por um lado, 

respondesse, eficazmente, às solicitações constantes do mercado de trabalho e, por 

outro, assegurasse a permanente necessidade de renovação de mão-de-obra (Cohen, 

                                                                                                                                                                                
conferiam uma preparação de tipo mais geral análoga às outras áreas do ensino secundário complementar. 
(Teodoro, 1994:115) 
36 Naturalmente, que esta disponibilidade deverá ser perspectivada em termos futuros. Aliás, é justamente 
neste ponto que o planeamento estratégico se torna indispensável, “a fim de que possamos prever ao longo 
do tempo quais as necessidades que importa satisfazer e quais os meios que temos de pôr ao serviço desses 
objectivos.” (Martins, s.d.). Note-se que em estudos prospectivos que utilizaram o modelo previsional de 
Parnes (1962) se considerou para a identificação da função “procura”: a estimação do comportamento da 
economia; previsão das transformações estruturais; estimação da evolução previsível do inverso da 
produtividade do sector económico; previsão da estrutura ocupacional do emprego; conversão da estrutura 
ocupacional projectada em necessidades educacionais. (idem) 
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1984:105), ideia refutada por Stoer, Stoleroff e Correia (1990:35-46) ao relacionar este 

novo posicionamento com a condição de Portugal enquanto país semi-periférico, ao 

abrigo da qual o Estado assume a responsabilidade por um processo de desenvolvimento 

e modernização, e para o qual, o sistema educativo, numa perspectiva de escola 

democrática é, necessariamente, chamado a contribuir.  

Inversamente ao estilo que a reforma implementada, ainda que sem grande 

determinação, parecia imprimir, impunha-se a promoção de competências assente na 

lógica da procura, tais como a adaptabilidade, capacidade de decisão perante situações 

de imprevisibilidade, pensamento sistémico, capacidade de trabalho em equipa (Charlot, 

1989:142), ideia que não estaria muito distante da tese preconizada por Louise Fitzgerald 

(1986:254-284) quando preconiza que ao conceito de formação deverá fazer-se 

corresponder objectivos de desenvolvimento de competências gerais da 

empregabilidade, em detrimento de competências específicas por sector de actividade 

profissional.  

Relativamente ao período observado, e no âmbito da política educativa preconizada 

para o nível de ensino secundário, constatamos que quando o Estado intervém no 

sentido de conferir prioridade à tentativa de resolução ou, no mínimo, com vista à diluição 

de constrangimentos de cariz tendencialmente funcionalista, utilitarista, ou se preferirmos, 

mais economicista, surgem, naturalmente, tensões ou conflituosidades protagonizadas 

pelos que privilegiam a vertente social, designadamente, pela implementação de um 

conjunto de medidas que vislumbrem esbater, senão erradicar, quaisquer diferenças de 

oportunidades de acesso e sucesso educativo.37 Ficamos, assim, com a percepção que a 

                                                           
37 Para Fátima Antunes (1998:45-71) as concepções ou, se preferirmos, as abordagens coerentes possíveis 
no campo educativo, desenvolver-se-ão em torno dos conceitos de diversificação da educação, escola 
democrática e democratização da educação. Enquanto que, grosso modo, a primeira recusa a escola 
comum, isto é; de currículo unificado, pós-básica - não se conseguindo apurar, com rigor, se por escola 
básica se preconiza um percurso até ao 9º ano – conotada como responsável pela formação de aspirações 
irrealistas e identidades desajustadas, bem como pelo encaminhamento inadequado da população escolar e 
através da qual, inversamente, se propõe um modelo de escola pós-básica com currículos, cursos e escolas 
diferentes com vista a proporcionar competências diferentes e a permitir a ocupação de um abrangente e 
imprescindível leque de funções e profissões, o mais consonantes possível com as diversas aptidões e 
vocações dos jovens; a democratização da educação postula a institucionalização de uma escola comum até 
ao 9º ano, através de uma via única de ensino e a respectiva diferenciação, a partir de então, numa óptica de 
disponibilização de cursos devidamente orientados para fomentar posições e lugares específicos da estrutura 
ocupacional, isto é; perspectiva promover a necessidade de igualar as oportunidades de acesso, sucesso e 
de participação democrática no sistema, sem que tal colida com a afirmação das aptidões individuais, ou 
seja; preconiza o princípio de igualdade de oportunidades, pondo em causa e superando o projecto da escola 
meritocrática, através de um “caminho” que atribui à escola básica finalidades igualitárias, sociais e culturais 
e à escola pós-básica objectivos de índole mais economicista, desafiando, assim, no âmbito da primeira, a 
realidade social existente, para numa segunda etapa condicionar os seus eventuais efeitos pela defesa de 
uma educação de nível secundário que vem confirmar e legitimar as hierarquias sociais. Por último, a 
abordagem da escola democrática postula que a escola é um lugar de encontro e de confronto de 
heterogeneidades sociais e culturais pelo que deverá ser um espaço que não só atenda, como inclusive 
“valorize a cultura e os interesses populares” (R. Grácio, 1981:682 in Antunes, Fátima, 1998:142), isto é; que 
privilegia uma escola aberta a conteúdos culturais múltiplos, a metodologias pedagógicas diversas e às 
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adopção de um determinado rumo conflitua com outros rumos possíveis, originando 

antagonismos e movimentações de oposição,  

 
“Com efeito, não há sociedade que não esteja constantemente dividida entre 
forças que a mantêm e forças subversivas, conscientes ou não que trabalham 
para a sua queda, e as explosões revolucionárias não são mais do que 
manifestações vulcânicas, breves e brutais, deste conflito latente e de longa 
duração.” (Braudel, 1983:465 in Teodoro, 2001:318) 
 

isto sem prejuízo de a educação escolar, e à semelhança do que se verifica nas 

mais distintas esferas da acção política do Estado, vislumbrar a compatibilização de 

interesses dos mais diversos grupos sociais, tanto no que respeita ao processo de 

integração social, como no que concerne às exigências de acumulação inerentes a uma 

economia à escala mundial, logo, altamente competitiva. De facto, e como tão bem ilustra 

Antunes (1998:40) ”… a hegemonia é um processo e um resultado nunca perfeitamente 

conseguido…”38 

 Com efeito, e considerando que a cada momento a acção educativa se fez pautar 

por uma dada orientação - ainda que aureolada por um forte sentido de “produção da 

coesão e manutenção das estruturas e ordem sociais” - o que é facto é que o equilíbrio 

se encontrou cíclica e naturalmente, comprometido, ficando-nos, do período analisado, o 

registo de que qualquer que tivesse sido a inclinação da solução adoptada, esta se teria 

revestido, sempre, de um carácter, meramente transitório, dadas as inevitáveis 

responsabilidades que cada uma comporta na  

 
“produção de novos problemas  e na geração de novos temas e contextos em 
torno dos quais os grupos envolvidos se confrontam na defesa de interesses 

                                                                                                                                                                                
vivências próprias dos diferentes meios de proveniência sócio-económica dos alunos, o que lhes permite 
desempenhar um papel activo no processo de formação em curso. A escola é assim encarada como 
maximamente inclusiva, quer em termos de públicos, quer em termos de universos culturais que é capaz de 
incorporar, sendo de entre as três a mais relutante a uma ideologia em que a escola se encontre ao serviço 
da economia. Enquanto que os defensores da diversificação da educação sustentam a sua opinião com base 
nas necessidades de modernização e desenvolvimento do país, com vista a que este seja capaz de enfrentar 
os desafios próprios de um contexto económico altamente competitivo. No âmbito da democratização da 
educação preconiza-se que a modernização conseguida, por essa via, seja, igualmente, uma forma de 
Portugal preservar, sem prejuízo das relações de interdependência entre organizações e economias 
internacionais, uma dada autonomia, ou seja, “soberania política de estados e povos, salvaguardando, assim, 
as opções específicas de cada um relativamente à escolha das formas e modelos de organização da vida 
social.”(Antunes, 1998:97), isto é; garantindo-se as especificidades da realidade portuguesa.  
38 Por outro lado, e ainda relativamente à política educativa favorável à consolidação de uma “escola de 
massas” António Teodoro (s.d.) alerta para os constrangimentos de índole qualitativa que a mesma possa 
comportar: “O ensino superior é já hoje tendencialmente um ensino de massas, com todas as implicações 
qualitativas que um tal facto acarreta (o 5º ano dos liceus era, no inicio dos anos 70, mais selectivo que é 
presentemente o acesso ao ensino superior). A questão que então emerge é como realizar um ensino de 
excelência numa escola superior para todos?” De facto, também neste ponto, o equilíbrio nos parece uma 
meta difícil de alcançar, confirmando-se, de alguma forma, a convicção de que a aposta num determinado 
rumo ou a atribuição de uma dada prioridade, face a uma determinada questão, em política educativa, pode 
causar descompensações, de todo irrelevantes, noutras vertentes da mesma. 
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conflituais…sem solução ou respostas viáveis ou duradouras…” (Antunes, 
1998:37), 
 

o que de alguma forma nos permite percepcionar a esfera da acção política como um 

locus bastante híbrido, onde as regras impostas convivem com o produto, quer de 

negociações, quer de simples cedências.  

O projecto e correspondente consubstanciação das escolas profissionais39 terá sido 

outra das medidas aplicadas no sentido de disponibilizar uma oferta escolar indutora de 

um trajecto subsequente diverso ao da prossecução de estudos de nível superior 

(Teodoro, 1994:109-112), mas que ao conferir equivalência formal ao 12º ano, na prática, 

se traduz numa nova fonte de pressão sobre o referido sistema de ensino.  

 
“No discurso legitimador das escolas profissionais emergem alguns conceitos que 
marcam o presente do debate educativo. O primeiro, assenta na convicção que a 
igualdade de oportunidades não se constrói na utopia igualitária da unificação mas 
na diversificação da oferta escolar…” (Teodoro, 1994: 120) 

 

Cerca de vinte anos volvidos desde a implementação dos cursos tecnológicos e das 

escolas profissionais, parece-nos, que o sucesso da política de (re)lançamento do ensino 

técnico requereria que por um lado, se tivesse perspectivado, insistente e 

continuadamente, um processo de adesão gradual, através do desenvolvimento de um 

hábil e eficiente programa de reabilitação de imagem ou de dignificação de um perfil de 

ensino, classicamente, estigmatizado, que não só permitisse um amplo conhecimento do 

modelo ora proposto, assim como das vantagens de o frequentar e, portanto, uma 

considerável notoriedade do mesmo, bem como a promoção da mudança de atitudes e 

de opiniões, isto é; uma predisposição favorável à frequência deste tipo de ensino, assim 

como uma efectiva alteração de comportamentos, nesse sentido, e, por outro, a 

correspondente realização de investimentos, designadamente, materiais, de 

características e dimensões devidamente ajustadas à sua essência, eminentemente, 

prática, o que não aconteceu, tal como, aliás, não acontecera antes, com a 

implementação das ambiciosas medidas propostas por Vítor Crespo, no sentido do 

                                                           
39 Note-se que enquanto que os cursos tecnológicos, identificados como os “herdeiros naturais” dos cursos 
técnico-profissionais, só são generalizados a partir do ano lectivo de 1993/94, as escolas profissionais 
encontram-se em funcionamento desde 1989/90 e distinguem-se das primeiras, num plano político-
administrativo, fundamentalmente, pela perspectiva de dotarem o país dos recursos humanos necessários à 
modernização e desenvolvimento económico, cultural e social do mesmo, tanto a nível nacional, como 
regional e local, proporcionar uma alternativa escolar aos jovens que tenham concluído a escolaridade básica 
e, simultaneamente, contribuir para a diminuição gradual das desigualdades de oportunidades; racionalizar 
recursos físicos e materiais disponíveis regional e localmente, privados e públicos, preconizando-se, 
particularmente, no âmbito desta última, o envolvimento da sociedade civil e atribuição, ao Estado, de um 
papel de “catalisador, regulador e mediador de iniciativas”. (Teodoro, 1994:120) 
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alargamento da escolaridade obrigatória e do desenvolvimento da formação profissional 

dos jovens.  

De facto, a evidente ausência de sentido de planeamento educativo parece ter 

imperado, uma vez mais, e, desta feita, condenado esta última investida ao já habitual 

insucesso de uma qualquer outra medida com carácter avulso, desenquadrada do 

contexto económico, politico e social que a envolve; desfasada de um qualquer processo, 

globalmente analisado.  

 
 
5. A Lei de Bases do Sistema Educativo: as fragilidades de um produto de 
consensos 
 

 

Em 14 de Outubro de 1986, com a Lei n.º 46/86 é instituída a Lei de Bases do 

Sistema Educativo (LBSE) que rege o conjunto de meios, designadamente as estruturas 

e as acções necessárias a uma função formativa que visa não só o progresso social e a 

democratização da sociedade, como o desenvolvimento pleno e harmonioso da 

personalidade. Desta forma, prevê-se, através de um conjunto de instituições e entidades 

públicas, particulares e cooperativas, assegurar, a todos os portugueses, o direito à 

educação e à cultura previsto na Constituição da República. 

A homologação desta Lei permitiu, de alguma forma, responder à segunda maior 

preocupação que se fazia sentir em Portugal, desde 1978 e com especial acuidade a 

partir da década de 80. Efectivamente, após a transição, no tipo de abordagem, do plano 

politico para o do planeamento, a Lei nº 46/86 vem permitir perspectivar a educação em 

moldes globais e coerentes.40 Esta Lei - não obstante o esforço de sistematização jurídica 

                                                           
40 De facto, o processo de descontinuidade que se verificara com a revolução do 25 de Abril e manifestada 
através da ruptura com a Lei nº 5/73, parecia, agora, com a criação de uma lei de bases, interrompida. 
Enquanto que as prioridades do período pós-revolução incidiam sob a necessidade de se aplicar, a este 
âmbito da vida social, os princípios de uma sociedade igualitária, participativa e democrática através de 
“vertentes como o acesso à educação, os conteúdos educativos, a estrutura escolar, os apoios educativos, a 
gestão escolar ou a valorização dos agentes educativos -, enquanto elemento fundamental de legitimação da 
nova situação politica.” (Teodoro, 2001:399), a partir de 1978 e sobretudo durante a década de 80 a 
prioridade assentou na necessidade de se transitar, do plano político para o planeamento educativo. Note-se 
que o objectivo de integração europeia, de alguma forma materializado com a adesão de Portugal à CEE, 
iniciativa que terá contado no plano político com a aprovação de três dos quatro maiores partidos políticos 
portugueses: PS, PSD e CDS deslocou o centro das atenções do âmbito interno para o âmbito externo. Além 
do mais esta transição é, de alguma forma, responsável por uma determinada hegemonia ideológica de 
coesão social. Neste sentido, poder-se-á afirmar que a década de 80 obedeceu a uma lógica e discurso em 
que o desenvolvimento do sistema educativo e a correspondente melhoria dos respectivos resultados se 
assumia como o motor do desafio exógeno que se colocava a Portugal. “A educação, no plano programático, 
foi deixando de ser considerada, prioritariamente, uma questão social para passar a ser um sector 
determinante na valorização dos recursos humanos,…”, como, aliás, se pode aferir da mudança de 
posicionamento do sector da educação, do capítulo relacionado com as questões sociais, durante os VI, VII e 
VIII Governos para o capítulo respeitante à valorização dos recursos humanos, nos IX e X Governos. Desde 
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a que correspondeu, bem como o contributo que trouxe no sentido da consagração de 

princípios paradigmáticos do pensamento pedagógico português, bem como daqueles 

que, a nível internacional, se consideravam elementares para o processo de 

democratização do sistema e, ainda, de alguns dos valores exaltados com a revolução de 

Abril, e, portanto, o seu sentido de coerência face à Constituição da República – dado o 

consenso que buscou entre os projectos e propostas apresentadas por quase todos os 

partidos políticos (PS,MDP-CDE, PCP e PRD), não implicou, um tanto paradoxalmente, 

qualquer ruptura com as medidas adoptadas até então. Aliás, para autores como 

Boaventura de Sousa Santos (1990) e Stoer e Araújo (1991) pecará por tardia ao 

institucionalizar a relação educação-democracia, num contexto em que deveria já 

privilegiar a relação educação-mercado de trabalho.41 

Sem prejuízo do sistema educativo estar, geograficamente, circunscrito ao 

continente e regiões autónomas e visar responder às necessidades resultantes da 

realidade social, deveria, de acordo com o ponto 4 do artigo 1.º da referida LBSE, poder 

abranger outros países e locais habitados por portugueses ou nos quais se constatasse o 

interesse no desenvolvimento e divulgação da cultura portuguesa.  

Na organização do sistema educativo, conforme o artigo 4.º do capítulo II, insere-se 

a educação pré-escolar, a educação escolar e a educação extra-escolar. É no âmbito da 

educação escolar que, para além do ensino básico e secundário, se enquadra o superior. 

No artigo 11.º, o ensino superior é identificado, quer com o ensino universitário, quer com 

o ensino politécnico.42 

Nos pontos 3 e 4 do artigo 11.º definem-se os ensinos universitários e politécnicos, 

respectivamente. Enquanto que do primeiro se perspectiva “uma sólida preparação 

científica e cultural”, relativamente ao segundo existe a expectativa de conferir “uma 

sólida formação cultural e técnica de nível superior”. No entanto, também do primeiro se 

pretende uma formação técnica que permita o exercício de actividades profissionais e 

culturais. Por outro lado, se como objectivos para o ensino universitário se estabelece: “o 

desenvolvimento das capacidades de concepção, de inovação e de análise crítica”, 

também do ensino politécnico se espera para além da transmissão de “conhecimentos 
                                                                                                                                                                                
Abril de 1980 a Fevereiro de 1986, fruto de uma enorme diversidade de autores, foram em número 
considerável as Propostas de Lei e Projectos de Lei apresentados. A primeira das propostas apresentadas foi 
da autoria de Vítor Crespo, Ministro da Educação e Ciência do VI Governo, que para o efeito terá, de alguma 
forma, seguido de perto a metodologia adoptada anteriormente por Veiga Simão, incluindo um período de 
debate, elaboração e aprovação da Lei.  
41 A década de 80, conforme tivemos já oportunidade de referir, encontra-se perfeitamente conotada com a 
prioridade de adequação do sistema educativo às necessidades de modernização da economia portuguesa, 
dada a sua integração na CEE e a construção do mercado único em detrimento da democratização da 
educação. 
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científicos de índole teórica e prática e as suas aplicações com vista ao exercício de 

actividades profissionais”, o desenvolvimento de qualidades como a inovação e análise 

crítica, do que se verifica que o legislador manifesta grande embaraço na distinção que 

pretende fazer, quase se limitando a um mero exercício de semântica, exprimindo ideias 

semelhantes em tempos e modos não coincidentes.  

Com algum esforço e no desejo de encontrar algumas diferenças, talvez se possam 

deixar os seguintes registos impressivos: 

 

a) o primeiro, de reserva para o ensino universitário o desenvolvimento da 

capacidade de “concepção”; 

b) o segundo, de uma orientação aparentemente mais determinada, para o 

ensino politécnico, no sentido da assunção da articulação dos 

“conhecimentos científicos de índole teórica e prática” e as suas aplicações 

para o “exercício de actividades profissionais”. 

 

Para além do mais, o perfil prospectivo do ensino ministrado pelas universidades 

indicia uma lógica curricular sequencial43, não aplicável ao ensino de natureza 

politécnica, até porque durante o período em que o mesmo decorre, é suposto e até 

desejável o acumular de experiências, de índole profissional, diversificada. 

No que concerne ao acesso aos distintos cursos, no âmbito do ponto 3 do artigo 

12º, é estabelecida uma relação de dependência, inequívoca, relativamente, às 

necessidades do país, quer quanto à existência de quadros qualificados, quer quanto à 

“elevação do nível educativo, cultural e científico”, podendo, ainda, estar condicionado 

pelo interesse de se assegurar um determinado nível de qualidade de ensino. 

                                                                                                                                                                                
42 Refira-se que a organização do ensino superior se encontra entre os temas que “produziram maior 
confronto e debate intenso na elaboração da lei” (Pires, 1987:19) 
“O desafio da Europa exige uma mudança radical do actual panorama, que há que encarar frontalmente e 
que, por certo, envolverá sacrifícios do país presente em benefício do país futuro. A preparação de uma Lei 
de Bases do Ensino é um marco essencial, mas essa Lei, para cumprir a sua finalidade, terá que assentar, 
por um lado, numa profunda análise da situação que perspective a sociedade portuguesa pelo menos até ao 
final do século e, por outro, no exacto conhecimento do que é actualmente o sistema de ensino no nosso 
país.” (Veiga da Cunha, 1981:5 in Teodoro, António, 2001:402). A aprovação da Lei de Bases ocorreu num 
contexto em que, no plano social, várias organizações se insurgiam contra um sistema educativo assente em 
medidas avulsas, tais como a institucionalização do ano propedêutico, do 12º ano, ensino superior 
politécnico, criação de novas universidades, ensino técnico profissional e formação de professores.  
43Enquanto que a formação dos indivíduos, no ensino de cariz universitário, obedece a uma lógica curricular 
em que numa 1ª. fase se proporcionam conhecimentos de natureza mais geral, para numa segunda se 
facultarem outros mais especializados e só, por último, se prever o acesso a experiências de índole prática, 
no ensino politécnico a relação com experiências profissionais, durante o período de duração previsto para a 
obtenção de determinado curso, ocorre, com alguma regularidade, nomeadamente entre a conclusão dos 
dois graus que o mesmo está habilitado a conferir. 
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Ainda relativamente à política de acesso, e no âmbito do ponto 4 do artigo supra 

mencionado, se determina que o Estado crie condições que permitam evitar situações de 

discriminação, quer por razões de ordem económica e regional, quer social. 

Enquanto que no ensino universitário se prevê a concessão dos graus de 

licenciado, mestre e de doutor, bem como outros certificados e diplomas, 

designadamente, idênticos aos atribuídos pelas escolas superiores de educação44, no 

ensino politécnico é conferido, de acordo com o ponto 4 do artigo 13º, o grau de bacharel 

e ainda diplomas de estudos superiores especializados e ainda certificados e diplomas de 

frequência de cursos de curta duração, residindo, talvez neste ponto, o maior eixo de 

separação e efectiva distinção entre os dois subsistemas.45 O acesso aos cursos de 

estudos superiores especializados é condicionado aos detentores do grau de bacharel ou 

licenciado e o respectivo diploma equivale ao grau de licenciado para efeitos profissionais 

e académicos. 

No ponto 7, do mesmo artigo, prevê-se que os cursos de estudos superiores 

especializados, desde que formem um conjunto coerente com um curso de bacharelato 

precedente, possam conduzir ao grau de licenciado. 

Neste sentido, com a LBSE a atribuição dos graus de mestre e de doutor passa a 

ser da exclusiva competência das instituições de ensino universitário. 

Finalmente, no seu ponto 8 assume-se, claramente, a articulação entre estes dois 

subsistemas de ensino, quer pelo reconhecimento do valor da formação prestada, por 

cada um, e das competências adquiridas pelos seus alunos, quer pela atribuição de 

equivalências aos respectivos planos de estudo, através de um sistema de créditos. 

Enquanto que o ensino de tipo universitário é proporcionado através de 

universidades e escolas universitárias não integradas, o ensino do tipo politécnico é 

facultado em escolas superiores especializadas nas áreas das tecnologias, artes, 

educação, entre outras que poderão fazer parte integrante, quer das próprias 

universidades, quer associar-se em estruturas mais vastas que, inclusive, assumam 

                                                           
44 Enquanto que a formação de professores do 3º ciclo do ensino básico e de professores do ensino 
secundário de realiza única e exclusivamente em universidades, a formação de educadores de infância e dos 
professores do 1º e 2º ciclos do ensino básico pode ocorrer, quer em escolas superiores de educação, quer 
em universidades. Ainda que condicionadas, pelo Decreto-lei nº 344/89, à formação de educadores de 
infância e professores de 1º e 2º ciclos, ficam as primeiras obrigadas, pela mesma lei, designadamente, no 
seu artigo 28º à promoção de actividades de acompanhamento e acções de formação destinadas aos 
“docentes das escolas integradas na área de influência, tendo-se reforçado, igualmente, a sua intervenção no 
domínio da “profissionalização em serviço”. Mais tarde, através da lei nº 115/97, de 19 de Setembro, a 
formação inicial dos professores de 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico, passa a poder realizar-se, quer em 
escolas superiores de educação, quer em estabelecimentos universitários, passando, por outro lado, as 
ESES, entre outras destinadas à formação de professores, a poder conferir o grau de licenciado a 
educadores de infância e professores do ensino básico e secundário detentores do grau de bacharel ou 
equivalente, que concluíssem com aproveitamento os “Cursos de Complemento Científico e Pedagógico”. 
45 Situação que virá, posteriormente, a alterar-se com a lei nº 115/97. 
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designações consonantes com os interesses regionais e ou os domínios de 

especialização das próprias escolas.  

Quanto à investigação científica, ela é, genericamente, considerada, no artigo 15º 

da LBSE como uma das atribuições do ensino superior. No âmbito do mesmo atribui-se 

ao Estado o dever de assegurar as condições materiais e culturais passíveis de a 

promover, bem como o de estimular, para esse efeito, a cooperação dos 

estabelecimentos de natureza pública e os de natureza particular e cooperativa. Ainda 

que se faça menção ao interesse de se adaptar o tipo de investigação a desenvolver à 

natureza da escola, preconiza-se, expressamente, que a mesma constitua um contributo 

efectivo, para o desenvolvimento social, económico e cultural do país. 

O planeamento e reorganização da rede escolar pública, bem como a construção e 

manutenção dos edifícios escolares e respectivos equipamentos é da competência do 

Estado. A criação desta rede deveria atender às necessidades das diferentes regiões do 

país com vista, não só, à extinção das diferenças regionais e locais, como à promoção da 

igualdade de oportunidades.  

Assim sendo, o número de estabelecimentos a criar e a sua dimensão deveria 

variar em função das necessidades de cada região e do número potencial de alunos para 

o frequentar. A concepção dos diferentes estabelecimentos deveria respeitar as 

especificidades de cada nível de ensino, o interesse na prática de abertura dos mesmos 

a actividades extra-curriculares, bem como a actividades a desenvolver pela comunidade 

e prever, ainda, a possibilidade de os mesmos virem a ser utilizados por deficientes. A 

própria filosofia de gestão dos espaços deveria concorrer directamente para uma 

formação de sucesso. 

Em jeito de síntese e sem prejuízo das orientações coincidentes entre os dois 

subsistemas, explicáveis pela sua comum condição de ensino superior, admite-se que a 

intenção profissionalizante, bem como os graus, diplomas ou certificados académicos 

atribuíveis por cada um, consubstanciam, então, as principais diferenças entre o ensino 

superior politécnico e o ensino superior universitário. 

 
“A separação entre estes dois subsistemas do ensino superior ficou então 
estabelecida nos graus e diplomas a conceder, ficando o ensino universitário com 
a permissão de conferir os graus de licenciado, de mestre e de doutor...De 
qualquer modo a missão de preparar os educandos para uma adequada inserção 
profissional parece constituir-se como um dos atributos essenciais do ensino 
superior politécnico...” (Arroteia, 2002:56). 
 

Particularidade que importa, ainda, salientar resulta do facto da LBSE eleger a 

Escola Superior como unidade-base do ensino politécnico, afastando-se, assim, do 
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pensamento anterior que a situava no Instituto Politécnico, enquanto associação de 

Escolas e, nessa medida, a identificar com um modelo obrigatoriamente federativo. 

(Simão e Costa, 2000:26) 

Mais tarde, vem o decreto-lei nº 70/88, de 3 de Março e o decreto-lei nº 389/88, de 

25 de Outubro, instituir a integração dos institutos superiores de contabilidade e 

administração e dos institutos superiores de engenharia, respectivamente, na rede do 

ensino superior politécnico, a qual é, por fim, complementada na sequência da publicação 

do decreto-lei nº 480/88 de 23 de Dezembro, com a absorção, por este subsistema de 

ensino, das escolas de enfermagem. 

No ano de 1989 emite o Conselho Nacional de Educação o Parecer nº 8/89, de 21 

de Setembro, que preconiza que as instituições de ensino superior politécnico assumam 

particular relevância face ao grau de transformação tecnológica e organizativa, que 

começava a caracterizar, então, o tecido empresarial, e sobre o qual teremos 

oportunidade de nos debruçar em momentos subsequentes do nosso trabalho.  

Neste sentido, no âmbito do referido documento, a intervenção dos técnicos, 

formados no âmbito do subsistema de ensino politécnico, evidenciaria um papel 

fundamental no cumprimento de determinadas funções, tais como: “reorganização do 

sector agrícola; modernização tecnológica dos sectores industriais tradicionais com a 

substituição de tecnologias obsoletas por novas tecnologias; o aparecimento de novas 

indústrias assentes em tecnologias mais avançadas; a adopção em diferentes sectores 

de novos processos de gestão e administração empresarial; o alargamento do sector 

terciário através da expansão e da melhoria dos serviços, nomeadamente daqueles que 

exijam mão-de-obra mais qualificada.” O ensino superior Politécnico assumiria, desta 

forma, a formação de um nível de profissionais, escassos em Portugal, com um perfil 

técnico distinto do técnico de matriz de formação universitária. 

 Ao subsistema de ensino politécnico cabe, assim, formar técnicos intermédios que 

nas estruturas produtivas estejam habilitados a estabelecer a relação fundamental entre o 

nível operacional e o nível estratégico, bem como a desenvolver funções de concepção 

intermédias. 

Sem prejuízo da inexistência de um documento aglutinador das orientações gerais 

seguidas, pelos diversos Governos Constitucionais, para o subsistema do ensino 

superior, Teodoro (1982:71) preconiza que se conseguirão apreender a implementação 

das seguintes: 
 

“1ª A introdução de limitações crescentes no acesso à universidade e ao ensino 
superior no seu conjunto; 
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2ª. A defesa de uma estrutura de ensino superior assente em duas vias paralelas 
e estanques: uma universitária, outra de ensino superior curto; 
(...) 
4ª. O aberto incentivo, particularmente nos Governos da AD, às universidades 
privadas.”  
 
 
6. O papel do Ensino Superior Particular e Cooperativo no sistema de ensino 
superior português 
 

 

Conforme o artigo 55.º da LBSE, o ensino particular e cooperativo, através dos 

seus estabelecimentos, é considerado parte integrante da rede escolar, de tal forma que, 

no âmbito do mesmo artigo, se assume, que para efeito de ajustamentos à rede e com 

vista a uma eficiente racionalização dos recursos físicos, materiais e humanos, bem 

como da qualidade do ensino, a obrigatoriedade de se atender às iniciativas de âmbito 

particular. 

A adopção, por parte do ensino particular cooperativo, de planos curriculares e 

conteúdos programáticos distintos dos do Estado, encontra-se sujeita à aprovação oficial 

dos mesmos, bem como ao reconhecimento de que existem condições pedagógicas para 

o seu ensino. 

Da mesma forma, a criação e funcionamento de instituições de ensino superior 

particular e cooperativo, aprovação dos respectivos planos de estudo e autorização para 

atribuição dos correspondentes diplomas, estão sujeitos a reconhecimento oficial que é 

institucionalizado por decreto-lei. 

Considerando a necessidade de se ajustar a qualificação dos docentes dos 

estabelecimentos de ensino particular e cooperativo integrados na rede escolar, ao nível 

de ensino em que os mesmos leccionam, de acordo com o estipulado na LBSE, é 

considerada no n.º 2 do artigo 57 da referida lei, a possibilidade do Estado apoiar a 

formação contínua desses mesmos docentes. 

Ao Estado competiria, ainda, exercer uma acção fiscalizadora sobre a actividade de 

ensino exercida pelos distintos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo. 

Para além de assumir a função de apoiar pedagógica e tecnicamente o ensino 

particular e cooperativo, ao Estado está, igualmente, atribuída a responsabilidade de 

apoiar, financeiramente, as iniciativas e os estabelecimentos que promovam, no âmbito 

da sua actividade, um interesse público que se integre no plano de desenvolvimento da 

educação. 
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No ano de 1989, devido às lacunas do quadro legal do ensino particular e 

cooperativo46 e não obstante as condições definidas pelo decreto-lei n.º 441-A/82, de 6 

de Novembro e o decreto-lei n.º 100-B/85, de 8 de Abril, é publicado o decreto-lei n.º 

271/89 de 19 de Agosto que revoga este último, bem como a respectiva legislação 

complementar, estabelecendo um conjunto de condições que consubstanciam os 

princípios fundamentais expressos na Constituição, na LBSE, na Lei de Bases do Ensino 

Particular e Cooperativo e na Lei da Liberdade do Ensino. 

Perspectiva-se, através do referido decreto-lei nº 271/89 de 19 de Agosto, 

assegurar, em todas as circunstâncias, uma base organizacional e financeira estável, 

designadamente, pela criação de regras relativas às condições de criação e entrada em 

funcionamento das instituições e estabelecimentos de ensino superior particular e 

cooperativo, do que se depreende, conforme expresso no ponto 4 do preâmbulo do 

referido diploma, a coexistência de duas preocupações essenciais: “a independência das 

instituições mas também o rigor da qualidade de ensino.” 

A independência era-lhes, naturalmente, conferida pela autonomia com que 

concebiam o seu projecto científico; com que se organizavam; pela liberdade com que 

recrutavam os seus docentes; com que definiam o grau de intervenção, no âmbito da 

gestão, para cada um dos seus órgãos, ainda, que, como é óbvio, balizada pela acção 

controladora e fiscalizadora do Estado, quer quanto às instituições propriamente ditas, 

quer quanto às respectivas entidades titulares. 

Desde logo, no número 3 do artigo 2.º do Estatuto do Ensino Superior Particular e 

Cooperativo se estabelece que os estabelecimentos de ensino superior particular e 

cooperativo podem revestir a forma de universidades, institutos politécnicos, escola 

superior de ensino universitário ou politécnico ou outras escolas. 

As qualificações, portanto, previstas para os estabelecimentos de ensino particular 

são de escolas superiores politécnicas, quando ministrem o ensino politécnico. As 

escolas superiores podem ser agrupadas em institutos politécnicos ou ser integradas em 

universidades, de acordo com o previsto no artigo 11.º da LBSE. 

A equiparação com o ensino politécnico ou universitário carece de reconhecimento 

expresso, por parte do Ministério da Educação, sem o qual o estabelecimento de ensino 

superior embora possa funcionar, não poderá atribuir qualquer grau, cabendo-lhe, ainda 

na ausência da dita equiparação, o dever de divulgar, sem quaisquer subterfúgios, o não 

reconhecimento oficial do estabelecimento ou do curso ou cursos em causa. 

                                                           
46 Lei n.º 9/79, de 19 de Março (Bases do Ensino Particular e Cooperativo); Lei n.º 65/79, de 4 de Outubro 
(Lei da Liberdade de Ensino) e Decreto-Lei n.º 553/80, de 21 de Novembro (Estatuto do Ensino Particular e 
Cooperativo Não Superior). 
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É no âmbito dos artigos 23º e 24º que se vem a definir, expressamente, os 

requisitos a observar, para que os estabelecimentos de ensino superior particular se 

possam erigir ou agrupar em universidades ou institutos politécnicos, respectivamente, o 

que no caso destes últimos consistem na leccionação de cursos, aos quais tenha sido 

reconhecido o grau de bacharel, em duas áreas científicas distintas, desenvolvimento de 

actividades de ensino e investigação em número de anos idêntico ao do curso mais longo 

mais dois, desde que não se tenham registado violações graves das normas legais em 

vigor.47 

Por outro lado, e ainda que, de acordo com as alíneas a) e b) do artigo 14º, o apoio 

do Estado perspectivasse assegurar um elevado nível científico, cultural e pedagógico, 

bem como propiciar um ambiente favorável à inovação, modernização e progresso 

científico e técnico, determina-se, no âmbito do nº 2 do artigo 11º, um conjunto de 

princípios de organização, designadamente, os respeitantes à composição dos 

respectivos órgãos de natureza científica, que viabilizem, em si mesmos, a qualidade e 

rigor desejáveis.48 

Ainda no âmbito do artigo 14º, respeitante à intervenção do Estado, perspectiva-se, 

ainda, que a mesma possa ter um papel activo na garantia do pluralismo global do 

sistema e da liberdade de ensino e na diluição das barreiras económicas, sociais e 

geográficas ao acesso, por parte dos alunos, às diferentes alternativas disponibilizadas 

pelo sistema de ensino. 

Por fim, destaquem-se os objectivos patentes nas alíneas e), f) e g), do mesmo 

artigo, na medida em que preconizam, respectivamente: a integração e participação das 

instituições de ensino superior particular no sistema nacional de ensino; racionalização e 

aproveitamento máximo dos recursos nacionais e a promoção deste subsistema de 

ensino nas regiões mais desfavorecidas, particularmente nas do interior.49  

Finalmente, assinale-se, ainda, o ano lectivo de 1988/89 pela circunstância de 

assinalar o início da actividade das Escolas Superiores de Educação de natureza não 

pública. 

                                                           
47 Requisitos que se assumem mais rigorosos, no caso das universidades, uma vez que em vez de duas 
áreas científicas distintas lhes é exigido a leccionação de três, para além de lhes ser, igualmente, imposto um 
número mínimo de 1500 alunos e de 15 docentes doutorados em regime de tempo integral. 
48 No âmbito do ponto 4 e do ponto 5 do artigo 37.º do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, 
institucionaliza-se, ainda, a possibilidade de os serviços competentes do Ministério da Educação procederem, 
regularmente, a visitas de inspecção, bem como a obrigatoriedade de as universidades e institutos 
politécnicos fornecerem os elementos informativos disponíveis, aos serviços responsáveis pela dita acção 
fiscalizadora, entendidos como necessários para o efeito. 
49 Desideratos que a prática, a curto prazo, vem a desrespeitar.  
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A 22 de Janeiro de 1994, através do Decreto-Lei n.º 16/9450, com base no 

pressuposto de que o funcionamento dos estabelecimentos de ensino superior particular 

deve obedecer a regras comuns ao ensino superior público, é aprovado o Estatuto do 

Ensino Superior Particular e Cooperativo, revogando-se, assim, o Decreto-Lei n.º 271/89, 

de 19 de Agosto. 

Logo no âmbito do seu artigo 5º, respeitante aos princípios de organização, se 

estabelece que a entidade instituidora organiza e gere os respectivos estabelecimentos 

de ensino nos domínios administrativo, económico e financeiro, enquanto que os 

estabelecimentos de ensino gozam de autonomia pedagógica, científica e cultural. 

Já o seu artigo 6.º, respeitante aos estabelecimentos, define que o ensino superior 

particular e cooperativo pode ser universitário ou politécnico, sendo o primeiro ministrado 

em universidades e o segundo em escolas superiores. As universidades e os institutos 

são definidos, no âmbito do mesmo, como: 

 
“2 - ...centros de criação, transmissão e difusão da cultura, da ciência e da 
tecnologia, que, através da articulação do estudo, da docência e da investigação, 
se integram na vida da sociedade e que prosseguem os fins enunciados no 
número 2 do artigo 1.º da Lei n.º 108/88 de 29 de Setembro. 
3 - ... duas ou mais escolas superiores globalmente orientadas para a 
prossecução dos objectivos do ensino superior politécnico numa mesma região, as 
quais são associadas para efeitos de concertação das respectivas políticas 
educativas e de optimização de recursos.” 
 

No âmbito do ponto 4 do mesmo artigo prevê-se, ainda, a possibilidade de o ensino 

superior particular e cooperativo poder ser facultado no seio de estabelecimentos de 

ensino superior não integrado, quer seja de natureza universitária, quer seja de natureza 

politécnica. 

Para todos os efeitos, o artigo 14.º do referido Estatuto estabelece as exigências a 

que os estabelecimentos de ensino superior deverão corresponder, para que lhes possa 

ser conferido o estatuto de universidade, quer ao nível dos cursos ministrados, quer ao 

nível do corpo docente, instalações e tipo de actividades a desenvolver51, enquanto que, 

por sua vez, o 15.º define os requisitos necessários para que os estabelecimentos de 

ensino sejam considerados como institutos politécnicos. Constata-se, a partir da análise 

dos dois artigos, que às universidades se fazem, efectivamente, maiores exigências tanto 
                                                           
50 Decreto-Lei ratificado pela Lei n.º 37/94, de 11 de Novembro e aditado pelo Decreto-Lei n.º 94/99 de 23 de 
Março. 
51 Exigências que vêm ainda a ser objectivadas pela obrigatoriedade, introduzida pela Lei n.º 37/94 de 11 de 
Novembro, (que altera, por ratificação, o Decreto-Lei n.º 16/94 de 22 de Janeiro), de os docentes, a que se 
refere a alínea b) do n.º 1 do referido decreto, terem obtido um dos seus graus académicos na área científica 
em causa. Introduz-se, porém, no âmbito da Lei n.º 37/94, ainda por ratificação do artigo 14.º, a prerrogativa 
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no que concerne ao número de cursos a ministrar52, como à diversidade de áreas de 

ensino a abranger. Por outro lado, enquanto que as universidades deverão dispor de 

docentes habilitados com o grau de doutor e com o grau de mestre, em função do 

número de alunos, os politécnicos poderão, somente, dispor de docentes habilitados com 

o grau de mestre. Todavia, durante o período de instalação, que corresponde ao hiato de 

tempo compreendido entre o reconhecimento do interesse público e o limite de três anos 

após o termo do primeiro curso, ministrado pelo estabelecimento de ensino universitário 

ou politécnico em causa, o grau de exigência no que respeita ao cumprimento dos 

requisitos impostos aos dois subsistemas é relativizado, designadamente, no que 

concerne ao número e natureza dos cursos a ministrar, bem como à própria composição 

do corpo docente53, considerando-se, pois, esse período como uma fase de adaptação. 

Da mesma forma, também no que diz respeito à composição do Conselho Científico 

as exigências se fazem sentir com maior acuidade para o ensino superior universitário, 

designadamente, quando se determina a obrigatoriedade de este ser composto em dois 

terços por doutores, enquanto que para o politécnico os mesmos dois terços deverão ser 

integrados por mestres. Por outro lado, ainda, nas universidades deverão existir tantas 

unidades de Conselhos Científicos quantas as áreas científicas que as mesmas 

abranjam54. 

Com base no mesmo pressuposto de equiparidade entre o ensino público e o 

ensino particular, no âmbito do artigo 31.º, as mudanças de curso e transferência de 

alunos entre os dois sub-sistemas, ficam apenas condicionadas à existência de vagas, 

fixadas para o efeito, nas instituições relativamente às quais são requeridas.55  

Com a criação do Estatuto do Ensino Superior Particular e Cooperativo, surgia a 

expectativa de se ter proporcionado o impulso necessário para o despoletar de iniciativas 

de âmbito particular no seio do referido subsistema, até à data, sem qualquer expressão, 
                                                                                                                                                                                
de as universidades e respectivas unidades, públicas e privadas, com vista ao cumprimento dos requisitos 
estipulados, celebrarem, entre si, protocolos de cooperação. 
52 As universidades deverão leccionar seis cursos de licenciatura de três diferentes domínios científicos, dois 
dos quais técnico-laboratoriais, enquanto que os politécnicos deverão leccionar quatro cursos de bacharelato 
de dois domínios científicos distintos, um dos quais técnico-laboratorial. 
53 Este regime transitório vem a ser reduzido. Com efeito, através da Lei n.º 37/94 de 11 de Novembro, as 
entidades instituidoras de estabelecimentos de ensino particular ou cooperativo reconhecidos à data da 
promulgação da referida Lei, são obrigadas a adaptar-se ao respectivo estatuto até 30 de Junho de 1997. 
54 Requisito que vem a ser suprimido, mais tarde, com a Lei n.º 37/94 de 11 de Novembro. 
55 Exceptua-se, desta regra, o facto de a fixação das vagas para as instituições de ensino universitário 
público obrigar, à respectiva comunicação ao Departamento de Ensino Superior, enquanto que as relativas a 
todas as outras instituições, mesmo as de ensino politécnico público, deverão ser apresentadas, sob a forma 
de proposta fundamentada. 
Este Decreto-Lei vem a sofrer alterações, através do Decreto-Lei n.º 75/97, no intuito de fundamentalmente, 
se garantir uma melhor adequação do regime de acesso ao ensino superior, à nova realidade do ensino 
secundário. 
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bem como de se ter contribuído, significativamente, para a sua dignificação. Com efeito, 

as instituições de ensino superior são, a partir de então, activamente integradas no 

sistema nacional de ensino, numa óptica de racionalização e optimização dos recursos 

do país e com vista ao desenvolvimento científico e técnico das regiões mais 

desfavorecidas, designadamente das do interior. A criação das mesmas, partiu da 

iniciativa, quer de particulares, quer de fundações, cooperativas e outras entidades. 

Pese embora a bondade inerente ao conjunto de intenções expressas no referido 

Estatuto, o que é facto é que, desde então, o número de instituições de ensino superior 

particular e cooperativo, quer de natureza universitária, quer politécnica, aumenta 

exponencialmente, designadamente, nas maiores cidades do país, ou seja, na orla litoral. 

Neste sentido, hoje ao analisarmos o referido crescimento, e sem prejuízo das lacunas 

que, alguns desses estabelecimentos de ensino superior, vieram suprir, constata-se, ter 

ocorrido, a partir de então, - um tanto paradoxalmente e ao arrepio de medidas, 

entretanto adoptadas, no âmbito do ensino secundário e superior público56, - o despoletar 

de um processo que, salvo melhor opinião, terá pecado, essencialmente, por: 

- falta de rigor quanto às condições efectivas de funcionamento dos respectivos 

estabelecimentos; 

- ausência de correspondência a qualquer diagnóstico de necessidades de 

formação inicial de nível superior para o país;  

- deficiente planificação em termos de organização geográfica, isto para que, não 

só, se tivessem evitado duplicações ou sobreposições de ofertas, hoje difíceis de 

gerir57, como para que os projectos a promover se complementassem em relação 

aos existentes. 

Por outro lado, seria desejável a existência de um efectivo sentido de “rede” 

quando, mais tarde, o Estado cria instituições de ensino superior públicas e/ou cursos em 

áreas geográficas com idêntica oferta por parte do ensino superior particular, porventura 

                                                                                                                                                                                
Nesse sentido, a redacção dos seus artigos 4.º, 12.º, 27.º e 28.º, bem como o n.º 2 do artigo 33.º e a alínea b) 
do artigo 47.º é alterada e os seus artigos 7.º, 8.º e 9.º são revogados. 
56 Que perspectivam contrariar o clima de “desencanto”, gerado nos jovens e respectivas famílias, face a 
“pesados” investimentos educativos; bem como colmatar o desajuste entre as qualificações por estes obtidas 
e as, efectivamente, necessárias para o tecido produtivo, e, nesse sentido, determinantes para o 
desenvolvimento da economia portuguesa. 
57 Note-se que, particularmente, a partir do ano lectivo de 1996/97 ocorre uma diminuição do número de 
candidatos ao ensino superior, circunstância a que não deverá ser alheia a implementação do exame 
nacional no final do ensino secundário. Neste sentido, e em simultâneo com o aumento do número de vagas 
no subsistema de ensino público, a taxa de candidatos colocados aumenta exponencialmente, verificando-se, 
inclusive, a situação de vagas por ocupar, o que exprime um sinal claro de maior conformidade entre os 
níveis da procura e a oferta disponível, ainda que, porventura, ausente quanto ás áreas ou cursos oferecidos, 
isto na medida em que aí se continuam a encontrar desajustamentos entre as preferências dos candidatos e 
a capacidade instalada, como, aliás, o comprovam, quer os números de alunos colocados em cursos distintos 
daqueles que constituíam as suas primeiras opções, quer os números relativos às vagas por preencher. 



Capítulo I  97 

esta também já em “regime de sobreposição”. Se tais iniciativas podem, em muitos 

casos, comprometer a continuidade dos projectos anteriormente instalados (que se 

existem é porque tiveram o consentimento da tutela), evidenciam, ainda, atropelos graves 

à apregoada estratégia de racionalização de recursos e, porventura, incoerência face às 

propostas contidas na LBSE, designadamente, no âmbito do ponto 2 do seu artigo 55º, 

através do qual prevê o apoio financeiro, por parte do Estado, a iniciativas e 

estabelecimentos que promovam o interesse público de forma coincidente com o plano 

de desenvolvimento da educação. 

Em síntese, verifica-se, fundamentalmente, a partir da década de 80, um 

desenvolvimento acentuado do subsistema de natureza particular e cooperativo, como 

tentativa de responder a uma procura estudantil não satisfeita pelo sistema público, ainda 

que, um tanto paradoxalmente, também ao de natureza pública ou estatal.58  

Na sequência da expansão do ensino superior e no sentido de se dignificar a 

actividade docente nesse mesmo nível de ensino, é instituída, através do decreto-Lei n.º 

15/96, a obrigatoriedade de os estabelecimentos de ensino superior, público, particular e 

cooperativo e Universidade Católica Portuguesa procederem, anualmente, à divulgação 

pública do seu corpo docente e dos elementos não discentes que integram a sua 

direcção e órgãos científico e pedagógico. 

Com efeito, considerava-se, já à data, que o crescimento que se fizera sentir no 

ensino superior gerara um aumento considerável de pessoal docente, nem sempre 

devidamente qualificado para esse nível de ensino. Por outro lado, tal expansão teria, 

igualmente, provocado o aumento notório de situações de acumulação de serviço 

docente. 

Ainda em 1996, através do Despacho do Gabinete do Ministro 62/ME/96 de 14 de 

Maio, na sequência das opções estratégicas na área da educação se definem: “ um 

conjunto de medidas a desenvolver a médio prazo e um conjunto de acções a concretizar 

de imediato”, com vista a garantir que a qualidade do ensino superior particular e 

cooperativo fosse, globalmente, assegurada. Refira-se, a título de exemplo, a decisão 

tomada no sentido de, os processos de reconhecimento de interesse público, bem como 

os processos de autorização de funcionamento de cursos, quer sob a forma de 

requerimentos, quer formalmente concluídos, serem reapreciados e sujeitos a decisão 

                                                           
58 Relativamente a este fenómeno, de crescimento simultâneo dos subsistemas privado e público, António 
Teodoro (s.d.), no âmbito de reflexão sobre o sistema de ensino superior equaciona: “As políticas públicas 
para o ensino superior centrar-se-ão na consolidação destes dois subsistemas ou dirigir-se-ão para o 
aumento da capacidade de oferta de ensino público (sobretudo de natureza universitária), em especial nas 
regiões de Lisboa e Porto e nas capitais de distrito onde não existem universidades, com o objectivo explícito 
de fazer com que a oferta pública venha a cobrir toda a procura estudantil?” 
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ministerial. Da violação de determinados princípios definidos no Estatuto do Ensino 

Superior Particular e Cooperativo resultaria, de acordo com o diploma legal em análise, a 

proposta para indeferimento do respectivo requerimento. 

Igualmente em 1996, o Regulamento dos Regimes de Reingresso, Mudança de 

Curso e Transferência no Ensino Superior Público é estendido ao Ensino Superior 

Particular e Cooperativo, do que resulta, naturalmente, a alteração da sua designação 

para Regulamento dos Regimes de Reingresso, Mudança de Curso e Transferência no 

Ensino Superior. 

Através do referido Regulamento, instituído pelo decreto-lei n.º 28-B/96, de 4 de 

Abril, e sem prejuízo da criação de um regime comum de acesso ao ensino superior, 

institui-se que, enquanto que as vagas fixadas para o acesso a cursos ministrados por 

estabelecimentos de ensino superior público, quer tutelados exclusivamente pelo 

Ministério da Educação, quer tutelados por mais que um Ministério, são objecto de 

concurso nacional59, as vagas fixadas para os cursos ministrados por estabelecimentos 

de ensino particular e cooperativo são objecto de concurso local. 

Em 21 de Agosto de 1997, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

139/97, com o objectivo de se avaliar o grau de adequação do ensino superior particular 

e cooperativo aos dispositivos legais que o regulam, é criado o Grupo de Missão. Neste 

sentido, foi incumbido o referido orgão de avaliar o grau de correspondência entre os 

estatutos criados pelos diversos estabelecimentos de ensino e o conteúdo do Estatuto do 

Ensino Superior Particular e Cooperativo, por outro lado é-lhe, igualmente, atribuída a 

função de avaliar o regime de organização interna dos estabelecimentos de ensino, bem 

como a composição do respectivo corpo docente; as condições científicas entendidas 

como necessárias para o desenvolvimento de uma formação de qualidade e, finalmente, 

o bom cumprimento do quadro legal que lhes é aplicável60. 

 

 

7. A afirmação de um sistema binário de ensino superior em Portugal 
 

 

Mais tarde, em 1990 através da Lei n.º 54/90 de 5 de Setembro, é publicado o 

Estatuto e Autonomia dos Estabelecimentos de Ensino Superior Politécnico, através dos 

quais se define este tipo de estrutura como instituições que integram duas ou mais 
                                                           
59 Excepto aqueles para cujo acesso de exijam aptidões vocacionais específicas, a avaliar através de 
processos de selecção e seriação próprios e os de formação militar ou policial sujeitos a dupla tutela. 
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escolas superiores, geograficamente, situadas na mesma região, podendo, ainda, ser 

constituídas por outras unidades orgânicas que facilitem a concretização dos objectivos 

que preconizam. Perspectiva-se que o referido conjunto de escolas constitua a resposta 

às necessidades formativas, respeitantes a este nível de ensino, da região em que se 

inserem. O tipo de organização que respeita prende-se com a expectativa de as escolas 

ao se associarem poderem vir a complementar-se, quanto à política educacional 

subjacente à sua criação, e de se poderem optimizar os recursos afectos ao projecto, no 

seu todo. Neste sentido, a entidade “Instituto Politécnico” é de alguma forma retomada, 

sem que contudo deixe de lhe corresponder um modelo, assumidamente, federativo de 

escolas superiores. 

Às escolas superiores compete promover, designadamente, através de cursos 

conducentes ao grau de bacharel e ao diploma de estudos superiores especializados e 

de curta duração, uma formação susceptível de conferir aos que a recebam, as 

competências necessárias ao desenvolvimento de actividades profissionais altamente 

qualificadas. 

Considerando que lhes compete, igualmente, assegurar o desenvolvimento das 

regiões em que se inserem, são atribuições suas: a organização ou participação em 

actividades de extensão educativa, cultural e técnica, bem como a realização de 

trabalhos de investigação aplicada e de desenvolvimento experimental. 

Segundo o ponto 6 do artigo 2.º da Lei n.º 54/90 de 5 de Setembro:  

 
“As escolas superiores têm como objectivos específicos:  
a) a formação inicial; 
b) a formação recorrente e a actualização; 
c) a reconversão horizontal e vertical de técnicos; 
d) o apoio ao desenvolvimento regional; 
e) a investigação e o desenvolvimento.” 
 
 
Na referida Lei e mais, especificamente, no âmbito do seu artigo 4.º prevê-se a 

possibilidade de os institutos politécnicos, ou as suas escolas superiores, desenvolverem 

as actividades necessárias à prossecução dos seus objectivos em parceria com outras 

instituições congéneres, designadamente, de ensino superior universitário, particulares e 

públicas, nacionais e internacionais com as quais, para o efeito firmem acordos, 

protocolos de cooperação ou convénios. 

                                                                                                                                                                                
60 O processo de avaliação desencadeado por este Grupo de Missão atende, naturalmente, aos relatórios da 
Inspecção Geral de Educação e às informações coligidas pelo Departamento do Ensino Superior. 
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Para além de coordenarem os planos de actividade das escolas superiores 

integradas61, os institutos politécnicos são, ainda, responsáveis, numa óptica de gestão 

racionalizada e optimizada dos recursos, pela existência e manutenção dos meios 

humanos, administrativos e financeiros, de planeamento global e de apoio técnico 

necessários, às funções de coordenação das actividades protagonizadas pelas escolas 

superiores que os integram. 

Esta Lei ressalta duas das atribuições próprias do ensino politécnico, pois, não só 

estimula a organização ou cooperação em actividades de extensão educativa, cultural e 

técnica, como também incentiva a realização de trabalhos de investigação aplicada e de 

desenvolvimento experimental, realçando, ainda, a dimensão regional do ensino 

politécnico. Desta forma, a Lei nº 54/90 de 5 de Setembro, afigura-se-nos como um 

importante marco para o processo de afirmação de um “sistema binário”, em que cada 

um assume vocações distintas, pese embora a articulação, sempre desejável, que se 

perspectiva entre os dois e entre estes e o ensino secundário. Nesta Lei, consagra-se, 

ainda, que as funções de representação e de coordenação das actividades dos 

estabelecimentos de ensino politécnico, sem prejuízo das atribuições de cada um deles, 

são da responsabilidade do Conselho Coordenador. 

 
“Como se deduz da apreciação dos textos legais tem sido preocupação deste 
Conselho Coordenador dar continuidade aos objectivos estabelecidos pela 
legislação e consolidar através de diferentes iniciativas, do seu contributo e 
colaboração com o poder central, reafirmar a especificidade e a natureza deste 
subsistema de ensino face ao universitário.” (Arroteia, 2002, 60). 
 

Em 1992, através do decreto-lei n.º 216/92, de 13 de Outubro, estabelecem-se os 

princípios pelos quais se passa a reger o exercício do poder de atribuição dos graus de 

mestre e de doutor que, tal como foi já referido anteriormente, passa a ser da exclusiva 

responsabilidade do ensino universitário, ou seja, das universidades e estabelecimentos 

de ensino superior universitário não integrados em universidades62. Com o fito de 

estabelecer uma relação de coerência entre a obtenção dos referidos graus e as novas 

realidades de ensino e investigação em Portugal, através do referido diploma preconiza-

se a separação formal entre a formação pós-graduada e a ascensão na carreira docente, 
                                                           
61 Os planos de actividade das diferentes escolas superiores integradas é apreciado por um conselho geral, a 
quem compete, por último, elaborar o plano global do instituto. 
62 Refira-se, a este propósito, o facto de o grau de mestre poder ser atribuído por universidades em 
associação com os institutos superiores politécnicos, ainda que a respectiva certificação seja da 
responsabilidade das primeiras. 
A organização e realização dos cursos de mestrado e de doutoramento podem envolver várias unidades de 
uma mesma universidade, designadamente, escolas, institutos ou faculdades; duas ou mais universidades e, 
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assumindo-se, de forma inequívoca, a possibilidade de a mesma, ter por candidatos, 

indivíduos que abracem outras actividades profissionais, designadamente, de natureza 

produtiva. 

Após a promulgação do decreto-lei nº 304/94, de 19 de Dezembro, a rede de 

instituições de ensino de natureza politécnica foi aumentada com novas escolas no 

âmbito de Institutos Politécnicos já existentes, como é o caso dos situados em Barcelos63, 

Leiria, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal e Viseu64. 

No âmbito do decreto-lei nº 28-B/96 de 4 de Abril, o carácter regional do ensino 

politécnico é reforçado, no âmbito do seu artigo 31.º, na medida em que se estabelece 

expressamente um contingente de vagas preferenciais, até um máximo de 50%, para o 

acesso ao ensino politécnico por candidatos oriundos da área de influência do 

estabelecimento e curso a que se candidatam. 

No âmbito do artigo 32.º, do referido diploma legal, encontra-se previsto um 

contingente preferencial, até um máximo de 30% do total das respectivas vagas, para os 

candidatos ao ensino superior politécnico provenientes do ensino secundário, via cursos 

tecnológicos ou cursos técnico-profissionais, cursos das escolas profissionais, cursos de 

aprendizagem, com equivalência ao 12º ano, e cursos da via profissionalizante do 12º 

ano, todos eles devidamente previstos na lei.  

 

 

8. A leccionação de licenciaturas pelo ensino superior politécnico 
 

 

Através da Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro, a LBSE é alterada, designadamente, 

nos seus artigos 12.º, 13.º, 31.º e 33.º, ou seja, no que respeita às regras instituídas com 

vista ao acesso ao ensino superior; atribuição de graus académicos e diplomas de 

formação e qualificação profissional dos educadores de infância e dos professores dos 

ensinos básico e secundário. Com efeito, para além de se passar a definir o conjunto de 

princípios a que se submete o regime de acesso e ingresso, responsabilizam-se, sem 

prejuízo dos referidos princípios, os estabelecimentos de ensino superior pela avaliação 

da capacidade para a frequência e pela selecção e seriação dos candidatos aos 

                                                                                                                                                                                
inclusive, ter na sua origem protocolos de cooperação com outras instituições públicas ou privadas, nacionais 
ou estrangeiras, de ensino, investigação ou outras. 
63 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. 
64 Embora, no âmbito do mencionado decreto se perspectivasse a inclusão da Escola Superior de Tecnologia 
e Gestão de Águeda e o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro no Instituto Politécnico 
de Aveiro, estes vieram a ficar, na sequência do decreto-lei nº 180/97 sob a administração da Universidade 
de Aveiro.  
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diferentes cursos neles professados. De notar, o facto de se preconizar a extinção 

progressiva, por parte do Estado, de restrições quantitativas no acesso ao ensino 

superior, insistindo-se, não só na necessidade de se anularem os efeitos discriminatórios, 

como também na criação de condições favoráveis à existência de uma efectiva 

correspondência entre as formações oferecidas e os interesses sócio-económicos 

educativos, culturais e científicos do país. Da mesma forma, se reitera o interesse em 

garantir a qualidade do ensino ministrado, acrescentando-se, todavia, a necessidade de, 

igualmente, se atender às aspirações dos que a ele se candidatam. 

De acordo com a referida Lei, o ensino universitário confere os graus académicos 

de bacharel, licenciado, mestre e doutor, enquanto que o ensino politécnico passa a 

conferir os graus académicos de bacharel e licenciado, alterando, neste ponto, 

decididamente, o previsto na Lei de Bases do Sistema Educativo de 14 de Outubro de 

1986. Não obstante, a extinção de diplomas de estudos superiores especializados, 

perspectiva-se que os dois tipos de ensino possam facultar diplomas pela conclusão, com 

aproveitamento, de cursos, não conferentes de grau, que venham a realizar-se no âmbito 

dos seus estabelecimentos. Ressalte-se a circunstância de, mais uma vez, se assegurar 

a mobilidade entre o ensino universitário e o ensino politécnico assumindo-se, assim, o 

reconhecimento da equivalência, das competências adquiridas no âmbito da formação 

prestada por ambos os subsistemas de ensino. 

Através do Decreto-Lei n.º 205/98, de 11 de Julho, é criado ainda um outro órgão, o 

Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior, relativamente ao qual se 

perspectiva que, partindo da análise do sistema, seja capaz de apresentar contributos 

susceptíveis de o racionalizar e actualizar, facultando-lhe uma maior aproximação à 

moderna sociedade da informação, do saber e da sabedoria, pela introdução de 

conteúdos que permitissem aos seus destinatários, participar nos desafios globais, agora, 

colocados, pelo enquadramento mundial em formação. 

Ainda no ano de 1998, é aprovado, através da Portaria n.º 413-A/98 de 17 de 

Julho65, o Regulamento Geral dos Cursos Bietápicos de Licenciatura das Escolas de 

Ensino Superior Politécnico. Aplicável tanto ao ensino público, como particular, o referido 

Regulamento institucionaliza os princípios gerais a que se deve submeter a organização 

e funcionamento de cursos bietápicos de licenciatura ministrados pelas escolas de ensino 

politécnico. Organizados em dois ciclos, o primeiro com a duração de seis semestres 

lectivos, o segundo com uma duração compreendida entre dois e quatro semestres, estes 

                                                           
65 Alterada pela Portaria n.º 533-A/99, de 22 de Julho, quanto à redacção dos seus artigos 12.º, 
13.º, 14.º, 24.º e 26.º. 



Capítulo I  103 

cursos de licenciatura bietápica poderão contemplar, como condição de acesso ao seu 

segundo ciclo, a obrigatoriedade de desenvolvimento de actividade profissional, uma vez 

concluído o primeiro. Aos candidatos que desenvolvam actividades profissionais 

principais e com carácter permanente em instituições da área de influência da escola 

pode, ainda, de acordo com o referido Diploma, ser dada prioridade de acesso66.  

 

 

9. A Lei da Organização e Ordenamento do Ensino Superior 
 

 

Em 12 de Maio de 2000, o Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior, 

entretanto constituído, emite um parecer – Parecer n.º 1/2000 – relativo ao Anteprojecto 

da proposta de Lei de Organização e Ordenamento do Ensino Superior, o qual nos 

inspirou uma cuidadosa análise dado o carácter retrospectivo com que o mesmo foi 

emitido, ou seja; a dimensão globalizante com que o mesmo foi perspectivado, ou dito de 

outro modo; face ao confronto estabelecido entre o anteprojecto da proposta de Lei e 

outros diplomas, anteriormente, emanados sobre a matéria e, nesse sentido, pela visão 

aglutinadora que o caracteriza. 

No seu ponto 1, é criticada a ausência de uma reflexão articulada sobre a 

legislação, entretanto, emanada e entendida como principal eixo referencial para a acção 

educativa em Portugal, como seja: a LBSE, a Lei da Autonomia das Universidades, o 

Estatuto e Autonomia dos Estabelecimentos de Ensino Superior Politécnico e o Estatuto 

do Ensino Superior Particular e Cooperativo, ou seja, identifica-se como lacuna do 

anteprojecto em análise, a inexistência de uma fundamentação introdutória, bem como o 

eventual exagero associado ao facto de se ter conferido ao referido documento a 

natureza de proposta de lei.  

Neste parecer, critica-se, igualmente, a vinculação da rede àquilo que no referido 

anteprojecto se consigna como: “sistema urbano nacional” e respectivos “eixos 

territoriais” não só por poder ser interpretado como o desinvestimento na vocação, de 

âmbito regional, enquanto factor de diluição das assimetrias económicas, sociais e 

culturais, que, designadamente, o subsistema de ensino superior politécnico, teria até 

então assumido, como também pela ausência de definição que estas expressões 

comportam. 

                                                           
66 Esta preferência é expressa através de uma percentagem de vagas, fixadas para o efeito, pelo 
órgão legal e estatutariamente competente da escola, e não poderá exceder os 25% das vagas 
fixadas nos termos do artigo 14.º da Portaria n.º 413-A/98 de 17 de Julho. 
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A este propósito, refere-se, ainda, a necessidade de se definir, convenientemente, o 

conceito de rede67 pois, consideram-se ausentes os métodos de articulação necessários 

à sua existência.  

Refira-se, ainda, sobre este ponto, que o Conselho Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior é, expressamente, apologista da criação de “institutos interuniversitários 

em áreas onde a boa gestão dos recursos humanos e financeiros não aconselha adoptar 

projectos repetitivos dispersos.”  

Note-se que no ano de 1999, na sequência do decreto-lei nº 264/99, de 14 de 

Julho, se verificou, não só a instalação de novas escolas em áreas geográficas sem 

ensino superior politécnico até à data, algumas delas com incidência em novas áreas de 

formação, como o encerramento de outras, operacionalizando-se, por conseguinte, uma 

reformulação que, nas palavras de Jorge Carvalho Arroteia (2002:51), terá conduzido a 

uma maior distribuição física das instituições responsáveis por este tipo de ensino:  

 
“com o estabelecimento desta rede ficou reforçada a regionalização do ensino 
superior e as bases para a formação dos recursos humanos e para o 
desenvolvimento regional através da formação de quadros em diversos domínios 
e da sua participação em projectos de “formação ao longo da vida” e de 
interesse para a  comunidade.” 
 

Naturalmente, que estas iniciativas de cariz público, se foram juntar a outras tantas 

de carácter particular, já existentes, ou que, entretanto, foram emergindo no plano 

nacional.68 Sem prejuízo dos inegáveis contributos que, com toda a certeza, 

proporcionaram, designadamente, no sentido de evitar a saída de jovens das regiões de 

que são naturais; potenciar a mobilidade social de outros já inseridos no mercado de 

trabalho e, globalmente, com vista à promoção do desenvolvimento regional, atribui-se-

lhes, todavia, alguma responsabilidade na origem de ofertas redundantes que, entre 

outras razões, conforme tivemos, anteriormente, oportunidade de referir, se terá ficado a 

dever à falta de sincronização com a rede de instituições instalada, e, nessa acepção a 

uma deficitária política de gestão e racionalização de recursos.69 

                                                           
67 Para além desta, sugere-se, em nota anexa, uma definição mais rigorosa dos conceitos 
de:”estabelecimento” e “unidade orgânica”. 
68 fruto do estimulante ambiente gerado por legislação, alguma da qual já aqui, anteriormente, apreciada. 
69 Ainda que no ponto 7 do referido parecer ao mencionar-se o interesse na racionalização do conjunto de 
estabelecimentos de ensino superior, se salvaguarde qualquer pretensão de interferência com a “liberdade de 
criação de estabelecimentos do ensino superior privado”, entendemos que tal observação se deveria ter 
estendido, igualmente, aos estabelecimentos do ensino superior público. Note-se que, conforme teremos 
oportunidade de constatar no Capítulo II deste trabalho, respeitante à “Expressão Quantitativa do Ensino 
Superior Politécnico em Portugal”, a maior parte das iniciativas que tiveram lugar nos últimos dez anos, no 
sentido da criação de novos estabelecimentos e também de alargamento da oferta formativa, no âmbito do 
referido subsistema, tiveram origem no ensino de natureza público. Dito de outro modo, caso tais iniciativas 
tenham tido lugar sem que tivessem sido devidamente precedidas de rigorosos estudos que incidissem, 



Capítulo I  105 

Ainda dentro da perspectiva de racionalização e de rede, evidencia-se, no âmbito 

do ponto 3, a necessidade de uma maior clarificação relativa à articulação entre o ensino 

universitário e o ensino politécnico. 

A mobilidade e a permeabilidade entre os dois subsistemas, preconizada através do 

referido anteprojecto, a consubstanciar não só pelo reconhecimento mútuo das 

formações, como pela mobilidade de docentes e de estudantes, como, ainda, pela 

efectivação de projectos comuns de investigação, ensino e formação profissional, para 

além de acentuar a ambiguidade existente, contribui, no entendimento do Conselho 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior para esbater a diferenciação pelos graus 

académicos. Considera-se, conforme se pode aferir da nota anexa ao referido parecer, 

que o uso da expressão: “valoração recíproca das formações” fosse mais favorável à 

preservação da diferença de identidades. 

Na perspectiva dos membros que compõem o referido orgão, o anteprojecto em 

análise, não constitui, igualmente, no que respeita aos artigos alusivos à organização 

institucional, um documento esclarecedor quanto às especificidades de cada um dos 

subsistemas, nem tão pouco contribui para diluir o estigma social associado a um ensino 

de índole mais prática:”não conseguem formular uma distinção que contribua para a 

clarificação das categorias envolvidas e também para ajudar a vencer resistências 

culturais da sociedade civil no sentido de reconhecer igual dignidade às formações 

respectivas.”  

Por outro lado, o Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior insiste na 

ausência de clareza por parte do referido diploma quando, no seu artigo 8.º, se alude à 

possibilidade de as escolas superiores politécnicas poderem, excepcionalmente, integrar 

universidades, bem como nos casos em que esse número seja superior a três, se 

aconselha a sua integração em institutos ou institutos superiores politécnicos.  

Finalmente, ressalte-se de entre o vasto conjunto de considerações apresentadas, 

o cepticismo demonstrado quanto ao interesse na criação de um sistema de regulação 

independente, pois é entendido que a função de assegurar a correspondência entre os 

interesses efectivos da comunidade e a oferta instalada, quer quanto às alternativas a 

disponibilizar, quer quanto à forma como se encontra estruturada, caberia, 

                                                                                                                                                                                
particularmente, sobre: a relação entre a oferta instalada e a procura por parte dos candidatos ao ensino 
superior; as necessidades de desenvolvimento regional, designadamente, no que respeita às qualificações 
mais carenciadas pelo respectivo tecido económico-social (perfil e áreas científicas) e, finalmente, sem que 
as mesmas tivessem assentado nas perspectivas de racionalização de recursos físicos, humanos e materiais, 
através de laços de cooperação, (isto no sentido de se potenciar a capacidade de apoiar esferas 
estratégicas, como sejam a qualificação do corpo docente e a vertente de investigação, nos estabelecimentos 
existentes), em muito poderão ter contribuído para agudizar o quadro de desarticulação resultante da 
ausência de planeamento prévio à consumação de projectos anteriores.  
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inequivocamente, ao Governo. Tal proposta parece, pois, suscitar o receio de que o 

Governo se demita de tão estratégica função para o progresso do País. 

A 23 de Agosto de 2000 é promulgada a Lei n.º 26/2000 que, efectivamente, aprova 

a organização e ordenamento do ensino superior. Esta Lei institui, no âmbito do seu 

artigo 4.º, que o sistema de ensino superior integra, quanto à natureza do ensino 

ministrado, o universitário e o politécnico e quanto à natureza da entidade instituidora o 

ensino superior público e o particular e cooperativo.  

De acordo com o definido no seu artigo 5.º, os estabelecimentos previstos para este 

nível de ensino são: as universidades, as escolas universitárias não integradas, os 

institutos politécnicos e as escolas superiores politécnicas não integradas.  

Enquanto que o ensino universitário é ministrado em universidades e, quando 

justificadamente, em escolas universitárias que podem adoptar a designação de institutos 

universitários, o ensino politécnico é facultado através de institutos politécnicos e escolas 

politécnicas, de natureza especializada70, organizando-se em unidades orgânicas 

designadas escolas politécnicas ou outras que lhes sejam ajustadas.  

O seu projecto científico deverá assegurar a existência de um perfil de formação 

próprio e a adequação dos conteúdos e métodos de ensino à missão do estabelecimento, 

ou seja; aquela que se entende ser a sua função e o seu contributo para o 

desenvolvimento da comunidade em que se insere.  

Aliás, a inserção na comunidade e a articulação do ensino professado com a 

realidade prática, ou seja, entre os seus cursos de formação inicial ou especializações 

concretas, com as actividades profissionais e empresariais que lhes correspondam 

consistem, precisamente, os princípios fundamentais a que deve obedecer o 

funcionamento dos estabelecimentos de ensino politécnico.  

No âmbito deste diploma é ainda preconizado o desenvolvimento de formas de 

articulação entre os dois subsistemas que passa pelo reconhecimento mútuo das 

formações e competências adquiridas em qualquer um dos estabelecimentos previstos 

para este nível de ensino.  

Por outro lado, estimula-se a realização de projectos comuns de investigação, 

ensino e formação profissional, bem como outras formas de cooperação entre si.  

Ainda que a nova organização institucional dos institutos politécnicos, consagrada 

nos termos acima descritos, só se materialize após a aprovação da Lei que regulará a 

alteração da Lei do Estatuto e Autonomia dos Estabelecimentos de Ensino Superior 

Politécnico, fica, todavia, definido que as escolas politécnicas integradas em 
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universidades deveriam, de imediato, tomar medidas no sentido da sua autonomização 

ou vinculação a institutos politécnicos existentes ou a criar.  

 
 
Nota final 

 

 

A política reformista de Veiga Simão parece assumir-se, assim, como um marco a 

partir do qual se perspectiva a abertura do ensino superior aos filhos das classes 

trabalhadoras. 

O ensino superior politécnico surge no contexto nacional como a resposta à 

necessidade de diversificação do ensino superior, perspectivando servir, expressamente, 

domínios tecnológicos e de serviços; adoptando uma orientação susceptível de permitir a 

resolução de problemas concretos e com aplicação prática; visando, sobretudo, uma 

intervenção de carácter regional. 

Neste sentido, no período compreendido entre 1973 e 2000, o subsistema de 

ensino superior politécnico foi alvo de sucessivas investidas, com vista à definição de 

uma identidade própria, demarcando-se, ora do ensino médio, pela conquista de um 

estatuto compatível com a sua condição de ensino superior, ora do ensino superior 

universitário, ao perspectivar assumir-se como uma efectiva modalidade de ensino 

superior alternativo, percurso que Arroteia (2002:57), concisamente, descreve como: 

 
“a) uma evolução em relação aos objectivos do antigo ensino médio, 
decorrente da condição assumida de ensino superior; 
b) uma diferenciação em relação ao ensino universitário, decorrente do 
propósito de afirmação de uma modalidade que lhe seja alternativa, no âmbito 
do sistema global de ensino superior.” 
 

Por outro lado, conforme tivemos oportunidade de constatar, através do Decreto-Lei 

nº 513-T/79,71 a diversificação do ensino superior acima referida é assumida como uma 

tentativa de uma mais ampla correspondência entre a oferta formativa e a composição do 

tecido económico e social português. 

Todavia, e ainda que estes propósitos tenham sido reiterados no âmbito dos 

diversos diplomas legais que se encontram na origem, crescimento e afirmação 

                                                                                                                                                                                
70 De acordo com o diploma legal em análise, estas últimas poderão funcionar nas áreas definidas por lei 
para o efeito. 
71 Diploma que institucionaliza a designação de ”ensino superior politécnico”. 
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progressiva do subsistema72, o que é facto é que o seu percurso se revela algo hesitante 

e acidentado.  

São, aliás, factores como essa sua origem no ensino médio, a vocação de matriz, 

incisivamente, profissionalizante, bem como o carácter regional de que se reveste, que 

terão ditado as flutuações de estatuto profissional atribuído aos respectivos diplomas e 

que, inclusive, poderão ter interferido ao nível das representações sociais construídas a 

seu respeito. 

 Além do mais, as intersecções entre os dois subsistemas - politécnico e 

universitário -, tornam, não raras vezes, complexa, senão mesmo frustrante a tentativa de 

se vislumbrar o seu “espaço” próprio e de lhe atribuir um perfil específico. Recorde-se a 

este propósito que períodos houve em que, por definição, os dois subsistemas, inclusive, 

atribuíam os mesmos graus (bacharel, licenciado, mestre e doutor).  

Aliás, a própria Lei nº 46/86 de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo) 

ao consagrar, definitivamente, o sistema dual de ensino superior em Portugal emana, já, 

a partir das definições de ensino superior universitário e de ensino superior politécnico 

que integra, um considerável grau de ambiguidade, o qual virá, ainda, a acentuar-se, na 

passagem dos conceitos à prática, dado o carácter de subjectividade inerente a todo e 

qualquer fenómeno de transição entre a esfera do conceptual e aquela em que intervêm 

os diferentes actores sociais responsáveis pela correspondente materialização. Assim, o 

próprio conceito expresso na LBSE, necessariamente encarado como referência 

principal, bem como o conteúdo, constante do Estatuto do Ensino Superior Particular e 

Cooperativo, sobre a matéria, são muito pouco esclarecedores quanto ao lugar que, cada 

um dos subsistemas, deverá ocupar.  

Efectivamente, se analisássemos, instituição a instituição, de que forma é que o 

conceito de “ensino superior politécnico” tem sido assimilado e, consequentemente, 

emitido e interpretado, poderíamos vir, eventualmente, a assinalar gaps consideráveis e, 

porventura, chegar mesmo a detectar “atropelos graves”, por parte, designadamente, de 

docentes e/ou directores ou presidentes de Escolas ou Institutos Politécnicos, que no 

exercício das suas funções assumem como referencial o ensino universitário, aspirando, 

inclusive, a alteração da natureza das respectivas instituições, como se de uma mera 

questão de “promoção” se tratasse.73  

                                                           
72 Note-se que é com o Decreto-Lei nº 513-T/79 de 26 de Dezembro que se postula, expressamente, para o 
ensino superior politécnico, “dignidade idêntica ao universitário”. 
73 Entendemos ver ainda reiterado este estado geral de “confusão” quando mais recentemente (21 de Janeiro 
de 2005) em comunicado publicado em suporte de imprensa escrita de âmbito nacional, intitulado “Princípios 
de Orientação Estratégica para o Ensino Superior”, emitido pelo CCISP-Conselho Coordenador dos Institutos 
Superiores Politécnicos, no âmbito do seu ponto 2: “Pela valorização do ensino superior politécnico”, se 
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De facto, um rumo ziguezagueante turva ou confunde o conceito e a ausência de 

medidas firmes e coerentes remete-nos para a reflexão de Séneca: “não há ventos 

favoráveis para aqueles que não sabem para onde vão.” (Azevedo, 1999a:102). 

Com efeito, até que ponto os sucessivos “atropelos”, de que o ensino superior 

politécnico tem sido alvo, não terão contribuído para turvar a vocação que lhe preside e, 

face à indefinição reinante, para a percepção, mais ou menos generalizada, de o mesmo 

corresponder a um ensino de nível superior menos importante?... Além do mais, 

partilhámos, igualmente, do ponto de vista que preconiza que o processo de alteração de 

estatuto de ensino universitário para ensino politécnico, - previsto para as instituições de 

ensino superior de tipo universitário que não cumprissem com os requisitos definidos por 

Lei -, como se de uma mera penalização se tratasse, não seja, de todo, “a melhor via 

para a diversificação do ensino superior e até para se ultrapassarem alguns preconceitos 

elitistas, que vigoram na sociedade portuguesa.” (Teodoro,1982: 77), até porque, e antes 

de mais, as diferenças entre eles não se colocam, fundamentalmente, ao nível do rigor 

com que desempenham as respectivas missões, mas sim na essência da sua vocação, 

ideia que é, aliás, complementada por Luís Soares (1986:104) quando afirma: 

  
...”o ensino superior universitário e o ensino superior politécnico não são, nem 
podem ser competitivos – num sentido restrito -, antes constituem duas vias 
complementares, com objectivos, metodologias e necessidades próprias...” 
 
 

e corroborada por Simão e Costa (2000:29) 

 

                                                                                                                                                                                
refere: “a designação de instituto politécnico tem uma leitura social desvalorizada face à designação de 
universidade. São conhecidas as propostas, já existentes, de alguns institutos no sentido da alteração da 
designação para universidade ou universidade politécnica, tendo esta última sido recentemente objecto de 
uma posição pública favorável da comissão para a reorganização da rede de ensino superior. Entende-se, 
pois, que deve ser considerada a alteração da designação para Universidade Politécnica.” Pergunta-se, face 
a esta afirmação, diga-se aprovada pela unanimidade dos representantes que integram o referido órgão, 
alterar a designação porquê e para quê ? É com a mudança de nome que se contornam as clássicas 
representações sociais construídas em torno de conceitos dicotómicos como os de trabalho manual vs 
intelectual que, porventura, se associam também às distintas vocações que “teoricamente” fundamentam a 
coexistência de dois perfis de ensino diferentes, ao nível do ensino superior? Será que os membros do 
CCISP ao subscrever estas ideias não estão a pactuar com a dita visão que, justamente, minimiza o conceito 
de ensino superior politécnico? As sinergias canalizadas com vista a pugnar por mudanças superficiais como 
a que se vem de descrever, não poderiam ser reencaminhadas para consolidar a vocação do subsistema de 
ensino superior politécnico, eventualmente, sustentável pela relevância social que lhe assiste, dada a 
proximidade aos problemas e necessidades imediatas do tecido empresarial, dinamismo e adaptabilidade às 
realidades locais?...Para reforçar a sua identidade própria, afirmar-se pela diferença, ocupar um lugar distinto 
no sistema nacional de ensino superior?... As questões de fundo, designadamente, as que se prendem com a 
essência do subsistema – concebido com vista a dar resposta, de forma mais expedita, a competências 
requeridas pelas empresas -  e com a articulação entre o ensino superior e o ensino secundário, parecem 
estar, assim, secundarizadas ou ofuscadas pela preocupação e ambição em conquistar-se para o subsistema 
em estudo condições/características que contribuam para a diluição crescente das diferenças de estatuto, 
mas também de sentido relativamente ao universitário.  
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“...não é no âmbito da exigência qualitativa que se coloca a diferença de 
vocação formativa institucional entre as duas categorias referidas (ensino 
universitário e ensino politécnico), mas sim no estilo e na prática das 
actividades que se desenvolvem designadamente na concepção e organização 
curricular dos cursos que ministram e na investigação que pratica.”  
 

mas também por outros investigadores (Arroteia, 2002) quando em entrevista 

concedida aos autores do presente projecto de investigação, defende: 

 
“O universitário começou a imitar o politécnico e este último aspira identificar-
se, o mais possível, com o primeiro. A identidade tem sido, desde o início, difícil 
de se encontrar…o politécnico é uma via do ensino superior alternativa e que 
tem o seu espaço e a sua função social. Não deve, por isso, ser encarada 
como uma via dos excluídos do sistema…” 
 

Da mesma forma que não se encontra qualquer relação de coerência no 

estabelecimento de associações entre os fenómenos: duração do ensino e o carácter 

mais ou menos profissionalizante de que possa revestir-se: “Pode não haver 

necessariamente coincidência entre a noção de ensino curto e a noção de ensino 

especializado.” (Teodoro, 1982:78) 

Por outro lado, ainda que partilhemos da opinião que o ensino superior exerce 

consideráveis repercussões sobre os outros níveis de ensino que integram o sistema 

escolar, no seu todo:…”o ensino superior exerce uma influência considerável sobre o 

conjunto do sistema educativo, influenciando consideravelmente o conteúdo dos 

programas e o próprio estilo de vida escolar.” (idem:75), atrevemo-nos a admitir que o 

próprio sucesso das políticas educativas possa, fundamentalmente, assentar numa 

eficiente articulação entre os distintos níveis de ensino e, particularmente, dentro destes, 

no grau de coerência entre o perfil dos distintos percursos que os mesmos possam 

disponibilizar, através dos tipos, áreas de ensino e cursos.74 

Finalmente, a Lei da Organização e do Ordenamento do Ensino Superior, tal como 

refere o Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior, através do parecer 

emanado, e já atrás analisado, em nada contribui para reforçar a dignificação do ensino 

superior politécnico75.  

 
“Ao chegarmos ao ano de 2002, o ensino superior apresenta, assim, duas 
modalidades – o ensino universitário e o ensino politécnico – e um edifício 
legislativo constituído por sete leis fundamentais e por uma floresta de 
decretos, portarias e despachos que não exprimem qualquer visão estratégica 

                                                           
74 Preconiza-se, de facto, que o grau de articulação e coerência entre as politicas respeitantes a estes dois 
níveis de ensino é determinante para o sucesso da política educativa nacional, no seu todo. 
75 Opinião divergente à de António Almeida Costa que identifica na Lei do Ordenamento e Organização do 
Ensino Superior a intenção de consolidar a “dignidade institucional do ensino politécnico”. 
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do ensino superior e se alicerçam num modelo onde imperam as leis de 
circunstância. A questão-chave que se coloca é a de reestruturar e modernizar 
o sistema do ensino superior de modo que, na sua dupla dicotomia – 
público/privado e universitário/politécnico -, responda aos grandes desafios da 
sociedade do conhecimento…” (Simão et al. 2002: 339) 
 

Após a análise das medidas encetadas, ou para sermos mais rigorosos, da 

legislação emanada, ao longo de cerca de trinta anos, relativamente a um ensino de nível 

superior de vocação técnica, e a que se apelidou de ensino superior politécnico, e de 

termos perspectivado apresentar um esboço do contexto económico, social e político do 

qual é emergente e, especificamente, dos distintos posicionamentos e níveis de 

intervenção do Estado, no âmbito do referido processo, atrevemo-nos a destacar: 

- a sinuosidade do trajecto percorrido como reflexo ou expressão das 

descontinuidades e rupturas que caracterizam o referido período; ou seja, a diversidade e 

heterogeneidade das respectivas perspectivas políticas; 

- a falta de coerência entre as políticas definidas no âmbito do subsistema de 

ensino em análise, mas também entre as preconizadas para o nível de ensino que se lhe 

encontra mais próximo e que, por essa razão, evidencia directas e imbricadas relações 

de interdependência com o primeiro, bem como a falta de articulação entre este e o 

mercado de trabalho, enquanto sistema situado na recta final de um qualquer processo 

de qualificação. 

Neste sentido, e não obstante a necessidade de reflexão, aprofundamento, e 

recontextualização que algumas das teses preconizadas por António Teodoro (1982:67) 

nos possam sugerir76, corroboramos, inteiramente, da sua opinião quando afirma: “O 

desenvolvimento do ensino superior tem sido, em Portugal, um produto do acaso e de 

influências múltiplas e contraditórias.”, posição que reitera, quando, numa outra obra sua, 

faz uso da eloquente retrospectiva, evocada por Almeida Santos, na Assembleia da 

República, enquanto ministro de Estado e dos Assuntos Parlamentares, do que fora a 

politica educativa em Portugal, desde 1971: 

 
“…a brisa de progresso que por vontade de um homem, que hoje é nosso 
companheiro de trabalho, soprou na quietude marasmática do consulado 
caetanista; o anarco-pedagogismo dos primeiros tempos da revolução de Abril; 
a lufada de bom senso e de inteligência imprimida ao sistema educativo pelo 
ministro Sottomayor Cardia; enfim, as oscilações hesitantes, e pouco 

                                                           
76 De entre as posições que questionámos, refira-se a que rejeita a existência de distinções institucionais 
entre ensino universitário e ensino politécnico, preconizando para Portugal o modelo adoptado na RFA, 
Suécia e, em certa medida, na Holanda, em que todo o tipo de ensino passível de ser leccionado numa 
instituição de ensino superior, pode ter lugar quer em estabelecimentos universitários, quer em instituições de 
vocação mais profissionalizante. 
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intervenientes, das gestões que se seguiram sem motivo para registo na 
memória de cada um de nós…” (Almeida Santos, 1971 in Teodoro, 1994:101) 
 
 
Não obstante esta crise de identidade, por um lado, e a falta de articulação entre as 

diversas medidas adoptadas por outro, bem como a ausência de um verdadeiro sentido 

de estratégia mediante o qual se definam objectivos e prazos para a obtenção de 

resultados, considerados prioritários em cada momento, no âmbito do subsistema em 

análise, e de outros com que interage, dinamicamente, - numa híbrida relação sistémica e 

contingencial,77 - ressalta, de toda a documentação emanada, o princípio, relativamente, 

estável que preconiza a valoração recíproca das formações de cada um dos 

subsistemas, bem como o interesse na promoção de formas de cooperação entre si e, 

nesse sentido, a equiparação entre o ensino superior politécnico e o ensino superior 

universitário.  

Considerando o papel que, desde a sua origem, lhe tem sido atribuído, enquanto 

promotor do desenvolvimento regional, designadamente, pela natureza da investigação 

que lhe compete promover, saliente-se o contributo do decreto-lei nº 513-L1/79 ao 

perspectivar como incumbência dos Conselhos Consultivos, institucionalizados pelo 

decreto-lei nº 427-B/77, e na sequência da função que lhes é então atribuída enquanto 

“elo de ligação” à comunidade envolvente, a de opinar sobre a oferta formativa das 

escolas.  

Destaque-se, igualmente, o contributo da Lei 54/90 ao incentivar o desenvolvimento 

ou cooperação do ensino superior politécnico em actividades de extensão educativa, 

cultural e técnica e à promoção de investigação de natureza aplicada e de 

desenvolvimento experimental. 

Refira-se, ainda, o contributo do decreto-lei nº 28-B/96, ao instituir um contingente 

de vagas preferenciais até um máximo de 50% do total de vagas, destinado a candidatos 

oriundos da área de influência das escolas, bem como a prerrogativa de adopção de um 

contingente preferencial para alunos provenientes do ensino secundário via cursos 

tecnológicos e técnico-profissionais, cursos das escolas profissionais e cursos de 

aprendizagem, com equivalência ao 12º ano, até um limite de 30%. 

Com efeito, dada a forte orientação que o tem impulsionado no sentido de projectar 

as actividades económicas e sociais da região em que se tenha sedeado, através das 

                                                           
77 De facto, só através de políticas públicas consistentes ao longo do tempo se poderá tirar partido de um 
trabalho de planeamento estratégico que vise proceder a “uma rigorosa avaliação das condições concretas 
de um sistema educativo e das suas perspectivas de evolução, mas também… à definição de objectivos e de 
vias alternativas para os atingir…tudo o que for feito de modo precipitado e imediatista tem efeitos nefastos e 
não produz quaisquer dos resultados pretendidos – sobretudo porque estamos a falar de qualidade e porque 
estamos a lidar com as futuras gerações.” (Guilherme d’Oliveira Martins, s.d.:13) 
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respectivas unidades orgânicas, bem como a lógica curricular do ensino professado, 

poderemos conotá-lo, de facto, com um perfil de ensino mais especializado.  

Por último, refira-se, ainda, a possibilidade prevista, no Regulamento Geral dos 

Cursos Bietápicos de Licenciatura das Escolas de Ensino Superior Politécnico, com vista 

a condicionar o acesso dos candidatos ao segundo ciclo, ao desenvolvimento de 

actividade profissional, uma vez concluído o primeiro, bem como a prioridade de acesso a 

candidatos que exerçam actividade profissional na área de influência das escolas. 

 
“...a missão de preparar os educandos para uma adequada inserção 
profissional parece constituir-se como um dos atributos essenciais do ensino 
superior politécnico e que tem vindo a confirmar-se através da publicação de 
legislação diversa que regulamentou o funcionamento deste subsistema (…). ” 
(Arroteia, 2002: 56) 
 

Ainda que nos tempos presentes o ensino universitário não possa descurar, no 

exercício da sua actividade formativa, as características do mercado de trabalho, 

partilhamos da convicção que é na forma como se processa essa articulação entre os 

subsistemas de ensino e a sociedade, que os dois se distinguem com mais nitidez. 

Efectivamente, enquanto que no politécnico essa relação se desenvolve com objectivos 

mais imediatistas, no universitário esta desenrola-se no domínio da prospectiva da vida e 

da sociedade.  

É com base nestes princípios, e salvaguardando-se a devida qualidade científica, 

exigência técnica e vocação, que se entende defensável a continuidade de dois 

paradigmas formativos distintos. 

De facto, e na sequência, inclusive, da questão levantada por António Teodoro 

(s.d.) “Que futuro para este modelo binário? Irão os institutos superiores politécnicos 

transformar-se em universidades ou insistir-se-á nas duas vias institucionais?”…parece-

nos que o interesse na preservação de um sistema dicotómico assentará, sempre, no 

pressuposto de que o sistema de ensino superior, no seu sentido mais clássico, ou seja, 

enquanto formação de cariz universitário, não é suficiente como resposta às 

necessidades dos actuais modelos económicos e sociais. A oferta de ensino superior, 

encontrar-se-à, dessa forma, fortalecida pela diversidade de alternativas quanto à matriz 

de formação, premissa esta que é válida, quer para os respectivos candidatos, quer para 

os empregadores que dispõem, assim, da prerrogativa de optar pelo perfil profissional, 

que, em cada momento, lhes seja mais favorável, isto é; decidir, em função das suas 

necessidades concretas, pelo recrutamento de indivíduos com competências, 

eminentemente, orientadas ora para a concepção, ora para a “produção”. 
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Sem prejuízo de, na prática, esse estatuto de “idêntica dignidade” poder vir a não 

reunir o mínimo de consenso e de se encontrar, por essa razão, prejudicado, partilhamos 

da opinião que postula que: 
 

“…a coexistência dos ensinos universitário e politécnico pode gerar uma 
riqueza acrescida do sistema global do ensino superior, uma vez que lhe dá 
possibilidade de orientar a sua actividade numa lógica que tanto pondera o 
tempo presente como o futuro para que tende a projectar-se…uma dimensão 
“dual” de intervenção do ensino superior dispõe de melhores condições para 
vencer a incerteza do tempo que corre, desde que saiba proporcionar às duas 
perspectivas de apreciação e actuação um encontro criativo ajustado à 
mudança social,…” (Simão et. al., 2002:192-193) 
 

Destaque-se, por último, e já como repto para o futuro, as opiniões dos autores 

José da Veiga Simão e António Almeida Costa que, a propósito da intenção 

profissionalizante do ensino superior politécnico, preconizam, para a concepção e 

realização dos respectivos cursos de formação inicial, e sem prejuízo das orientações 

previstas na lei e as efectivamente adoptadas no plano da prática, a necessidade de um 

maior aprofundamento da relação com o mundo empresarial e do trabalho, bem como o 

desenvolvimento de uma dinâmica de formação contínua com vista à actualização, 

aperfeiçoamento, especialização, ou reconversão dos seus diplomados. 

De facto, e fazendo jus às palavras de Guilherme d’Oliveira Martins (s.d.:24) “A 

Educação estará sempre na encruzilhada entre o que ensinamos e o que podemos 

realizar”, pelo que urge, de facto, que se defina onde se pretende chegar; em quanto 

tempo; que objectivos servir e através de que meios, aqui, globalmente, considerados 

enquanto meios físicos, materiais e humanos.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II – EXPRESSÃO QUANTITATIVA DO ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO 
 
 
 
Nota introdutória 
 
 

Após o estudo da origem e da evolução do ensino superior politécnico em Portugal, 

a partir do qual este último parece evidenciar-se como a resposta mais eficiente face às 

características económicas e sociais do país, - no que respeita à dimensão das 

empresas, na sua maioria PME1, modelos de organização do trabalho por que se regem, 

bem como à própria composição do tecido empresarial, designadamente, face aos 

sectores de actividade em que, fundamentalmente, se alicerça -, e do qual emerge, 

igualmente, a sinuosidade do percurso trilhado entre 1973 e 2000, procuraremos, a partir 

deste ponto do nosso estudo, proporcionar uma imagem, o mais aproximada possível, da 

representatividade alcançada pelo mesmo em Portugal, isto através do conjunto de 

variáveis disponíveis e que consideramos mais ajustadas à problemática de investigação 

que nos propusemos desenvolver. 

Neste sentido, propomo-nos avaliar a relação entre a dimensão do número de 

jovens com idades compatíveis com a frequência do nível de ensino superior e a daquele 

que efectivamente o frequenta. 

Num segundo momento, procuraremos analisar os níveis da procura efectiva, bem 

como outras questões, tais como grau de correspondência entre a oferta e a procura, 
                                                 
1 Um ensino superior capaz de dotar o país de indivíduos com perfis de ensino distintos; com perspectivas e 
competências que, de certa forma, se complementam entre si, poderá contribuir para esbater as ameaças 
decorrentes da competitividade crescente que se tem vindo a fazer sentir, dado o contexto de 
internacionalização em que nos inserimos. 
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designadamente, através de indicadores tais como o número de alunos colocados na 1ª. 

Opção a que se candidatam.  

Por outro lado, perspectiva-se proceder a uma reflexão sobre a forma como se 

processa o crescimento do subsistema de ensino superior politécnico, no âmbito dos 

seus sectores público e privado e em que medida o número de vagas fixado condicionou 

a sua evolução.  

Uma outra dimensão a abraçar no âmbito do Capítulo a iniciar respeita à 

distribuição geográfica das instituições de ensino superior politécnico, evolução do 

número de alunos a frequentar o subsistema e correspondente evolução do número de 

diplomados, relativamente aos quais se perspectiva ainda apresentar algumas 

considerações, sustentadas pelos resultados apurados pela ODES (2002), ao nível do 

grau de rapidez de inserção no mercado de trabalho, distribuição dos mesmos por sector 

de actividade económica, respectivos níveis de remuneração, entre outros que nos 

permitam aferir sobre a relevância social do subsistema, ainda que por esta via, numa 

dimensão estritamente individual. 

 

1. Relação entre mercado potencial e mercado real do sistema de ensino 
superior em Portugal 

 

Antes de qualquer outra reflexão e sem prejuízo do crescimento do número de 

alunos no ensino superior verifica-se, conforme poderemos aferir a partir dos dados 

evidenciados na tabela I, correspondentes ao ano lectivo de 2001/02, para o Continente e 

para a região Norte, uma disparidade considerável entre o número potencial teórico de 

candidatos ao ensino superior (jovens residentes com idades compreendidas entre os 18 

e os 23 anos) e o número de alunos, efectivamente, inscritos no ensino superior.  
 

Tabela I 
Mercado potencial versus mercado real do ensino superior português (2001/02), para a região Norte e 

Continente. 

Região 

Total de 

jovens 

(18-23 

anos) 

Total de 

jovens (18-23 

anos) a 

frequentar o 

ensino 

superior 

Taxa líquida 

de 

escolarização 

dos jovens 

(18-23 anos) 

Total de 

indivíduos a 

frequentar o 

ensino superior 

Relação entre o total de 

jovens (18-23 anos) a 

frequentar o ensino 

superior e o total de 

indivíduos a frequentar 

esse mesmo nível de 

ensino 

Norte 342730 76774 22,4% 117875 65,1% 

Continente 866596 221592 25,6% 385700 57,5% 

Fontes: INE - Censos 2001 e DGESup/DSAT, Estatísticas  
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Todavia, se por um lado, um número significativo dos jovens com idades 

compreendidas entre os 18 e os 23 anos, teoricamente considerados como potenciais 

alunos, não frequentam, efectivamente, o sistema de ensino de nível superior, podendo, 

inclusive, nunca sequer vir a fazê-lo, atendendo a constrangimentos de ordem vária, por 

outro, é provável que essa frequência venha a ser compensada, em cada momento, por 

indivíduos inseridos em grupos etários distintos, isto é; com idades superiores a 23 anos 

e, eventualmente, já inseridos no mercado de trabalho, como, inclusive, o confirma os 

valores a que chegamos, por via da tabela I. 

Registe-se, ainda, a circunstância de ao sistema de ensino superior se atribuir uma 

quota parte de responsabilidade pela mobilidade ou fluxos entre, sobretudo, concelhos, 

distritos e, por último, regiões, mesmo que esta situação pudesse ter tido um carácter 

mais expressivo em décadas anteriores2. De facto, é comum os indivíduos, que decidem 

dar prossecução aos seus estudos, ao nível superior, por motivos que se prendem, 

sobretudo com questões de preferência dos cursos que pretendem frequentar e, portanto, 

com a distribuição da oferta, terem de deslocar-se ou mesmo fixar-se em concelhos, 

distritos e regiões distintas daquelas em que residem, pelo que, embora constituam 

público-alvo do referido sistema de ensino, não devem, por essa razão, ser considerados, 

tout court, público-alvo das instituições sedeadas no concelho, distrito ou região3 em que 

residem. 

                                                 
2 Quando o número de instituições de ensino superior era menor e confinado a poucas cidades do país.  
Ainda que o fenómeno de mobilidade inter-regiões, associado a esta questão, tenha vindo a diminuir em 
termos de expressividade, pois segundo dados do estudo promovido pela ODES-Sistema de Observação de 
Percursos de Inserção (Diplomados do Ensino Superior), em 2001, relativo aos diplomados de 1994/95, a 
maior percentagem dos alunos a residir numa dada região, frequenta o ensino superior dessa mesma região. 
Com efeito, apenas 15,2% dos diplomados residentes na região Centro frequentaram instituições da região 
de Lisboa e Vale do Tejo e 14,5% o Norte. Por outro lado, o Alentejo apenas acolheu no ensino superior 
48,8% dos residentes a frequentar o ensino superior; 33,0% deslocaram-se para a Região de Lisboa e Vale 
do Tejo. Por último, destaquem-se a Região Autónoma da Madeira (94,3%), a Região de Lisboa e Vale do 
Tejo (87,2%), o Norte (87,1%) e a Região Autónoma dos Açores (79,4%) como as regiões mais 
impermeáveis aos fluxos para o exterior com vista à obtenção de cursos superiores. Naturalmente, que 
enquanto que no que respeita a Lisboa e Vale do Tejo e ao Norte se poderão atribuir factores que se 
prendem com o volume e diversidade da oferta; a distância física e os custos relacionados com a mobilidade, 
afiguram-se como motivações determinantes para a Madeira e Açores, o que indicia maiores limitações ou 
constrangimentos quanto às opções tomadas. Ainda no que respeita à questão da mobilidade física motivada 
pela frequência do ensino superior, acresce referir que existe uma ampla correspondência entre a maior ou 
menor capacidade das regiões aí fixarem os seus estudantes de nível superior e a maior ou menor 
capacidade de aí reterem, também, esse mesmo grupo a trabalhar, ou seja, de os fixarem na região em que 
residem, após a obtenção do diploma, e, assim sendo, com o maior ou menor grau de capacidade para 
dinamizarem essas mesmas áreas geográficas. Neste sentido, a Região Autónoma da Madeira, a Região de 
Lisboa e Vale do Tejo, Norte e Região Autónoma dos Açores são as regiões com maior capacidade de 
retenção dos diplomados que aí concluíram os seus cursos, o Centro e o Alentejo as que menos retêm os 
respectivos diplomados. 
3 Aqui sobretudo, no caso do Alentejo, onde a oferta é menor, 
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Assim sendo, o nível de correspondência entre o número de potenciais alunos de 

uma instituição ou instituições sedeadas num dado concelho, distrito ou região, entendido 

desta forma, ou seja; como mero valor de referência, oscilará, entre outros factores4, a 

que as mesmas poderão ser, naturalmente, alheias, em função da atractividade da 

cidade em que se localizam, da atractividade das próprias instituições, designadamente 

do prestígio social de que auferem, ao qual se admite possam estar associados factores 

como a antiguidade e o perfil de formação, a oferta disponibilizada, no que respeita à 

diversidade e posicionamento dos cursos oferecidos, os recursos físicos, materiais e 

humanos disponíveis, entre outros. 

Por outro lado, numa perspectiva de dimensão ou abrangência da procura efectiva 

deste nível de ensino, materializada através de processos de candidatura, podemos 

constatar que o ano lectivo de 1995/96 se assumiu como o mais paradigmático dos anos, 

com um volume de candidatos ao ensino superior público que rondou os 80.000, data a 

partir da qual se terá verificado um processo de abrandamento, como aliás se pode aferir 

a partir da análise da tabela III, situação à qual não será alheia a reintrodução, no ano de 

1996, do exame nacional de 12º ano, por disciplina, e a faculdade de as instituições de 

ensino superior definirem notas mínimas de acesso, a que tivemos já oportunidade de 

fazer referência no âmbito do Capítulo I deste trabalho.5 Tais medidas, que por si só 

explicam, em grande medida, a diminuição da procura deste nível de ensino, a par com a 

expansão da oferta instalada por parte do ensino público, consubstanciado, quer pelo 

funcionamento de novas instituições e de uma maior distribuição física das mesmas, quer 

pelo aumento e diversificação da respectiva oferta, através dos cursos disponibilizados, 

tem vindo a afectar, particularmente, algumas instituições de carácter particular.6 

                                                 
4 Admite-se por hipótese, aliás, já empiricamente testada por organismos, tais como: autarquias e 
associações de municípios que quanto maior for a capacidade de absorção de indivíduos, com baixas 
qualificações, por parte do mercado de trabalho, maiores são as taxas de abandono escolar. Relação 
particularmente estudada ao nível do ensino secundário, mas com óbvios reflexos no nível superior. 
5 Refira-se, a este propósito, que, genericamente, as médias de acesso ao subsistema de ensino politécnico 
são inferiores às do ensino universitário. 
6 A capacidade financeira, sobretudo das instituições de ensino de natureza particular que dependam única e 
exclusivamente das receitas dos respectivos alunos, passou a estar gravemente afectada não só pela 
redução de alunos, no 1º ano dos cursos ministrados, como também, no caso do subsistema de ensino 
superior politécnico, pela redução de 1 ano de propinas, atendendo a que, com a reconversão dos Cursos de 
Estudos Superiores Especializados em Licenciaturas bietápicas, a realização de um qualquer curso, 
conducente ao grau de licenciado, em tempo útil, passou de 5 para 4 anos. Além do mais, a previsão de 
redução do número de jovens, com idades compreendidas entre os 0 e os 25 anos, bem como a perspectiva, 
anunciada no estudo promovido pelo Centro de Investigação das Políticas Educativas, datado de 1999, de 
diminuição de 7,7 milhares de alunos, no ensino superior, entre 2000/1 e 2005/6, auspiciam tempos difíceis 
para as respectivas instituições, e muito em particular, para as de ensino superior politécnico, 
particularmente, de natureza particular. Mais preservadas dos referidos condicionalismos demográficos 
ficarão, eventualmente, aquelas que sejam capazes de se afirmar junto de distintos públicos-alvo, 
designadamente, no âmbito da formação de activos.  
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As tabelas abaixo, através dos dados relativos ao número de vagas disponibilizadas 

entre 1994/95 e 2003/04 (tabela II) e à distribuição dos candidatos colocados por opção, 

só no âmbito da 1ª. fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público, em 

igual período (tabela III), permitem-nos, pois, apreciar com maior rigor o crescimento da 

oferta instalada e o movimento de gradual aproximação entre o número de vagas e o 

número de candidatos, assim como entre este último e o número de colocados. 

De facto, a partir dos dados constantes na tabela II abaixo, constatamos uma 

evolução, francamente, positiva quanto ao número total de vagas disponibilizadas entre o 

ano lectivo de 1994/95 e o de 2003/04, ainda que este crescimento tenha sido alvo de 

oscilações e até mesmo orientações diferentes, consoante os distintos subsistemas em 

análise.  

Assim, enquanto que no subsistema de ensino superior universitário de natureza 

público a evolução no sentido do crescimento foi uma constante até ao ano de 2002/03, 

momento em que sofre uma redução na ordem dos 6,4%, no âmbito do ensino de 

natureza particular e cooperativo, o mesmo subsistema que até ao ano lectivo de 1998/99 

tem uma variação oscilante, a partir de então inicia uma curva constante no sentido 

descendente.  

Relativamente ao subsistema em estudo de natureza pública, poderemos, face aos 

dados constantes na referida tabela, assumir que foi alvo de uma tendência análoga à 

verificada para o subsistema universitário de idêntica natureza, ou seja; tendo crescido 

até ao ano lectivo de 2002/03, a partir daí sofreu uma redução de 6,7%.  

Quanto à evolução do número de vagas no ensino superior politécnico de natureza 

particular e cooperativo evidencia alguma instabilidade, destacando-se, para o período 

observado, o ano de 2000/01 com uma quebra na ordem dos 21,6%, atingindo um valor 

que a partir de então se mantém praticamente inalterável. 

Verifica-se, aliás, a partir da referida tabela, designadamente, das taxas de 

variação, por sistema de ensino, que existe, praticamente, uma proporcionalidade directa 

entre os “ganhos” de um e as “perdas” do outro. Neste contexto, o referido ano lectivo 

constitui um marco cronológico que assinala, de forma evidente, o início do declínio do 

sistema de ensino superior particular e cooperativo e, na sequência deste, do subsistema 

de ensino superior de natureza politécnica, dada a indissossiabilidade entre os dois. Com 

base ainda na tabela II e tendo em consideração que a fixação do número de vagas por 

subsistema está, naturalmente condicionada pela procura verificada, mas também pela 

oferta disponível, confirma-se a percepção de que o subsistema universitário está melhor 

representado no âmbito do sistema público e que, inversamente, o subsistema politécnico 
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tem maior representatividade no âmbito do sistema particular e cooperativo, muito 

embora o crescimento de que este subsistema foi alvo, durante o período entre 1994/95 e 

2003/04, no âmbito do sistema público, seja assinalável (61%), chegando mesmo a 

ultrapassar a capacidade, quanto ao número de vagas fixadas, do subsistema de ensino 

politécnico de natureza particular e cooperativo, isto exactamente a partir do ano lectivo 

de 2000/01, ou seja, a partir do ano em que este último perde, irreversivelmente, 

representatividade. 
Tabela II 

Evolução da oferta de ensino superior 
(Vagas disponibilizadas pelo ensino superior público e pelo ensino superior particular e cooperativo) 

Tipo de Ensino Superior 

Vagas Fixadas 

Ensino Superior Público  Ensino Superior Particular e Cooperativo 

Universitário Politécnico TOTAL TX 
variação Universitário Politécnico TOTAL TX 

variação 

TOTAL TX 
variação

Ano 
Lectivo 

N % N % N % % N % N % N % % N % 

1994/95 19753 28,4 12877 18,5 32630 47,0   12930 18,6 23919 34,4 36849 53,0   69479   
1995/96 20817 29,8 13489 19,3 34306 49,1 5,1 13060 18,7 22436 32,1 35496 50,9 -3,7 69802 0,5

1996/97 21945 28,1 14928 19,1 36873 47,2 7,5 16155 20,7 25106 32,1 41261 52,8 16,2 78134 11,9

1997/98 23057 27,7 17647 21,2 40704 48,9 10,4 15810 19,0 26805 32,2 42615 51,1 3,3 83319 6,6

1998/99 24596 28,2 18697 21,5 43293 49,7 6,4 18050 20,7 25744 29,6 43794 50,3 2,8 87087 4,5

1999/00 25946 29,2 20297 22,8 46243 52,0 6,8 16700 18,8 26062 29,3 42762 48,0 -2,4 89005 2,2

2000/01 26847 32,9 21195 26,0 48042 58,9 3,9 13100 16,1 20423 25,0 33523 41,1 -21,6 81565 -8,4

2001/02 27281 32,9 22074 26,6 49355 59,6 2,7 12870 15,5 20615 24,9 33485 40,4 -0,1 82840 1,6

2002/03 27441 33,0 22299 26,8 49740 59,9 0,8 12405 14,9 20910 25,2 33315 40,1 -0,5 83055 0,3

2003/04 25681 33,0 20727 26,7 46408 59,7 -6,7 11392 14,6 19970 25,7 31362 40,3 -5,9 77770 -6,4
Fonte: DSEI-OCES (2004) 

 
A tabela III proporciona-nos uma imagem mais nítida ou, eventualmente, mais 

precisa do crescente aumento do grau de correspondência entre a oferta disponibilizada 

pelo ensino superior público e a procura, no referido período, permitindo-nos, todavia, 

constatar que ainda que, por um lado o número de candidatos válidos e o número de 

lugares disponíveis se tenha vindo, gradualmente, a ajustar, por outro, em 2003/2004, o 

referido desfasamento ainda é de 13,4%. Como agravante desta situação, refira-se que, 

nesse mesmo ano, ainda 36,4% dos candidatos foram colocados fora daquela em que 

recaíra, efectivamente, a sua primeira opção.7  

                                                 
7 Isto para além do gap detectável pela confrontação entre as duas tabelas, designadamente, entre o número 
de vagas e o número de colocados. Por outro lado, e um tanto paradoxalmente, apesar do número de 
candidatos ter sido sempre superior ao número de vagas oferecidas pelo sistema de ensino superior público, 
continua a verificar-se a existência de vagas por preencher (sobrantes), desajustamento que, no ano lectivo 
de 2003/04, correspondeu a cerca de 5% do total de vagas, o que nos permitirá colocar a hipótese de se 
tratarem de ofertas formativas pouco atractivas, atendendo aos seus conteúdos, ausência de prestígio, 
relevância social ou ao local em que são disponibilizadas. 
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Tabela III 

Distribuição dos candidatos colocados, por opção, na 1ª fase do concurso nacional de acesso 
Colocados por Opção 

1.ª opção 2.ª opção 3.ª opção 4.ª e mais 
opções Total Ano 

lectivo 

Número de 
candidatos 

válidos 
N % N % N % N % N 

1994/95 66464 16112 50,5 5320 16,7 3566 11,2 6893 21,6 31891

1995/96 80009 15566 46,5 5555 16,6 3862 11,5 8490 25,4 33473

1996/97 62307 15876 48,3 5841 17,8 4043 12,3 7113 21,6 32873

1997/98 52122 18629 52,5 6152 17,4 3816 10,8 6855 19,3 35452

1998/99 52652 19330 51,0 7064 18,6 4487 11,8 7020 18,5 37901

1999/00 48051 21804 59,3 6458 17,6 3566 9,7 4954 13,5 36782

2000/01 50744 23105 57,6 7250 18,1 4185 10,4 5560 13,9 40100

2001/02 45210 22127 60,8 6014 16,5 3083 8,5 5157 14,2 36381

2002/03 46293 23168 60,4 6884 17,9 3632 9,5 4695 12,2 38379

2003/04 41662 22944 63,6 6225 17,3 3082 8,5 3826 10,6 36077
Fonte: DGES, 2004 

 
 

Sem prejuízo das interpretações que possamos tecer sobre esta matéria, julgamos, 

todavia, pertinente que, no âmbito de futuras linhas de investigação, se venha a 

aprofundar o estudo do eventual desajustamento entre o número de vagas por curso e a 

respectiva distribuição geográfica versus preferências dos candidatos.   

De facto, e não obstante a análise efectuada, no âmbito do presente projecto de 

investigação, bem como de outras, sustentadas, porventura, por dados emanados por 

distintas fontes, quer numa perspectiva abrangente do sistema de ensino superior em 

Portugal, quer numa perspectiva mais segmentada no âmbito dos respectivos 

subsistemas: politécnico/universitário e público/particular, entendemos que o 

desenvolvimento de um estudo mais rigoroso que verse, de forma incisiva, sobre os 

desencontros gerados no acesso ao ensino superior, designadamente, entre a oferta e a 

procura, implicaria o tratamento de outras questões, como sejam: 

- potencial de procura relativamente a áreas científicas emergentes ou cursos 

inexistentes em Portugal; 

- potencial de procura em áreas geográficas do país sem oferta de ensino superior 

publico ou particular, politécnico ou universitário;  

- grau de adequação entre a oferta de ensino superior e as necessidades 

presentes e futuras, numa perspectiva de desenvolvimento e modernização, por parte 

dos principais agentes económicos, designadamente das empresas. 

Considerando, todavia, o grau de profundidade; o nível de dificuldade que a análise 

de tais questões exigiria, bem como a dimensão prospectiva de que se revestem, limitar-
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nos-emos a enunciá-las, pela relevância que poderiam, de facto, vir a assumir, em sede 

de política educativa8, mas sobretudo enquanto lacuna assumida do presente trabalho, 

eventualmente, justificável pela necessidade de nos cingirmos à produção de um 

potencial contributo para a melhor compreensão do fenómeno das representações 

sociais construídas a propósito do ensino superior politécnico em Portugal, 

designadamente, para os alunos e para os empregadores da região em que as suas 

instituições se vieram a fixar e, indirectamente, para o progresso generalizado das 

mesmas, para então a partir dessa análise podermos aferir, com a legitimidade relativa 

que um qualquer estudo de caso proporciona sobre um qualquer fenómeno, sobre o grau 

de correspondência ou relação entre o conceito de ensino superior politécnico e o 

conceito de ensino alternativo. 

 

 
2. Distribuição de estabelecimentos de ensino superior politécnico e cursos 

por distrito 

 
A partir da publicação do Decreto-Lei nº 304/94, a que tivemos já oportunidade de 

fazer referência no âmbito do Capítulo I, verificou-se uma expansão significativa da rede 

pública de ensino superior politécnico através da criação de novos institutos e escolas 

superiores politécnicas, designadamente, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 

Águeda, Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro (integrados na 

Universidade de Aveiro), Escola Superior de Gestão e Escola Superior de Tecnologia 

integradas no Instituto Politécnico do Cavado e do Ave (Barcelos), Escola Superior de 

Tecnologia, Gestão, Arte e Design, das Caldas da Rainha, integrada no Instituto 

Politécnico de Leiria (em substituição da Escola Superior de Arte e Design), Escola 

Superior Agrária de Elvas inserida no Instituto Politécnico de Portalegre, Escola Superior 

de Tecnologia e Gestão, Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo (em 

substituição da Escola Superior de Música) no Instituto Politécnico do Porto, Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão de Tomar (em substituição da Escola Superior de 

                                                 
8 Naturalmente, que não será tarefa fácil a de concertar interesses, por vezes, tão divergentes, senão mesmo 
antagónicos, - como sejam: a apetência pela frequência de instituições sedeadas na orla litoral, face ao 
superior interesse de se fomentar um maior equilíbrio entre o litoral e o interior do país, com vista à correcção 
gradual das assimetrias existentes, ou então, pela frequência de determinados cursos, em que o número de 
diplomados é já superior à própria capacidade de absorção por parte do mercado de emprego, - mas 
imprescindível com vista a um melhor funcionamento do sistema e, sobretudo, em prol do progresso do país. 
Como refere Ludgero Marques (Fevereiro, 2005), em entrevista realizada no âmbito do presente projecto de 
investigação,: “a realização individual é muito importante, mas a educação deve acrescer a essa função a de 
promover a produção de riqueza no país.” 
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Tecnologia de Tomar no Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior de Ciências 

Empresariais, no Instituto Politécnico de Setúbal e Escola Superior Agrária no Instituto 

Politécnico de Viseu. 

Mais tarde, e na sequência da publicação do Decreto-Lei nº 264/99, de 14 de Julho, 

e com o propósito de se expandir geograficamente o ensino superior público, foram 

criadas novas Escolas e áreas de formação: Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 

Mirandela no IP de Bragança; Escola Superior de Artes Aplicadas no IP de C.Branco; 

Escola Superior de Turismo e Telecomunicações de Seia no IP da Guarda; Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras no IP Porto; Escola Superior de 

Tecnologia do Barreiro no IP de Setúbal; Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, no 

IP de Tomar; Escola Superior de Ciências Empresariais de Valença; no IP de V.Castelo e 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, no IP de Viseu, legislação esta que 

terá, incontestavelmente, contribuído para reforçar a vertente de desenvolvimento 

regional subjacente ao conceito do subsistema em análise. (Arroteia, 2000:48-51) 

A tabela IV, abaixo apresentada, permite-nos dispor de uma perspectiva relativa à 

forma como a respectiva oferta (instituições e cursos) de perfil politécnico se encontra 

geograficamente distribuída. 
 

Tabela IV 
Distribuição dos estabelecimentos e cursos de ensino superior politécnico, por distrito, no ano lectivo de 

2003/04 

Estabelecimentos Cursos 

Público Particular e 
Cooperativo TOTAL Público Particular e 

Cooperativo TOTAL 
Distrito 

N % N % N N % N % N 
Aveiro 3 33,3 6 66,7 9 15 46,9 17 53,1 32 
Beja 4 57,1 3 42,9 7 25 78,1 7 21,9 32 
Braga 2 28,6 5 71,4 7 6 20,7 23 79,3 29 
Bragança 5 55,6 4 44,4 9 34 66,7 17 33,3 51 
C. Branco 6 85,7 1 14,3 7 32 94,1 2 5,9 34 
Coimbra 8 66,7 4 33,3 12 39 67,2 19 32,8 58 
Évora 1 100 0 0 1 1 100,0 0 0,0 1 
Faro 5 55,6 4 44,4 9 29 61,7 18 38,3 47 
Guarda 4 80 1 20 5 23 82,1 5 17,9 28 
Leiria 5 62,5 3 37,5 8 36 75,0 12 25,0 48 
Lisboa 14 29,8 33 70,2 47 54 40,6 79 59,4 133 
Portalegre 4 100 0 0 4 27 100,0 0 0,0 27 
Porto 11 32,4 23 67,6 34 62 40,5 91 59,5 153 
Santarém 8 80 2 20 10 46 85,2 8 14,8 54 
Setúbal 5 45,5 6 54,5 11 28 41,8 39 58,2 67 
V. Real 1 50 1 50 2 1 50,0 1 50,0 2 
V. Castelo 5 71,4 2 28,6 7 29 87,9 4 12,1 33 
Viseu 6 60 4 40 10 31 59,6 21 40,4 52 

Fonte: DSEI-OCES (2004) / http://www.acessoensinosuperior.pt 
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Relativamente às informações disponíveis na tabela acima e ainda que confinadas 

a um único ano lectivo e, nesse sentido, inibidoras de qualquer avaliação da evolução da 

distribuição das instituições de ensino superior politécnico em Portugal, assim como dos 

cursos oferecidos pelas mesmas, constatámos que:  

- os distritos de Aveiro, Braga, Lisboa, Porto e Setúbal disponibilizam uma oferta 

de ensino superior politécnico particular superior à oferta pública, quer no que respeita ao 

número de estabelecimentos, quer no que respeita ao número de cursos; 

- o distrito de Braga ainda que só disponha de mais três estabelecimentos de 

ensino superior politécnico particular do que públicos (cinco e dois, respectivamente), 

disponibiliza, no âmbito do primeiro, um total de cursos superior a mais do triplo do 

existente no ensino público. 

Diríamos que, globalmente, em termos geográficos, se constata uma forte 

incidência do ensino superior politécnico nos distritos de Porto e Lisboa. Aliás, e sem 

prejuízo das iniciativas preconizadas em regiões mais interiores do país e que muito têm, 

seguramente, contribuído para o desenvolvimento sócio-económico das mesmas, ou, no 

mínimo, para atenuar efeitos negativos derivados da interioridade,9 estas foram 

localizações de primeira escolha por parte dos particulares e entidades responsáveis pela 

constituição de instituições de ensino particular, não só pela dimensão do mercado, como 

pelo potencial económico dos candidatos e, ainda, pelo volume de empresas instaladas, 

entre outros factores associados ao grau de sensibilidade da população residente para a 

valorização da frequência deste nível de ensino, não só como “via” facilitadora para a 

integração profissional, como também enquanto estratégia com vista à ascensão, ou no 

mínimo, à manutenção do estatuto social da família de pertença. 

Sem prejuízo da concentração que evidencia nos distritos do Porto e Lisboa, o 

subsistema em estudo encontra-se, efectivamente, melhor distribuído do que o 

universitário, cumprindo com a dimensão regional que, na essência, lhe fora atribuída e 

correspondendo, desta forma, à expectativa de com ela se colmatarem ou diluírem 

algumas das fragilidades identificadas fora dos principais centros urbanos do país.  

O Mapa de Implantação de Instituições de Ensino Superior Politécnico10, permite-

nos perspectivar melhor a respectiva distribuição, nos distintos distritos do país, e 

confirmar o protagonismo do ensino superior particular e cooperativo para a consagração 

da referida dicotomização do sistema de ensino superior11. Neste sentido, a década de 

                                                 
9 Questão que viremos a desenvolver no âmbito de outros capítulos do presente projecto de investigação. 
10 Anexo 1 
11 Tal correspondência poderá, em parte, resultar de uma maior identificação do ensino superior particular 
com um subsistema de ensino mais recente, ou seja, a juventude relativa dos dois subsistemas pode ter 
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80, conforme tivemos já oportunidade de salientar, ao longo deste trabalho, ao assumir-

se como um marco decisivo para a afirmação do sistema de ensino superior particular e 

cooperativo, evidencia-se, igualmente, determinante para o impulso do subsistema de 

ensino superior politécnico em Portugal. 

 

3. Evolução da frequência do ensino superior politécnico 
 

Sem prejuízo das motivações que se possam encontrar na origem do incremento 

do número de alunos a frequentar o sistema de ensino superior em Portugal, as quais, 

aliás, concisa e objectivamente, segundo Jorge Carvalho Arroteia (2002:102), se podem 

identificar como: 

 
...“razões de ordem demográfica, relacionadas com o “efeito de onda” causado 
pelo fenómeno da democratização do ensino e à duração da permanência da 
população escolar no sistema devido ao prolongamento da “esperança de vida 
escolar”, mas também  a razões de natureza social relacionadas com as 
expectativas de mobilidade social provocadas pela titularidade de um diploma 
de ensino superior, em particular de natureza universitária.”  
 
é sem dúvida a dicotomização do ensino superior, e por conseguinte, a instalação 

progressiva de estabelecimentos de ensino superior de natureza politécnica que torna 

exequível esse fenómeno de crescimento no referido subsistema.  

Relevamos, inclusive, os dados facultados por Simão e outros autores (2002:198), 

para o período compreendido entre 1990 e 2001, que evidenciam que o crescimento do 

ensino superior público se verificou, incisivamente, no âmbito do subsistema politécnico. 

Com efeito, em 1990 o número de alunos a frequentá-lo correspondia a apenas 28,6% do 

número que o frequenta no ano de 2001. De facto, enquanto que no ano lectivo de 1990 

representava apenas 23,2% do total de alunos (subsistemas: politécnico e universitário), 

em 2001 passa a representar 39,0% desse valor. 

No que respeita ao sector particular e cooperativo, o número de alunos inscritos no 

ensino superior politécnico, no ano de 1990, era já bastante próximo do número de 

alunos inscritos no ensino superior universitário, correspondendo a cerca de 48% do 

somatório dos dois, proporção que vem a rondar, no ano de 2001, os 54,0%. 

                                                                                                                                                    
motivado essa predisposição. Por outro lado, o facto de as instituições de ensino superior politécnico serem, 
naturalmente, estruturas físicas, administrativas, materiais e humanas mais “leves” do que as universitárias 
poderá ter também influenciado essa posição, por parte dos respectivos responsáveis. Além do mais, é 
natural que o ensino superior particular e cooperativo perspectivasse abraçar um “ramo” ainda relativamente 
pouco explorado; ou seja, um espaço novo no domínio do ensino superior em Portugal, onde inclusive fosse 
plausível e até desejável lançar-se cursos inovadores, ou seja; áreas científicas não abrangidas pelas 
universidades, tais como: a psicologia aplicada, o serviço social, o marketing, artes e design, entre outros. 
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Neste sentido, corroboramos, através da referida fonte, a relação anteriormente 

estabelecida entre uma maior identificação do sistema de ensino superior público com o 

subsistema universitário e entre o sistema de ensino superior particular e cooperativo 

com o subsistema politécnico, isto ainda que, ao longo do tempo, essa correspondência 

se tenha vindo a esbater, na sequência da interrupção do crescimento do ensino superior 

particular e cooperativo, fenómeno a que não terá sido alheio o reforço da oferta de 

carácter público e de natureza politécnica, a que tivemos já oportunidade de fazer 

referência, em ponto anterior deste capítulo. 

Globalmente, poder-se-á considerar que embora muito mais “jovem”, o subsistema 

de ensino superior politécnico, representa já cerca de metade do sistema de ensino 

superior nacional, com cerca de 45,0% do total de alunos inscritos, conforme resulta, 

aliás, dos dados constantes da tabela que abaixo se apresenta.  

De entre as principais conclusões que a tabela V nos permite retirar, destacaríamos: 

- o distanciamento nos níveis de frequência entre o ensino superior politécnico 

público e o ensino superior politécnico particular e cooperativo, muito particularmente, a 

partir do ano lectivo de 1998/99 (com um peso de cerca de 58,0% e 42,0%, 

respectivamente); 

- o crescimento acentuado do número de alunos, no ensino superior politécnico 

público, nos anos lectivos de 1998/99, 1999/00 e 2000/01, justificável pelo aumento 

significativo da respectiva oferta; 

- o desequilíbrio entre o peso do sector público e o do sector particular e 

cooperativo (o primeiro quase que duplica o segundo). 
 

Tabela V 
Evolução da frequência do ensino superior politécnico em Portugal 

Ensino Público  Ensino Particular e 
Cooperativo TOTAL 

Taxa de 
frequência 
do ensino 
politécnico 

Ano 
Lectivo 

N % N % N % 

1994/95 48515 50,7 47141 49,3 95656 34,2 

1995/96 53506 49,5 54598 50,5 108104 35,3 

1996/97 58137 50,7 56451 49,3 114588 36,9 

1997/98 62961 52,3 57447 47,7 120408 36,7 

1998/99 75146 58,0 54328 42,0 129474 38,4 

1999/00 86427 61,2 54777 38,8 141204 40,4 

2000/01 94976 64,0 53316 36,0 148292 41,5 

2001/02 101048 65,3 53812 34,7 154860 42,6 

2002/03 106737 65,7 55657 34,3 162394 44,2 

2003/04 106671 65,7 55659 34,3 162330 44,9 

Fonte: DSEI-OCES (2004) 
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4. Evolução do número de diplomados no sistema de ensino superior 
português 

 

Sem dúvida que o incremento dos valores de frequência do ensino de nível superior 

se fez repercutir numa evolução muito positiva do número de diplomados pelo mesmo. 

A tabela VI permite-nos, precisamente, corroborar essa percepção, isto atendendo a 

que nos proporciona uma perspectiva das oscilações crescentes que se foram 

verificando, no período compreendido entre 1993/94 e 2002/03, bem como a repartição 

dos diplomados pelas áreas científicas em que obtiveram o respectivo diploma. 

 
Tabela VI 

Evolução do número de diplomados pelo ensino superior, por áreas científicas, em Portugal 

Ano Lectivo Educação Artes e 
Humanidades 

Ciências 
Sociais, 

Comércio 
e Direito 

Ciências 

Engenharia 
Indústrias 

Transformadoras 
e Construção 

Agricultura 
Saúde e 

Protecção 
Social 

Serviços Total 

N 5208 3970 11498 2106 4523 1007 3127 1183 1993/94 
% 16,0 12,2 35,3 6,5 13,9 3,1 9,6 3,6 

32622

N 5528 
(6,1%) 

3941 
(-0,7%) 

13723 
(19,4%)

2384 
(13,2%)

4503
(-0,4%)

874
(-13,2%)

3687 
(17,9%) 

1299 
(9,8%) 1994/95 

% 15,4 11,0 38,2 6,6 12,5 2,4 10,3 3,6 

35939
(10,2%)

N 6131 
(10,9%) 

4270  
(8,4%) 

15361 
(11,9%)

2617
(9,8%)

4583
(1,8%)

834
(-4,6%)

4101 
(11,2%) 

1319 
(1,5%) 1995/96 

% 15,6 10,9 39,2 6,7 11,7 2,1 10,5 3,4 

39216
(9,1%)

N 6403 
(4,4%) 

4231  
(-0,9%) 

16554 
(7,8%)

2719
(3,9%)

5302
(15,7%)

960
(15,1%)

4897 
(19,4%) 

1498 
(13,6%) 1996/97 

% 15,0 9,9 38,9 6,4 12,5 2,3 11,5 3,5 

42564
(8,5%)

N 6632 
(3,6%) 4655 (10,0%) 

18106 
(9,4%)

3005
(10,5%)

6012
(13,4%)

1186
(23,5%)

4463 
(-8,9%) 

2044 
(36,5%) 1997/98 

% 14,4 10,1 39,3 6,5 13,0 2,6 9,7 4,4 

46103
(8,3%)

N 8260 
(24,6%) 

4691  
(0,8%) 

19879 
(9,8%)

2894
(-3,7%)

6659
(10,8%)

1154
(-2,7%)

5181 
(16,1%) 

2239 
(9,5%) 1998/99 

% 16,2 9,2 39,0 5,7 13,1 2,3 10,2 4,4 

50957
(10,5%)

N 9575 
(15,9%) 

4794  
(2,2%) 

18941
(-4,7%)

2955
(2,1%)

6822
(2,5%)

1188
(3,0%)

6927 
(33,7%) 

2502 
(11,8%) 1999/00 

% 17,8 8,9 35,3 5,5 12,7 2,2 12,9 4,7 

53704
(5,4%)

N 12001 
(25,3%) 

4801  
(0,2%) 

19422 
(2,5%)

3122
(5,7%)

6990
(2,5%)

1358
(14,3%)

10162 
(46,7%) 

2699 
(7,9%) 2000/01 

% 19,8 7,9 32,1 5,2 11,5 2,2 16,8 4,5 

60555
(12,8%)

N 14053 
(17,1%) 5286 (10,1%) 

18217 
(-6,2%)

3498
(12,0%)

8113
(16,1%)

1276
(-6,0%)

9827 
(-3,3%) 

3163 
(17,2%) 2001/02 

% 22,2 8,3 28,7 5,5 12,8 2,0 15,5 5,0 

63433
(4,8%)

N 14942 
(6,3%) 

5625 
(6,4%) 

19092
(4,8%)

3819
(9,2%)

8757
(7,9%)

1352
(6,0%)

10542 
(7,3%) 

3544 
(12,1%) 2002/03 

% 22,1 8,3 28,2 5,6 12,9 2,0 15,6 5,2 

67673
(6,7%)

Fonte: DSEI-OCES (2004) 

 
A tabela VI permite-nos aferir que as áreas científicas que apresentam maior 

crescimento, entre 1993/94 e 2002/03, no número de diplomados, em Portugal, foram as 

da Saúde e Protecção Social (237,1%), Serviços (199,6%) e Educação (187%), áreas, 

sobretudo as duas últimas, que não requerem, às instituições de ensino superior em que 

são disponibilizadas, investimentos de monta em laboratórios por exemplo, além de que, 
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- se considerarmos que a este considerável volume de diplomados corresponde também 

um pesado volume de candidatos -, se poderão assumir, para estes últimos, como 

verdadeiros escapes a domínios científicos com consideráveis níveis de insucesso 

escolar e cujo exemplo, porventura mais paradigmático parece ser o da matemática.  

No que respeita ao crescimento da primeira das áreas mencionadas, admite-se que 

poderá ter-se verificado na sequência de uma maior oferta e de uma maior procura, 

movimentos fortemente impulsionados com vista a colmatar a ausência de profissionais e 

que, por conseguinte, parecem ilustrar, de forma muito positiva, a aproximação entre o 

sistema de ensino e o de trabalho.  

Ainda que evidenciando uma quebra considerável, em cerca de seis pontos 

percentuais, no ano lectivo de 2001/02, fenómeno que ainda que com menor expressão 

se vem a repetir em anos subsequentes, é à área das Ciências Sociais, Comércio e 

Direito que se atribui maior responsabilidade no número total de diplomados. Admite-se 

que a continuada e acrescida dificuldade de integração dos respectivos diplomados no 

mercado de trabalho, a que se associam fenómenos de frustração individual, possa estar 

na origem da diminuição moderada da procura nesta área científica. De facto, tal como a 

área da Educação esta era tendencialmente uma área a que se “agarravam” muitos 

jovens para se libertar da matemática. Todavia, experiências menos positivas 

consubstanciadas pelas dificuldades de ingresso, de tantos outros diplomados no 

mercado de trabalho poderão ter interferido com as atitudes e comportamentos dos 

candidatos ao ensino superior, nos últimos anos, que ao que parece se deslocam agora, 

para áreas mais próximas, como a da Educação, - ainda que também esta 

crescentemente saturada, uma vez que o Estado, na qualidade de principal agente 

empregador, e face à redução do numero de crianças e jovens no sistema de ensino, 

evidencia um considerável abrandamento do ritmo de absorção de diplomados, cujo 

volume, ainda assim não cessa de crescer, bem como em direcção a outras que parecem 

oferecer perspectivas profissionais mais optimistas e de que são exemplo a Saúde e 

Protecção Social. 

 

4.1. Alguns indicadores relativos aos diplomados pelo ensino superior 
politécnico 

 

Relativamente à distribuição dos diplomados, pelo subsistema de ensino superior 

politécnico, por actividade económica, e conforme se pode aferir da tabela abaixo, com 

origem em informação disponibilizada pela ODES (2001), respeitante a indivíduos que 
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terminaram o curso no ano lectivo de 1994/95, a maior percentagem dos diplomados 

exerce funções na área da educação12, logo seguida da área da saúde e acção social, 

resultado que indicia alguma correspondência com as áreas científicas com maior volume 

de diplomados. Note-se que relativamente a estas duas áreas de actividade se verificou 

uma variação de cerca de 10% entre o primeiro momento de observação (1 mês após a 

obtenção do diploma) e o segundo (Maio de 2001) e que enquanto essa variação foi 

positiva para a área da educação, se revelou negativa para a área da saúde e acção 

social, tendo-se verificado, pois, uma inversão de posições, praticamente, na mesma 

proporção: a primeira que ocupava o segundo lugar no referido ranking, passou, em Maio 

de 2001, a ocupar o primeiro e a segunda que ocupara a primeira posição desce, nessa 

data, para o segundo lugar13. Admite-se que num primeiro momento, ou seja, numa 

primeira fase das trajectórias profissionais, designadamente no âmbito do primeiro 

emprego, o ensino constitua uma das áreas mais apetecíveis e onde, com maior ou 

menor precariedade, mais facilmente os recém-diplomados consigam penetrar, sobretudo 

se considerarmos no âmbito da mesma as actividades ligadas à formação profissional.  

Por outro lado, a área da Saúde e Protecção Social face ao desenvolvimento 

recente que tem tido no nosso país parece assumir, igualmente um considerável 

protagonismo em sede de absorção de diplomados, visto encontrar-se em fase de 

expansão, salvaguardando-se a possibilidade de esse potencial de emprego não 

respeitar somente a técnicos de saúde, mas também a certificações de outra natureza 

relativas a todo o tipo de qualificações necessárias ao funcionamento de unidades de 

saúde que, de resto à semelhança de quaisquer outras organizações, requerem 

competências comportamentais e técnicas diversificadas.  

Sem prejuízo das referidas oscilações, o terceiro lugar manteve-se, para os dois 

períodos de observação, constante, tendo o mesmo sido ocupado pelas actividades 

imobiliárias, aluguer e serviços prestados às empresas. Resta, entre outros aspectos, 

apurar se, efectivamente, os diplomados têm vindo a ser enquadrados, dentro das 

referidas áreas, com vista ao desempenho de funções adequadas ou compatíveis com as 

formações concluídas e com as competências que, à partida, as ditas formações lhes 

permitiram desenvolver. 

                                                 
12 Há uma considerável absorção de diplomados oriundos das mais diversas áreas científicas na actividade 
Educação. Refira-se, inclusive, a este respeito que a referida área de actividade é, provavelmente, a que 
absorve um número superior de diplomados oriundos da área científica das Ciências Sociais, Comércio e 
Direito. 
13 Considerando que as oscilações verificadas noutras actividades são pouco expressivas face às que se 
verificam nas áreas da Saúde e das Ciências da Educação, admitimos que possa ter havido um fluxo de 
saída da 1ª. em direcção à 2ª., sem que, todavia, se encontrem razões que expliquem a referida orientação. 
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Destacaríamos, igualmente, as oscilações, em cerca de dois valores percentuais, 

que se fizeram sentir na distribuição dos diplomados um mês após a conclusão do curso 

e em Maio de 2001, em sede das indústrias transformadoras e da administração pública, 

defesa e segurança social. A primeira em sentido descendente e a segunda em sentido 

ascendente. Os resultados parecem assim, indiciar que os indivíduos após alguma 

experiência profissional, tendem a deslocar-se no sentido de áreas menos nobres para 

outras mais conceituadas e à partida nas quais possam desempenhar funções mais 

intelectualizadas e gozar de um estatuto sócio-profissional mais elevado. 
 

Tabela VII 
Diplomados, pelo Ensino Superior Politécnico, empregados segundo a actividade económica 

Período após obtenção do 
diploma Actividade Económica 

1 mês após Maio de 2001 

Agricultura, Prod. Animal, Caça e Silvicultura 2,4 2,0 

Pesca 0,0 0,0 

Ind. Extractivas 0,4 0,4 

Ind. Transformadoras 7,6 5,6 

Electricidade, Gás e Água 1,3 1,2 

Construção 3,8 3,1 
Comércio por Grosso/Retalho; Reparação de V. Automóveis e 
Motorizados 5,9 6,9 

Alojamento e Restauração 1,2 0,8 

Transportes, Armazenagem e Comunicação 3,1 3,3 

Actividades Financeiras 5,0 6,3 

Act. Imobiliárias, Aluguer; Serv. Prestados às Empresas 9,1 8,2 

Administração Pública, Defesa e Segurança Social 4,4 6,3 

Educação 22,8 32,5 

Saúde e Acção Social 31,1 22,1 

Outros Serviços 1,8 0,6 

Organismos Internacionais e Outras Inst. Exterior 0,0 0,0 

Outro ramo de actividade 0,0 0,1 

Ns/Nr 0,2 0,4 

Total 100,0 100,0 
Fonte: ODES, 2002 

 

Quanto aos proventos associados ao emprego, obtido pelos diplomados pelo ensino 

superior politécnico, no ano lectivo de 1994/95, um mês após a conclusão do curso, e de 

acordo com a tabela abaixo, poderemos aferir que a maior percentagem (40,9%) se situa 

no escalão de rendimentos que oscila entre 100.000$00 e 149.000$00, situação que se 

vem a alterar muito favoravelmente se tivermos em linha de conta que 56,6%, em Maio 
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de 2001, se encontrava a auferir entre 150.000$00 e 249.000$00.14 Por outro lado, 

parece-nos tais condições particularmente atractivas, sobretudo se tivermos em linha de 

conta que o ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem, que é, sem 

dúvida a situação na profissão com maior expressão, era em 2000, no país, segundo 

dados publicados, em 2003, pelo INE, Direcção Regional do Norte, de 729 euros; ou seja, 

o correspondente a 145.800$00. Refira-se, ainda, relativamente ao último período de 

observação, apresentado no estudo publicado pelo ODES, que o valor percentual 

daqueles que se encontram a auferir menos de 99.000$00 é inexpressivo. 

 
Tabela VIII 

Diplomados, pelo Ensino Superior Politécnico, empregados segundo os escalões de remuneração 
Período após obtenção do 

diploma Escalões de remuneração 
1 mês após Maio de 2001 

Menos de 52.000$00 3,5 0,3 

52.000$00 – 99.000$00 21,7 2,7 

100.000$00 – 149.000$00 40,9 12,8 

150.000$00 – 199.000$00 15,4 33,0 

200.000$00 – 249.000$00 3,8 23,6 

250.000$00 – 299.000$00 1,2 12,3 

300.000$00 – 349.000$00 0,2 5,2 

350.000$00 – 399.000$00 0,1 2,6 

400.000$00 – 449.000$00 0,2 2,3 

450.000$00 – 499.999$00 0,0 0,5 

500.000$00 e mais 0,0 1,6 

Ns/Nr 12,9 3,2 

Total 100,0 100,0 
Fonte: ODES, 2002 

 

Para além destes, outros dados, com origem na mesma fonte, nos permitem 

concluir que a relevância social do ensino superior politécnico é, globalmente, positiva. 

Com efeito, a grande maioria dos diplomados pelo referido subsistema: 91,3% (contra 

88,3% do universitário) considera, o grau de adequação entre formação e emprego, 

positivo, (opinião que apresenta, naturalmente, ligeiras oscilações em função da área 

científica); o tempo médio de obtenção do 1º emprego pós-curso é inferior para o 

subsistema de ensino superior politécnico, correspondendo a uma média de 5,3 meses 

                                                 
14 Note-se, a este propósito, que no caso dos diplomados pelo ensino superior universitário no ano lectivo de 
1994/95, no primeiro momento de observação, apenas 30,4% auferiam rendimentos entre 100.000$00 e 
149.000$00. Todavia, no segundo momento de avaliação os rendimentos de 43,4% dos referidos diplomados 
situa-se, já, ao nível dos escalões que comportam valores entre 200.000$00 e 299.000$00, o que nos permite 
equacionar a hipótese de os alunos diplomados pelo subsistema de ensino universitário, a médio prazo, 
virem a usufruir de melhores condições financeiras do que os diplomados pelo subsistema de ensino superior 
politécnico. 
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contra 6,2 para o universitário; a taxa de actividade, 1 mês; 18 meses e 36 meses após 

conclusão do curso, bem como à data de Maio de 2001, é sempre superior para os 

diplomados pelo ensino superior politécnico. 

Por outro lado, distintos resultados, designadamente, em resposta a questões de 

natureza, eminentemente, subjectiva, nos permitem aferir que, na generalidade, os 

diplomados se encontram satisfeitos com a opção escolar tomada ao nível do ensino 

superior. 

De facto, face às respostas obtidas no âmbito do referido estudo, afere-se que: 

- 79,5% dos diplomados pelo ensino superior politécnico encontram-se satisfeitos 

com o curso obtido (conclusão retirada a partir dos resultados relativos à escolha em 1ª. 

Opção), sendo que um dos principais factores de escolha consistiu na localização da 

instituição, isto é; no grau de proximidade relativamente ao local de residência;15  

- 59.5% dos diplomados ter-se-ão, segundo a mesma fonte, revelado satisfeitos 

com o seu percurso profissional e 27,3% mesmo muito satisfeitos, situação, 

naturalmente, variável em função das áreas científicas a que respeitam os respectivos 

diplomas16. No caso particular do subsistema em estudo, o volume de respostas que 

recai sobre a possibilidade de se encontrarem satisfeitos é superior àquele que se apura 

para o ensino superior universitário (60,6% para o primeiro, contra 58,9% para o 

segundo). Quanto às respostas que indicam muita satisfação, os valores são muito 

aproximados (27,4% para o ensino superior politécnico e 27,5% para o universitário);  

Face ao exposto consideramos que o número de diplomados pelo ensino superior 

politécnico, em Portugal, tem vindo a aumentar e o impacto das respectivas formações é, 

globalmente, positivo.  

 
 

Nota final 
 

Pese embora o ambiente favorável que se possa ter gerado em torno dos percursos 

formativos inerentes ao paradigma de ensino superior politécnico, são vários os tipos de 

constrangimentos que imprimem sob o espectro do futuro uma auréola de ameaça. 

Lembramos aqui, os efeitos produzidos pelo fenómeno de redução da população, em 

                                                 
15 No caso particular do ensino superior politécnico público, outras razões se poderiam invocar, como por 
exemplo o menor grau de dificuldade de acesso e a eventualidade de as despesas implicadas serem de 
menor expressão, pela circunstância de as respectivas instituições se encontrarem mais regionalizadas e, 
dessa forma, se evitarem deslocações e despesas com alojamento e alimentação. 
16 As áreas conducentes a maior grau de satisfação foram as da “Saúde e Protecção Social”, enquanto que 
por oposição as que indiciam gerar menores níveis de satisfação são as da “Agricultura” e “Artes e 
Humanidades”. 
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particular no grupo funcional dos jovens (0-25 anos), motivada pela diminuição da taxa de 

natalidade, e, ainda, o processo de reconfiguração do ensino superior na Europa17, - 

susceptível de produzir alterações nas políticas educativas - de entre os quais 

destacaríamos: 

- Prestígio social de que tradicionalmente usufrui o ensino superior universitário; 

- Expectativas de mobilidade social, particularmente, relacionadas com a 

titularidade de um diploma de natureza universitária; 

- Nova crise de identidade suscitada pela aplicação das recomendações 

constantes da Declaração de Bolonha. 

Aliás, considerando o estudo levado a cabo pelo Centro de Investigação das Políticas 

Educativas (1999:14), a que já tivemos oportunidade de nos referir anteriormente, “todos 

os dados existentes apontam para uma maior procura das universidades em relação aos 

politécnicos e do sector público em relação ao sector privado.”  

Por outro lado, prevê-se, ainda, que a diminuição da população estudantil possa, 

sobretudo quando associada ao aumento de mobilidade geográfica, originar um maior 

fluxo de indivíduos de regiões menos periféricas para instituições públicas com 

conotações sociais mais positivas, sedeadas nos principais centros urbanos e por outro 

lado, um segundo fluxo respeitante a alunos que não tendo lugar nestas se candidatam a 

instituições “pior” localizadas, ainda que, igualmente, públicas. 

Avizinham-se, pois, “tempos difíceis” para o ensino superior, particularmente de 

natureza politécnica, e ainda com maior incidência para o de natureza particular, pelo que 

entendemos que a sobrevivência do subsistema, sem prejuízo das alterações de que o 

sistema geral em que se insere possa vir a ser alvo, poderá depender da posse das 

seguintes características: 

  
...“natureza e consistência do projecto educativo ou ainda pela sua 
especificidade, como também as que refiram indicadores de desempenho, de 
qualidade e de acessibilidade capazes de atraírem alunos do todo nacional.” 
(Arroteia, 2002:103), 
 
mas também da relevância social da formação prestada, o que dependerá não só 

do grau de capacidade com que for capaz de responder por um lado, às necessidades do 

mercado de trabalho, como também das próprias expectativas geradas a nível nacional 

quanto às competências dos respectivos diplomados, o que, todavia, na opinião de 

Martins (1999:95) parece não ser tarefa fácil de apurar devido, fundamentalmente à 

                                                 
17 Isto na sequência da Declaração dos Ministros da Educação da UE, realizada em Bolonha em 19.06.99. 
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evolução constante dos sistemas produtivos e tecnológicos, bem como à falta de 

diversidade e qualidade dos diferentes níveis de ensino, sobretudo do superior, 

problemas que urgirá colmatar, antes de mais, portanto. 

Por último, considera-se, ainda, determinante para o futuro do ensino superior 

politécnico o desenvolvimento de uma relação mais estreita com o ensino secundário18, 

do qual vem estando muito arredado; a inevitável articulação num processo que é, na sua 

essência uno, isto enquanto conjunto sucessivo de etapas que visam, no plano individual, 

realizar os indivíduos e, colectivamente, contribuir para o desenvolvimento e progresso 

do País. 

 
“uma mais sólida aprendizagem e um mais adequado aproveitamento dos 
recursos humanos exigem uma articulação urgente entre os programas do 
ensino superior e os do ensino secundário, sob o risco de perda de identidade 
dos dois subsistemas e de um inútil desgaste dos alunos...” (Pardal, 2001:91) 
 

 

                                                 
18 Denota-se, a partir do estudo das políticas educativas em Portugal, uma nítida preocupação em 
proporcionar-se a todos os tipos de ensino (geral/via ensino, tecnológico/via profissional, recorrente, o 
ministrado pelas escolas profissionais e sistema de aprendizagem) a prerrogativa de acesso ao ensino 
superior, em detrimento da concertação entre estes dois níveis de ensino, por forma a garantir-se maior 
coerência aos percursos formativos, e nessa sequência, maior satisfação e sucesso individual, bem como 
melhores resultados e superior prosperidade para o tecido económico e social. 
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CAPÍTULO III – AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO ENSINO SUPERIOR 
POLITÉCNICO  

 
 
 

Nota introdutória 

 
 

No âmbito do presente Capítulo, que tem por objectivo tratar o tema das 

representações sociais do ensino superior politécnico, procuramos contextualizar esta 

questão relativamente a dois fenómenos: um primeiro que se relaciona, justamente, com 

as motivações de ordem social que se encontram na origem do crescente interesse pelo 

ensino superior e um segundo, que aborda por um lado, a questão da desvalorização dos 

respectivos diplomas e consequente processo de deterioração do estatuto de diplomado 

pelo ensino superior e por outro, a dimensão das potencialidades que, ainda assim, 

aqueles continuam a evidenciar face a outros níveis de certificações escolares.  

Num terceiro ponto, aprofundamos a problemática das representações sociais, com 

o contributo das teorias preconizadas por conceituados autores, relevando o 

protagonismo do papel da família no referido processo de construção social e simbólico. 

Finalmente, num último ponto, procuramos apreender o tipo de representações 

sociais construídas no âmbito do ensino técnico em Portugal. Com efeito, ainda que se 

trate de um nível de ensino distinto, assume um perfil de formação idêntico, em que a 
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dimensão prática é amplamente valorizada, bem como uma mesma lógica, de 

proximidade com os sistemas de produção.  

Além do mais, o ensino superior politécnico tem, por um lado, e como vimos no 

Capítulo I deste trabalho, raízes no ensino técnico, pelo que consideramos pertinente 

destacar algumas das principais conclusões, para que nos remetem alguns dos estudos 

que abordam a problemática das representações sociais, no âmbito do referido ensino - 

pois não poderíamos deixar de considerar a possibilidade, no mínimo teórica, de as 

representações sociais do ensino superior politécnico - terem sido construídas a partir do 

legado que nos é deixado pelo primeiro e por outro, na medida em que corresponde, no 

presente, ao produto, com todas as suas repercussões, de um imbricado processo 

histórico.  

 

 
1. O ensino superior como meio de ascensão ou manutenção de status social  

 

 
“Na Geração do Meu Pai – que nasceu em 1876 – ir para a universidade era 
privilégio das pessoas abastadas ou de um pequeníssimo número de jovens 
pobres mas excepcionalmente brilhantes (como ele tinha sido)... No entanto, 
actualmente não é viável ter acesso a esse rendimento sem um diploma de 
ensino superior que garanta a aquisição do saber, só possível de obter 
sistematicamente numa escola.” (Drucker, 1993:47-48) 
 
Conforme tivemos já oportunidade de verificar na Parte I deste trabalho, - quer no 

âmbito do seu Capítulo I, em que se apresenta a génese e evolução do ensino superior 

politécnico em Portugal, quer no seu Capítulo II em que se procede a uma apresentação 

da representatividade do mesmo, com base em indicadores disponíveis e, dentro destes, 

nos considerados mais ajustados à perspectiva que nos propusemos desenvolver, - o 

ensino superior, no período que se segue ao movimento revolucionário ocorrido em 25 de 

Abril de 1974, foi alvo de um crescimento da procura, em tal escala que, não obstante o 

alargamento da respectiva rede de estabelecimentos, se tornou premente o recurso à 

utilização de medidas de bloqueio ao respectivo acesso.1 É, pois, inclusive, em contextos 

de considerável instabilidade política que se institucionalizam: o, então, designado 

Serviço Cívico (1975) que vem, posteriormente, a ser substituído pelo Ano Propedêutico 

(1977), os numerus clausus (1978) e o prolongamento do ensino secundário até ao 12º 

                                                           
1 Fenómeno que conforme tivemos oportunidade de constatar, no âmbito do Capítulo I, teve um 
extraordinário impacto, sobretudo na década de 80, e a que se associa, inexoravelmente, o crescimento do 
subsistema de ensino superior de natureza particular e o de perfil politécnico. 
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ano (1981) com a consagração de uma via profissionalizante, a qual se vem a revelar, 

todavia, num rotundo insucesso. 

 
“O próprio ensino superior politécnico, promovido desde Agosto de 1977, (...) 
pode ser considerado como uma tentativa de solução do problema do 
alargamento da capacidade de acolhimento do ensino superior e por isso deve 
ser integrado neste conjunto de medidas orientadas para a gestão das 
consequências do crescimento do secundário, em especial no seu último troço. 
(Grácio, 1992:217) 
 
Na origem deste acentuado movimento de procura, facilmente poderemos 

identificar o conjunto de transformações sociais ocorridas, por volta dos finais da década 

de 40 e inícios da de 50, no sentido de uma considerável aceleração da indústria e do 

crescimento económico, responsáveis pela melhoria das rendas das famílias e, 

consequentemente, pelo aumento da sua capacidade em investir na educação dos filhos, 

sobretudo a partir da década de 60. 

 
”… o aumento do rendimento económico das famílias é correlativo de um 
processo de reformulação dos modos de vida, das próprias educações 
familiares e da atitude geral para com a descendência…” (idem:157).  
 
Refira-se, ainda, que a esta nova concepção dos modos de vida se fez 

corresponder uma notável expansão da rede do ensino primário, como também da de 

escolas preparatórias, sobretudo, ao nível do ensino técnico, medidas certamente 

preconizadas pelos subscritores do paradigma de que a educação contribui, de forma 

decisiva, para o desenvolvimento económico e social em geral2 (relação esta que 

remonta aos ideais libertários da revolução francesa). Efectivamente, foram mais as 

ideias económicas do que as políticas, que, sobretudo a partir da década de 50, 

conduziram à formulação da relação causal entre educação e desenvolvimento 

económico.  

Considerando o posterior aparecimento de algumas resistências, isto na sequência 

de algumas evidências empíricas, esta teoria deu azo à designada ideologia 

desenvolvimentista da educação que por influência da OCDE, um dos seus veículos 

privilegiados de divulgação, teve uma implantação notável e evidentes reflexos no nosso 

país. (Pires, 1988: 29-30). 

                                                           
2 Independentemente da existência de uma relação directa entre a quantidade da educação e o grau de 
desenvolvimento económico, o que é facto é que nos países como os EUA, Japão e União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), essa correspondência vem confirmar a teoria. 
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Por outro lado, a apologia ao combate à discriminação social, patente na criação e 

aplicação de um conjunto de medidas que preconizavam promover a igualdade de 

oportunidades, tanto para o acesso ao nível de ensino superior, como para o sucesso 

educativo e correspondentes saídas profissionais, independentemente, portanto, da 

origem social e geográfica dos indivíduos, terá contribuído, de forma decisiva, para 

reforçar a expansão da respectiva oferta.  

 
“As rápidas transformações sociais dos anos 50 e 60 e a correlativa aceleração 
da procura de ensino criaram entre nós e nos países industriais a ilusão 
optimista de que a expansão escolar iria contribuir largamente para realizar o 
ideal da igualdade de oportunidades sociais.” (Grácio, 1992:164) 
 
Aliás, refira-se a este propósito que os estudos promovidos, pelo Banco de 

Portugal, nos anos 80, corroboraram a importância do papel da educação ao evidenciar, 

através dos resultados apurados, que factores como o desenvolvimento e a educação 

são determinantes para a diluição de fenómenos de desigualdade, isto na perspectiva em 

que induzem ao aumento dos níveis de rendimento de um grupo mais alargado de 

indivíduos. 

Todavia, e salvo melhor entendimento, o conjunto das medidas políticas adoptadas 

no sentido de se promover o ensino junto de um maior número de indivíduos, quer 

porque dessa forma se conseguiria mais facilmente promover o desenvolvimento e 

modernização do país, como era desejo, dados os compromissos assumidos com a 

OCDE, quer porque, dessa forma, se favorecia um clima de mais igualdade e justiça 

social, é insuficiente, por si só, para justificar os níveis de adesão verificados. De facto, a 

nova oferta educativa, segundo Martins (1996:253), terá resultado da confluência de um 

conjunto de factores económicos, designadamente, da entrada de capital estrangeiro e 

do clima de crescente competitividade; desfasamento em relação aos sistemas de ensino 

de outros países; pressões por parte de organizações internacionais, como a OCDE, 

EFTA, UNESCO e Banco Mundial; necessidade de racionalizar os recursos humanos; 

crescente afirmação de ideais democráticos e da importância atribuída, por certas 

correntes pedagógicas, ao papel formativo do trabalho manual e, por último, destaque-se, 

o movimento de procura que se fez sentir, motivado não só pela generalizada melhoria 

das condições económicas, a que tivemos já oportunidade de fazer referência, como pela 

“falência do modelo de contenção das aspirações existente.” Com efeito, e sem prejuízo 

de a exequibilidade deste movimento, no âmbito do ensino superior, assentar no efectivo 

aumento da oferta instalada, - não só pelo alargamento da rede de instituições de 
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natureza pública de ensino universitário e politécnico, mas também particular3, como pela 

diversidade de cursos disponibilizados pelas mesmas, - o grande factor impulsionador 

deste fenómeno, parece-nos radicar, pois, num desejo genericamente partilhado de 

mobilidade social.  

De facto, e mormente na história da educação, são diversas, e por demais 

evidentes, as situações que atestam que a vontade política não terá encontrado a 

receptividade desejada e que, portanto, ilustram que as medidas implementadas deram 

azo a resultados muito aquém das expectativas, ou seja, que aquela terá sido, de certa 

forma, contrariada, pela prática, circunstância que, sem dúvida, se ficará a dever a uma 

evidente ausência de interesse e de adesão, por parte daqueles a quem, supostamente, 

as ditas medidas se destinavam.  

Bastará, na verdade, debruçarmo-nos sobre alguns episódios relativamente 

recentes, ainda que, em níveis de ensino que precedem o superior, para constatarmos 

que, tendencialmente, se verificou um desfasamento entre as intenções subjacentes às 

orientações e medidas educativas adoptadas e, portanto, entre a vontade e o sentido da 

intervenção de diferentes governantes e as efectivas aspirações sociais do país4. Refira-

se, a este propósito o desencontro gerado, nos anos 30, e sensivelmente até à reforma 

de 1948, entre o volume de investimentos em recursos associados aos liceus e o número 

de candidatos a este tipo de ensino, que embora em considerável progressão, era 

consideravelmente inferior ao do ensino técnico.  

Situação de idêntico desfasamento, ainda que em direcção oposta, ter-se-á 

verificado, sobretudo a partir da década de 60, entre as acções empreendidas no sentido 

do aumento da frequência das escolas técnicas e o respectivo retorno. Os dados 

disponíveis demonstram-nos, que, não obstante o aumento desta última rede em 

detrimento da rede de liceus, fenómeno que corresponde, pois, a uma espécie de “época 

de ouro” do ensino técnico elementar, o número de alunos a frequentar as primeiras 

decresceu, registando-se, por oposição um notável acréscimo do número de alunos a 

frequentar as segundas.  

Assim, verificamos que quando a estrutura da procura, nos anos 30 e 40, era 

favorável ao ensino técnico elementar, a oferta dirige-se preferencialmente para os liceus, 

quando o movimento da procura, pela segunda metade dos anos 50 e pela década de 60, 
                                                           
3 Note-se que de acordo com Gonçalves (2000), Portugal apresenta taxas de participação na educação no 
escalão entre os 20 e os 24 anos superiores aos valores médios encontrados para a U.E., o que poderá estar 
directamente relacionado com a expansão de oferta de cursos por parte das instituições de ensino superior, 
com particular destaque para o subsistema privado. 
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se acentua, no sentido do liceal, a situação inverte-se, fenómenos que Grácio (1992:138) 

avalia como efectivos exemplos de expressão de “autoritarismo dirigente”, ou seja, de 

uma gestão autoritária, na medida em que contraria, frontalmente, as inclinações da 

procura de ensino.  

Aliás, este tipo de desencontro entre a tendência da oferta e a da procura é 

reiterado mais tarde quando, ao abrigo do decreto-lei nº 47587 de 10 de Março de 1967, 

em 1983, se implementam duas modalidades de ensino de carácter mais 

profissionalizante: os CP de um ano (nível II) e os CT de três (nível III), aos quais se 

acedia com idêntico grau de escolaridade (9º ano). Nutriam-se expectativas face aos 

primeiros que, logo ao fim do 1º ano de funcionamento, se verificaram francamente 

goradas. Na verdade, enquanto, no ano lectivo de 1984/85 os Cursos de três anos 

apresentaram uma frequência na ordem dos 1497 alunos, o que representou seis vezes e 

meia mais do que no primeiro ano, os primeiros obtiveram a adesão de apenas 768, o 

que corresponde a um valor que não chegou a duplicar o do ano lectivo de 1983/845. Da 

mesma forma, a via profissional do 12º ano, institucionalizada, por Vítor Crespo, em 

1980, com os seus 31 cursos de formação “pré-profissional”, articulada com a 

componente de formação vocacional do 11º ano e com um percurso de continuidade 

perspectivado ao nível do ensino politécnico, revelou-se falhada quanto aos seus 

objectivos.  

De facto, se, na prática, as instituições de ensino correspondem mais ao que os 

académicos fazem delas, - pela dinâmica e cultura própria que lhes incutem, - do que ao 

que, propriamente, lhes cabe por decreto, parece-nos, ora, legítimo postular, por 

analogia, que também a distribuição dos jovens, pelos diferentes níveis de ensino e pelas 

distintas modalidades formativas disponíveis, tem assentado mais em motivações de 

ordem social, do que, propriamente, nos intentos das políticas educativas emergentes em 

cada momento6 e nos correspondentes diplomas legais.  

Por outro lado, nas sociedades industriais e pós-industriais, as possibilidades de 

obtenção de um emprego tendem a aumentar em função do grau académico dos seus 

candidatos. De facto, de acordo com Azevedo (1999a:48-49) num contexto de 

“persistente escassez de novos empregos” os jovens que melhor se posicionam com 

vista à obtenção de um primeiro emprego e para quem este assume ainda assim 
                                                                                                                                                                                
4 Aspirações sociais estas que são naturalmente sustentadas por um contexto económico favorável, isto é, 
pela ocorrência de um aumento generalizado das condições de vida, conforme abordado já no âmbito da 
Parte I do presente estudo. 
5 Desequilíbrio que se assume ainda com maior evidência no ano lectivo de 1990/91, ano em que os CP 
apresentam 533 alunos e os CT 22366 no ensino oficial e 3302 no particular. 
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contornos menos precários e mais bem remunerados continuam a ser os detentores de 

elevadas credenciais escolares, por outro lado, os empregadores privilegiam, para efeitos 

de recrutamento, e face a um volume de procura de emprego superior à oferta disponível, 

o diploma e ainda outros critérios, como sejam, o conhecimento e a relação interpessoal, 

atitudes, disposições e comportamentos pessoais dos candidatos em detrimento do 

conteúdo preciso a que o referido diploma respeita. O funcionamento do mercado do 

primeiro emprego e a importância que os empregadores atribuem às credenciais 

escolares parece influenciar assim a predisposição e comportamento das famílias no 

sentido da opção por prolongamento dos estudos como a estratégia mais segura a 

adoptar face ao futuro sócio-profissional da descendência. São as práticas sociais 

concretas dos empregadores (e não os discursos), no âmbito do “mercado do primeiro 

emprego”, e a sua participação activa, a par com a do Estado, na formulação e avaliação 

das políticas de ensino e de formação que as famílias e os jovens interpretam e 

assimilam nas atitudes e comportamentos que adoptam.  

 
“A explosão dos diplomados pelo ensino superior e a retracção do mercado de 
emprego, que tornam a oferta de diplomados muito superior à procura, estará a 
provocar, muito provavelmente, uma aceleração da contratação de jovens 
detentores de cursos superiores, inclusive para o exercício de funções antes 
desempenhadas por quadros médios e trabalhadores altamente qualificados” 
(Azevedo, 1999:68) 
 
A obtenção de um bacharelato ou de uma licenciatura parece corresponder, assim, 

antes de mais, a uma esperança de emprego, a um “investimento” no futuro, pois, o 

paradigma que sustenta a mobilidade social, assenta, profundamente, numa meritocracia 

de fundamento escolar.7 
 

“Outrora, aqueles que não gostavam da escola podiam, pelo menos, aguentar 
com paciência e contar os dias que faltavam para começar a trabalhar, para 
adquirir o estatuto de adulto e ter dinheiro próprio. Hoje, desesperam tanto do 
futuro como do presente porque estão convencidos ou receiam, pelo menos, 
não encontrar emprego quando chegar a ocasião de deixar a escola. As 
oportunidades serão muito menores se não puderem apresentar verdadeiras 
qualificações aos eventuais empregadores. O insucesso na escola prefigura o 
insucesso no mercado do trabalho.” (OCDE,1989: 115-116). 

 

Na opinião de Drucker (1993) a nossa sociedade terá, mesmo, dado origem a duas 

novas “classes”: a dos que possuem conhecimentos e sabem como aplicá-los e que, 

                                                                                                                                                                                
6 Ressalve-se, naturalmente, desta relação as políticas educativas que se consubstanciam em medidas que 
evidenciam um carácter restritivo ou impeditivo e de que é exemplo a institucionalização de numerus clausus. 
7 Como, aliás, e sem prejuízo da crescente desvalorização a que se tem assistido, teremos oportunidade de 
aprofundar no âmbito deste trabalho. 



Capítulo III  144 

habitualmente, exercem funções de comando e, por outro lado, a dos serviços, ou seja, 

daqueles que, sob as orientações dos primeiros, operam e executam, dicotomizando-se 

de alguma forma, por esta via, o trabalho intelectual/manual. 

 
“De um lado, temos as elites activas, os trabalhadores autoprogramáveis e 
altamente produtivos, no dizer de Manuel Castells, ou os trabalhadores 
analistas-simbólicos, nos termos de Robert Reich; do outro lado, está o 
trabalho genérico e prescindível, a massa dos trabalhadores que, cada vez 
mais inseguros, circulam entre uma grande variedade de postos de trabalho 
disponíveis. A grande clivagem entre os dois grupos dá-se pela educação.” 
(Azevedo, 1999a: 8) 
 

De facto, é, fundamentalmente, com base nos conhecimentos adquiridos, que nas 

organizações se estabelece a divisão entre as funções ditas operacionais ou 

administrativas e as consideradas técnicas, desenvolvidas por quadros médios e 

superiores. Citando Nunes (1993:2)  

 
“As relações de mando (ou de comando) implicam o conhecimento de certas 
regras, que, para serem apreendidas, carecem de uma formação ou 
aprendizagem prévia, genérica ou profissionalizante, conferindo diplomas que 
dão aos seus detentores uma certa estima social (...) O conjunto dos 
funcionários dispondo dessa aptidão designa-se por “quadro”, os quais 
exercem profissionalmente essas funções, visto que, dado o esforço 
necessário para a aprendizagem, só pode existir uma compensação material 
adequada no caso de o funcionário ser um profissional, dedicando a este labor 
o seu tempo de trabalho útil (o qual é determinado por leis gerais ou 
especificas da organização), sendo geralmente reconhecida, pelo exercício de 
um determinado cargo (privado ou público), uma certa estima social. “ 

 
Neste sentido, o próprio desejo de domínio ou de comando desencadeia o desejo 

de saber, pelo papel de superioridade e distanciamento que imprime aos seus 

protagonistas “...o poder pertence aos homens capazes de usar uma linguagem técnica e 

de utilizar os suportes modernos da comunicação...” (Beillerot, s.d.:163) 

Por outro lado, na origem desta crescente procura social de educação estão ainda, 

indubitavelmente, as grandes transformações da produção económica e os seus reflexos 

na estrutura e evolução dos empregos, isto é; a mudança do próprio papel do trabalho na 

sociedade.  

 
“De uma maneira geral as estruturas socioprofissionais dos diversos países 
desenvolvidos e de desenvolvimento intermédio evoluíram no sentido do 
aumento da proporção das posições mais desejáveis....” (Grácio, 1997, 59). 
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Com efeito, é por demais evidente que a estrutura produtiva das economias dos 

países desenvolvidos tem sofrido profundas alterações, verificando-se um acentuado 

crescimento do sector dos serviços e na sequência desse crescimento uma natural 

deslocação, que embora gradual, intensa, da mão-de-obra para o desempenho de 

actividades para as quais um determinado nível de competências intelectuais e 

comportamentais se requer8. Refira-se, a este propósito, o estudo promovido por Luísa 

Cerdeira (1999), cujos resultados conferem, de forma inequívoca, um peso 

preponderante, ao sector terciário, enquanto sector empregador. Aliás, de acordo com os 

mesmos, o sector dos serviços evidencia a responsabilidade pelo emprego de 81,2% dos 

diplomados do ensino superior da região observada (Alentejo), cenário que é comum ao 

resto do país, conforme se pode aferir dos dados publicados pelo INE, relativos ao 

emprego em Portugal, desde há vários anos a esta parte. 

Efectivamente, entre 1950 e 1970, verificou-se o crescimento do número de 

indivíduos que desempenham funções na qualidade de empregados administrativos e do 

comércio; técnicas e liberais, de quadros e ainda dos que exercem profissões científicas, 

as quais exigem, naturalmente, um nível de conhecimentos e competências apreciável, 

sobretudo no caso destas últimas, cujo acesso, a certificação, a que o ensino conduz, se 

oferece como a via mais acertada. 

 

“A deformação da estrutura social tem assim um efeito mais ou menos imediato 
na procura de ensino, ao transformar as condições do mercado de emprego no 
sentido do alargamento das posições para as quais as empresas e a 
administração pública exigem um capital escolar médio ou elevado.” (Grácio, 
1992:160) 
 
Neste sentido, assiste-se à necessidade crescente de os indivíduos continuarem a 

aprender para o desempenho das suas actividades, ou seja, “Necessitamos de saber 

para ser e de saber para fazer”. (Beillerot, s.d.:127). 

 
“As qualificações escolares tem vindo a desempenhar um papel importante no 
acesso ao emprego e à ocupação profissional (...) A explicação técnico-
funcionalista deste fenómeno assenta sobretudo na ideia de que as próprias 
exigências dos vários empregos tem vindo a crescer em termos das 
respectivas qualificações como consequência do progresso técnico e científico. 
Tal análise é contestada (...) mas antes como credencial cultural que permite o 
acesso a situações ocupacionais de status mais elevado.” (Pires, 1988:32) 
 

                                                           
8 Ainda assim, segundo Azevedo (1999a:63) continua a verificar-se “ uma vasta periferia de trabalhadores 
que é conduzida para um trabalho rotineiro, flutuante, muito dependente, desqualificado e barato…”. 
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Neste contexto, a importância do papel das instituições de ensino superior para a 

preparação dos diplomados para o mercado de trabalho é aceite sem quaisquer reservas, 

quer numa perspectiva individual, como via para a mobilidade social; obtenção de 

razoáveis níveis de rendimentos ou, mesmo, diluição das dificuldades de inserção no 

mercado de trabalho, quer numa perspectiva mais global, como forma de se garantir uma 

maior adequação do perfil dos candidatos às novas e crescentes exigências associadas a 

este último. 

 
 “ A transmissão dos saberes está, então, ao serviço do emprego e dos laços 
sociais (...) o sistema escolar é disso a peça-chave,...” (Beillerot, s.d.:124). 

 

Ideia partilhada, na íntegra, por Sérgio Grácio (1992:164-165) quando preconiza 

que a educação se tem vindo a tornar:  
 

“cada vez mais um meio para a mobilidade, ganhando maior importância 
relativamente a outros canais, como a criação de negócio próprio, ou a 
promoção nas empresas obtida unicamente através do treino profissional e da 
protecção dos patrões.”  
 
A expansão do número de alunos a frequentar o nível de ensino superior deve-se, 

assim, em grande medida, ao desejo de, por essa via, os indivíduos virem a usufruir de 

rendimentos mais elevados, mas sobretudo de conquistarem, pelo exercício de 

determinada profissão ou pelo desempenho de certa função, com considerável 

capacidade de domínio ou de comando, um determinado reconhecimento social, situação 

que todavia, e ainda na opinião deste último autor (1997: 51): 

 
”desenvolve o egoísmo dos pequenos grupos e das famílias, desvia da luta 
colectiva e incita à competição individual por um lugar ao sol, o que contraria a 
formação da consciência de classe. A esperança de que os filhos possam 
atingir as posições que se foi incapaz de alcançar é dos sentimentos mais 
difundidos nas sociedades pós-industriais.”  
 
Aliás, e ainda na senda desta ideia, o sistema de ensino, ao reger-se por padrões 

em que os melhores são premiados, e nessa perspectiva, correspondendo a um 

ambiente em que os indivíduos que o frequentam se encontram em permanente 

competição, cultiva e instiga, naturalmente, o individualismo, tão característico da nossa 

sociedade pós-industrial, fenómeno que tende, ainda, a agudizar-se, com a correlação 

estreita entre os fenómenos de prolongamento do percurso escolar e de sucesso das 

trajectórias profissionais.  
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“…indiscriminadamente ao alcance de todos, a escola é bem o quadro ideal 
para conduzir o maior número a esperar que tudo é possível. Além de que o 
seu funcionamento interno favorece a criação de disposições individualistas e 
competitivas (….) A socialização escolar individualiza, porque a instituição 
arranca os agentes do quadro tradicional de vida, com as suas solidariedades 
grupais, incluindo as familiares, sobretudo quando em período de forte ascenso 
da escolaridade aumenta acentuadamente a distância entre o capital escolar 
das gerações.” (Grácio, 1992: 171-172) 

 
A este propósito, Sérgio Grácio (1992) assume, aliás, a procura de ensino como o 

produto, em cada momento, da confluência de três variáveis que se influenciam 

mutuamente, são elas: os níveis de vida, o mercado de emprego e a percepção dos 

indivíduos face à estrutura social. A primeira assume-se determinante na medida em que 

face a uma melhoria das condições de vida, as famílias tendem a reavaliar a relação 

entre os custos e os benefícios (económicos e simbólicos), de um hipotético investimento 

em educação; a segunda porque o acesso a determinadas categorias sócio-profissionais, 

passa cada vez mais pelo capital escolar, o que corresponde não só a uma perspectiva 

quantitativa (duração do processo), como a uma outra de índole qualitativa (tipo de 

paradigma formativo e, dentro deste, área científica e curso frequentados); a terceira 

porque a mobilidade social experimentada por uns, gera aspirações de mobilidade social 

por parte de outros, que vêem, assim, nos primeiros, um modelo a seguir, e, por 

conseguinte, os adoptam como grupo de referência. 

De facto, a partir do momento em que a subsistência das famílias deixa de ser 

posta em causa e que, em muitos casos, se passa a encontrar, até confortavelmente 

assegurada, verifica-se uma transferência de atenções para a necessidade de se 

assegurarem melhores futuros para os filhos, pela busca de “caminhos” com potencial 

para lhes propiciar bons níveis de qualidade de vida e… preferencialmente com 

reconhecido estatuto social. A permanência no sistema escolar e, designadamente, a 

frequência do ensino de nível superior parece assumir-se, então, como a principal 

estratégia das famílias para atingir os mencionados propósitos. 

Assim, e ainda que, se por um lado, de acordo com Boudon (1979:251):  

 
“A lógica dos processos de decisão(...) que levam os indivíduos a avaliar a 
relação custo-benefício de forma diferenciada consoante a posição social de 
origem e a ter representações de sucesso variáveis em função da mesma 
ordem de factores, ao repetir-se, tem tendência a provocar um afastamento 
exponencial entre as classes.  
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Entendemos que fenómenos como o aumento da escolaridade obrigatória e a 

massificação do ensino, sejam responsáveis por uma considerável aproximação entre as 

classes. 

Todavia, e sem prejuízo da referida tendência para uma diluição das lógicas de 

decisão que levam os indivíduos a avaliar essa relação diferentemente, é provável que 

esta continue a evidenciar clivagens significativas como resultado quer do capital 

económico, quer do capital cultural das famílias de origem, aspecto que teremos 

oportunidade de aprofundar em ponto posterior deste Capítulo. 

 
 
2. O diploma de ensino superior: Limites e possibilidades  

 
“...À medida que as oportunidades se elevam cada qual revê as suas 
estimativas de custos/benefícios. Eleva-se deste modo igualmente o número de 
apostadores – mas a um ritmo mais elevado do que as oportunidades – e 
assim cresce inevitavelmente a proporção de insatisfeitos(…) provavelmente 
nunca foi tão elevado como agora o volume das energias mobilizadas e da 
insatisfação produzida nos diversos jogos da competição social.”(Grácio, 1997: 
64) 

 
Na sequência do aumento da procura de ensino de nível superior, movimento este 

com enquadramento ideológico e político favorável e que radica, fundamentalmente, na 

melhoria generalizada das condições de vida das famílias e respectivas aspirações de 

mobilidade social, questões sobre as quais tivemos já ocasião de nos debruçar, no 

âmbito do ponto imediatamente anterior, é notória a depreciação dos títulos académicos, 

empiricamente apreendida através do declínio das respectivas taxas de convertibilidade 

em rendimento económico e social (Grácio, 1992:161) e previsível o sentimento de 

frustração, por parte daqueles que tendo optado por longos percursos escolares, outrora 

conducentes a reconhecidos estatutos sócio-profissionais, se confrontam, agora, em 

muitos casos, com dificuldades inerentes ao próprio processo de ingresso no mercado de 

trabalho.  

Neste sentido, o grau de correspondência entre o esforço despendido ou, por 

outras palavras, o investimento pessoal e familiar em formação de tipo inicial de nível 

superior, poderá ficar muito aquém dos resultados obtidos com a posse de idênticos 

diplomas, de há alguns anos a esta parte.  

De facto, constata-se um gradual aumento do número de casos, cujas famílias 

continuam dispostas a manter os descendentes numa situação de dependência 
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financeira, pela continuidade do respectivo processo formativo9. Decisão que, 

naturalmente, assentará no pressuposto de que a(s) nova(s) etapa(s) a conquistar se 

assumirá(ão) como uma  mais-valia que estabelecerá(ão), por si, a diferença necessária 

para que o processo de integração no mercado de trabalho possa ocorrer com mais 

qualidade e/ou mais rapidamente, potenciando-se, no limite, a minimização de 

constrangimentos ou protelando-se, desta forma, o ingresso num sistema de emprego, 

considerado escasso e/ou, no mínimo, desajustado face ao investimento realizado; ao 

nível das habilitações escolares atingido e ao correspondente grau de expectativas, 

agora nutridas por um número crescente de candidatos. Atendendo a que se assiste a 

uma deterioração das condições de contratação dos diplomados pelo ensino superior e, 

em consequência, a um decréscimo da taxa de rendimento desse investimento educativo, 

os indivíduos que acreditam que os efeitos positivos de um diploma suplementar podem 

vir a superar os do diploma de referência, apostam, pois, na rentabilização dos recursos 

empregues, enveredando por aumentar o seu potencial de saberes e de certificação com 

vista a usufruir de “maior capacidade negocial quando da sua entrada na vida activa.” 

(Martins et al., 2002 :35). No mesmo sentido, um documento produzido pela OCDE 

(1989 :52) alerta para os efeitos decorrentes da generalização de determinado nível de 

credenciais escolares:  

 
“Considerando que o papel desempenhado pelo ensino na formação social do 
indivíduo se liga, em parte, à vantagem que os diplomas conferem, e de que se 
servem os empregadores para fazer a triagem das candidaturas, há aí uma 
contradição quando se espera que o ensino “resolva” o desemprego. 
Se toda a gente possuir os diplomas requeridos, estes já não podem realizar a 
sua função de filtro e é preciso, a todo momento, possuir outros títulos de nível 
mais elevado, ou fazer entrar outros critérios.”  

 
Aliás, se nos detivermos um pouco mais sobre os contornos do actual fenómeno de 

transição do “mundo da escola” para o “mundo do trabalho”, e por oposição a décadas 

anteriores, constatamos - aqui e ali através de jovens que conhecemos - crescentes 

desfasamentos entre as imagens projectadas pelas famílias e pelos próprios 

relativamente aos futuros profissionais, destes últimos, e aquelas que têm vindo a ser, de 

facto, as respectivas experiências profissionais, ou seja, o inicio de uma trama daquela 

que corresponderá mais tarde à trajectória profissional de cada um. Com o tempo, o 

carácter mais ou menos regular ou sistemático desses desencontros podem ter vindo a 

esbater axiomas mais ou menos “decartianos”: “concluo um curso em direito, logo serei 
                                                           
9 Esta tendência é facilmente constatada pelo número de indivíduos que, imediatamente, após a licenciatura, 
e ainda fora do contexto de trabalho, iniciam cursos de pós-graduação, mestrado e doutoramento ou ainda 
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um advogado” e à sua metamorfose em outros de natureza menos determinista: “concluo 

um curso em direito, depois vejo por que vias poderei complementar essa formação”. 

Como refere Azevedo (1999a:51): 

 
“Existe na sociedade portuguesa (como em outras) um fosso profundo e frio 
entre as gerações que cresceram e começaram a construir os seus projectos 
de vida durante os “trinta gloriosos” (1945-1975), (…), e a “geração” dos que 
hoje têm entre os 15 e os 25 anos. Enquanto que uma boa parte dos primeiros 
projectou o seu futuro escolar, profissional e familiar como quem atira um 
projéctil (…) com coordenadas mais ou menos seguras e com uma boa dose 
de certeza e de promessa associadas, já os segundos projectam-na agora num 
contexto de enorme turbulência e imprevisibilidade, aparentemente sem 
quaisquer referências estáveis a que se agarrar.” 
 
 
De acordo com este último autor, a estruturação de projectos profissionais, na 

moderna sociedade do conhecimento, implicará uma maior consciencialização para a 

circunstância de as actividades a desempenhar ao longo da vida serem certamente 

diversas, as necessidades de qualificação não se esgotarem no período de pré-inserção 

no mercado de trabalho10, nem tão pouco no que corresponde às primeiras experiências 

profissionais, a obtenção de novos diplomas e graus poderem conseguir-se em 

simultâneo com a actividade profissional e de uma forma cada vez mais flexível e, por 

outro lado de que “nada está garantido à partida”. O grau de sucesso das trajectórias 

profissionais dos sujeitos parece relacionar-se assim com a configuração de um puzzle 

onde várias peças se fazem encaixar: uma formação de base de qualidade, as 

competências potenciadas por via do conjunto, mais ou menos amplo, de experiências 

profissionais a que tenham tido oportunidade de aceder e a capacidade de 

empreendimento e de iniciativa pessoal de cada um. Os contributos da Economia do 

Trabalho, designadamente no âmbito das teorias da segmentação, vêm romper com a 

concepção neo-clássica que preconizava que o mercado de trabalho funcionava como 

um todo homogéneo e de forma transparente, ao evidenciar a desigualdade no acesso 

aos empregos e concomitantemente às carreiras profissionais em função de uma 

diversidade de atributos sociográficos como: o sexo, a raça, a origem social, as 

habilitações escolares e profissionais, etc. 

                                                                                                                                                                                
outro tipo de formações.  
10 De acordo com os autores das teorias da segmentação do mercado de trabalho designadamente, Piore, 
Dolringer e Berger, existe um mercado de trabalho dual: um segmento primário, “constituído por empregos 
mais prestigiados, mais bem remunerados, localizados em grandes empresas e mais modernas, 
preferentemente orientadas para a produção de massa”, e um segmento secundário com empregos menos 
bem remunerados, indiferenciados, exercidos em piores condições de trabalho, em empresas de pequena 
dimensão e nas quais as mulheres e as minorias étnicas têm principal destaque. Outras segmentações, 
directamente relacionadas com as estratégias de recrutamento, alargam e reforçam a pertinência desta 
teoria, como as propostas por Jacques Lesourne. (Azevedo, 2000:124)  
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De acordo com comunicação proferida por Almeida et al. (2000), o conceito de 

carreira assume nos tempos modernos uma acepção pulverizada uma vez que incorpora 

descontinuidades profissionais que ora resultam de opções individuais, ora se impõem 

como constrangimentos “resultantes de dinâmicas socioeconómicas geradoras de 

processos sociais mais ou menos longos que podem favorecer ou restringir diferentes 

tipos de cadeias de mobilidade…”, descontinuidades apreendidas através de fenómenos 

em que os indivíduos se vêem confrontados, na sua vida profissional, com ciclos de 

emprego-desemprego-formação e no plano da inserção profissional pela circunstância de 

“o tempo de parqueamento” em situação de desemprego ser cada vez mais longo, mas 

também porque as oportunidades de emprego ou configuram situações de sub-emprego 

e de que é exemplo o trabalho a tempo parcial ou correspondem a empregos 

tendencialmente precários. 

Todavia, assiste-se no enquadramento deste cenário de crescente imprevisibilidade 

e insegurança no “mundo do trabalho” a movimentos algo “ansiosos”, um galgar de 

“lances de escada”, por parte dos que nele visam ingressar, com vista à obtenção dos 

graus académicos de mestre e de doutor, cuja origem depreendemos se possa encontrar 

em motivações extrínsecas relacionadas com as representações de cada um 

relativamente ao estatuto da família de origem e/ou da sua própria posição na hierarquia 

social (pressão social). Estará, pois, no mínimo, em causa, nestes casos, a manutenção 

de idêntico status, ou seja, o acesso a lugares de idêntico valor social, pressupõe, agora, 

um processo de escolarização cada vez mais longo. 

 
“...a massificação escolar agrava e exagera ainda mais a desvalorização 
destas credenciais, na medida em que a sua uniformidade provoca de imediato 
uma diferenciação hierarquizada (...).Esta espiral de inflação vai causar por sua 
vez uma pressão acentuada na procura social da educação, engrossando a 
massificação a pontos de não se tornar económica, logística e 
organizacionalmente praticável, como, mais grave ainda, vai tornar irrelevante 
todo o processo educativo. Este deixa de ter socialmente sentido e 
individualmente torna-se frustrante. Representa uma escalada sem fim no 
caminho da educação, cujo termo útil fica cada vez mais distante e sem que os 
seus frutos se tornem visíveis.” (Pires, 1988: 39) 
 
Com efeito, Martins e outros autores (2002:61), através da realização de um 

trabalho empírico relativo aos diplomados pela UA, atesta que é, justamente, entre os 

licenciados de cursos, com maior dificuldade de inserção na vida activa, que se encontra 

o maior número de indivíduos que não chegaram a procurar emprego em virtude de 

terem optado por continuar a estudar.  
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“a experiência da regressão social é mais penosa que a da não ascensão. O 
persistente movimento ascendente da procura nos anos mais recentes, liga-se 
certamente a este efeito.” (Grácio, 1992:160)  
 
Um outro indicador que nos permite confirmar a desvalorização do estatuto de 

diplomado pelo ensino superior, prende-se com os níveis de vencimento auferidos pelos 

mesmos. Note-se, a este propósito, que o estudo realizado por Luísa Cerdeira (1999:239) 

respeitante aos diplomados do ensino superior, na região do Alentejo, nos permite apurar 

que a maioria dos diplomados (47%) receberam remunerações no escalão de valores 

situado entre os 101 e os 150 contos, imediatamente seguido pelo grupo dos que 

auferem entre 61 e 100 contos (23%).  

Sem prejuízo do que foi dito, Cerdeira (idem) evidencia que, decorrido algum tempo 

após o ingresso dos diplomados, no mercado de trabalho, começa a ser notória a 

diferença de rendimento entre os detentores de diferentes graus, constatando-se que a 

taxa mais elevada de diplomados com rendimentos abaixo dos 100 mil escudos (18,9%) 

corresponde a bacharéis e que, inversamente, apenas 7,7% destes últimos usufruem de 

rendimentos superiores a 201 mil escudos.  

Por outro lado, para além de os diplomados com classificações superiores a 16,5 

terem sido integralmente absorvidos pelo mercado de trabalho, nenhum deles se 

encontrava no escalão de remuneração mais baixo. A sua maioria situava-se, aliás, no 

escalão de rendimentos entre os 201 a 300 mil escudos. Em contrapartida, e ainda de 

acordo com os resultados apurados por Cerdeira (1999), os alunos com piores resultados 

integram, no conjunto, a percentagem mais elevada dos que auferem ordenados com 

valores enquadráveis no escalão inferior (abaixo dos 100 mil escudos). 

A relação estabelecida, a partir dos resultados empíricos do referido estudo, entre o 

grau académico e o sucesso escolar, - este último aferido através das classificações 

obtidas, - e os escalões de vencimento, permitem-nos, ainda assim, corroborar a tese 

que preconiza que o sucesso na escola (quantitativo e qualitativamente considerado) 

continua a configurar fenómenos de mobilidade social ascendente.11 

De acordo com os resultados apurados pelo estudo empírico promovido por Pedro 

Portugal (2004:76) e ainda que os licenciados percam 25 mil euros (cinco mil contos na 

moeda antiga) até aos 24 anos, correspondentes a salários não ganhos durante os anos 

de estudo, o diferencial de salário de que vêm a usufruir, posteriormente, compensa-os 

em cerca de 200 mil euros (quarenta mil contos) até aos 60 anos. De igual modo, os 

                                                           
11 Ideia partilhada por António Martins e outros autores (2002:90), uma vez que na sequência dos estudos 
empíricos encetados, constatam “ter-se verificado uma certa mobilidade no sentido da melhoria das 
condições profissionais e sobretudo laborais após a sua entrada numa actividade profissional.”  
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resultados apurados na sequência do estudo encetado pelo Departamento de Estudos do 

Trabalho, Emprego e Formação Profissional, publicados no Diário de Notícias/Negócios 

em 8 de Julho de 2002, reportado ao ano de 1999, concluí que há uma relação directa e 

proporcional entre as habilitações dos trabalhadores por conta de outrem das empresas 

privadas e as remunerações auferidas por estes. De acordo com o referido trabalho, os 

licenciados auferem em média 1773,20 euros contra os 488,50 pagos aos trabalhadores 

com grau de escolarização inferior ao básico. Os trabalhadores com habilitações ao nível 

do bacharelato são remunerados com vencimentos médios na ordem dos 1279,20 euros, 

enquanto que os indivíduos detentores de cursos das escolas profissionais se ficam pelos 

1074,50 euros e os se quedaram pelo ensino secundário, mas não deram prossecução 

dos estudos ao nível do superior: 827,10 euros. Finalmente, os que concluíram o 1º e o 

2º ciclos do ensino básico auferem somente 540 euros. Por outro lado, para além de os 

licenciados obterem, em média, salários em cerca de 80,2% superiores aos de um 

trabalhador com o ensino secundário, poderão elencar-se ainda outras vantagens 

associadas à detenção do grau universitário e de entre as quais o autor destaca, locais 

de trabalho, em geral, com condições mais amenas e aprazíveis. Por outro lado, conclui 

que os licenciados são menos vulneráveis às “cadências de trabalho impostas pelas 

tecnologias de produção”. Verificou-se ainda no âmbito do mesmo que é 1,74 vezes mais 

frequente encontrar um trabalhador com o ensino secundário completo desempregado do 

que um trabalhador com um curso superior. Considera ainda, que os licenciados 

inseridos no mercado de trabalho usufruem, genericamente de uma maior segurança de 

emprego e que, por analogia, com trabalhadores com qualificações abaixo do ensino 

secundário, a incidência de contratos a termo e de horários incompletos é 

consideravelmente inferior. Um outro aspecto para o qual chama a atenção consiste na 

maior flexibilidade com que podem gerir os horários de trabalho. Além do mais, considera 

que a oferta de trabalho dos licenciados é superior à dos não licenciados, o que se 

poderá repercutir na situação de inactividade que é menos frequente em licenciados, bem 

como na situação de desempenho de uma segunda actividade que é mais frequente por 

parte destes últimos. Constata um elevado peso de licenciados na administração pública 

e justifica por essa via a menor rotação de empregos e o menor número de horas 

trabalhadas entre os indivíduos com curso superior. Releva igualmente, os efeitos 

produzidos no ambiente doméstico, designadamente sobre os filhos, interferindo 

positivamente, quer no que respeita aos níveis de sucesso escolar, quer no que respeita 

aos próprios percursos pelos quais estes últimos vêm a optar. Com base na dimensão 

dos ganhos associados à obtenção de uma licenciatura e na sequência das conclusões 
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apuradas a partir de um trabalho realizado pela OCDE que atribuí a responsabilidade, por 

uma quebra anual do PIB, entre 1979 e 1990, em 1,2 pontos percentuais12, ao défice 

português de qualificações académicas, Pedro Portugal defende o interesse pelo 

desenvolvimento de uma intervenção pública no sentido de facilitar aos jovens, através 

de mecanismos de empréstimo directo, a frequência do ensino superior.  

A partir do estudo encetado por Cerdeira e a que nos referimos acima, conclui-se 

que são os alunos do ensino superior politécnico que auferem níveis de rendimentos 

mais baixos, dado que a percentagem dos alunos provenientes do referido subsistema de 

ensino superior que aufere rendimentos abaixo dos 100 mil escudos é superior à dos que 

são originários do ensino superior universitário e que, por outro lado, estes últimos se 

encontram melhor representados no escalão de rendimento superior considerado. Note-

se, todavia, que não obstante a objectividade das conclusões apuradas, seria, 

porventura, precipitado e pouco rigoroso estabelecer, com base nas mesmos, quaisquer 

associações entre diferentes níveis qualitativos de representações sociais e os dois tipos 

de subsistemas analisados. De facto, e como, aliás, a própria autora o assume, a relação 

entre o grau de ensino e o nível de rendimento é aquela que, efectivamente, se destaca. 

Ora, se por um lado, no âmbito da amostra tratada, o ensino superior universitário 

concede, essencialmente, o grau de licenciatura, por outro, à data da realização do 

estudo em causa, o ensino superior politécnico tinha acabado de se iniciar na 

leccionação das licenciaturas (bietápicas), conferindo, por conseguinte, somente o grau 

de bacharel. 

Se por um lado os resultados dos “ganhos” não são os mesmos, entre os 

diplomados pelo ensino superior, para um mesmo número de anos de escolarização, de 

um indivíduo para outro13, mas, essencialmente, de uma geração para outra, isto é; a um 

idêntico nível de “esforço”, corresponde um nível de retorno cada vez mais baixo, outros 

constrangimentos, de carácter, eventualmente, mais elementar e, por essa razão, 

                                                           
12 Com efeito, a referida pesquisa apurou que entre 1990 e 2000 a taxa de crescimento anual da 
produtividade situou-se abaixo da casa dos 1,8% e que cerca de metade deste aumento (cerca de 1%) foi 
originado pela entrada de trabalhadores mais qualificados no mercado. O relatório salienta ainda que parte 
das razões da baixa produtividade portuguesa prende-se com a criação de empregos muito orientados para 
trabalhadores com baixas competências e mal remunerados. Aliás, “os recentes ganhos de produtividade em 
muitos países da OCDE estão associados a uma taxa de emprego estável ou em queda, muitas vezes 
relacionada com a exclusão do mercado de trabalho da força laboral com fracas competências e mal 
remunerado.” (Expresso Emprego, 2004) 
13 De acordo com o estudo encetado por Pedro Portugal: “O sistema de ensino português oferece um 
espectro muito variado de formações superiores…o mercado de trabalho não valoriza igualmente as 
diferentes licenciaturas.” Analisando a tabela relativa às remunerações médias por área de licenciatura que 
publica, concluímos que as mais reconhecidas são as de “Engenharia electrónica e telecomunicações; 
aeronáutica; aeroespacial” e a de “medicina dentária/medicina”, com uma remuneração média de 411.980 e 
404.481 (escudos), respectivamente. Por oposição as piores são: Educação especial e reabilitação” e “Artes 
decorativas e design”, com 162.402 e 219.949 (escudos), respectivamente. 
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porventura menos expectável se começam, gradualmente, a fazer sentir, como seja o do 

próprio acesso aos sistemas de produção. Efectivamente, face aos resultados apurados 

por Martins e outros autores (2002:35-36), o referido processo, e conforme tivemos já 

oportunidade de referir, tem-se vindo a dificultar, face à escassez da oferta, 

designadamente, no âmbito de determinadas áreas de formação. Além do mais, as 

situações de precariedade, segundo os mesmos autores, acentuam-se, quer devido à 

natureza das relações contratuais, quer por efeito do desajuste entre o tipo de emprego, 

por um lado, e as habilitações e expectativas dos diplomados, por outro. 

 
“…se o desemprego é ainda para a grande maioria, apenas uma ameaça, a 
precariedade é já uma realidade. A proliferação de formas atípicas de emprego 
a que os jovens, e especialmente, os mais novos, parecem particularmente 
vulneráveis faz já parte integrante dos processos de transição para a vida 
activa. Desemprego, precariedade e rotatividade de postos de trabalho surgem, 
assim, como elementos, que sem serem hegemónicos, conferem uma 
identidade específica aos processos de inserção profissional.” (Alves, 
1998:132) 
 

Neste sentido, quer a depreciação do estatuto dos diplomados, - como 

consequência do rápido aumento de indivíduos detentores deste nível de certificações, 

quer o movimento de retracção do mercado de emprego que vem a ocorrer, quase em 

simultâneo com o primeiro, agravando-o, - ainda que com clivagens entre as distintas 

áreas de formação académica, indicia ser uma realidade com directos e evidentes 

reflexos nas condições de trabalho. Com efeito, são diversos os efeitos produzidos no 

âmbito do mercado de trabalho pelas mutações sócio-económicas, a que temos vindo a 

assistir: evolução técnica constante, reorganização das empresas, internacionalização e 

competitividade crescente da economia, entre outros factores sobre as quais nos 

debruçaremos com mais pormenor no âmbito do Capítulo seguinte. De acordo com as 

conclusões apuradas pelos autores do estudo, levado a cabo no âmbito da UA, no ano de 

2002, a precarização do emprego tem vindo a aumentar entre os diplomados da referida 

unidade de ensino, em virtude de se ter verificado, face aqueles que terminaram os seus 

cursos antes do ano lectivo de 1995/96, um acréscimo do volume de contratos a termo 

(em detrimento do número de contratos sem termo), do que, generalizadamente, se afere 

que o referido estatuto já não oferece quaisquer garantias ao nível de estabilidade 

profissional.  

Por outro lado, e não obstante a maioria dos diplomados se ter mantido no emprego 

onde realizou o estágio (51,6%), a redução percentual de casos, verificada no espaço de 

uma década (30,4%), atesta o acréscimo de dificuldade que, se passou a fazer sentir, 
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para o referido período, na transição entre a relação de estágio e a relação de trabalho 

(ainda que eventualmente, materializada por um contrato, - que, em circunstâncias 

normais, se poderia renovar até ao limite de 36 meses, - a termo certo). (Martins et al., 

2002: 121). Releve-se que sobretudo a partir da década de 90 se verificou o crescimento, 

em termos absolutos e relativos, das formas atípicas de emprego “-falsos independentes, 

contratos de trabalho não permanentes e emprego a tempo parcial” que de acordo com 

Gonçalves (2000) se têm prefigurado como instrumentos de flexibilização quantitativa do 

emprego”…o que é considerado atípico tornou-se normal e socialmente 

inquestionável(…) essas formas vão-se sedimentando, ganhando espessura social e, 

consequentemente, institucionalizando-se.” 

Considerando-se que a (ainda que ténue e/ou pouco expressiva) modernização, 

reestruturação e reconversão ocorridas no tecido empresarial: 

 
“têm sido feitas predominantemente à base do afastamento dos assalariados 
mais idosos, com escassos recursos em termos educacionais (…) e, em 
simultâneo, da contratação de jovens que não só estão mais qualificados, mas 
que principalmente não oferecem resistência às práticas de gestão da mão-de-
obra mais desregulamentadoras. (idem) 
 
 
Naturalmente, e conforme tivemos já ocasião de referir, não poderemos deixar de 

associar a degradação do estatuto sócio-profissional de diplomado pelo ensino superior, 

ao desfasamento entre o ritmo de crescimento do número de indivíduos que concluem o 

referido nível de ensino e o número de lugares disponibilizados e entendidos como, 

socialmente, compatíveis com o nível de qualificações atingidas, situação que, aliás, em 

algumas áreas, se fez já sentir há algumas décadas atrás. 

Recorde-se, inclusive, as apreciações tecidas, no início da década de 60, a 

propósito do desequilíbrio entre o número de diplomados dos cursos superiores e o dos 

cursos médios de engenharia. Aliás, segundo Grácio (1992:278-279), uma das 

justificações para a implementação do subsistema de ensino superior politécnico terá, 

justamente, assentado na necessidade de se repor o desequilíbrio gerado entre os níveis 

de frequência e conclusão de cursos, - cujos detentores iriam, naturalmente, aspirar ao 

exercício de funções de comando ou de topo nas estruturas hierárquicas das empresas 

e, consequentemente, sociais - e outros cursos conducentes a níveis de aspirações mais 

moderados e, à partida, também a lugares mais disponíveis, por outras palavras, terá 

obedecido à intenção de contrariar um fenómeno que, efectivamente, se pode considerar 

de não congruência relativa entre a dimensão do número dos candidatos e a do número 

de vagas aos ditos lugares.  
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Ideia que é corroborada por Norbert Elias (1993) quando postula que a competição 

social vigente resulta do desencontro entre os estímulos recebidos pelas mais diversas 

formas de socialização, e de que é exemplo a escola, e as metas que se conseguem 

alcançar, sobretudo no âmbito das trajectórias profissionais. 

A desvalorização do estatuto sócio-profissional dos diplomados resulta, ainda, do 

desajuste crescente entre o número de indivíduos considerados necessários para ocupar 

o topo das hierarquias dos sistemas de produção e o número de sujeitos, teoricamente, 

habilitados para o fazer. Neste contexto, aqueles que não dispõem de condições 

materiais ou, simplesmente, não estão dispostos a adiar mais o seu processo de 

autonomização, face à família de origem, vêem-se na contingência de aceitar a execução 

de trabalhos, sem a categoria e, geralmente, a remuneração esperadas, face ao 

“investimento” efectuado, ou, inclusive, desempenhar funções fora do âmbito de 

abrangência das saídas profissionais afins aos cursos concluídos. 

No caso particular das instituições da região do Alentejo é notória a existência de 

um considerável número de inquiridos a desempenhar, por ocasião da realização do 

estudo em causa, um conjunto de funções e profissões, para o exercício das quais, a 

priori, não seria exigível, como requisito, a posse de habilitações de nível superior 

(empregados de escritório e profissões de nível intermédio). 

A esta desvalorização e inflação de diplomas tem correspondido, ainda, no contexto 

do mercado de trabalho, outro tipo de constrangimentos, porventura, mais indirectos, 

mas, igualmente, relevantes pelas consequências que acarretam. Referimo-nos, 

objectivamente, a duas situações:  

- diminuição do prestígio de todo o tipo de profissões ou funções que não 

requeiram, para o respectivo exercício, qualificações de nível superior, ainda que 

apresentem níveis de remuneração razoáveis face à média; 

- aumento gradual das exigências, por parte das entidades empregadoras, 

relativamente às qualificações dos respectivos candidatos.  

 

“Assim, se a expansão de um mercado favorável aos diplomados do sistema 
de ensino se prende com a deformação “para cima” da estrutura social – o 
aumento das proporções das classes média e alta na estrutura – ela também 
implica uma modificação das preferências das empresas, em parte induzida 
pelo aumento da oferta de diplomados. Tal modificação pode por sua vez 
alargar aquele mercado.” (Grácio, 1992: 160-161) 
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Deste modo, esta desqualificação não será o resultado isolado do alargamento e 

expansão da escolaridade, mas, antes porém, de um tipo de sociedade estratificada, em 

função da posse de credenciais académicas. 

Além do mais, aos referidos efeitos, produzidos pelo alargamento e expansão da 

escolaridade, veio juntar-se o espectro do desemprego, cujas repercussões, se começam 

a fazer sentir de forma mais flagrante em momentos muito próximos. 

 
“… desde os anos 70 e com particular incidência a partir de 1990, os jovens e 
as suas estruturas familiares de apoio (qualquer que seja a sua configuração 
concreta) debatem-se com uma crise estrutural de emprego que afecta sempre 
muito mais os candidatos ao primeiro emprego. “ (Azevedo, 1999a:47) 
 
Na confluência destes dois fenómenos, encontramos pois, as principais motivações 

para um estado mais ou menos generalizado de desencanto e, mesmo, de insegurança 

que este último autor classifica como “viagens incertas, de traçado imprevisível”. Como 

agravante de todo este cenário, relevem-se as repercussões das alterações sócio-

económicas ocorridas, e sobre as quais nos debruçaremos com mais detalhe no Capítulo 

que se segue, sobre o mercado de trabalho:  

 
“Os vínculos contratuais são cada vez mais fluidos, instáveis e precários. Eles 
podem até dispersar-se simultaneamente por várias entidades. Estas 
características transportam problemáticas novas à dignidade do exercício 
profissional e à promoção da realização humana pelo trabalho.” (idem:20) 

 

Por outro lado, o ritmo da transição de um modelo de produção de mão-de-obra 

intensiva e baixas qualificações para um outro de mão-de-obra qualificada e capital de 

conhecimento intensivo é consideravelmente lento. De facto, a oferta de um mercado de 

emprego qualificado em Portugal é ainda muito baixa. O ritmo acelerado em que vem a 

ocorrer a elevação das qualificações escolares e profissionais não tem paralelo nem com 

as estratégias de recrutamento por parte dos empregadores, nem no emprego que se 

cria, nem na estrutura das qualificações da mão-de-obra e, por conseguinte, verifica-se, 

assim, de acordo com Azevedo (ibidem:138) a ocorrência de: 

 
“…um cortejo de disfuncionamentos sociais: aspirações e expectativas 
longamente alimentadas e bastante defraudadas; sobrecertificação em relação 
ao tipo de empregos disponíveis, sobretudo entre nós, onde os mercados de 
trabalho que absorvem mão-de-obra pouco qualificada são significativos e 
abundantes em pessoal; qualificações que são desvalorizadas e diplomas que 
são tidos apenas como sinais.”  
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De facto, a maioria das empresas regem-se, ainda, por padrões de trabalho que 

internalizam fragmentos dos paradigmas pré-taylorianos e fordistas; sistemas com 

influências mistas, mas cujo produto está bastante afastado dos novos conceitos, hoje 

apregoados, pela sua eficácia, na esfera da gestão empresarial.  

Admite-se que as referidas dificuldades de inserção nos sistemas de produção se 

pudessem, de alguma forma, esbater através da promoção de iniciativas que 

perspectivassem a criação do próprio emprego; através do desenvolvimento de projectos 

individuais, porventura, até, em áreas inovadoras. Refira-se, inclusive, a este propósito, o 

estímulo conferido pela própria UE, através de programas que visam incentivar e apoiar 

os jovens empresários, bem como a promoção de novas áreas de negócio. Todavia, e, 

uma vez mais, os resultados apurados no trabalho desenvolvido por Martins e outros 

(2002:88), relativamente aos diplomados da UA, atestam que: 

  

“...ligeiros aumentos das percentagens de trabalhadores assalariados por 
conta de outrem, dos que exercem actividades por conta própria e de outrem e 
dos que exercem a actividade na condição de empresários e uma diminuição 
assinalável, dos trabalhadores independentes...”  
 

verificando-se, portanto, na opinião destes autores a “continuação do fraco carácter 

empreendedor”...(2002: 125)14. Percepção que é igualmente confirmada pelos resultados 

obtidos na sequência do estudo desenvolvido pela ODES. Com efeito, nos quatro 

momentos de observação do inquérito, cerca de 90% dos diplomados empregados se 

encontra na situação de trabalhador por conta de outrem. 
Da mesma forma, já em 1999, Luísa Cerdeira indiciava, através dos resultados 

obtidos, junto dos diplomados que integraram a sua amostra de trabalho, a fraca 

apetência dos mesmos para a constituição do seu próprio negócio, (2%). Releve-se, 

todavia, a circunstância de este mesmo estudo ilustrar, o considerável acolhimento que 

este tipo de projectos, em contrapartida, mereceu, enquanto segunda actividade (17%)15.  

Relativamente a alguns dos trabalhos empíricos, que apresentam como objecto de 

investigação as dinâmicas de inserção no mercado de trabalho, identificam-se, ainda, 

algumas nuances, quanto aos resultados apurados, que interessará, no nosso ponto de 

vista, relevar, particularmente, por nos permitirem confirmar a percepção de que para 

idênticas situações, se poderão verificar distintos resultados, em função dos meios sócio-
                                                           
14 Refira-se, a título de hipótese, o facto de a ausência de determinado tipo de características pessoais, 
identificado pelo estudo promovido pela UA, como: a baixa capacidade de iniciativa e falta de capacidade de 
liderança; facilidade de argumentação e, portanto, fraco carácter negocial se poderem encontrar na origem da 
diminuição gradual do carácter empreendedor. 
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económicos a que respeitam. É o caso das clivagens evidenciadas quanto ao grau de 

rapidez com que os diplomados da região do Alentejo, da Universidade de Coimbra e da 

UA obtêm o primeiro emprego. Imprevisivelmente, foi entre os diplomados da UA que se 

verificou uma menor percentagem dos que conseguiram emprego até 6 meses após a 

conclusão do curso (Arroteia e Martins, 1998)16, o que poderá de facto corresponder, 

interpretação partilhada por Cerdeira (1999:209), a critérios de maior exigência por parte 

dos mesmos, leitura esta, que carecerá, todavia, de confirmação, designadamente, 

mediante análise exaustiva à tipologia dos primeiros empregos, obtidos pelos diplomados 

do conjunto das instituições a que nos reportámos.  

 

 
3. As implicações da família, da escola e do sistema de representações nos 

processos sociais 

 
“O verdadeiro membro da classe social não é o indivíduo mas a família (...) As 
famílias desenvolvem estratégias para adquirir e gerir posições, sendo aqui 
crucial a mobilização de capacidades e de talentos determinados.” (Grácio, 
1997:49) 
 
Ainda que tanto o ponto 1 como o ponto 2, do presente capítulo, não nos permitam 

retirar quaisquer ilações sobre as representações sociais construídas em torno do 

subsistema de ensino superior politécnico, tema que nos propusemos desenvolver, 

permitem-nos provavelmente discernir com maior clareza as motivações subjacentes ao 

acentuado aumento da procura de ensino de nível superior e o subsequente fenómeno 

de desvalorização dos respectivos diplomas, – ao qual se associam sentimentos de 

frustração, pela ausência dos benefícios esperados, bem como de maior receptividade a 

novas investidas, isto é, à obtenção de certificações escolares ainda mais elevadas, - e 

ao qual se poderá imputar, ainda, alguma responsabilidade no fenómeno de reformulação 

gradual da imagem colectiva do correspondente valor social. 

Naturalmente, que se a melhoria generalizada das condições de vida das famílias 

produziu efeitos positivos sobre o grau de qualificações escolares dos jovens e, em 

particular, sobre o volume da procura de ensino de nível superior, subscrevemos que 

ainda assim, isto é, não obstante o “espaço de intersecção” que possamos identificar nos 

                                                                                                                                                                                
15 Refira-se que do conjunto dos indivíduos que exercem uma segunda actividade, 52% fazem-no na 
qualidade de profissionais liberais e 13% como “empresários”. 
16 A região em que se localiza a UA caracteriza-se como poderemos ver, no âmbito do Capítulo IV, por um 
grande dinamismo económico e com a menor taxa de desemprego do país. 
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objectivos e estratégias familiares, de distintos níveis sociais, estas se encontram 

condicionadas e resultam, substancialmente, diferenciadas em função do grupo social de 

origem dos indivíduos, ou seja, do capital económico e cultural das famílias de que estes 

são oriundos. 

Com efeito, a classe social das famílias, considerada sobretudo a partir das 

variáveis: “capital económico” e “capital cultural”, influencia, de forma determinante, a 

construção das representações sociais dos indivíduos e, por essa razão, pode interferir 

nas respectivas opções quanto aos percursos escolares, isto tanto numa vertente 

quantitativa (duração do processo de formação), como qualitativa (paradigma formativo, 

área científica, curso, localização geográfica/prestígio da unidade de ensino)17. 

Um estudo realizado por Thélot e Vallet (2000) confirmam que os percursos 

escolares estão consideravelmente dependentes da origem social. Esta situação é visível 

na geração dos indivíduos nascidos entre 1908 e 1912, mas também na geração 

correspondente aos indivíduos nascidos entre 1968 e 1972, ou seja, parece ser um 

fenómeno que se mantém de certa forma inalterável. Conforme referem os referidos 

autores: 

 
«  …ce sont les enfants d’enseignants, puis les enfants de cadres supérieures  
(y compris gros indépendants) qui sont le plus souvent diplômés de 
l’enseignement supérieur ; à l’inverse, ce sont  les enfants d’ouvriers non 
qualifiés (et agricoles) qui, le plus souvent, n’ont aucune diplôme. » 
 
 
Um outro estudo preconizado por Galland e Rouault (1996) corrobora a tendência 

acima descrita. Com efeito, de acordo com estes últimos : 
 
 
« L’allongement  de la scolarité s’inscrit cependant dans un mouvement de plus 
long terme lié à la perspective d’ascension sociale (…) La propension à 
poursuivre ses études continue, à âge et niveau de diplôme égal, de dépendre 
du milieu familial(…).A un moment donné, le jeune a le choix entre s’insérer 
immédiatement dans la vie professionnelle ou prolonger sa scolarité dans 
l’espoir d’intégrer plus tard la hiérarchie sociale à un niveau supérieur. Or, à 
chaque nouvelle bifurcation du parcours scolaire où a lieu cet arbitrage, le 
rapport coût/avantage de la poursuite d’études apparaît moins favorable aux 
enfants des couches populaires(…) de façon atténuée, l’origine sociale 

                                                           
17 De acordo com Joaquim Azevedo, em entrevista facultada à Revista Escolhas (Junho de 2001), o 
abandono e absentismo escolares resultam de factores culturais. Para as camadas sociais de mais baixo 
“capital cultural”, a escola é percepcionada como uma imposição da sociedade como outras a que há que 
“fugir” na primeira oportunidade. Por outro lado, as práticas pedagógicas, as atitudes e comportamentos dos 
professores e das escolas não acolhem, nem promovem as crianças e jovens oriundos dos referidos meios. 
São, na expressão do autor, abandonados “à sua sorte”. Por outro lado, o mercado de trabalho local baseado 
numa mão-de-obra intensiva, barata e desqualificada, capta estes jovens (e atrai as suas famílias para uma 
vida de trabalho), que diante de um quadro socio-económico familiar de baixo rendimento, tentam “dar o 
salto” para fora da escola, onde há mais liberdade e possibilidade de virem a “ser alguém”. 
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continue de distinguer les destinées de deux individus qui ont terminé leur 
scolarité avec un bagage de niveau équivalent. »  
 
A tomada das referidas decisões, por parte das famílias, pode, efectivamente, ser 

balizada por constrangimentos de natureza económica e cultural (dimensão objectiva), 

mas, também, pela forma como se perspectivam os benefícios resultantes dos 

investimentos em educação, o que, obviamente, se relaciona com as referências culturais 

e vivenciais, experimentadas pelas mesmas (dimensão subjectiva). A transformação 

destas barreiras económicas, culturais, sociais e simbólicas, isto é, dos instrumentos que 

viabilizam a construção da realidade, em limites considerados lógicos, – sem passar pelo 

domínio da explicitação e da consciência, - é que discriminam “as coisas a fazer e a não 

fazer, a dizer ou a não dizer, a pensar ou a não pensar”, ainda que sob a ilusão de que se 

processam (fazem ou não fazem, dizem ou não dizem, pensam ou não pensam) dentro 

de um ambiente de incondicionada liberdade. 

 
“Assim é levada a cabo a transformação de condição objectiva de classe em 
arte de antecipar o futuro objectivo, arte que contribui para tornar fácil e feliz o 
que é inevitável, a recusar subjectivamente o que é recusado objectivamente 
ou a amar livremente o que é imposto.” (G. Liénard e E. Servais, 1975 in Sérgio 
Grácio e Stephen Stoer, 1982:80). 
 
Neste sentido, a opção pelo prolongamento de estudos assume-se como um 

fenómeno com carácter mais restritivo para aqueles cuja decisão represente maior 

esforço financeiro e cultural e, sobretudo para os que, simultaneamente, percepcionem o 

respectivo retorno com algum cepticismo ou, no mínimo, contenção, o que coincide, 

efectivamente, com grupos que ocupam os lugares mais baixos da estrutura social. 

De facto, é exactamente para esses que o investimento educativo é, 

objectivamente, mais pesado…Tenderão a, subjectivamente, enfatizar custos e riscos e, 

por outro lado, a subestimar vantagens, do que se poderá aferir que as próprias 

representações de sucesso são influenciadas pela posição familiar de cada um, o que 

numa dimensão mais psicológica se tenderá a interpretar como processos, que de uma 

forma mais ou menos inconsciente, permitem evitar ou, no mínimo, diluir os fenómenos 

de dissonância cognitiva; processos de sublimação face, muitas vezes, ao imperativo 

cultural, familiar e de classe, de dar resposta a necessidades mais básicas e imediatistas. 

De acordo com G. Liénard e E. Servais (1975 in Sérgio Grácio e Stephen Stoer, 

1982:95), verifica-se por parte das famílias populares, um trabalho pedagógico no sentido 

de ter como: 
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“...primeiro resultado impedir a constituição do domínio cultural como lugar 
onde se joga realmente o futuro social das crianças e de impor a resignação 
face ao que de qualquer maneira “não é para nós”, tendo como segundo 
resultado o de permitir o acesso rápido das crianças populares às práticas 
adultas (trabalho na fábrica, sociabilidade, comportamentos sexuais, etc.)” 
 
Com efeito, tentando materializar os ditos custos e riscos, não se trata apenas da 

verba do orçamento familiar que é despendida em despesas com educação, mas 

essencialmente a perda de rendimento imediato, grande parte das vezes implícita na 

decisão de prolongamento dos estudos, que é, obviamente, mais difícil de suportar à 

medida que se “desce” na hierarquia social e, à partida, - sobretudo nos casos de maior 

resignação e baixo sucesso escolar, por parte dos alunos, - espontânea ou naturalmente 

recusada.  

 
“…as decisões destas nos diferentes momentos da trajectória escolar das 
descendências (prolongamento ou desistência dos estudos, ida para um ou 
outro ramo de ensino, etc.) dependem tanto mais estritamente do 
aproveitamento escolar quanto mais baixas forem as suas posições sociais. A 
acção conjugada do aproveitamento escolar e das posições das famílias deve 
ter assim mantido tendencialmente a estrutura da distribuição das 
oportunidades escolares segundo as origens sociais.” (Grácio, 1992: 157) 
 
Já por outro lado, é considerável a predisposição, por parte das famílias, cujos 

membros acederam no passado, com alguma regularidade, a diplomas académicos, para 

investir na escolarização dos filhos, ou seja; para a “valorização da espécie de capital 

tendencialmente predominante na estrutura dos seus patrimónios.”(Grácio, 1992:163). 

Desta forma, poderemos considerar que as acções individuais são, colectivamente, 

construídas e actuam transformando a realidade, mas deixando-nos, maior parte das 

vezes, como que o “rasto” dos grupos sociais a que os indivíduos pertencem. 

Na mesma linha de pensamento, Raymond Boudon preconiza que as estratégias 

familiares, quanto ao percurso escolar dos seus descendentes, correspondem já ao 

produto final ou saldo, se preferirmos, resultante da diferença entre os custos previstos e 

os ganhos esperados, os quais, conforme vimos já no âmbito do ponto anterior, tendem a 

ser alvo de insatisfação, justamente, pelo desfasamento crescente entre as expectativas 

iniciais e a capacidade de resposta por parte do mercado de emprego. 

A definição das referidas estratégias, isto é, o sucessivo conjunto de decisões 

implicadas nos ditos percursos escolares - mais ou menos longos - com vista à obtenção 

ou manutenção de uma dada posição social, está, pois, ela própria, fortemente, 

condicionada  pelas características económicas e culturais do família de origem dos 
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indivíduos, uma vez que estas influenciam, determinantemente, as representações 

sociais, de cada um, face à relação custo-benefício implícitas em cada escolha.  

 

“…conforme o acesso ao ensino superior é colectivamente sentido, mesmo de 
maneira difusa, como um futuro impossível, possível, provável, normal ou 
banal, é toda a conduta das famílias e dos filhos (e, em particular, a sua 
conduta e o seu sucesso na Escola) que varia, porque tende a regular-se pelo 
que é “razoavelmente” permitido esperar. Na medida em que, a níveis 
quantitativamente diferentes das taxas de oportunidades colectivas 
correspondem experiências qualitativamente diferentes, as oportunidades 
objectivas de uma categoria social constituem, pela mediação de um processo 
de interiorização do destino objectivo da categoria, um dos mecanismos pelos 
quais se realiza esse destino objectivo.” (Bourdieu e Passeron, s.d.: 294-295) 
 
Na medida em que são configuradas a partir de distintos conceitos e valores, as 

representações sociais assumem-se, assim, na confluência das noções de cultura, 

história, psicologia e antropologia social e absorvem e projectam, ou recebem e emitem, 

o produto de um processo de descodificação de dados ou significações que ora emanam 

da memória, ora das emoções; que assentam numa tendência para a reprodução de 

legados culturais económicos e sociais, mas, por outro lado, parecem desafiá-los numa, 

ainda que inconsciente e, por vezes vã, tentativa, de os descontinuar. Neste sentido, as 

representações sociais intervêm no processo de sociabilização dos sujeitos, orientando 

as suas acções, individuais e colectivas, isto é, legitimando, no seu quotidiano, os 

princípios, pelos quais se regem as suas atitudes e os seus comportamentos. 

Refira-se, a este propósito que os resultados apurados por Dias (1998:189-190) 

relativamente ao projecto de investigação que promoveu sobre o ensino técnico, nos 

confirmam, não haver, para os indivíduos que constituíram a sua amostra, qualquer 

coincidência entre aquelas que consideram ser profissões com prestígio e aquelas que 

identificam como as que um dia virão a desempenhar. Efectivamente, enquanto para as 

primeiras se exige a frequência de percursos escolares longos e eminentemente 

universitários e se encontram associados consideráveis níveis de rendimento, as 

segundas correspondem a profissões mais conotadas com o nível intermédio da estrutura 

social do sistema de trabalho: técnico de design, de informática, de electrónica e ainda 

outras de pendor mais executivo, como sejam as de, empregado de escritório, electricista 

e desenhador. 

À semelhança do que constatam já, a partir de resultados obtidos em trabalho 

empírico anterior, Martins e outros autores (2002:24), preconizam que as aspirações da 

população, o nível de instrução que atingem e as escolhas relativas à qualidade do 

percurso escolar no ensino superior, tanto no que respeita às instituições de ensino, 
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como às áreas científicas e aos próprios cursos, são fortemente condicionadas pelas 

representações sociais construídas face ao prestígio, à rendibilidade que proporcionam e 

eventualmente às perspectivas que o acesso e o sucesso no mercado de trabalho, após 

a sua conclusão, oferecem. 

 
“Assim, e não obstante verificar-se uma certa mobilidade cultural e social na 
sociedade portuguesa, através da educação, é ainda visível a sua capacidade 
de manutenção e reprodução da estrutura social, mormente através da 
frequência de cursos de natureza universitária… é significativa a correlação 
entre os níveis de instrução e a qualidade da profissão dos progenitores e a 
frequência, pelos filhos, de cursos mais rendáveis e com maior prestígio social 
e profissional.” (Martins et al., 2002: 24-25)  
 

Ideia que vem, assim, subscrever a preconizada por Bendix e Lipset (1959,184): ”o 

acesso ao melhor ensino será condicionado pela origem social do agente”. 

Por outro lado, é por demais sabido que a ocupação de determinados cargos, 

sobretudo em empresas de natureza particular, e com especial incidência em 

determinados sectores de actividade, como seja o da construção civil, se encontram 

como que “sob reserva”, designadamente, à descendência dos empresários fundadores. 

Situação análoga, poder-se-á encontrar no seio de prestigiados grupos profissionais, de 

que são exemplo, porventura os mais paradigmáticos, o dos médicos e o dos advogados, 

em que o êxito ou sucesso individual é potenciado pelo êxito ou sucesso familiar 

experimentado anteriormente, constituindo-se, desta forma, uma espécie de “malha 

quase que impenetrável”, em determinados níveis da estrutura hierárquica de algumas 

empresas ou sociedades, fenómeno, aliás, a que os autores acima fazem igualmente 

referência: “as posições de destaque tenderão a ser protegidas pelas elites às quais 

estão ligadas…” (idem), movimentos que poderemos classificar como corporativismo, 

associado a determinados grupos profissionais, muito particularmente, quando estes 

assentam em estruturas de tipo predominantemente familiar.  

Neste sentido, mesmo considerando indivíduos com percursos escolares análogos 

quantitativa e qualitativamente, o mercado de trabalho tenderá a valorizar características 

pessoais não “filtradas” pela escola, mas que se prendem, essencialmente, com o meio 

social de proveniência.  

 
“As posições relativamente cristalizadas que em dado momento constituem a 
estrutura de classes foram criadas e conquistadas por condutas sociais 
implicando aptidões diferentes, naturais ou adquiridas. Neste último caso, por 
exemplo, a partir da herança familiar.” (Grácio, 1997: 50) 
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Refira-se a este propósito um estudo promovido em 1998, pela AEP, que tendo 

recorrido a uma amostra, considerada representativa, dos empresários portugueses - e, 

incluindo, por conseguinte, muitos pequenos empresários, - com o objectivo de captar, 

entre outros fenómenos, as competências profissionais, mais valorizadas, nos permite 

concluir que as competências técnicas quando colocadas a par das comportamentais 

(consideradas as mais relevantes), das interpessoais, de autonomia e de enquadramento 

organizacional são as menos valorizadas. (Azevedo, 2003:6-7) 

De facto, corroboramos da tese preconizada por Rosa Madeira (2005) quando 

assume que os discursos que legitimam a educação como transição para o trabalho são 

constituídos, erroneamente, por um conjunto de representações sociais hegemónicas, 

sobre a infância e sobre a criança, partilhando ainda, igualmente, da perspectiva crítica 

que a autora adopta relativamente à omissão das desigualdades estruturais que, 

efectivamente, subsistem e, inclusive, se reproduzem, tendencialmente, no interior do 

sistema educativo.  

Para Daniel Bertaux (1978) o “peso” da herança social é de tal forma determinante 

que considera a mobilidade social como uma utopia18, destacando as fracas 

oportunidades de ascensão social por parte dos filhos dos operários e as ainda mais 

diminutas probabilidades de os descendentes das categorias favorecidas se virem a 

tornar operários, aceitando, porém, que intergeracionalmente os estatutos se possam vir 

a alterar e, ainda que, no caso da pequena burguesia, a mobilidade intrageracional de 

sentido ascendente seja muito mais frequente do que no operariado. 

 
“...a posição do indivíduo na estratificação profissional depende de outros 
factores, como, por exemplo, a posição económica e cultural dos pais, factores 
estes que influenciam primeiro o nível de instrução dos filhos e, 
cumulativamente, a sua posição na estrutura de emprego” (Cherkaoui, 1986: 
87-94).  
 
No âmbito de uma reflexão sobre as teorias da segmentação do mercado de 

trabalho, Azevedo (2000:124-127) aborda o fenómeno de transição de um paradigma em 

que o conceito de qualificação, - que considera relevar do “ter e da lógica do diploma” e 

por conseguinte, pouco apto para a negociação individual – é preterido pelo de 

competência que permite escapar com mais facilidade às tradicionais classificações e 

objectivações, mobilizando “as representações locais dos actores”. Assiste-se, desta 
                                                           
18 Perspectiva que, todavia, poderemos confrontar face aos resultados obtidos na sequência do 
desenvolvimento de alguns estudos empíricos, em Portugal. Refira-se, inclusive, o desenvolvido por Natália 
Alves, através do qual se conclui que cerca de 50% dos estudantes da Universidade de Lisboa são filhos de 
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forma, à revalorização das competências comportamentais, das atitudes, “metacognitivas 

e horizontais de eficácia alargada” e, por conseguinte, de padrões de conduta e de 

posturas que ainda que se adquiram na escola e se consolidem no âmbito dos contextos 

profissionais se encontram mais próximas, tal como a linguagem escolar, do habitus das 

famílias da classe social alta. 

Na opinião de Bowles e Gintis (1972:126) a perspectiva com que os pais encaram 

as condições de vida da classe social a que pertencem e a forma como consciente ou 

inconscientemente a transmitem aos filhos é assimilada, manifestando-se desde o nível 

das imagens formadas às acções empreendidas, passando pela forma como se 

apresentam e inter-agem com os outros.  

 

”Conscientemente ou não, os pais tendem a transmitir aos filhos as conclusões 
obtidas a partir das condições de vida da sua própria classe social – ajudando 
assim os filhos a preparar-se para uma posição idêntica (…) As diferenças 
sociais no que respeita aos valores parentais e às práticas de educação infantil 
influenciam o desenvolvimento das capacidades que as crianças virão um dia a 
possuir(...)a família funciona, portanto, como um mecanismo para a 
perpetuação da desigualdade.” (idem) 

 

Nesta linha de pensamento, Boudon (1974) preconiza, dentro da corrente do 

“paradigma da acção”, três tipos distintos de motivações de ordem social que se 

encontram na base das diferentes escolhas educativas, são elas: a teoria do “valor”, 

através da qual defende que os grupos sociais partilham, entre si, determinado tipo de 

valores que influenciam as suas decisões face às questões relacionadas com a 

educação; a teoria “cultural”, através da qual tenta explicar as desigualdades de 

oportunidades educativas como resultado de diferenças de oportunidades culturais das 

famílias e, por último, a teoria da “posição social” que, à partida, parece ser mais 

completa do que as anteriores, na medida em que atribui à “distância social” o maior 

cunho de responsabilidade para a existência das referidas desigualdades. Com efeito, 

segundo este autor, quanto maior for a distância do “ponto de partida” face ao “ponto de 

chegada” esperado, ou seja entre o grupo de proveniência e o grupo a que se pretende 

ascender, maior terá de ser o esforço, não só financeiro, como cultural, dos sujeitos, o 

que mais facilmente poderá potenciar o risco de vir a não ter a devida correspondência 

em termos de benefícios. 

Jodelet (2005) em comunicação, proferida na UA, faz, inclusive, referência às 

conclusões retiradas, a partir de estudos empíricos realizados, que apontam no sentido 

                                                                                                                                                                                
famílias com baixo “capital cultural”. Há até face ao atraso com que se verifica a expansão do ensino superior 
em Portugal, um salto intergeracional considerável. 
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de os processos de escolarização serem percepcionados distintamente, pelos sujeitos, 

em função da respectiva classe social de proveniência. Assim, enquanto que para os 

indivíduos originários de famílias de classe social alta as representações sociais, em 

torno dos referidos processos, assumem uma dimensão, eminentemente, cultural, para 

os outros, estes revestem-se de um carácter mais funcional, fundamentalmente, 

enquanto processos responsáveis pela integração, dos mesmos, nos sistemas de 

produção. 

Por outro lado, no que respeita às vantagens associadas à obtenção de um diploma 

de ensino superior, a avaliação varia, ainda, e conforme tivemos já oportunidade de fazer 

referência, em função do sucesso escolar. Ora, estando este último, de certa forma, 

correlacionado com o nível social dos sujeitos, as expectativas em relação aos 

respectivos benefícios são, tendencialmente, tanto mais elevadas quanto mais elevado 

for o respectivo nível social. Note-se, a este propósito, o facto de, em termos gerais, os 

níveis de sucesso escolar se terem vindo, gradualmente, a degradar. 

Na origem deste “insucesso escolar”, Pires (1988:28-34) identifica a massificação 

de que foi alvo o sistema de ensino, que caracteriza como uma simples expansão 

quantitativa, selectiva, elitista e falhada no que concerne aos objectivos que se propunha 

alcançar, isto considerando o não desenvolvimento de uma educação de qualidade, em 

coerência com a educação de massas19, fenómeno que irá, naturalmente, estender-se ou 

repercutir-se no âmbito do ensino superior e contribuir para um outro, tratado no Capítulo 

imediatamente anterior, de depreciação do respectivo diploma e consequente frustração 

por parte dos seus titulares. 

Sem prejuízo de lhe chamar “escola de massas”, conceito que no entendimento de 

Pires (1988:28), implicaria, já, mudanças qualitativas e a assunção de uma nova 

concepção de ensino, Martins e outros autores (2002) partilham de idêntica opinião, 

atribuindo, pois, ao desajustamento entre o alargamento da frequência e as propriedades 

dos recursos materiais e humanos disponibilizados, a principal causa da origem de uma 

ineficiente aprendizagem. 

 O sucesso escolar dos alunos é, pois, um factor determinante para a tomada de 

decisões futuras, como aliás, se pode verificar, a partir dos resultados obtidos nos 

estudos empíricos realizados por Martins (1993:11-12) que a propósito refere:  

 
                                                           
19 Ainda que esta seja uma problemática que ultrapassa, em larga medida, o raio de acção ou a esfera de 
observação, daquele que definimos como o nosso objecto de estudo na introdução deste trabalho, pois, por si 
só, com certeza, justificaria o desenvolvimento de uma ampla e exaustiva reflexão, necessariamente, 
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“...o factor reprovação condiciona as perspectivas futuras. Neste sentido, à 
medida que aumenta o volume da reprovação baixa a percentagem dos que 
pretendem continuar estudos de nível superior ao frequentado e aumenta a 
perspectiva de arranjar emprego(...) Em síntese, existem correlações, com forte 
significado, entre o deficiente passado escolar dos alunos e a frequência do 
ensino técnico e profissional, particularmente dos CP e dos cursos mais 
estigmatizados, a maioria dos alunos que não reprovou ou frequentam a área 
da informática ou pretendem continuar a estudar.” 
 

Por outro lado, as expectativas dos distintos grupos sociais são, ainda, 

condicionadas, em função do sucesso experimentado naquele que identificam como 

grupo social de pertença, do que resulta, por assim dizer, um fenómeno de ajustamento e 

constrangimento dos correspondentes resultados.  

A distância entre o capital cultural da família de origem, nomeadamente linguístico, 

e a linguagem adoptada na comunicação pedagógica tem, aliás, amplas repercussões no 

sucesso escolar. Note-se que a escola ao perfilar objectivos de homogeneização, visto 

caber-lhe, por definição, a promoção de princípios igualitários, e cujo exercício de 

aplicação prática, porventura, mais paradigmático, se exprime através da adopção de 

currículos comuns, privilegiou uma cultura, atitudes e comportamentos habitualmente 

mais coincidentes com a experiência dos indivíduos das classes sociais média e alta. 

 

“A escola ao pretender ser lugar de uniformização introduziu currículos 
universais, conotados com um perfil médio de aluno e privilegiando o saber 
clássico e enciclopédico… Se estas exigências podem ser satisfeitas pelos 
alunos vindos das classes médias e médias-altas por os códigos linguísticos, 
as posturas estéticas e os interesses estarem consonantes, o mesmo não se 
passa com os originários das classes baixas. Estes, para lá de uma definição 
de futuro mais limitada, são portadores de códigos linguísticos, de saberes 
práticos e posturas estéticas não privilegiadas pela escola. (Martins, 1996:174-
175) 
 
 
Desta forma, o paradigma vigente ignora as “realidades portuguesas”, pois exclui 

tudo o que lhes é particular, quer porque não seja relevante, quer porque possa constituir 

uma ameaça, para o modelo ou dinâmica de mobilização social preconizado, ou, ainda 

simplesmente, porque possa ser concebido como resquícios de uma cultura obsoleta que 

urge erradicar ou percepcionado, nas palavras de Antunes (1994:104), como ““atraso” 

que deve ser extirpado”. 

Para autores como Louis Althusser (1974), a escola, na sociedade capitalista, 

contribui para a reprodução das condições materiais de existência e para a continuidade 

do modelo social vigente. Com efeito, se por um lado proporciona os saberes necessários 
                                                                                                                                                                                
suportada por um quadro teórico e respectiva verificação empírica, admitimos, de facto, como hipótese que 
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ao desempenho dos mais distintos papéis sociais, o dito “saber, saber”, por outro é o 

espaço, por excelência, de acesso a uma espécie de “código de conduta” ou ao “saber 

estar” necessário e devidamente ajustado à integração/aceitação desses mesmos papéis 

sociais, isto é, aos respectivos níveis de subordinação/comando na hierarquia da 

produção. A sua intervenção ocorre, por conseguinte, a dois níveis, na medida em que 

dota os indivíduos das qualificações técnicas, mas também das qualificações ideológicas 

mais ajustadas, para cada caso, à natureza da posição social a ocupar. 

Na prática, esta reprodução técnica e ideológica das condições de 

dominação/subordinação resulta, grandemente, da forma como se organizam os 

currículos, das práticas pedagógicas adoptadas, dos valores difundidos e, muito 

particularmente, da estrutura evidenciada pelo sistema escolar. 

A existência de sistemas duais, ou seja; de duas vias de escolarização separadas e 

estanques poderá, em certa medida, acentuar esse papel atribuído, à escola, por autores 

como Bourdieu e Passeron (s.d.), na medida em que teoricamente “canalizam” os 

indivíduos em função do status social, ora para um, ora para outro e, posteriormente, os 

conduzem a lugares opostos na divisão do trabalho, reproduzindo-se, assim, o clássico 

modelo social em que se verifica a dominação da burguesia sobre o proletariado.  

Por outro lado, o currículo, enquanto via privilegiada de que a escola, instância de 

sociabilização, por excelência, dispõe, para cumprir com as suas funções de 

homogeneização e de diversificação, constitui um instrumento de importância capital na 

“formatação” da sociedade futura. Efectivamente, o currículo comporta muito mais do que 

uma elencagem de conteúdos a transmitir, na relação de ensino-aprendizagem, 

corresponde sobretudo a um instrumento que propicia a interpretação sobre o lugar de 

cada um no contexto sócio-económico em que se insere: o papel do homem, da mulher e 

das crianças na sociedade, conceitos sobre a hierarquia das instituições…Assume-se, 

desta forma, como um projecto e prática social responsável, segundo autores como 

Quivy e Campenhoudt (1998:93) pela reprodução ideológica, dada a intensidade com que 

“…contribui para assegurar uma certa ordem social, transmitindo às novas gerações as 

concepções dominantes da vida em sociedade.” 

Considerado o currículo como um “produto” da política de ensino, entendemos ver 

esta ideia corroborada por Sérgio Grácio (1992:311), quando afirma:  

 

“Tomadas no seu conjunto, as medidas, e as omissões, na política de ensino 
estão em geral orientadas – na intenção que lhes presidiu e nos seus efeitos 
práticos – para a reprodução do poder do pessoal politico dirigente: em cada 

                                                                                                                                                                                
os níveis de exigência e qualidade de ensino, com a dita massificação, tenham sido prejudicados. 
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época, de acordo com as características macrossociais e a correlativa 
experiência dos agentes e de acordo com o sistema político, tendem a realizar, 
através da sua esfera própria, formas de integração social que, enquanto tais, 
necessariamente contribuem para aquela reprodução.”  
 
Em teoria, a escola parece, pois, exercer um duplo papel: o de integrar activamente 

os indivíduos na sociedade, mormente, na sociedade produtiva, e, simultaneamente, o de 

lhes atribuir, por essa via, um determinado lugar na estrutura social, assegurando a 

interiorização de um determinado conjunto de valores e de regras sociais que em muito 

contribuem para a preservação do status quo da estrutura vigente, validando, assim, os 

papeis de cada um e de todos nessa mesma estrutura. Perspectivada por grupos sociais 

dominantes, reproduz, por conseguinte, uma realidade cultural que resulta de um dado 

contexto social e histórico, ou seja, das dinâmicas sociais que se geram num 

determinado tempo e espaço. 

 

”A escola e família têm assim um papel decisivo na produção de uma rede 
subtil de diferenciações simbólicas e contribuem para a reprodução de um 
complexo sistema de castas aberto.”(Bowles e Gintis, 1972: 127-128) 
 

Contudo, se de facto a política de ensino ficou, ao longo da nossa história, 

praticamente à mercê dos referidos grupos sociais dominantes, também teremos de 

admitir, face ao que conhecemos dessa história, que, efectivamente, o “pessoal político 

dirigente” não terá sido confrontado com grandes resistências, a não ser a que os alunos 

e as organizações de engenheiros, designadamente engenheiros técnicos, foram fazendo 

e de que são exemplo as reacções manifestadas por parte dos II’s contra a sua 

conversão em ISE’s, na sequência das quais, o Estado terá decidido criar os “cursos de 

estudos superiores especializados”, solução que poderemos considerar de compromisso 

e indutora de nova fase de tréguas. 

Na verdade, nem nunca houve por parte das empresas, principais visadas pela 

tipologia de formação proporcionada e pelos eventuais desfasamentos entre os 

“conteúdos” transmitidos e as competências consideradas, em cada momento, 

necessárias, a institucionalização de qualquer tomada de posição que, enfim, traduzisse 

ou exprimisse um carácter de desagrado com o rumo dessas políticas educativas, por 

outras palavras, a mínima reacção no sentido de fazer frente aos interesses, recursos 

cognitivos e ethos desse grupo de decisores. Não obstante a Associação Industrial 

Portuguesa (AIP), a dado momento, ter tomado partido a favor dos engenheiros técnicos, 

ao revelar-se subscritora da ideia de que se lhes deveria atribuir bolsas, no sentido de 

estes terem acesso a estudos complementares no estrangeiro, este foi um episódio sem 
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precedentes, tendo os empresários, de resto, evidenciado, em todos estes processos, no 

âmbito da esfera do ensino, o maior dos alheamentos ou aquele que poderemos 

classificar como um estado da mais profunda apatia pelo “curso das coisas”. 

 

“A reduzida predisposição dos empresários convergiu aliás – durante quase 
meio século – com a própria concepção e prática sobre o papel do Estado no 
Estado Novo.” (Grácio, 1992:311) 
 
Paralelamente à ideia de que as oportunidades já não são à partida iguais, ou seja, 

de que o capital cultural e económico das famílias condiciona o grau de sucesso e 

permanência na escola, bem como todo um conjunto de escolhas relativamente aos 

percursos dos indivíduos, outros investigadores preconizam, todavia, a existência de um 

amplo campo de manobra, ou dito de outro modo; uma considerável margem de 

autonomia em que professores e alunos podem intervir contrariando, de alguma forma, 

este papel determinista e “castrador” imputado à escola. De facto, ainda que 

influenciados nas suas interpretações pelas posições que ocupam na estrutura social, 

pelas vivências que têm, etc., estas tendem a ser distintas, assistindo-se, em certa 

medida, à reconstrução daquele que é o currículo formal e ao surgimento de leituras 

(currículo oculto) que poderemos considerar, face às respectivas especificidades, como 

“discursos locais”. 

Aliás, o jovem em formação é, também ele, um sujeito activo que dada a 

impossibilidade, num dado momento, de poder decidir, pode reagir por oposição ou 

“boicote”.  

Neste sentido, poderemos considerar a escola, por um lado como um locus 

privilegiado de reprodução das ideias e valores dominantes num determinado contexto 

histórico-geográfico20 e, por outro, como um espaço de produção na medida em que os 

seus actores sociais, os interpretam e transformam, dentro de um quadro de relativa 

autonomia. 

Por outro lado, Raymond Boudon (1979), autor que enfatiza o papel do indivíduo, 

considerando que as suas acções são movidas por finalidades e, portanto, dentro de uma 

racionalidade e de uma autonomia próprias, rejeitando, assim, a supremacia do poder da 

influência de instituições como a escola e a família sobre as decisões do indivíduo, ou 

seja, a eficácia da sua função inculcadora, preconiza que os sujeitos da acção social são 

                                                           
20 Note-se que o currículo resulta de uma selecção de conteúdos levada a cabo por indivíduos que partilham 
ideologicamente, em termos globais, das convicções dos governantes em exercício, em cada momento, 
assumindo-se, assim, como um instrumento estratégico para a construção de opiniões, atitudes e 
comportamentos dos distintos grupos sociais e do indivíduo, enquanto tal.    
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condicionados, por um conjunto de factores que ora facilitam, ora dificultam ou 

inviabilizam, mesmo, determinadas opções. Neste sentido, o referido autor considera que 

a sociedade é um conjunto de interacções ou de interdependências que advém, 

precisamente, das várias decisões e acções que cada um autonomamente adopta, sendo 

que as referidas decisões assentam em critérios, eminentemente, economicistas de 

ponderação dos custos, riscos e benefícios, tomadas à luz de uma perspectiva objectiva, 

mas também subjectiva porque, ainda assim, condicionada pela proveniência social do 

indivíduo, ou grupo de pertença e, ainda, por factores que se lhe encontram associados, 

tais como, capital económico e capital cultural.  

Raymond Boudon ainda que ciente de que a acção dos indivíduos, como partes 

integrantes de sistemas de acção ou de interdependência, se encontra balizada por todo 

um conjunto de constrangimentos, não só recusa uma relação determinista das 

estruturas sobre os indivíduos como lhes confere uma considerável capacidade de 

intervenção.  

Noutra perspectiva, e ainda que se considere que os comportamentos dos 

indivíduos, em geral, obedecem a uma dada racionalidade, dado serem orientados para 

uma ou mais finalidades, pressupõe-se que essa racionalidade seja de tipo complexo, 

considerando-se, mesmo, a existência de vários tipos que a cada momento e em cada 

situação são “chamados” para explicar um determinado tipo de acção ou comportamento. 

 
“O insucesso pode ser quer uma experiência interessante numa estratégia ou 
num projecto pessoal, quer a manifestação da recusa de um sistema autoritário 
e ultrapassado, no qual os repetidos fracassos constituem a estratégia mais 
racional para se ser rejeitado.” (Quivy e Campenhoudt, 1998, 95)21 

 
Neste sentido, as representações sociais desempenham um papel fundamental nos 

processos de tomada de decisão. Aliás, se por um lado, tanto o modo como 

interpretamos a interacção social, como as imagens que retemos relativamente ao 

padrão de comportamentos e estereótipos valorizados socialmente, ou seja, todo um 

vasto conjunto de informações relativas à vida quotidiana, nos oferece indicadores 

relativamente ao maior ou menor grau de oportunidades de sucesso de que dispomos, 

poderão, por outro, à partida, refrear expectativas e ambições e, por conseguinte, 

condicionar o futuro objectivo de cada um. 
                                                           
21 Cada uma destas correntes de pensamento insere-se, naturalmente, dentro de um determinado contexto 
sócio-económico. Enquanto que a primeira surge por volta dos anos 60 e 70, como reacção à sociedade 
liberal e capitalista emergente, a segunda surgiu, sobretudo, na década de 80 em pleno auge da 
racionalização económica e de reserva quanto ao papel do Estado-providência. Por último a que confere 
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As representações sociais, correspondem, assim, a um conhecimento socialmente 

construído e partilhado. Sem prejuízo do grau de influência que os contextos evidenciam 

na estruturação desse conhecimento, este assume-se, particularmente, como o produto 

das configurações mentais características dos grupos sociais de origem dos sujeitos22 

que garantem, dessa forma, e ainda que dentro de determinados parâmetros, uma visão 

mais ou menos comum a cada um desses mesmos grupos, inserindo-os, por um lado, no 

todo que é a estrutura social, e orientando globalmente, por outro, a sua conduta no 

conjunto das relações sociais.  

 

“Ao recorrer ao habitus de classe e ao sentido prático que se encontra no 
princípio do seu funcionamento, está-se em condições de compreender que o 
agente social reage às situações nas quais se encontra colocado de maneira 
regulada e concertada ao mesmo tempo que vai tendo a ilusão de 
improvisação.” (G. Liénard e E. Servais, 1975 in Sérgio Grácio e Stephen 
Stoer, 1982:81) 
 

Por outro lado, a ascensão social experimentada por um número crescente de 

indivíduos, também, poderá ter sido um dos factores com maior responsabilidade no 

aumento generalizado das expectativas. Os comportamentos que adoptamos variam em 

função das imagens reconstruídas ou matizadas em função dos distintos contextos em 

que os sujeitos inter-agem.  

De facto, considerando que as estruturas sociais evoluem em ritmos desiguais e 

evidenciam, portanto, um dinamismo próprio, a imaginação ou projecção sobre o futuro, 

por parte de uma sociedade ou de um grupo, assume-se, também esta como um 

fenómeno heterogéneo. 

Conforme afirma Moscovici23 (1960):”la représentation sociale est déterminée par la 

structure de la société où elle se développe” (1960, 337). Posição de equilíbrio perfilha, 

igualmente, Vala (1996 :378) quando preconiza que:  

 
“As representações sociais, como processo de conhecimento socialmente 
partilhado, se, por um lado traduzem e elaboram a diversidade de posições e 
projectos sociais, sofrem, por outro lado, a influência de configurações culturais 
dominantes que são um efeito da relação de forças que integram a dinâmica 
social e da pressão para a hegemonia e homogeneização de certas 
representações sociais.” 

                                                                                                                                                                                
autonomia aos próprios agentes em formação até ao limite de os responsabilizar pelo seu próprio insucesso, 
corresponde a uma ideologia mais conforme com alguma sensibilidade social e política mais recente. 
22 Que passa pela consciência dos pontos que os separam ou aproximam de outros grupos, das clivagens 
sociais existentes com esses outros grupos, a posição ocupada na hierarquia social... 
23 Autor que rejeita a ideia de um determinismo entre organização social e modo de conhecimento, bem como 
o economicismo e as ideias dogmáticas tradicionalmente associadas a Marx, preconizando, antes pelo 
contrário, que cada domínio intelectual comporta uma certa “dosagem” de autonomia. 
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Assim, não será, de todo, displicente referir que a partilha de esferas de acção, e de 

que é exemplo a escola, entre as diversas categorias de sujeitos, viabiliza a proximidade 

social, na medida em que as referências para cada uma podem diferir daquela que era a 

sua categoria de origem. A escola parece, assim, “ganhar terreno” face à família, 

enquanto agente mediatizador das escolhas dos alunos. De facto, se é verdade que a 

escola perpétua a estrutura social vigente, também ela é um instrumento de 

sociabilidade, por excelência, a partir do qual se pode não só tomar contacto como, 

inclusive, adoptar modelos distintos daqueles que a herança familiar proporciona; 

gerador, por conseguinte, de todo um conjunto de expectativas por um lado e 

apaziguador de diferenças, por outro.  

 
“A intensidade da circulação da informação sobre as diversas categorias de 
indivíduos susceptíveis de servir de referência e a amplitude das redes de 
interacção entre os agentes favorecem a escolha de grupos de referência, bem 
como a ilegitimidade da estratificação social, na medida em que tende a anular 
as fronteiras subjectivas entre os grupos.” (Grácio, 1992:166-167) 
 

Ideia que o autor reforça quando afirma: “ O aumento do interclassismo do meio 

escolar multiplicou igualmente as referências favoráveis à formação de aspirações.” 

(1992:215)  

Deste modo, e sem prejuízo de partilharmos pontos de vista como o de Natália 

Alves (1998:58), quando afirma:  

 

“...a situação em que os jovens se encontram perante a escola varia de uma 
forma significativa segundo o nível de habilitação escolar dos progenitores, isto 
é, o número de inquiridos que partilha entre si a condição estudantil aumenta 
na razão directa do capital escolar dos respectivos progenitores. Desta 
maneira, à medida que os títulos escolares certificam níveis de habilitação mais 
elevados, também a percentagem de respondentes que afirma ser estudante 
aumenta.” 
 
Admite-se que a escola se possa assumir, em certa medida, como um “espaço” 

com potencial para diluir as “desigualdades” económicas e culturais da família de origem, 

ainda, que, todavia, insuficiente para dissipar os efeitos produzidos, sobretudo por esta 

última, quer sobre o grau de sucesso escolar, quer numa fase subsequente, sobre o grau 

de sucesso com que ocorrem, quer o ingresso, quer a progressão no mercado de 

trabalho, não só pelo facto de o primeiro ser, naturalmente, premiado24, como também 
                                                           
24 O trabalho empírico realizado por Luísa Cerdeira em 1999 evidencia que a taxa de desempregados é mais 
elevada nos alunos com classificações mais baixas e que, pelo contrário, essa taxa vai reduzindo à medida 
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pela circunstância de no processo das trajectórias profissionais intervirem, conforme 

tivemos já oportunidade de referir, critérios de selecção menos objectivos que se 

prendem com características pessoais dos candidatos, também elas, grande parte das 

vezes, condicionadas pela proveniência familiar. 

Na verdade, se por um lado, os resultados apurados pelo estudo empírico 

preconizado por Natália Alves, relativo à Universidade de Lisboa, a que tivemos já 

oportunidade de nos referir, bem como outros, como o desenvolvido por entidades como 

o Conselho Nacional de Acção Social do Ensino Superior (CNASES) ou até mesmo pela 

Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES), relativamente às condições socieconómicas 

dos estudantes do ensino superior em Portugal25, parecem indiciar o alargamento do 

leque de origem social das famílias dos estudantes, denunciam, porém, a permanência 

de uma sobrerepresentação, no sistema de ensino superior, de famílias com capital 

escolar e/ou económico elevado. (Cerdeira, 1998:171) 

Neste sentido, poderemos concluir que se por um lado a massificação escolar e o 

acesso generalizado ao sistema de ensino superior, contribuíram de forma positiva para 

uma certa mobilidade social, seja no sentido horizontal, seja no sentido vertical, por outro, 

são fenómenos, por si só, insuficientes para extinguir as clivagens existentes na estrutura 

social e aos quais se podem atribuir responsabilidades pelo fenómeno da perda de 

estatuto dos diferentes graus académicos e, inclusive, de algumas profissões.  

Não deveremos, pois, perder de vista, e de acordo com as teorias preconizadas por 

autores como Bourdieu, Passeron e Raymond Boudon, relativas às transformações da 

estrutura social, que tanto a família, como a escola são as instituições que desempenham 

um maior número de funções de entre as que visam, quer a integração no meio em que 

nos inserimos, quer a identificação com o grupo de pertença, bem como a criação das 

imagens que construímos sobre o nosso lugar na estratificação social e a partir das quais 

delineamos rumos ou perspectivas escolares e profissionais possíveis, ou, 

                                                                                                                                                                                
que as classificações vão subindo, não se verificando um único desempregado entre os alunos com 
classificações finais de curso superiores a 16 valores. 
25 Nos itens relativos à família, contextos e recursos, detectamos que a condição perante o trabalho de 
inactivo, designadamente a categoria de outros inactivos, e muito em particular o trabalho doméstico é muito 
mais evidente no caso das mães dos alunos do ensino superior politécnico do que no caso das mães dos 
alunos do ensino superior universitário. Por outro lado, a categoria socioprofissional dos operários, 
correspondente aos pais e às mães dos alunos, evidencia já um peso considerável no ensino superior 
politécnico, o que se por um lado de acordo com o presente estudo dá conta de uma maior abertura do 
acesso ao ensino superior, por outro reflecte no seu interior a reprodução ou de acordo com o estudo da 
DGES (2005:36): “a persistência de processos de diferenciação, colocando os estudantes em diferentes 
qualidades de formação e, muitas vezes, consequentes oportunidades”. Além do mais, no que respeita às 
habilitações escolares, é também no ensino superior politécnico que se denota maior abertura no 
recrutamento social. De acordo com o referido estudo 63% das famílias de origem não têm mais do que o 
ensino básico. No que respeita aos rendimentos familiares também é o ensino superior politécnico que acolhe 
o maior número de estudantes cujas famílias têm menos recursos financeiros. 
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previsivelmente, alcançáveis, porque compatíveis com esse mesmo lugar. As decisões 

relativamente ao trajecto escolar variam, pois, em consonância com essa percepção, ou 

seja, com o grau de expectativas que as famílias nutrem, face ao futuro sócio-profissional 

da descendência, construída a partir das naturais clivagens de cultura de classe a que 

pertencem e das condições objectivas de que dispõem para as concretizar.  

Situação ligeiramente diversa, na opinião de Sérgio Grácio (1992), poder-se-á 

encontrar nos EUA, onde segundo este autor, ainda que subsistam as diferenças em 

bem-estar e poder, que ocorrem em outras sociedades industriais, a mobilidade social 

assentará em critérios mais objectivos e, assim sendo, em comportamentos padrão 

menos discriminatórios. De facto, os movimentos de ascensão social, por parte de 

membros dos estratos baixos, resultam essencialmente das competências adquiridas, ou 

seja, de aspectos eminentemente utilitaristas, daí que haja, ainda, maior apreensão e 

envolvimento nos processos de definição das estratégias para o efeito. 

 

 

4. As representações sociais do ensino de matriz técnica: um espaço de 
intersecção entre os níveis de ensino secundário e superior 

 
Considerando, como pressuposto deste trabalho, e com base nas conclusões 

apuradas, a partir de estudos efectuados no âmbito do ensino secundário, que o valor 

social das diferentes certificações, independentemente do seu carácter funcional, 

abordagem que viremos a desenvolver no Capítulo que se segue, se apresenta 

diferenciado entre si, ideia que Martins (1996:169), aliás, deixa bem expressa ao afirmar: 

 
”É evidente que as credenciais se encontram fortemente estratificadas, 
sobretudo quanto ao estatuto que possuem (…) considerando o ensino 
intermédio há, desde logo, que distinguir o diploma de um curso profissional do 
de um técnico-profissional e ainda, dentro deste, é diferente o diploma de 
informática do de mecânica ou construção civil. Neste sentido, as credenciais 
educativas, mais do que as qualificações que conferem, têm influência 
significativa na estratificação e mobilidade.” 
 
Parece-nos legítimo preconizar, para o ensino superior, a reprodução do fenómeno 

de correlação percebido, ao nível do ensino secundário, entre a qualidade das 

representações sociais construídas e o grau de incidência da componente cultural nos 

currículos das distintas áreas científicas e cursos respectivos. Admite-se, pois, com 

efeito, que a lógica em que assenta a hierarquização ocorrida ao nível do ensino 

secundário entre uma formação de cariz mais “liceal” e uma outra de cariz mais técnico 
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tenha sido, igualmente, transposta para o ensino de nível superior, no sentido de uma 

estigmatização do subsistema politécnico que se assume, pois, por oposição ao 

subsistema universitário, como o “braço” mais técnico do sistema de ensino superior, em 

Portugal. Note-se que, de acordo com os resultados obtidos por Carlos Dias (1998:186), 

o subsistema de ensino superior politécnico não terá sequer atingido prestígio suficiente 

junto de alunos que, no nível de ensino secundário (à data do trabalho empírico 

realizado), frequentam os CT, isto apesar das afinidades que as estruturas curriculares 

destes dois tipos de ensino possam evidenciar e, por conseguinte, da ideia de 

continuidade que mais ou menos implicitamente lhes possa estar associada. 

Além do mais, e sem prejuízo de aos seus currículos poder corresponder uma 

componente mais técnica, mais ligada à prática, até pela vocação que na essência lhe 

assiste, e sobre a qual tivemos oportunidade de nos debruçar com algum detalhe, no 

Capítulo I deste trabalho, a circunstância de o ensino superior politécnico ter tido origem 

na conversão de algumas escolas de ensino médio poderá ter contribuído para criar, no 

subconsciente colectivo, a imagem de um ensino “de segunda categoria”. Admite-se, 

pois, como hipótese que o referido processo histórico tenha interferido no alargamento de 

uma imagem social, - tradicionalmente, estigmatizada  e associada ao ensino secundário 

de perfil técnico, - ao nível do ensino superior de tipo politécnico. Sérgio Grácio (1998:71) 

assume, precisamente, esta posição ao afirmar: 

 

“Esta ideia de instituições antepassadas de outras remete afinal, para além do 
paralelo entre os conteúdos de ensino e a natureza das formações, para a 
noção de uma posição semelhante na hierarquia das instituições de ensino, em 
momentos diferentes do tempo.”  
 
De facto, também as instituições de ensino ocupam posições numa estrutura 

hierárquica, que grosso modo parece obedecer a uma lógica em que as que ministram o 

conhecimento científico se encontram no topo e as que ministram o conhecimento técnico 

se encontram ao serviço do primeiro. Neste sentido, muitas das transformações por que 

passam têm a ver com as lutas que levam a cabo, frequentemente travadas entre si, e 

junto dos poderes públicos, para manter ou melhorar as suas posições, uma vez que o 

estatuto social presente e futuro dos seus professores e dos seus alunos depende 

estreitamente dessas posições. 

Refira-se, ainda, a este propósito que as opiniões emitidas sobre o subsistema de 

ensino politécnico parecem tendencialmente assentar numa lógica comparativa face ao 

ensino universitário e da qual resulta a relegação daquele tipo de ensino para um 

segundo plano: 
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“Quem se der ao cuidado de observar os juízos formulados sobre o ensino 
politécnico, facilmente se apercebe que, quase sempre, os termos e a moldura 
de enquadramento desses juízos se situam numa lógica comparativa com o 
ensino universitário, ignorando a identidade própria do ensino politécnico. 
Partindo, assim, de um vício original de análise, não surpreende que a “imagem 
social” do ensino politécnico tenha surgido, muitas vezes, como representando 
um “ensino universitário de segunda classe”, ainda que, hoje em dia, essa 
imagem comece a dissipar-se pela afirmação dos seus diplomados e pelo 
reconhecimento de uma boa adaptação profissional em diversos domínios de 
actividade.” (Simão e Costa, 2000:41). 
 
Ainda que o presente trabalho tenha como objecto de estudo o ensino superior 

politécnico, dados os espaços de intersecção que se vislumbram entre este tipo de 

ensino e o ensino técnico, - não só pela proximidade dos paradigmas que lhes assistem, 

como pela circunstância de as raízes do primeiro terem tido origem no segundo, e, ainda, 

pelo potencial que os dois evidenciam face a um processo de maior articulação entre si, - 

iremos, no âmbito deste ponto, ressaltar alguns dos enquadramentos politico-sociais que 

mais efeitos terão produzido sobre este último, ora conferindo-lhe maior protagonismo, 

ora contribuindo para o  depreciar; ora aproximando-o aos intentos da sociedade, ora 

afastando-o, inserindo-o, neste caso, num típico modelo de “autoritarismo dirigente”, que 

corresponde, grosso modo, à tentativa, por parte das elites dirigentes, em impor um 

modelo, à partida, mais consonante com a clássica divisão da estrutura social - e, 

sobretudo, avaliar de que forma é que a procura se comportou face à oferta disponível, 

em cada momento. Em suma, obter, - a partir das ilações retiradas relativamente a um 

subsistema que, muito embora, distinto e com origens muito anteriores, evidencia um 

conjunto de características comuns e se encontra, já, consideravelmente estudado por 

diversos autores - coordenadas que nos permitam analisar, reflexivamente, e de uma 

forma mais estruturada, os dados, que perspectivamos recolher, no âmbito do estudo 

empírico a realizar, sobre as representações sociais do ensino superior politécnico, em 

Portugal. 

Efectivamente, os resultados obtidos na sequência da realização de estudos, ao 

nível do ensino secundário, sugerem-nos a relegação do ensino técnico e profissional 

para um segundo plano, isto por oposição ao “liceal” e, no âmbito do primeiro, a 

existência de uma considerável estratificação quanto ao tipo de diplomas atribuído (se é 

profissional ou técnico-profissional), bem como no que concerne às diferentes áreas a 

que se reportam. Veja-se, a título de exemplo, as conclusões apuradas por Dias 

(1998:204) que se por um lado, atestam o menor volume de procura do ensino técnico e 

profissional, equacionando-se, neste ponto, esta questão numa vertente, eminentemente, 
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quantitativa, por outro, a posicionam ao nível de classes médias baixas e baixas, uma vez 

que se constata a ausência de indivíduos provenientes de agregados familiares 

pertencentes a grupos sociais mais elevados, designadamente, com reconhecidos 

estatutos profissionais, habitualmente, conotados com as profissões liberais, quadros 

superiores de empresas e empresários com mais de dez trabalhadores, isto, portanto, 

numa perspectiva já mais qualitativa. Por outro lado, também no que respeita às 

habilitações académicas, é escasso o número de pais que são detentores de 

certificações de ensino de nível superior.  

Como agravante, a considerável taxa de reprovações, por parte dos alunos, no 

primeiro ano de frequência, indicia que a procura de uma via de ensino de carácter mais 

técnico possa estar correlacionada, quer com um baixo capital económico, quer cultural, 

este último, inclusive, habitualmente, conotado com estratos sociais da base da pirâmide 

da estrutura social e responsável, em quota parte, pelos fracos níveis de sucesso escolar. 

Aliás, é, precisamente essa a conclusão a que chega Carlos Dias (1998), no seu trabalho 

empírico realizado em duas escolas secundárias urbanas: uma delas, um antigo liceu e a 

outra, uma antiga escola comercial e industrial, quando encontra, através da frequência 

dos dois estabelecimentos, um fenómeno de continuidade relativa, quer no que respeita à 

origem social das famílias dos alunos de cada uma das escolas, quer, ainda ao estigma 

associado à “velha” dicotomização teoria versus prática. 

Verifica-se, ainda, dentro deste quadro de referência, que quanto mais 

estigmatizada for a área de formação, maior será o número de alunos que albergará 

oriundos de grupos socialmente desfavorecidos ou com um passado escolar marcado 

pelo insucesso e, nesse sentido, que a escola não só reproduz a hierarquia social 

vigente, como a consolida, ainda que em determinados casos, favoreça não só a 

mobilidade de tipo horizontal, como também a de tipo ascendente, sobretudo junto de 

indivíduos provenientes de agregados familiares em que os seus elementos ocupem 

papeis sociais dotados de menor prestígio. 

 
“...o papel do ensino técnico e profissional pode, por um lado, ser objecto de 
alguma mobilidade ascendente para os alunos provenientes das classes 
camponesas e operárias e, por outro lado, evitar a mobilidade descendente das 
classes médias que não tiveram lugar no ensino superior ou, por alguma razão, 
o não escolheram.” (Martins, 1999:111) 

 

Esta tendência para a depreciação de um ensino de matriz mais próximo do das 

necessidades do tecido produtivo é, aliás, ancestral. Na verdade já no século XIX era a 

área das humanidades, designadamente, a da filosofia que detinha maior prestígio. 
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Outras como a da medicina e da engenharia só após a revolução industrial é que 

conquistaram algum reconhecimento social. Contudo, e sobretudo com a adopção do 

modelo de organização científica do trabalho, preconizado por Taylor (1970), autor a que 

tivemos já oportunidade de fazer referência, no âmbito do Capítulo anterior, o “fosso” 

entre a esfera conceptual e a esfera técnica (manual) foi aprofundado, ou seja; a 

diferenciação entre aqueles que optavam por um ensino em que eram, prioritariamente, 

orientados para um trabalho com elevado nível de qualificação e com suficiente 

autonomia técnico-simbólica e aqueles que escolhiam uma formação, através da qual se 

promoviam competências, mais compatíveis com desempenhos de índole mais técnica, e 

com um maior grau de subordinação, acentuou-se. De facto, enquanto que os 

descendentes da aristocracia e da alta burguesia eram, incisivamente, estimulados na 

vertente intelectual e moral (humanista)26, os filhos da pequena e média burguesia 

(classes sociais de origem popular urbana e classes rurais de maiores aspirações) eram 

preparados para a vida prática. Tal divisão foi, naturalmente, reforçada pela circunstância 

de o prestígio das instituições, em geral, se encontrar bastante condicionado pelo número 

de indivíduos e pela classe social dos que lhes conseguem aceder. 

O reconhecimento social do diploma “liceal”, tradicionalmente, valorizado pela 

credencial cultural que oferece27, origina, assim, uma procura muito superior à do ensino 

técnico. Aliás, citando Grácio (1992:138): “…a evolução da frequência exibe o contraste 

brutal que separa o crescimento dos dois ramos do ensino secundário…” , isto apesar de 

este último ter um valor profissional mais adequado às exigências do emprego e se ter, 

paulatinamente, aproximado do primeiro, no que respeita aos conteúdos ministrados.28  

 
“O paradigma liceal tem uma tradição, um peso, uma força, tão grandes na 
estrutura e no funcionamento da escola, que as medidas legislativas e 
organizativas não o conseguiram erradicar, pesem embora as declarações 
oficiais de intenção a tal respeito.” (Pires, 1988:36) 
 

                                                           
26 Hoje a área científica das letras, humanidades e, genericamente, das ciências sociais encontra-se, 
genericamente, mais conotadas com as classes sociais mais baixas. 
27 De acordo com Azevedo (2000:90), e com base nos pressupostos preconizados por Lillis e Hogan (1983), 
“o problema residirá no tipo de expectativas que foram historicamente fomentadas “acerca do que constitui o 
conhecimento escolar válido.” O processo legitimado de escolarização parece colocar barreiras sérias aos 
ensinos técnico e profissional. “A evidência africana parece sugerir que a “educação” é vista como bastante 
restringida ao ler e escrever e à educação académica.” O desenvolvimento de habilidades profissionais 
ocorre “naturalmente” no exercício profissional e não na escola. Nesta ordem de ideias, o ensino profissional 
“corre sempre o risco de ser visto como uma extensão ilegitimada do conceito de “educação” e as escolas 
profissionais correm risco idêntico.” 
28 De facto, o ensino técnico de outrora obedecera a um modelo cujo currículo assentava numa componente, 
predominantemente, oficinal e, por conseguinte, muito mais vocacionado para formar operários, operários 
especializados ou trabalhadores de serviços habilitados a exercer todo um conjunto de actividades que 
implicam destreza manual, orientando-se, consequentemente, para grupos socialmente menos favorecidos. 
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O crescimento de ensino “liceal” de natureza particular, atesta bem, aliás, a 

incapacidade por parte do ensino oficial em dar resposta à procura verificada. 

Ressalte-se, todavia, o sucesso experimentado pelo ensino técnico nas décadas de 

70 e 80, durante as quais este se revelou um evidente meio de ascensão social, não só 

para os que se encontravam em situação de imobilidade social por duas gerações, como 

também para aqueles que, embora à segunda geração já tivessem ascendido 

socialmente, visavam a manutenção das posições conquistadas. Se acrescermos aos 

referidos efeitos, o importante papel que desempenhou no sentido de refrear a procura do 

ensino liceal e, por essa via, conter, dentro de certos parâmetros, as expectativas de 

ascensão social, compreender-se-á, seguramente melhor, ainda que considerado, quer 

do ponto de vista curricular, quer do ponto de vista social, como uma via de ensino 

menos nobre, a razão pela qual terá gozado de uma imagem positiva junto de grupos das 

mais diversas classes sociais, durante cerca de vinte anos.  
 
“A expansão do ensino técnico elementar favorecera sem dúvida, e continuava 
a favorecer na época a sua percepção como uma via de promoção social. Mas 
ao mesmo tempo, a crescente preferência popular pelos liceus concorria 
igualmente para acreditar a ideia de um ensino técnico discriminatório. A 
reduzida permeabilidade entre as duas vias e a precocidade, cada vez maior 
na própria medida do crescimento escolar, da escolha entre elas, reforçavam 
as representações de uma divisão técnico/liceal obstáculo à realização da 
igualdade de oportunidades.” (Grácio, 1992:198) 

 
As manifestações mais expressivas da pressão social surtem efeitos a partir de 

1975/76, evidenciando o seu auge por volta de 1977/78, altura em que se verificou a 

supressão da diferença terminológica e física entre ensino técnico e ensino “liceal”, que 

correspondia simbolicamente à divisão social, passando, a partir de então, a adoptar-se a 

definição uniforme de escolas secundárias. A distinção formal entre ensino “liceal” e 

técnico manteve-se apenas para os estudantes-trabalhadores que frequentavam o 

regime nocturno. Procedeu-se, ainda, à reestruturação dos cursos complementares, 

eliminando-se as duas vias e introduzindo-se um tronco comum, que consistia na 

formação geral, uma formação específica e uma formação vocacional, esta última, 

concebida em função de um conjunto de domínios de actividade e de cursos do ensino 

superior, mas que, ainda assim, não apresentava qualquer carácter vinculativo 

relativamente ao futuro escolar dos alunos.  

Perspectivava-se a extinção de uma função algo redutora da escola enquanto 

agente responsável pela divisão social do trabalho e, nesse sentido, pela reprodução da 

estrutura social anterior e, por outro lado, que esta se assumisse como elo de ligação 

com o mercado de trabalho. 
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Através desta unificação e concretamente pela introdução de duas disciplinas 

“Educação Cívica Politécnica” e as “Ciências Sociais” procurava-se:  

 

“...contribuir para a superação da autonomia entre um saber alienado do seu 
investimento prático (dominante nos cursos liceais) e um fazer alienado do seu 
suporte teórico (dominante nos cursos técnicos)”. (Grácio, 1992:214-215) 

 
Assim sendo, parece-nos legítimo admitir que o sistema educativo, ao nível do 

ensino secundário, terá evoluído no sentido de se aproximar da procura social, durante a 

década de 70, não só pelos efeitos da reforma Veiga Simão, como pelos ideais 

democráticos assumidos a partir da revolução do 25 de Abril, que vieram, decididamente, 

reforçar a política de unificação e de exclusão do ensino técnico e profissional do ensino 

regular. 

Todavia, esta unificação do ensino, bem como a “licealização” tendencial dos seus 

conteúdos, vieram a revelar-se uma fonte de promoção de expectativas, para muitos com 

certeza excessivas e, por conseguinte, desfasadas quer das necessidades do país, quer 

das reais potencialidades de muitos que o frequentavam.  

Sérgio Grácio (1992) atribui, mesmo, à unificação do ensino, grandes 

responsabilidades pelas elevadas taxas de insucesso escolar, dado o desfasamento 

entre os objectivos e conteúdos curriculares deste ensino e as características culturais de 

grande número daqueles que o frequentam, o que, ainda segundo este autor, terá 

originado, inclusive, o abandono escolar por parte de indivíduos desprovidos de 

quaisquer conhecimentos e competências e, por conseguinte, sem qualquer potencial 

para serem devidamente rentabilizados pelo mercado de trabalho. Por outro lado, 

relativamente aos que subsistiram no sistema de ensino, também para muitos deles esse 

percurso se terá repercutido, ainda que, porventura, mais tarde, num ingresso no sistema 

de emprego de forma totalmente desqualificada.  

Efectivamente, as barreiras de acesso ao ensino superior, entretanto instituídas, - e 

já aqui identificadas, como o Serviço Cívico, o ano propedêutico e o 12º ano, - com vista 

a, senão conter, pelo menos adiar a entrada no ensino superior, dada a notória ausência 

de capacidade de resposta por parte deste sistema ao acentuado acréscimo da procura, 

vieram frustrar as expectativas de muitos que nele se foram mantendo. De entre as 

medidas mais eficazes, entretanto, adoptadas no sentido de refrear a procura do ensino 

superior, relembre-se a introdução de numerus clausus e a institucionalização de notas 

mínimas de ingresso, que não obstante, no ano lectivo de 1976/77, apenas terem visado 

os cursos de medicina veterinária e psicologia, logo se estenderam a todos os outros, 
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reforçando-se, assim, desta forma, a hierarquização das diferentes áreas científicas, dos 

cursos e dos estabelecimentos.  

A política de contest system implementada no ensino secundário passa, a partir de 

então, a esbarrar, à saída, numa politica de sponsored system aplicável ao ensino 

superior, algo incompreensível para aqueles que se vão mantendo anos a fio no sistema 

de ensino, porventura, no caso de alguns, simplesmente porque a isso foram obrigados. 

 
“O “drama” referido por Vítor Crespo e ao qual o ministro se mostrava tão 
sensível residia de facto na circunstância de o sistema de ensino oferecer por 
um longo período aos seus cada vez mais numerosos utilizadores que o 
percorrem até ao final do secundário uma experiência escolar de acordo com 
aquela imagem “aberta” frequentemente associada à natureza das nossas 
sociedades, para em seguida a desmentir abruptamente, com o duplo 
condicionamento à entrada no superior, afectando a própria entrada e a 
escolha dos estabelecimentos e dos cursos. (Grácio, 1992:218). 

 
De facto, se, por um lado, no âmbito do sistema de ensino, de nível secundário, ao 

abrigo de ideais igualitários, se ia pactuando e, porventura até, alimentando as 

aspirações individuais, a uma dada altura, por outro, face à notória incapacidade de 

albergar tão vasto número de candidatos, introduzem-se, no âmbito do ensino superior, 

“medidas de bloqueio”, no mínimo, desconcertantes, para todos os que nele se foram 

deixando ficar, por o percepcionarem como a “situação mais normal”, como um trajecto 

que não se punha sequer em causa. 

Com a reintrodução do ensino técnico, através do Despacho Normativo nº 194-A/83 

de 19 de Outubro, surgem os CP com a duração de um ano, seguido de estágio, 

vocacionados para a preparação de operários, bem como os Cursos técnico-

profissionais, com a duração de 3 anos, destinados a formar profissionais de nível 

intermédio. Do número de adesões aos diversos cursos técnico-profissionais poderá 

aferir-se, uma vez mais, que a ordem de preferências é coincidente com a hierarquia 

social das profissões. De facto, o curso mais escolhido, em 1984/5, foi o de técnico de 

electrónica, seguido do de técnico de informática e de gestão, em terceiro lugar o de 

técnico de informática e, com muito menos expressão, por último, os cursos de técnicos 

de agricultura, de obras e de cerâmica.  

 
“A ventilação por cursos desenha nitidamente uma hierarquia social no interior 
de cada categoria de cursos bastante conforme com a hierarquia social das 
profissões.” (Grácio, 1992:241).  

 



Capítulo III  185 

Com a promulgação da LBSE é consagrado um ensino básico universal, gratuito e 

obrigatório de nove anos e o 12º ano é integrado definitivamente no ensino secundário, 

que passa, desde então, a corresponder a três anos. Por outro lado, e como tentativa de 

se colmatar as lacunas do sistema de ensino, acima esboçadas, o ensino técnico-

profissional é diversificado e passa a ter lugar, quer no sistema regular, quer em outro 

tipo de estruturas, particulares ou públicas. (Martins, 1996:259).  

Com a reforma curricular de 1989 os CP foram extintos e os técnico-profissionais 

substituídos pelos CT, permitindo-se, aos alunos, a partir de então, optar entre 

paradigmas formativos distintos, ainda que a referida dicotomização, ou seja, a oferta de 

um ensino predominantemente orientado para a vida activa e outro para a prossecução 

de estudos, com os chamados Cursos Secundários Predominantemente Orientados para 

a Vida Activa (CSPOVA) ou CT, a corresponderem ao primeiro, e os Cursos Secundários 

Predominantemente Orientados para o Prosseguimento de Estudos (CSPOPE), a 

corresponderem ao segundo, nunca tivesse sido explicitamente assumida. Refira-se, 

ainda, a este propósito, o facto de ter sido, formalmente, constituída a Comissão de 

Reforma do Sistema Educativo (CRSE) dividida em dois grupos de trabalho: um, 

constituído por Fraústo da Silva, como coordenador, Roberto Carneiro, Tavares Emídio e 

Marçal Grilo, a quem foi atribuída a missão de rever o ensino básico e secundário, o 

segundo, coordenado por Joaquim Azevedo destinado a apresentar uma proposta de 

oferta de formação profissional que embora de carácter não regular, fosse sistemática. 

Da proposta formulada pelo primeiro grupo a que nos reportámos o ensino secundário é 

dividido em quatro áreas de estudo: Tecnológico-Naturais, Económico-Sociais, Estudos 

Humanísticos e Estudos Artísticos. Todas as referidas áreas integravam uma 

componente de formação geral, uma específica e uma técnica. A grande diferença 

curricular reside no facto de os CSPOPE apresentarem um peso superior na formação 

específica e os CSPOVA se encontrarem, particularmente, reforçados no que respeita à 

componente de ensino prático. A permeabilidade entre estes dois tipos de cursos 

encontrava-se, porém, assegurada através da já referida componente de formação geral 

que era comum a todas as áreas, bem como pela componente de formação específica 

que, no seu núcleo central, incluía um mínimo de duas disciplinas fundamentais também 

comuns às duas vias.  

 

“A permeabilidade assenta no pressuposto da natureza “aberta” das nossas 
sociedades, que a própria transformação social havia já na realidade imposto 
desde o início da década de 70 e que o regime saído do 25 de Abril 
consagrou.” (Grácio, 1992:290-291) 
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Com a reforma de 1989 e ao procurar adequar-se, o mais possível, o sistema de 

ensino aos interesses da procura, baniu-se uma política educativa, no ensino secundário, 

que poderemos considerar um protótipo de “sponsored systems”29 e alcança-se o 

expoente máximo do modelo assumido na viragem da década de 60 para a de 70. A 

partir deste período, que, por essa razão, poderemos considerar um marco histórico do 

ensino em Portugal, ter-se-á iniciado um trilho diferente, estabelecendo-se, 

gradualmente, uma ruptura com o paradigma em que até então assentaram as políticas 

educativas.  

Quem melhor terá conseguido expressar esta silenciosa revolução do ensino, esta 

profunda alteração ideológica, na opinião de Sérgio Grácio (1992:200), terá sido, o então 

director do Gabinete de Estudos e Planeamento (GEP), Fraústo Silva ao postular: 

 

“quando se projecta um sistema de ensino pode seguir-se “um de dois 
caminhos: podemos ter em conta a procura social ou o mercado de 
trabalho”…O sistema actual foi centrado sobretudo no mercado de trabalho e 
isto representa uma concepção ultrapassada pois cada qual deve seguir “a via 
que mais se coaduna com as suas inclinações.”  

 

De facto, tendo o Estado Novo correspondido a um regime profundamente 

autocrático, favorável a um estado generalizado de conformidade de cada um com a sua 

condição, ou, dito de outro modo; em que os indivíduos, de uma maneira geral, 

soubessem “viver habitualmente”, e, portando, refreador de expectativas e apaziguador 

de aspirações, o modelo escolar vigente, efectivamente, adequava-se-lhe, limitando-se a 

reproduzir, de forma cíclica, a estrutura social, ou seja; restringindo o poder político 

dirigente a uma elite minoritária, modelo que vem a ser, duramente, criticado, num 

contexto de considerável prosperidade económica, por uma burguesia assalariada, no 

seio da qual emergem, então, aspirações de ascensão social. 

As políticas de ensino, no âmbito do ensino secundário, terão evoluído, mais 

recentemente, no sentido de uma maior identificação com o volume e a estrutura da 

procura, em detrimento, porventura, da necessária articulação com o sistema que se lhe 

encontra a jusante, ou seja; o mercado de trabalho. 

Mesmo a formação de índole mais técnica que, entretanto, e após uma primeira 

fase em que é excluída do sistema oficial, se reinicia, - num quadro de oferta 

contemplador de modelos alternativos e, nesse sentido, inserida num espírito mais 

consonante com o sistema democrático, - veio a sofrer profundas remodelações com 
                                                           
29 Modelo que refreia as expectativas, canalizando, em idades muito jovens, os indivíduos para percursos 
escolares que os conduzem, inexoravelmente, para o desempenho de determinadas profissões ou funções. 
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vista a aproximar-se, crescentemente, de um paradigma de ensino de natureza, 

eminentemente, cultural, bem como a assegurar não só a permeabilidade entre o técnico 

e o “não técnico”, por assim dizer, como, ainda, a garantir o acesso ao ensino superior. 

Contudo, e na opinião de Martins (1996:164): 
 

“...existe pouca adequabilidade entre o nível da preparação no sistema 
educativo, as aspirações individuais com os lugares no sistema de emprego, 
verificando-se que as probabilidades de os jovens ficarem desempregados ou 
terem de ocupar um emprego de nível inferior às habilitações detidas ou às 
suas aspirações são bastante elevadas.”  

 

Ainda relativamente aos currículos dos Cursos Técnico – Profissionais, verificou-se, 

de facto, um acréscimo das componentes de formação geral e específica em detrimento 

do peso da componente prática. Estas medidas que integraram a então reforma curricular 

de 1989 visavam colmatar as fragilidades apontadas ao ensino técnico, nos moldes em 

que havia sido concebido com a reforma de 1983. Os trinta e três cursos técnico-

profissionais deram lugar a onze CT: Artes e Ofícios, Construção Cívil, 

Electrotecnia/Electrónica, Mecânica, Química, Design, Serviços Comerciais, 

Administração, Comunicação, Animação Social e Informática. Conseguiu-se, assim, 

efectivamente, reduzir o número de cursos existentes e evitar a dispersão curricular, criar 

espaços de formação comuns às duas modalidades, assegurando a transição entre os 

dois sistemas, conferir um maior equilíbrio ao peso das três componentes de ensino, 

definir as prioridades em termos de áreas de ensino, independentemente do pendor 

(mais científico ou mais técnico) que viesse a ser escolhido pelos alunos e, ainda, mais 

globalmente, transpor para Portugal os critérios europeus quanto aos perfis de formação 

e quanto à certificação.  

Verifica-se, através das alterações operadas, que a expectativa nutrida, pela CRSE, 

face à função social que a escola deveria desenvolver, assumia agora uma perspectiva 

muito mais cultural, no sentido de privilegiar a sua função integradora, através de uma 

formação mais abrangente, de largo espectro e, por outro lado, mais aberta às inflexões 

de percurso escolar, mudança de área, conferindo, desta forma, mais tempo e uma maior 

liberdade para se tomarem decisões mais conformes com a vocação de cada um, o que 

representa, naturalmente, uma transformação profunda se considerarmos que, ainda há 

poucos anos atrás, a opção entre ingressar no mercado de trabalho ou prolongar os 

estudos se fazia em idades muito jovens. Sem prejuízo do que vem de ser dito, o modelo 

de currículos ora proposto, parece segundo a opinião de Grácio (1986), Azevedo (1991) e 

                                                                                                                                                                                
Considerado responsável pela acentuada estratificação do modelo inglês. 
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Martins (1991) contribuir para o insucesso escolar, isto se considerarmos como 

pressuposto que os filhos de famílias socialmente desfavorecidas sentirão dificuldades 

acrescidas, dada a distância entre os códigos linguísticos do seu meio de proveniência e 

a linguagem escolar, agora com carácter predominantemente abstracto, visto que se 

privilegia uma formação de índole geral e específica. Neste sentido, os referidos autores 

preconizam que uma escola massificada, pautada quanto à concepção dos currículos e 

selecção de práticas pedagógicas, por um padrão médio de aluno, poderá apresentar-se 

desajustada ao desenvolvimento intelectual, físico e social de indivíduos provenientes de 

grupos sociais desfavorecidos, alheados de um quadro de referências que constitui para 

outros o seu mínimo de “bagagem cultural.” Se de facto esta reformulação é consentânea 

com os princípios definidos pela CRSE, no sentido de a escola assumir uma concepção 

de ensino de mais amplo espectro, por outro, esbarra em constrangimentos implicados 

com as propriedades escolares dos alunos. (Dias,1998:140) 

Em 1989 são, ainda, criadas - conforme tivemos já ocasião de referir, e na 

sequência da proposta formulada pelo segundo grupo de trabalho, - as Escolas 

Profissionais circunstância que “veio provocar um reajustamento da oferta de formação 

ao nível pós-obrigatório...” (ME/GETAP, 1992, 14). Neste sentido, quase que poderíamos 

assumir a existência de uma intenção política, no sentido da segmentação dos alunos 

oriundos dos CSPOPE para o ensino universitário, dos alunos dos CSPOVA para o 

ensino superior, mas dado o seu cunho mais técnico, para o ensino de natureza 

politécnica e, finalmente, dos alunos oriundos das escolas profissionais, - ainda que 

detentores de um diploma que lhes permite, igualmente, continuar o seu trajecto escolar, 

- para o desempenho de funções de nível intermédio. Destaque-se, a este propósito, 

dadas as implicações que esta intenção comporta, relativamente ao nível de ensino 

subsequente, e em particular para o ensino superior de natureza politécnica, a ênfase 

atribuída pelo Gabinete de Educação Tecnológica Artística e Profissional (GETAP), quer 

à qualidade, quer ao prestígio dos CT e, todavia, o carácter de resignação que se associa 

à escolha dos mesmos, resultante na opinião, de Dias (1996:157-158) às 

“representações desencantadas e de menor prestígio que dele fazem, em graus diversos, 

alunos, pais e professores.” 

Na sequência das alterações introduzidas ao decreto-lei nº 436/88 de 23/11, 

Portugal passou a dispor de três modelos alternativos de formação de cariz mais técnico, 

conducentes ao ensino superior, visto facultarem o diploma escolar ou um diploma 

equivalente ao 12º ano. São eles: os CT das Escolas Secundárias, os Cursos oferecidos 

pelas Escolas Profissionais e, por último, os Cursos ministrados pelo Instituto de 
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Emprego e Formação Profissional (IEFP), dependente do Ministério do Emprego30. 

Todavia, a procura de cada uma dessas três modalidades veio a revelar-se muito distinta, 

verificando-se uma clara preferência pelos CT do ensino secundário, seguida, ainda que 

a grande distância, pelos CP das Escolas Profissionais e, por último, pelos cursos do 

Sistema de Aprendizagem-Nível III31 

A sequência ordenada das referidas prioridades, com o primeiro lugar para o ensino 

tecnológico, com o segundo para os CP e o último para os ministrados pelo IEFP, 

permite-nos reforçar a relação, já em pontos anteriores estabelecida, entre a frequência 

de cada uma destas modalidades e o peso relativo das diferentes componentes de 

formação que as integram. De facto, constata-se que a procura é tanto maior quanto 

maior o peso da formação geral e da formação científica, em detrimento da formação 

tecnológica. Dito de outro modo; imediatamente a seguir à procura relativamente aos 

Cursos Gerais, esta reparte-se pelas alternativas existentes, em ordem inversa ao grau 

de incidência da componente tecnológica, na composição dos respectivos currículos, o 

que pressupõe representações sociais distintas e, portanto, uma hierarquização em que o 

prestígio é inverso ao peso da vertente prática ou técnica. Apreende-se, assim, uma 

correlação entre o tipo de currículo, - incisivamente, mais académico ou mais tecnológico 

- e o grau de probabilidades de acesso aos níveis mais elevados do sistema escolar, isto 

é, quanto maior for o peso da componente geral nos cursos de nível secundário, mais 

provável é, a opção pelo prolongamento de estudos, ao nível do ensino superior, por 

parte dos respectivos alunos, e, em consequência, a ascensão futura, dos mesmos, a 

lugares na estrutura social com maior poder e melhor remuneração. O peso das 

componentes teóricas ou práticas continua, assim, intimamente conotado com a clássica 

dicotomia, na divisão social do trabalho, entre tarefas de concepção e tarefas de 

execução.  

 

“Em linhas genéricas, pode dizer-se que a consolidação do ensino técnico se 
fez à custa dos ctp, em desfavor dos cp, e das áreas dos serviços e das novas 
tecnologias, o que veio contrariar o inicialmente estabelecido no lançamento da 
experiência. (Martins, 1996:272) 

 

                                                           
30 A partir de então o âmbito das funções formativas que, até então, o IEFP desenvolvia (reciclagem da mão-
de-obra empregada e formação profissional para jovens que abandonavam a escola), foi alargado, passando 
a abranger formações para além das do tipo operário e operário qualificado. Formam-se, presentemente, 
quadros intermédios e conferem-se, portanto, os níveis de qualificação, I, II e III e equivalência ao 2º e 3º 
ciclos, bem como ao 12º ano de escolaridade. (Martins,1996). 
31 De acordo com Dias (1998:144), no ano lectivo de 1996/97, o número de matriculados nos CT do Ensino 
Secundário ascendeu a 80.191 alunos, o número de matriculados nos CP das Escolas Profissionais a 26.347 
e no Sistema de Aprendizagem a 14.750. 
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Pese embora, a correspondência entre a diversidade de oferta disponível e a 

realidade da estrutura social, também ela, naturalmente, hierarquizada, viabilizando-se, 

desta forma, um teórico ajustamento entre os diferentes tipos de potencial e vocações 

dos jovens e os distintos perfis de formação imprescindíveis ao desenvolvimento e à 

modernização do país, admite-se, de acordo com as conclusões apuradas por Dias 

(1998:190-191), que as opções tomadas, em detrimento dos Cursos Gerais, resultem, 

sobretudo, de uma percepção, consideravelmente, moderada, por parte de pais e alunos, 

face ao potencial de sucesso escolar e ao tipo de profissões que tanto os primeiros, como 

os segundos, acreditam poder vir a ser exercidas por estes últimos, relacionando-se, 

pois, essencialmente, com um fenómeno de contenção de expectativas. Neste sentido, a 

convicção de que as profissões a que associam maior prestígio estão fora do seu 

alcance, até pelo próprio percurso escolar a que obrigariam, leva-os a optar por outros, 

porventura menos exigentes e menos longos que os remetem para o desempenho de 

profissões mais “modestas”.  

No caso do ensino técnico e profissional em Portugal, temática que foi igualmente 

objecto de investigação por parte do sociólogo António Maria Martins, poderá concluir-se, 

a partir dos trabalhos empíricos realizados, e citando mesmo o autor (1993:10-11), que: 

 

 “…existe uma forte correlação entre a frequência deste ensino e o nível da 
reprovação até ao 9º ano de escolaridade. Verifica-se também que existem 
correlações, com algum significado, entre reprovação e a área e o curso 
frequentado…” 
 
Neste sentido, e atendendo a que o ensino técnico e profissional se mantém, 

segundo os referidos estudos, como, globalmente, frequentado por alunos com baixas 

origens sociais e/ou com acidentados percursos escolares, teremos que, naturalmente, 

concordar com o autor dos mesmos quando, rotulando-o de: “socialmente estigmatizado”, 

rejeita a possibilidade de o mesmo corresponder a “uma escolha explicada por processos 

vocacionais”, considerando-a, antes porém, como uma opção que embora possa ter na 

sua origem uma percepção, mais ou menos, realista, por parte dos que a tomam, quanto 

ao respectivo potencial económico e cultural, é antes de mais o produto de um conjunto 

de constrangimentos alheio às suas vontades.  

Todavia, e ainda assim há que ter em consideração o facto de os níveis de 

frequência, estarem de per si sujeitos ao volume da oferta, ou seja, o facto de a oferta 

moldar e condicionar a frequência. Veja-se o caso português, onde cerca de 11% de 

indivíduos que frequentam anualmente as Escolas Profissionais, corresponderem a 
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apenas 43% dos candidatos, excluindo assim deste tipo de ensino cerca de 57% do 

volume total da respectiva procura (Azevedo et al., 2004:43). Por outro lado, de acordo 

com um estudo promovido por Joaquim Azevedo (2003) sobre o rendimento escolar nos 

cursos das escolas secundárias e das escolas profissionais, reportado a dois ciclos de 

estudo (1997/98 a 1999/00 e 1998/99 a 2000/01), constata-se que, em termos globais, os 

índices de rendimento são muito baixos e as disparidades regionais acentuadas. Os 

cursos tecnológicos são os que evidenciam piores índices de rendimentos escolares, a 

que se seguem os cursos gerais. O sucesso relativo do ensino profissional, segundo este 

último autor, parece advir da dimensão de cada escola que permite um acompanhamento 

individual dos seus alunos, da clareza dos objectivos pedagógicos, do tipo de regime de 

certificação (o Diploma Técnico obtém-se sem que para tal os alunos tenham que realizar 

os exames nacionais), uma administração e gestão mais autónoma que se reflecte 

positivamente, em particular na contratação de docentes e técnicos especializados 

ligados a diferentes actividades profissionais, bem como da forte ligação à comunidade e 

às empresas consubstanciada através de estágios e experiências de trabalho promovidas 

ao longo dos cursos, familiarizando-se, assim, os alunos com a construção de projectos. 

Sem prejuízo da formulação de um tipo de interpretação perspectivada num quadro 

de possibilidades que, de alguma forma, condiciona as escolhas escolares e 

profissionais, por parte de muitos, o que é facto é que as profundas transformações de 

que o sistema de ensino tem vindo a ser alvo, propiciaram, conforme tivemos 

oportunidade de referir anteriormente, o aumento de expectativas em um número 

crescente de indivíduos, até porque o próprio grau de exigência desse sistema poderá ter 

passado, e de acordo com Pires (1988), a nivelar-se por padrões de rigor inferiores aos 

anteriores, produzindo por conseguinte alterações de percepção, interpretação e 

actuação e previsivelmente uma maior permeabilidade ao ingresso de “gente”, no ensino 

superior, indevidamente preparada.  

 
“Muitas escolas são frequentadas por muitos alunos sem preparação nem 
conhecimentos adequados à frequência do ensino superior (as disciplinas 
específicas dão para imaginar a sua preparação em geral, provavelmente ainda 
pior…). As intoleráveis taxas de insucesso escolar, apesar da contínua descida 
do nível de exigência, têm aí a sua principal explicação…Um sistema 
democrático de acesso ao ensino superior não corresponde a uma demagógica 
abertura sem requisitos apropriados, mas antes a um sistema que assegure a 
igualdade de oportunidades…”(Moreira, 2003) 
 

Os finais da década de 70 assinalam, assim, os primórdios de uma educação de 

massas ou antes, como tivemos já ocasião de referir, segundo Eurico Lemos Pires 
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(1988), de uma massificação do ensino, geradora de desilusões individuais, insatisfações 

empresariais e sobretudo, de um desconcertante sentimento de nos encontrarmos num 

“beco sem saída”, isto sobretudo se tivermos presente que os dois caminhos identificados 

por Fraústo da Silva foram já percorridos e nenhum dos dois nos terá conduzido ao 

equilíbrio desejável.  

A reforma educativa operada em 1989, e reforçada em 2004, parece, aliás, 

corresponder a um esforço no sentido de se alcançar um considerável estado de 

hegemonia, porventura, paradoxal na medida em que preconiza, por um lado promover 

os ditos ideais igualitários, conferindo diplomas equivalentes, nos vários modelos de 

ensino disponíveis, ao nível do 9º e 12º anos e, por essa via, possibilitar, a todos, optar 

pela continuidade de estudos ao nível do ensino superior e, por outro, conferir perfis de 

formação mais consonantes com a entrada imediata no mercado de trabalho. 

 
 “Existe aqui um claro antagonismo: por um lado, a obrigatoriedade de garantir 
formalmente a igualdade; e por outro a necessidade de normalizar o sistema 
educativo pela canalização para o sistema de trabalho do excesso da procura 
de estudos superiores universitários”. (Martins, 1996. 261) 

 
Aliás, o clima de ampla e generalizada abertura que se fez sentir, por parte do 

Estado, economia e sociedade civil, a partir da década de 80, relativamente à criação e 

funcionamento de instituições de ensino superior, de natureza particular, bem como de 

tipo politécnico, a que tivemos oportunidade de fazer referência no Capítulo I do presente 

projecto de investigação, poderá, em certa medida, explicar-se pela circunstância de 

estas passarem a absorver uma significativa quantidade de candidatos e, nesse sentido, 

pelo efeito de “descompressão” que imprimem sobre o ensino estatal e, muito 

particularmente, de perfil universitário. 
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Nota final: 
 

 

De acordo com os temas abordados no presente Capítulo, parece-nos que a 

pressão que se fez sentir sobre o ensino superior tem origem, por um lado, nas profundas 

alterações económicas e sociais que se fizeram sentir e, por outro, no significativo 

acréscimo de indivíduos a frequentar o nível de ensino precedente. A este fenómeno, a 

que associamos, fundamentalmente, motivações de mobilidade social, vem juntar-se um 

outro que consiste na crescente degradação do estatuto de diplomado, pelo ensino 

superior, apreendida a partir de indicadores que comprovam que as trajectórias 

profissionais, - de indivíduos detentores do referido estatuto, mais recentemente, - 

ocorrem em generalizados quadros de menor sucesso (níveis de remuneração mais 

baixos, maior precarização, etc). O estudo destes fenómenos assume-se determinante, 

na medida em que vêm produzir efeitos sobre o processo de construção das 

representações sociais e sobre os comportamentos dos actores sociais, designadamente 

sobre as estratégias das famílias relativamente à decisão de os seus descendentes 

abandonarem o sistema escolar ou, inversamente, darem prossecução aos estudos, na 

expectativa de as novas certificações lhes proporcionarem maior capacidade negocial, no 

processo de ingresso no mercado de trabalho ou poderem, inclusive, vir a equacionar, 

com mais regularidade, a opção deliberada por percursos, que embora menos 

prestigiantes do ponto de vista social, sejam, para alguns, indutores de maior sucesso, 

face a uma superior conformidade cultural, bem como ao carácter funcional de que se 

revestem.  

As famílias têm, como vimos no terceiro ponto deste Capítulo, um grande 

protagonismo na construção das representações sociais. O capital económico e cultural 

das famílias interfere objectiva e subjectivamente nos trajectos escolares e profissionais 

dos indivíduos. Objectivamente, na medida em que a decisão de estudar acarreta custos 

económicos, não só contabilizáveis em sede de despesas, mas também em “ganhos”, 

uma vez que pode inviabilizar a obtenção de rendimentos, por outro lado, na medida em 

que a linguagem pedagógica está mais próxima da linguagem utilizada pelas classes 

média e alta e mais afastada da da classe baixa, afectando, assim, os níveis de sucesso 

escolar dos indivíduos pertencentes a esta última. Subjectivamente, porque as famílias 

das classes baixas tendem a desvalorizar o papel da escola, enfatizando os custos desta 

em detrimento dos benefícios e, por conseguinte, a sociabilizar, desde cedo, os filhos, 

para práticas consideradas “de adulto”. Assim, as representações sociais relativamente à 
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escola não só contribuem para a manutenção da estrutura social vigente, como para 

evitar fenómenos de dissonância entre o possível e o que é grande parte das vezes, 

efectivamente impossível. 

No quarto, e último, ponto do presente Capítulo, concluímos que as representações 

do ensino técnico continuam fortemente estigmatizadas. De facto, a procura, no nível de 

ensino secundário, desce à medida que o peso da componente científica dos currículos 

decresce, verificando-se, pois, uma evidente correlação entre as diferenças qualitativas 

das representações sociais por tipo de perfil formativo e as construídas em torno da 

clássica concepção sobre a divisão do trabalho: manual versus intelectual.  

Considerando que por um lado, o ensino superior politécnico corresponde a um 

paradigma de ensino com uma vocação mais prática e mais inter-actuante com os 

sistemas de produção e que, por outro, teve origem no ensino médio, as conclusões 

apuradas na sequência de estudos realizados sobre as representações sociais 

construídas no âmbito do ensino de nível secundário, proporcionam-nos, com toda a 

certeza, importantes pistas para a análise e interpretação, dos resultados do estudo 

empírico a promover, sobre as representações sociais deste último. 

Procuraremos, pois, no âmbito da Parte III, através da realização de um estudo 

empírico promovido junto de uma instituição de ensino superior de natureza politécnica, 

aferir, por um lado, o grau de afinidade entre a matriz de ensino fomentada e aquela que 

institucionalmente lhe cabe, (isto quanto à composição do seu currículo, dinâmicas 

pedagógicas, designadamente, capacidade de articulação dos aspectos teóricos e 

práticos, metodologias de avaliação, entre outros indicadores considerados relevantes 

para o efeito) e por outro, captar as representações sociais construídas a propósito do 

ensino superior politécnico e, nessa perspectiva, procurar encontros e/ou 

desajustamentos entre as representações sociais apreendidas e as expectativas nutridas 

por parte daqueles que o institucionalizaram e dinamizaram. Por outras palavras, apurar 

a percepção - ou percepções - formadas, mercê da génese e evolução de que o 

subsistema estudado foi alvo, que se encontram na base das atitudes e comportamentos 

adoptados por parte de distintos grupos de actores sociais no âmbito da sua interacção 

com o mesmo.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV – A RELEVÂNCIA SOCIAL DO ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO  
 

 

 

Nota Introdutória 
 

 

No âmbito do presente Capítulo, pretendemos delinear algumas daquelas que 

consideramos as principais tendências do sector económico e tecnológico, bem como 

relacioná-las com a reformulação dos modelos de organização e produção de trabalho.  

A transição de uma sociedade fortemente industrializada e mecanizada para uma 

outra tecnologicamente mais evoluída, mas também muito mais competitiva, até porque 

global e, por conseguinte, alargada a novos mercados, com características mais 

consumistas e mais individualistas, gerou alterações profundas no quadro das modernas 

organizações do trabalho.  

Por outro lado, num contexto em que a mudança é constante e a tecnologia mais 

complexa, também aos perfis profissionais se exigem novos “formatos”. É, pois, neste 

sentido que tratamos, num outro ponto deste capítulo, a relação entre educação e 

desenvolvimento, designadamente de que forma é que podemos assumir uma relação 

entre estes dois conceitos; as premissas sustentadas pelos seus principais 

preconizadores e as principais limitações de natureza conceptual. No âmbito deste 

capítulo tratamos, ainda, especificamente, a relação entre os fenómenos 

desenvolvimento local e a presença física de uma instituição de ensino superior, ou seja, 
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de que forma é que a presença de uma escola de nível superior pode interferir na 

melhoria generalizada das condições de vida da região em que se insere, para num outro 

e último ponto, abordarmos as possibilidades e limites do ensino superior para formar 

indivíduos no âmbito de um paradigma de carácter mais profissionalizante, sociabilizador 

e profilático, face aos constrangimentos emergentes no sistema de emprego, 

preconizando-se a dicotomização do ensino superior, em Portugal, como uma mais-valia. 

Com efeito, face ao imperativo de os indivíduos estarem receptivos a contínuos 

processos de aprendizagem, mormente por questões que se prendem com o sucesso 

dos respectivos trajectos profissionais e, tendo em linha de conta o tipo de competências 

mais necessárias a uma sociedade, em constante evolução, designadamente, económica 

e tecnológica, bem como a vocação do ensino superior politécnico, teoricamente mais 

ajustado a um acompanhamento do tempo real, desenvolvemos uma reflexão, 

perspectivada sobre o contributo, deste último, em Portugal. 

 

 

1. O impacto de novas dinâmicas económicas e tecnológicas na reformulação 
dos modelos de organização e de produção do trabalho 

 

1.1. As novas dinâmicas económicas e tecnológicas 
 

“O sucesso das empresas dependerá da sua capacidade de ler a realidade 
externa, rastrear mudanças e transformações, identificar oportunidades ao seu 
redor para responder pronta e adequadamente a elas de um lado, e identificar 
ameaças e dificuldades para neutralizá-las ou amortecê-las, de outro lado. À 
medida que a conjuntura económica se retrai ou se expande, que se alteram as 
necessidades dos clientes ou consumidores, que se alteram os hábitos e 
tendências do público, as empresas precisarão modificar a sua linha de ação, 
renovar-se, ajustar-se, transformar-se e adaptar-se rapidamente. Surgirão cada 
vez mais novos e diferentes problemas enquanto os antigos permanecerão 
com antigas ou novas soluções. No fundo, os problemas mudarão de figura, de 
natureza ou de roupagem, mas a mudança será sempre a constante.” 
(Chiavenato, 1987: 20 a)) 
 

É por demais evidente o grau de transformação que se tem verificado, nas últimas 

décadas, no sector económico. Vive-se, porém, um estado algo indefinido que, aliás, o 

rótulo de sociedade pós-moderna insiste em confirmar. De facto, como caracterizá-la 

senão como uma sociedade em transição, em ruptura com a anterior e, em que emergem 

novos valores e quadros sociais para os quais, porventura, possamos, ainda, não estar 

devidamente sintonizados e, por essa razão, um “espaço” particularmente crítico, dado 
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que para os “vazios” que ora daí emanam, não se vislumbram, senão esboços de 

respostas ou soluções de natureza, crescentemente, efémera.  

Na base desta mudança, poderemos facilmente encontrar um conjunto de factores, 

dos quais ressaltamos, o ritmo acelerado em que têm ocorrido os progressos da ciência e 

da técnica, a crescente desindustrialização, bem como a liberalização da economia e a 

consequente globalização dos mercados, desafio que se torna ainda mais exigente na 

sequência da queda do muro de Berlim. De facto, o Conselho da Europa, através da sua 

missão de harmonização dos sistemas educativos, científicos e tecnológicos dos países 

de Leste, com os da Europa, que, em tempos, integraram a União Soviética, entre outras 

iniciativas com origem nos mais diversos organismos internacionais, vieram demonstrar 

os elevados níveis de formação científica e técnica de base dos cidadãos de alguns 

desses países, o que lhes permitirá, seguramente, fazer face, num curto espaço de 

tempo, às exigências da modernização e assumirem-se, desde já, como fontes 

originárias de recursos humanos com graus de qualificação superiores, designadamente, 

às dos portugueses, e nessa medida, altamente concorrenciais no âmbito das dinâmicas 

próprias do sistema económico. (Simão et. al., 2002:396). 

 
“…cada uma das áreas da vida social, é o produto de uma negociação 
conflitual e de resultados relativamente indeterminados entre o que é 
concebido como local ou endógeno e o que é concebido como global ou 
exógeno, entre rupturas e continuidades, entre novos riscos e velhas 
seguranças, entre mal-estares conhecidos e mal-estares desconhecidos, entre 
emergências e inércias.” (Santos, 2001:19) 
 

Sem prejuízo de iniciarmos um processo de crescente desindustrialização, de 

acordo com Toffler (1995), assistimos, igualmente, a um fenómeno em que as indústrias 

mais tradicionais como é o caso da siderurgia, fabrico de máquinas, ferramentas, 

automóveis, borracha, energia e têxtil tenderão a diminuir em detrimento de indústrias 

ligadas a novos sectores, associadas à exploração de novas fontes renováveis de 

energia e aos processos ecológicos. 

 
“Estas áreas económicas tornar-se-ão um imperativo, quer devido ao 
esgotamento das energias não renováveis e ao carácter altamente poluente 
destas, quer à saturação dos eco-sistemas em produtos residuais resultantes 
tanto do funcionamento da sociedade moderna como das suas 
disfuncionalidades.” (Martins, 1996:291-292) 
 

Flagrante é, ainda, o acentuado acréscimo do peso do sector terciário, com 

especial enfoque em actividades relacionadas com a informação e a comunicação, 

particularmente, no âmbito das tecnologias que asseguram funções de programação-
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concepção, entre outras determinantes para o armazenamento, circulação e 

comercialização dos produtos e serviços e, obviamente, como resultado destas, todas as 

funções associadas ao design e ao marketing.  

De acordo com Azevedo (1999a:35), nos EUA previa-se que até ao ano 2005 os 

três únicos grupos profissionais que aumentariam os seus efectivos seriam o das 

profissões científicas, liberais e similares, o dos técnicos altamente qualificados e o dos 

trabalhadores dos serviços com 12, 8 e 9%, respectivamente. Na sequência de 

ambientes com “melhores tecnologias, melhores processos, menos e melhores 

trabalhadores”, o emprego pouco qualificado tende assim a diminuir progressivamente. 

Promover uma economia auto-sustentada e competitiva depende, portanto, do tipo 

de qualificações que cada sociedade for capaz de produzir, designadamente, grau de 

intelectualização, capacidade de ultrapassar problemas e de inovar. Sem dúvida, que 

este cenário nos remete para perfis profissionais que requerem um forte sentido de 

responsabilidade e uma grande polivalência. 

Assiste-se, assim, a uma transferência, ainda que gradual, das energias 

mobilizadas, até então, com a produção, para a: 

 
“...pesquisa/conhecimento do mercado-consumidores finais; ao “marketing” e 
às vendas, à definição, inovação dos produtos e optimização destes aspectos 
pela racionalização do processo produtivo, à selecção das matérias-primas e 
que seja assegurada a sua qualidade; especialmente à área da informação 
quanto à sua aquisição, filtragem, criação, desenvolvimento, controlo e 
manuseamento.” (Martins, 1996:92)   
 

Como resultados, evidencia-se, o surgimento irreversível de um quadro de 

concorrência mais intenso, ciclos de vida dos produtos, cada vez mais curtos, o aumento 

da taxa de mortalidade dos produtos, a evolução quantitativa e qualitativa dos hábitos de 

consumo e o aparecimento de um tipo de consumidor mais exigente porque mais bem 

informado, o que, no seu conjunto, causa uma forte pressão sobre as empresas no 

sentido de se tornarem mais competitivas. Por outro lado, os consumidores são 

tendencialmente menos fiéis, sobretudo relativamente a produtos cujo grau de implicação 

não seja demasiado elevado, ou, dito de outro modo, em que a percepção do risco 

(físico, financeiro e psicológico) associado à decisão de compra seja comportável 

(Dubois, 1993). 

Efectivamente, os consumos são cada vez mais individualistas, o que implica um 

bom conhecimento e especialização do mercado, para além de uma maior capacidade de 

inovação até pelas exigências crescentes de diferenciação dos produtos e, em igualdade 

de condições, preço dos bens produzidos e cumprimento dos prazos de entrega. 
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O grau de sucesso ou de insucesso económico de um determinado projecto pode-

se aferir a partir da dimensão de mercado que este consiga captar e fidelizar, conceito 

este que é, pelas razões invocadas, ele próprio mais efémero, isto, sobretudo quando 

inserido, num contexto em que as medidas proteccionistas do Estado tendem a diluir-se, 

com a desregulamentação crescente dos vários sectores económicos, e em que a esfera 

de intervenção, deste último, é, por conseguinte, cada vez mais reduzida. 

As actividades que caracterizam a sociedade industrial, fortemente ancorada no 

Estado, continuam a desenvolver-se em países do sul, marcadamente mais dependentes 

e subdesenvolvidos, enquanto que o saber, a informação e as tecnologias de ponta 

constituem as principais ferramentas do progresso nos países do norte. Assim sendo, no 

espaço da UE verificam-se grandes disparidades quanto ao estádio de modernização de 

cada um dos países, sendo que esse estádio é, naturalmente, indissociável do 

correspondente nível de desenvolvimento, o qual, para além de constituir um objectivo 

prioritário para cada um, corresponde a um imperativo comunitário, dado o compromisso 

assumido no sentido de se perspectivar alcançar uma dada hegemonia económica e 

social, e, de se diluir, dessa forma, as assimetrias não só entre países diversos, como 

entre regiões de um mesmo país, ou seja; em busca de um crescimento equilibrado, 

indutor de uma generalizada qualidade de vida. 

Atendendo a que o grau de competitividade da própria UE depende, grandemente 

da sua capacidade de exportação de produtos de elevada qualidade e design ou de bens, 

tecnologicamente, avançados, e considerando que em 1990, o respectivo défice da 

balança comercial foi superior a 21 mil milhões de dólares, é de toda a evidência a 

necessidade de a Europa implementar medidas conducentes a uma maior capacidade 

investigativa, com o intuito de potenciar os seus índices de inovação e de 

desenvolvimento tecnológico. (Simão et. al., 2002:415).  

 
“…os pedidos de patentes de tecnologia de ponta nos EUA por milhão de 
habitantes atingem 19,7%, enquanto a média da UE se queda em 14,9%. 
Acima deste valor médio encontram-se o Reino Unido, a Dinamarca, a 
Alemanha, a Finlândia e a Suécia. (Simão et. al., 2002:55) 
 

Ainda, no que respeita às patentes e, concretamente, no que respeita às que se 

encontram em vigor, em Portugal, conclui-se que para além das mesmas totalizarem um 

valor irrisório, as Universidades portuguesas apresentam uma expressão muito aquém do 

desejável, no âmbito da invenção. 
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“O sistema de ensino superior, ao não corresponder às necessidades da 
economia do conhecimento, põe em evidência carências competitivas e dá 
origem a pressões das empresas para rápidas mudanças.” (idem:62) 
 

Por outro lado, nos EUA, entre 1991 e 2000, o PIB cresceu cerca de 28%, o que 

perfaz uma média anual de 3,11%, na UE apenas cresceu 17%, a que corresponde uma 

média anual de cerca de 1,97%. Aliás, é nos EUA que se verifica um maior investimento 

em conhecimento, proporcionalmente ao investimento físico. Como antípodas desta 

situação, no âmbito da UE encontramos países como a Itália, Bélgica, Áustria e Portugal, 

em que os níveis desse investimento se situam abaixo da média, isto sem termos sequer 

em linha de conta o sector privado de ensino, que, a ser considerado, acentuaria ainda 

mais estas disparidades.  

Neste sentido, tudo parece indiciar que o atraso que se sente na UE face aos EUA 

radica, fundamentalmente, na baixa taxa de introdução das Tecnologias e Informação e 

Comunicação (TIC), nas empresas, na ausência de carácter empreendedor por parte da 

população e, ainda, na ineficiente articulação entre os sistemas de ensino-formação, de 

Ciência e Tecnologia (C&T) e de inovação empresarial (Simão et. al., 2002:50-65). 

 
“...no dealbar do século XXI verifica-se que a educação e a formação devem 
eleger como outro ponto focal a empresa, entendida esta como entidade 
produtiva ou cultural.” (Simão et. al., 2001:69) 
 

Portugal, se por um lado, evidencia características consumistas que o identificam 

com a Europa, por outro, apresenta uma estrutura produtiva que fica muito aquém dos 

ditos países centrais, equiparando-se, nesse aspecto, com as dos países periféricos ou 

semi-periféricos, até pela circunstância de se limitar a importar a tecnologia sem 

participação no trabalho de concepção e de produção, conforme tivemos já oportunidade 

de referir, o que acaba por inviabilizar a optimização dessas mesmas tecnologias, 

designadamente, no sentido de as transformar com vista a um maior ajustamento às 

especificidades de produção, em cada caso.  

Por outro lado, é evidente que a introdução de novas tecnologias acentua as 

disparidades, justamente, entre aqueles que acompanham o processo de modernização 

e aqueles que se tornam dependentes dos primeiros. De facto, o fenómeno de 

terciarização, a que se assistiu, fundamentalmente, entre as décadas de 70 e 801, ou 

seja; o processo de transferência de recursos dos sectores primários e secundários para 

                                                           
1 E que teve lugar anos mais tarde em países semiperiféricos como Portugal 
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o terciário2 - ao qual se encontra, de acordo com Freire (2000), inexoravelmente, ligada a 

introdução de novas tecnologias na actividade empresarial, não somente nos processos 

produtivos das unidades industriais, mas também em funções de comunicação, 

transporte, controlo, apoio à administração, gestão e decisão, informação e outras - 

gerou, igualmente, um tipo de mobilização geográfica no sentido do campo para a cidade, 

o que se por um lado, impulsionou a melhoria dos níveis de formação e, ainda, alguma 

mobilidade social ascendente, conforme tivemos oportunidade de analisar no âmbito do 

Capítulo anterior, por outro teve o desmérito de libertar ou, simplesmente, não enquadrar 

os sujeitos incapazes de acompanhar a mudança, bem como subestimar todo um 

conjunto de actividades, sobretudo aquelas que envolviam maior destreza manual e, por 

conseguinte, gerar algumas situações de mobilidade social descendente.3 Desta forma, 

esta sociedade, eminentemente, tecnológica, assume-se, na opinião de autores como 

Martins (1996:80), tendencialmente discricionária e estigmatizante, na medida em que 

contribui para a depreciação e, inclusive, exclusão, através do desemprego, daqueles 

que não dominem, em cada momento, os códigos e as linguagens por que se rege. Por 

outro lado, poderá, ainda, constituir uma fonte de agravamento dos desequilíbrios 

regionais, uma vez que a mão-de-obra mais qualificada será atraída para zonas mais 

desenvolvidas, onde encontrará maior volume e diversidade de oferta de emprego, com 

níveis de exigência adequadas às respectivas certificações, assim como o 

correspondente retorno em rendas e estatuto social. Ideia que, aliás, este último autor 

(1996:123) corrobora ao preconizar que os efeitos negativos produzidos, pela exiguidade 

ou, mesmo, inexistente mão-de-obra, convenientemente preparada, não serão 

dissipáveis nem com a deslocação de consideráveis somas de dinheiro, provenientes dos 

fundos estruturais. O fenómeno que poderemos apelidar como “fuga de capital humano”, 

poderá ser altamente responsável pela incapacidade de desenvolvimento e 

modernização das regiões em que ocorre, e, designadamente, pela ineficácia dos apoios 

comunitários uma vez que, na prática, não se materializam em prol das mesmas. 

Todavia, e ainda que este cenário seja indissociável de um processo de desenvolvimento 

e modernização de Portugal, o que é facto é que entre 1992 e 1997, de acordo com a 

análise preconizada por Gonçalves (2000), enquanto o emprego na UE cresceu, no 
                                                           
2 É na sequência deste fenómeno que segundo autores como Freire (2000) se verifica a transição de uma 
orientação disciplinar alicerçada na sociologia do trabalho para uma outra no âmbito da sociologia da vida 
económica, agora com um elenco de “novos actores e problemáticas – do empresariato às profissões, do 
consumo a novas formas de poder social e às identidades”, um campo de aplicação por excelência de 
conceitos sociológicos de base como o das mobilidades ou das atitudes e das representações sociais. 
3 A leitura de senso comum que os sujeitos formam a partir das referidas mobilidades gera o sentimento 
generalizado de optarem por percursos escolares susceptíveis de permitir essa transferência entre sectores 
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âmbito das profissões mais qualificadas e se assistiu à retracção das profissões manuais 

e menos qualificadas, no nosso país verificou-se a situação inversa, o que indicia 

características técnicas, produtivas e organizativas ainda muito afastadas dos padrões 

médios da UE. 

A criação e manutenção de postos de trabalho pouco qualificados e precários 

continua a compaginar-se com a situação de posse de um capital escolar baixo, até 

porque a ser de outra forma, o desajustamento face ao tipo de tarefa a desempenhar 

seria “gritante”. Note-se que, inversamente ao que acontece na generalidade dos países 

da UE, em que as probabilidades de (re)inserção laboral aumentam com o nível de 

instrução, para o nosso país, as taxas correspondentes ao 1º ciclo são inferiores à taxa 

de desemprego global. 

Por outro lado, Portugal tem adoptado a prática mais comum do conjunto dos 

países periféricos e semi-periféricos, no seio do qual o poderemos, aliás, situar, 

limitando-se, portanto, à aquisição e substituição das novas tecnologias, sempre que 

necessário, numa lógica de puro consumidor, e ao posicionar-se, por conseguinte, numa 

relação de clara dependência face ao exterior, perdendo, desta forma, conforme tivemos 

já oportunidade de referir, qualquer capacidade de intervenção no sentido de as 

desenvolver e de as adaptar às necessidades, em cada momento. De facto, as relações 

com as máquinas são hoje, particularmente, complexas e exigentes porque 

intermediadas por computadores cuja lógica de processamento se encontra cada vez 

mais afastada da das tecnologias utilizadas na produção e cada vez mais próxima da do 

Homem. Neste sentido, a aplicação isolada das tecnologias não basta para que se 

verifique uma maior competitividade.  

Para além do grau de capacidade da mão-de-obra para lidar com essas mesmas 

tecnologias, que se assume, pois, fundamental, a competitividade depende, ainda, 

largamente, da qualidade, diversidade e preço dos produtos, o que se, por um lado, 

obriga a que se utilizem, efectivamente, tecnologias mais sofisticadas, por outro, requer 

que o processo de produção, a organização do trabalho e as relações com o exterior se 

encontrem devidamente sincronizadas. A globalização da economia e das tecnologias 

tornou, assim tecnicamente possível angariar um grande volume de mão-de-obra e 

matéria-prima a preços ainda mais reduzidos. A vantagem competitiva passa, por 

conseguinte, a pertencer aos países que forem, pois, capazes de melhor as aproveitar. 

De acordo com o ponto 2.7 da Carta Magna, citado por Simão et al. (2002:377-

378):  
                                                                                                                                                                                
de actividade e, sobretudo, por parte dos mais jovens, a predisposição para serem alvo de aprendizagens de 
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“Em termos económicos, os modelos a adoptar terão de ter em conta que o 
mundo em liberdade é um mundo em competitividade, que os países 
competem cada vez mais sob a égide da globalização da economia, a qual 
oferece, no entanto, armadilhas sociais, pois os produtos fabricados por mão-
de-obra barata, sem direitos sociais, estão progressivamente a ser colocados 
nas mesmas condições de comercialização que os produtos dos países que 
respeitam esses direitos.”  
 

No caso concreto das PME da indústria transformadora do Distrito de Aveiro,4 que 

corresponde ao sector de actividade preponderante, concluiu-se existir, ainda, um 

elevado peso das tecnologias tradicionais, face às informatizadas, o que de facto traduz o 

reduzido grau de modernização sobretudo no tecido produtivo, uma vez que a área em 

que as novas tecnologias predominam é, justamente, na dos serviços em geral, seguida 

pela da gestão associada ao sector produtivo. Claro está, que a pressão no sentido da 

adopção de sistemas integrados e altamente flexíveis para os quais o papel do elemento 

humano é fulcral, - ao contrário dos tradicionais modelos de produção em que este se 

restringia a desempenhar uma curta série de movimentos mecânicos, dentro de um 

determinado tempo padrão,- se revela, agora, mais incisiva. De facto, os sistemas do tipo 

CHIM (Computer and Human Integrated Manufacturing) exigem novos perfis 

profissionais, que integrem novos saberes, mas também novas atitudes 

(Martins:1996:306-317), ou seja, um tipo de formação, na base, que, ainda que 

vocacionada para lidar com as tecnologias, agregue uma componente científica e cultural 

que permita interagir no âmbito de quadros económicos altamente dinâmicos. Ainda 

segundo a análise efectuada, os sectores tecnologicamente menos avançados são os da 

madeira, cortiça, calçado e alimentar, pois neles se concentra a quase totalidade do 

trabalho manual. Em contrapartida, é nos sectores da cerâmica, metalurgia de base, 

química e produtos metálicos que se poderão encontrar maiores índices de 

modernização não só pelo recurso a novas tecnologias, como a sistemas mistos. 

A modernização pela introdução de novas tecnologias parece, assim, antes de mais 

um processo que resulta da conjugação de um conjunto de factores entre os quais 

relevamos a própria capacidade de os empresários lhe reconhecerem o devido mérito, o 

que segundo resultados apurados, a partir de estudos realizados por este último autor, 

dependerá do nível de habilitações dos mesmos, do sector de actividade, da dimensão5 e 

da forma como juridicamente se encontram organizadas as empresas, bem como do grau 
                                                                                                                                                                                
práticas profissionais e sociais distintas das dos respectivos progenitores. 
4 O maior número de empresas do referido Distrito classifica-se, em termos de dimensão, entre as PME’s, ou 
seja empresas que integram entre 10 e 499 trabalhadores. 
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de instabilidade e competitividade do mercado e, inclusive, do próprio regime de venda 

dos produtos.  

Uma das razões do atraso tecnológico da indústria portuguesa parece residir no 

baixo nível de qualificação dos empresários/gestores (dois terços detém habilitações 

compreendidas entre o nível do ensino básico e o secundário), das chefias de nível 

intermédio, bem como de outros níveis da estrutura das respectivas empresas, pois a 

proporção de recursos humanos com formação de nível superior ou média é ainda 

reduzida, o que, obviamente, a torna pouco propícia a uma cultura da inovação (Ramos, 

2003). 

Não obstante os referidos constrangimentos, de acordo com Freire (2000), em 

Portugal na última década, as empresas terão sido alvo de forte pressão no sentido da 

mudança e da evolução das suas práticas anteriores e, por conseguinte, de “uma maior 

focalização da sua atenção no serviço específico que prestam a uma determinada 

clientela e orientando-se para que a função de “venda” assuma uma posição de liderança 

estratégica de todo o seu funcionamento empresarial independentemente do negócio 

perseguido”, o que terá provocado um acréscimo da complexidade destas organizações e 

dos seus modos de funcionamento e de gestão. Aliás, de acordo com este último autor, 

na sequência da referida orientação para a venda e para o cliente, perspectiva-se um 

cenário muito favorável à absorção pelo mercado de trabalho de especialistas de 

marketing, da imagem, comerciais e publicitários, fenómeno para o qual o contributo das 

escolas superiores públicas e privadas assume considerável potencial.  

 

1.2. Os modelos de organização e de produção do trabalho emergentes  
 
“Num universo de concorrência mundial, dominado pela instabilidade, a 
velocidade dos ciclos de inovação e as mudanças na procura, a 
competitividade da empresa requer flexibilidade e qualidade, as quais deixaram 
de ser compatíveis com a direcção hierárquica e autoritarista. A aplicação 
mecânica de regras e procedimentos tornou-se obsoleta, a empresa da 
excelência tem necessidade do empenho de todos os seus colaboradores, da 
optimização do potencial de ideias e de imaginação, que apenas uma gestão 
não hierarquizada, participativa e ética pode conseguir.” (Lipovetsky, 1994:309) 
 

À medida que os sistemas se tornam mais complexos e imprevisíveis, mais 

estratégicas se assumem as competências humanas e os modelos pelos quais se rege a 

organização do trabalho. 

                                                                                                                                                                                
5 É, naturalmente, nas empresas com um número entre 10 e 99 trabalhadores que poderemos encontrar, 
segundo o estudo realizado, toda a produção manual e mecanizada/não informatizada. 
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Considerando as grandes tendências do sector económico, as empresas viram-se 

na contingência de se adaptar a mercados instáveis e altamente concorrenciais, 

evoluindo para modelos que se caracterizam grosso modo por uma crescente 

flexibilidade e interacção com o meio envolvente.  

Todavia, esta turbulência económica, apanágio da sociedade contemporânea, foi 

precedida por períodos menos conturbados, com distintas características, no seio das 

quais as empresas se estruturavam em função de diferentes modelos de organização e 

de produção do trabalho. Com vista a operacionalizarmos uma descrição, porventura, 

mais sistematizada daqueles que consideramos os mais paradigmáticos, seja pela 

dimensão prática de que se revestiram, seja pelos movimentos de contestação que 

originaram, iremos agregá-los em dois grandes grupos: um primeiro de natureza mais 

tradicionalista e um segundo, que ainda que evidenciando lógicas, com variações 

significativas, entre si, se apresenta mais consonante com as mais recentes tendências 

do sector económico. 

De entre as teorias tradicionalistas, que iremos revisitar, ressaltamos a corrente 

racionalista difundida por Taylor (1970) que assume como princípio fundamental a divisão 

do trabalho (divisão de funções, divisão entre as actividades de concepção, controlo, 

execução ou parcelização das tarefas de execução).  

Neste sentido, o modelo taylorista assentou em duas grandes linhas de orientação: 

divisão e especialização do trabalho, por um lado, e a aplicação do método científico, por 

outro. No que respeita à divisão do trabalho: a concepção e a execução encontravam-se, 

claramente, separadas. O próprio trabalho intelectual foi sendo crescentemente 

fragmentado, dando azo a especializações, restringindo-se, dessa forma, a esfera de 

intervenção de cada especialista a áreas do saber cada vez mais convencionalmente 

delimitadas. Por seu turno, o trabalho manual foi sendo sucessivamente espartilhado sob 

a égide deste modelo. Cada indivíduo participava apenas numa ínfima parcela do 

processo de produção, através de uma rotina simples e mecânica, enfim, uma execução 

sem “espaço” para quaisquer outro tipo de “envolvimentos”. A execução de uma qualquer 

tarefa estava, por assim dizer, condicionada a um estudo científico prévio, bem como ao 

estudo dos movimentos e dos tempos, com vista à definição de “unidades de tempo 

padrão”. Neste sentido, o recrutamento dos indivíduos obedecia a requisitos 

perfeitamente balizados. Aqueles que não conseguissem dar resposta aos pré-

estipulados “tempos padrão” eram excluídos, pura e simplesmente, do sistema.  

Não obstante, o presente modelo ter vindo substituir o anterior modelo oficinal e o 

sistema de aprendizagem, o que é facto é que dado o carácter redutor a que convertia o 
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trabalho, de cada um, no processo de produção, suscitou um conjunto de movimentos 

contestatários. Sem prejuízo de esses movimentos terem sido protagonizados pelos 

trabalhadores, ou, pelos defensores de novas formas de organização do trabalho, o que é 

facto é que, ainda hoje, se encontra presente em empresas industriais das mais diversas 

partes do mundo. (Martins, 1996:97-98) 

No seio desta primeira vaga, destaca-se também a teoria burocrática da autoria de 

Weber, (1947) apologista do controlo hierárquico, da definição de regras e normas de 

procedimento formais (escritas), a qual, ainda que numa primeira fase se tenha somente 

implementado em grandes organizações, sobretudo estatais, foi, sucessivamente, 

penetrando em empresas de todos os sectores de actividade, manifestando-se através 

de uma crescente centralização da tomada de decisões, bem como pela constituição de 

estruturas altamente hierarquizadas em que os papéis de cada um se encontram previa e 

rigidamente definidos; baixo grau de permeabilidade a influências externas e fraco nível 

de receptividade à mudança. 

Henri Fayol (1950) promoveu a racionalização das organizações de trabalho ao 

preconizar que os objectivos de cada trabalhador se deveriam subjugar aos interesses da 

empresa. Para além de subscrever a divisão tayloriana do trabalho, inserindo-se, assim, 

tal como este, na escola clássica, exalta a importância do respeito absoluto pelas 

hierarquias, pelo que qualquer iniciativa com origem nos níveis inferiores dessa 

hierarquia, rigidamente estabelecida, só poderia ocorrer dentro de um espírito de total 

respeito pela autoridade e disciplina. Aliás, a atribuição de compensações ou 

penalizações, através do recurso a recompensas e sanções, resultava, grande parte das 

vezes, do grau em que ocorresse esse respeito, pelas regras instituídas. 

De facto, e conforme tivemos oportunidade de referir, no ponto anterior, a principal 

diferença entre o papel desempenhado pelas tecnologias num sistema de produção em 

série e de produtos estandartizados e o papel que crescentemente tem vindo a assumir, 

nos dias de hoje, reside fundamentalmente no tipo de relação Homem-máquina, outrora 

profundamente rotinizada e rígida e em que a intervenção do primeiro, para além de 

secundária, estava em estreita dependência da segunda, confinando-se à execução de 

algumas tarefas manuais revestidas de grande simplicidade, hoje com o Homem a 

protagonizá-la, na medida em que se assume como elemento central dos processos de 

produção; como agente capaz de executar várias tarefas, algumas das quais de 

considerável complexidade, e em contextos particularmente agressivos dado o carácter 

evolutivo e competitivo de que se revestem. Por outro lado, essa centralidade resulta, 

ainda, da capacidade que este tem vindo a conquistar para articular e gerir todas as 
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componentes que integram as empresas, designadamente, a tecnológica e a da 

informação. 

Com efeito, as tecnologias das sociedades modernas ao ser comandadas por 

computador e ao exercer várias funções, garantindo, desta forma, por um lado, uma 

maior capacidade de resposta às necessidades crescentes de uma oferta com qualidade 

e diversidade e proporcionando, por outro, a libertação de pessoas para tarefas mais 

complexas e que exigem planeamento, maior rapidez, mais precisão e novas formas de 

distribuição, possibilitam comunicações mais rápidas e eficientes. Por outro lado, se é 

possível que a introdução de novas tecnologias, no sistema de emprego, dê azo à 

libertação de indivíduos, até então “presos” a diferentes formas de sociabilização para o 

trabalho e especializados em outras linguagens tecnológicas, e, por conseguinte, esteja 

na origem de processos de exclusão social6, o que é facto é que na sequência desse 

quadro têm surgido novas e diferentes profissões associadas à programação, controlo, 

vigilância e manutenção. 

Sem dúvida, que a nova vaga de mutações tecnológicas, no sentido da automação 

e informatização generalizada da sociedade, tem vindo a afectar as empresas de uma 

forma profunda e irreversível, designadamente, ao deixar de condicionar o modelo de 

organização de trabalho pelo qual se regem, que passa a estar, então, muito mais 

dependente do estilo de empresário e do perfil de gestão que este incute nas mesmas.  

Todavia, e ainda antes dos efeitos deste tipo de alterações se terem feito repercutir, 

surgem, em Hawthorne, na sequência da realização de uma experiência, descrita e 

analisada por Mayo (1933), - que permitiu relacionar as condições de trabalho, tais como 

a remuneração, horários, luminosidade, etc. e a produtividade dos trabalhadores, - 

aquelas que podemos considerar como as primeiras reacções à escola racionalista 

clássica e, por conseguinte, a primeira das teorias que passamos a considerar no âmbito 

do segundo grupo de modelos de organização do trabalho. Com efeito, as conclusões 

                                                           
6 De acordo com Loison (2000), a categoria social do emprego em Portugal ao ser menor construída do que 
em França, dado que a estrutura do mercado de trabalho se caracteriza, entre outras dimensões, por maior 
percentagem de trabalhadores por conta própria e por empregos precários, tal como pela existência de uma 
população activa pouco qualificada e em que o recurso à mão-de-obra não declarada é muito frequente, ou 
seja, onde predomina uma actividade subterrânea intensa e uma estigmatização muito fraca nas relações 
com as instituições, onde a contribuição do estado-providência está longe de cobrir as necessidades sociais e 
do nível atingido nos outros países europeus – insuficiência de alguma forma compensada por uma 
sociedade civil relativamente solidária – o estatuto de desempregado seria menos difícil de suportar do que 
no caso da França em que o trabalho é não só o meio de assegurar a vida material, mas também uma forma 
de encontrar pessoas “a experiência subjectiva do desemprego de curta ou de longa duração não é, muitas 
vezes, muito diferente da do trabalho precário. O desemprego, em Portugal, não entra em ruptura com a 
sociabilidade informal (…). Pelo contrário(…). Parece que os indivíduos aproveitam o tempo durante o qual 
estão desempregados para aumentar, e melhorar, os seus contactos no seio da comunidade local.”, 
concluindo que “a experiência vivida do desemprego é pouco angustiante do ponto de vista social em 
Portugal”. 
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retiradas, a partir da referida experiência, põem em causa as vantagens associadas à 

rigidez dos princípios dominantes até então, na medida em que tornaram possível 

evidenciar-se a importância de determinadas práticas, como a de prestar atenção a todos 

os trabalhadores; estimular a uma maior participação por parte dos mesmos; quebrar 

com actividades rotineiras; promover o trabalho em equipa.  

De facto, vem a constatar-se, sobretudo, a partir da década de 50, que com o 

aumento do trabalho em equipa, a introdução de novas tecnologias era rentabilizada, 

fenómeno a que se associa não só um notório aumento das sinergias internas, como uma 

produtividade mais elevada e, ainda, a redução do absentismo e o incremento dos níveis 

de satisfação (Gomes, 1992:40). Para além dos referidos efeitos, a organização do 

trabalho em grupos semi-autónomos parece, segundo Iribarne (1987:12), interferir 

positivamente:  

 
“...na flexibilidade do processo de produção e na redução dos casos de 
incidentes técnicos e sociais ao mesmo tempo que proporciona reajustamentos 
nos diferentes níveis de desempenho através da substituição dos elementos e 
do processo de aprendizagem a que estão sujeitos no interior do grupo.”  
 

Todavia, se por um lado, o trabalho é desempenhado de uma forma menos 

individualizada, por outro, e enquanto processo em que os indivíduos participam, 

activamente, com um tipo de responsabilidade mais espontânea do que imposta, - dados 

os elevados níveis de implicação de que este, ora, se reveste, - revela-se, por outro, mais 

autónomo. 

Verifica-se, ainda, que um mesmo indivíduo tende a desempenhar um conjunto 

mais vasto de tarefas; numa primeira fase, dentro de um quadro sequencial ou articulado 

entre si, numa segunda habitualmente de carácter mais diversificado e complexo. 

 
“Neste sentido, assiste-se à complexificação e agregação das tarefas e à 
integração/interacção das funções de controlo, concepção e execução” 
(Idem:11). 
 

Estas correntes de oposição, permitiram, ainda, igualmente, evidenciar a influência 

da informalidade na relação entre motivação e eficácia; os fenómenos de liderança 

ocorridos nos grupos de trabalho e os reflexos do trabalho em grupo sobre o trabalho 

individual. 

Considere-se, ainda, dentro da designada escola behavorista, o estudo levado a 

cabo por Maslow (1954) que postula que o comportamento humano se move em função 

de necessidades hierarquicamente definidas (necessidades fisiológicas fundamentais, 
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necessidades de segurança, necessidades sociais de pertença, necessidades de estima 

e, finalmente, necessidades de auto-realização), sendo que a transição da primeira em 

direcção à última, na opinião deste autor, seria sequencial, isto é, a passagem de um tipo 

de necessidades para o seguinte só se verificaria quando o primeiro estivesse sanado. 

Likert (1971) é também outro nome a destacar, pelo seu contributo para o estudo 

das organizações, ao sustentar a relação existente entre a satisfação e a produtividade e 

ao promover a necessidade de uma direcção participativa. 

Por outro lado, Herzberg (1966) relaciona a motivação com um conjunto de 

aspectos intrínsecos ao trabalho, tais como grau de responsabilidade atribuída, 

complexidade e conteúdo, etc. e ainda com aspectos que lhe são externos, 

nomeadamente condições de higiene, segurança e condições de trabalho. 

Refiram-se, ainda, os estudos efectuados sobre os estilos de liderança, 

nomeadamente os desenvolvidos por Follet (1942) que relaciona o poder e a autoridade 

com os modelos organizacionais e de coordenação e ainda McGregor, que, bastante 

mais tarde, (1966 e 1967) se debruça sobre as concepções da natureza humana e seus 

reflexos no tipo de autoridade exercida. 

A partir da década de cinquenta surgem novas teorias. Destaque-se dentro destas 

o designado movimento sociotecnico que inclui como variável de estudo, em particular, a 

tecnologia. Trist e Emery (1960) foram os seus principais defensores, preconizando a 

existência de um relacionamento entre os aspectos tecnológicos e sociais. Por seu turno, 

Woodward (1965) defendeu que as diferenças organizacionais ao nível da estrutura 

dependeriam, precisamente, dos diferentes estádios de evolução tecnológica. A Teoria 

das Relações Humanas é, então, perspectivada mais como um complemento do que 

como uma contradição da Administração Científica. 

Através de outra das correntes, preconizada por Gouldner (1954) e partilhada por 

Crozier (1964), contestam-se vivamente os modelos burocráticos. A notória ausência de 

flexibilidade, excesso de hierarquização e formalismo são apontadas como principais 

características responsáveis pela marcada ausência de dinamismo, pelo baixo potencial 

para a inovação e motivação dos recursos humanos das organizações.  

Efectivamente, a escola clássica só poderia ter lugar em organizações que 

funcionassem em sistemas fechados, onde tudo é previsto e controlado, ou seja, num 

contexto relativamente estável. Correspondendo, na essência, a estruturas em que a 

capacidade criativa e de auto-responsabilização, isto é, em que o potencial das sinergias 

internas não é valorizado, mas nas quais, antes pelo contrário, se exalta o produto de 

uma actividade fortemente mecanizada e rotinizada, resultante de lógicas eminentemente 
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materiais, evidenciam desajustamentos profundos face àquelas que configuram as 

necessidades da sociedade contemporânea, dada a instabilidade e imprevisibilidade que 

a caracteriza. 

De acordo com Kóvacs (1990:34) enquanto que modelos predominantemente 

mecânicos e burocráticos se adequam a situações estáveis e consideravelmente 

previsíveis, já não são, em contrapartida, suficientemente versáteis para intervir em 

contextos em que se exige, por um lado, elevados níveis de produtividade e de qualidade 

e, por outro, grande flexibilidade de produção, para a qual uma cultura de participação 

interna, a nível individual ou de grupo e, simultaneamente, de abertura ao exterior, 

assumem particular relevância. 

A gestão por objectivos é a teoria perfilhada por Drucker, tendo sido posta em 

prática, nos anos sessenta e setenta, por um considerável número de empresas 

ocidentais. Os objectivos gerais da empresa são fixados pela sua direcção geral e 

divididos e delegados pelas suas diferentes áreas (direcções, departamentos, secções, 

etc.), o que se torna muitas vezes complexo, dada a dificuldade em chegar-se a um 

consenso, ou seja; em obter-se a convergência desejável entre as estratégias dos vários 

intervenientes e a estratégia global da empresa. 

A teoria contingente, da autoria de Lawrence e Lorsh (1972), postula a ausência de 

um modelo organizacional perfeito e a necessidade de adaptação das organizações a 

situações específicas, nomeadamente, às características dos ambientes em que se 

enquadram. Neste sentido, diferentes ambientes propiciam o aparecimento de estratégias 

de actuação diversas, que por sua vez, resultam em novas estruturas organizacionais. 

Com efeito, considerando que ambiente se poderá definir como: 

 
“...um conjunto amplo e complexo de condições e fatores externos que envolve 
e influencia difusamente todas as organizações (...) e que contribui de um 
modo geral para tudo aquilo que ocorre dentro de cada organização, para as 
estratégias adotadas e para as consequências das ações organizacionais.” 
(Chiavenato: 1987,442-443 b), 
 

e dada a sua natureza mais ou menos instável, as estruturas a adoptar, por cada 

organização, deverão ser capazes de se ajustar a esse mesmo grau de instabilidade. Se 

o ambiente de uma dada organização é complexo e dinâmico, a empresa poderá 

beneficiar da segmentação do seu mercado e de uma estratégia de posicionamento face 

à concorrência. Por outro lado, se esse ambiente é simples e estático, as referidas 

políticas de gestão deixam de ser um imperativo, senão mesmo, no limite, até 

contraproducentes, dado o acréscimo de custos que esse tipo de estratégias comportam, 
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aos mais diversos níveis (políticas de produto, preço, comunicação e distribuição). A 

maior ou menor eficácia das organizações depende, assim, de acordo com o referido 

paradigma, da respectiva capacidade de adaptação à dinâmica das envolventes em que 

interagem. 

As organizações são, assim, continuamente afectadas pelas forças do ambiente, ou 

se preferirmos, do macroambiente, em que as mais importantes são: a demografia, a 

economia, as leis, a política, a tecnologia e a cultura. Estas forças são externas às 

organizações e, como tal, escapam à sua capacidade de controlo. Aliás, a mudança 

opera-se a um tal ritmo, que parece sobrepujar, em algumas situações, a sua capacidade 

típica de adaptação. 

De facto, considerando a inter-relação constante entre a empresa e o meio, a 

velocidade a que evolui a tecnologia implicada na produção e as transformações 

constantes que inflige nesse meio, postulamos a não existência de um protótipo de 

empresa-ideal, nem tão pouco enquanto modelo de organização do trabalho. Neste 

sentido, reforçamos a convicção de que as organizações com melhor desempenho são 

aquelas que são capazes de avaliar, continuamente, as características do ambiente em 

que se inserem, particularmente, do ponto de vista sócio-técnico e cultural, e de se 

readaptarem. A interacção efectiva e contínua entre as organizações e o seu meio 

envolvente é, assim, essencial à sua sobrevivência, na medida em que é nesse “espaço” 

que obtêm os inputs (matéria, energia e informação) necessários ao seu funcionamento e 

para aí que enviam os outputs (informação, produtos, serviços, lucros, etc.), resultantes 

da sua actividade. O mecanismo de feedback, que se estabelece entre a organização e o 

meio assume, assim, neste circuito, um papel fundamental, na medida em que permite 

que a mesma alcance uma posição homeostática, possível pelo desenvolvimento de 

ajustamentos contínuos e, por conseguinte, pela procura de um equilíbrio dinâmico, 

resultante da adequação sistemática da sua actividade às exigências efectivas e 

potenciais do ambiente. Mintzberg (1971), por seu turno, atribui grande importância à 

flexibilidade, contingência e coerência do conjunto dos processos organizacionais e 

associa, mesmo, os níveis de eficácia organizacional com a maior ou menor capacidade 

para se relacionarem aspectos internos como: a especialização do trabalho, a formação, 

a descentralização, etc. com aspectos contingênciais como a idade, dimensão, grau de 

tecnologia, ambiente, etc. Considera a existência de cinco estruturas organizacionais 

diferentes: a simples, a burocrática mecanicista, a burocrática profissional, a divisional e a 

adhocracia que é já um modelo, extremamente flexível, e, como tal, propenso à inovação, 

extremamente receptivo ao exterior e comunicativo. 
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As correntes mais recentes privilegiam a interrelação entre vários factores, 

nomeadamente: o ambiente, a estratégia, a estrutura, a cultura interna e o 

comportamento de todos os que intervêm na organização, ou seja; consideram-se agora 

globalmente todos os aspectos que directa ou indirectamente se relacionam com a 

organização. Desta forma, os autores que subscrevem uma concepção da organização 

como sistema aberto, rompem com o modo de causalidade único e linear, definindo-a, 

antes porém, em termos de reacção e adaptação sistemática às contingências do meio 

envolvente externo, geral e pertinente. A corrente sociotécnica, que ramifica, portanto, da 

anterior, agrega dois subsistemas: o técnico e o social, que ao interagir um com o outro, 

no âmbito das organizações, influenciam-se mutuamente originando alterações entre si.  

Mantendo algumas características das análises psicossociológicas e sociotécnicas, 

a análise estratégica destaca o papel da conduta do actor e da indeterminação das suas 

escolhas, enquanto produto de uma intenção estratégica ou tendo em vista certos fins. 

(Cerdeira, 2004:93) 

Sem prejuízo da diversidade de perspectivas, as quais sem dúvida, contributos 

decisivos para uma análise mais fecunda da relação do indivíduo com as organizações e 

destas com o sistema social, no seu todo, a sociedade sofreu profundas e rápidas 

transformações económicas e sociais. As empresas, sofrem, agora, uma pressão 

acrescida no sentido de serem cada vez rápidas na detecção de alterações no mercado, 

nos processos e na inovação de produtos, preconizando-se a substituição da lógica de 

organização vertical e departamentalizada e visando-se a aproximação dos gestores aos 

operacionais, como estratégias indutoras de um maior grau de flexibilidade e agilidade, 

por parte das mesmas. É imputada uma importância crescente à informação, como vector 

essencial para a eficácia das organizações, assente em estruturas devidamente 

descentralizadas. 

De facto, dado o ritmo com que a mudança se opera no actual mercado de 

consumo e dada a agilidade com que as empresas têm de responder às diferentes e 

crescentes solicitações, prevê-se que uma lógica de organização predominantemente 

horizontal e em que se privilegie o trabalho em equipa inter-áreas, possa oferecer níveis 

de eficiência mais elevados. Com efeito, as organizações modernas tendem a transferir o 

máximo de decisões possível do topo para a base; à delegação de poderes e à redução 

de funções pelo recurso à subcontratação. 
 
“Se a empresa piramidal correspondia à cultura disciplinar do primeiro 
momento individualista, a empresa “em rede” coincide com a cultura pós-
moderna aberta e psy, personalizada e comunicacional.” (Lipovetsky, 
1994:310) 
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Naturalmente, que os paradigmas orientadores do sistema de produção “fordista” 

que privilegiavam o baixo custo da mão de-obra e das matérias-primas, ou seja, a 

produção a custo reduzido, e, por outro lado, as economias de escala, vieram a revelar-

se inadequados com a transição daquela que poderemos designar como “era de 

consumo de massas” para uma nova vaga de consumos muito mais segmentada, que 

exige uma produção mais flexível, mais rápida, com mais qualidade e mais aberta à 

inovação. A cultura de produtos de marca intensificou-se, o sucesso das empresas 

passou a depender da imagem de marca que conseguem implantar no mercado. Aliás, a 

partir de uma dada altura, ter-se-á dado início a um processo de fragmentação das 

empresas, até porque essa seria uma via para lhes proporcionar uma maior agilidade 

para, por um lado, dar resposta a mercados cada vez mais segmentados, e por outro, 

competir em ambientes cada vez mais desregulamentados.  

 
“Os clientes solicitam produtos que sejam, simultaneamente, personalizados e 
de qualidade. Os segmentos de mercado estão em expansão e os mercados 
em geral estão a tornar-se mais segmentados. Consequentemente, a 
fabricação tem de tornar-se mais flexível, para permitir uma maior possibilidade 
de mudança em ciclos de vida dos produtos mais curtos. (…) (Wobbes, 1991:4) 

 

Hoje, os gestores com visão estratégica, fomentam uma cultura que absorve 

dimensões, que outrora se consideraram incompatíveis: a par da inculcação de um forte 

sentido de responsabilidade e autonomia na tomada de decisões, procuram proporcionar 

um ambiente de agradável e estimulante liberdade. Com efeito, para que se atinjam 

melhores resultados, as organizações tendem a empreender esforços, no sentido de 

atrair e manter os seus recursos humanos, motivando-os e realizando-os. 

A formação adquire um papel fundamental, mesmo em áreas não directamente 

relacionadas com o trabalho, procurando-se, essencialmente, através de uma 

aprendizagem permanente e interdisciplinar ampliar e diversificar os conhecimentos dos 

colaboradores, fomentando, assim, a imaginação e criatividade dos mesmos. 

 
“Os dispositivos-chave da nova racionalidade empresarial são, neste momento, 
largamente conhecidos: substituição da autoridade disciplinar pela autoridade 
da animação, enriquecimento das responsabilidades, delegação dos poderes e 
desburocratização da empresa, atitude de escuta e diálogo, medidas de 
redistribuição dos benefícios, política de formação permanente do pessoal, 
constituem outras tantas medidas que definem a empresa pós-tayloriana, com 
a sua “organização policelular”, as suas redes, a sua gestão participativa e 
“horizontal”. “(Lipovetsky, 1994:305-306) 
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Introduzem-se, na esfera da gestão empresarial, novas designações, tais como: o 

benchmarking, através do qual se preconiza a adopção das melhores atitudes e tácticas 

utilizadas por outras organizações, independemente do ramo de actividade a que se 

dediquem; downsizing que corresponde à redução do número de níveis hierárquicos 

dentro das organizações, com vista a uma maior horizontalidade das mesmas, ou seja; 

encurtamento e diversificação dos centros de controlo no sentido de lógicas mais 

horizontais, e a que tivemos oportunidade de nos referir; empowerment, que corresponde 

a uma maior participação por parte de todos os colaboradores da empresa, tendência 

para a descentralização do poder, e a que já fizemos, igualmente, referência; 

outsourcing, que se traduz na subcontratação de outras organizações para a execução 

de certos serviços não estratégicos para as próprias, permitindo-lhes, assim, uma maior 

concentração nas actividades a que efectivamente se dedicam e, finalmente, a 

reengenharia, ou a atitude de se questionar toda a gestão desenvolvida, planeando-se e 

implementando-se tudo de novo. 

 
“Na sua luta para se adaptarem às céleres modificações, as companhias 
correm a desmantelar as suas estruturas burocráticas da Segunda Vaga. As 
companhias da era Industrial possuíam, tipicamente, tabelas de organização 
semelhantes - piramidais, monolíticas e burocráticas. Os mercados, tecnologias 
e necessidades actuais dos consumidores modificam-se tão rapidamente e 
exercem tais pressões sobre a firma, que a uniformidade burocrática está a 
desaparecer. Procuram-se formas de organização inteiramente novas.” (Toffler, 
1995:84) 
 

Recentemente, faz-se, pois, a apologia de organizações inovadoras em que a 

gestão se concentre nas áreas estratégicas da sua actividade e em que a qualidade, na 

óptica do consumidor, constitua uma prática global, pela definição de metas de redução 

do tempo de entrega de um bom serviço, bem como pela definição de metas de 

diminuição dos custos de desperdício. 

Face à nova realidade económica, será, pois, prudente as empresas adoptarem 

modelos de produção flexíveis, em que a partilha de informação e a polivalência, por 

parte dos indivíduos que nelas e com elas inter-agem, seja uma constante.  

 
“...a complexidade e mutabilidade dos sistemas a que estão ligadas as 
empresas, e a autonomia-responsabilização atribuída aos sujeitos, como 
resultado da necessária flexibilidade da empresa, exigem uma estrutura de 
saberes plurifacetada (saberes específicos e linguísticos, saber fazer, saberes 
científicos e conhecimentos gerais) que permitam a entrada no sistema de 
emprego e a sua reciclagem através da auto-aprendizagem.” (Martins, 
1999:78).  
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Afigura-se-nos, portanto, que o sucesso destas alterações dependerá, sobretudo, 

da capacidade de se estimularem e desenvolverem novas competências. Com efeito, e 

tanto quanto nos é possível aferir, não há já um lugar estanque para o saber-saber ou 

para o saber-fazer, quer ao nível da concepção, quer da execução. A necessidade, por 

parte das empresas, em promover condições favoráveis ao desenvolvimento de um 

estado de espírito receptivo à inovação, à mudança, através da vivência de um projecto 

participado, cujo sucesso de todos depende, e que, um tanto paradoxalmente, ao mesmo 

tempo que implica um trabalho cada vez mais em equipa, obriga a um grande sentido de 

autonomia e de auto-responsabilização, assim como, à capacidade de descodificar e lidar 

com realidades complexas, instáveis e de evolução imprevisível, requer a contratação de 

indivíduos com uma boa base de cultura geral. De facto, as inovações de processos e de 

produtos fazem apelo tanto aos recursos tecnológicos, como humanos. Neste sentido, os 

desempenhos profissionais rotineiros e, estritamente, dependentes da destreza manual 

têm vindo a ser preteridos em favor de um tipo de trabalho que, sem prejuízo, de 

evidenciar uma natureza, igualmente, tecnológica, exige um tipo de acompanhamento 

mais complexo, indivíduos com “pensamento flexível”, perseverantes capazes de se auto-

avaliarem e de comunicarem em várias dimensões… (Martins, 1996:203).  

 
“Os novos contextos em que se desenvolverão as novas condições de 
empregabilidade e de criatividade serão não só mais variados, mas também de 
contornos dificilmente previsíveis. 
Tal torna difícil a definição, a prazo, do quadro de competências adequadas às 
novas realidades, forçando à flexibilização do sistema, de forma a ir forjando a 
adaptação necessária.” (Simão et al. , 2002:376) 
 

Neste sentido, só efectivamente empresas versáteis e em constante interacção com 

o meio em que se inserem, dotadas de uma estrutura tecnológica e humana capaz de 

esbater os impactos das ameaças, a que qualquer empresa está sujeita, 

independentemente do sector económico em que intervenha, bem como a potenciar as 

oportunidades que, eventualmente, possam surgir, subsistirão, face ao grau de 

competitividade vigente, no actual sistema económico. 

No caso português, e segundo um estudo efectuado relativamente às PME’s do 

Distrito de Aveiro7, a que já nos referimos, e que viremos a caracterizar com mais 

pormenor, no âmbito do Capítulo VI, deste trabalho, constata-se a existência, algo 

híbrida, de características que se identificam com os mais diversos modelos de 

organização do trabalho.  

                                                           
7 No âmbito do qual se insere a Escola sobre a qual incidirá o estudo de caso a desenvolver. 
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Sem prejuízo do anacronismo que, predominantemente, as caracteriza, o facto de, 

nestas empresas, se verificar, com alguma regularidade, a permanência do trabalho em 

equipa e em grupo, parece favorecer, o dito processo de modernização.  

De acordo com Martins (1996:322), admite-se como possibilidade que o modus 

operandi destas empresas seja o produto da internalização de particularidades de 

distintos modelos de organização do trabalho e de produção do mesmo, o que a verificar-

se, naturalmente, lhes confere configurações mistas, prevendo-se, inclusive, que algumas 

delas desenvolvam as suas actividades segundo lógicas tradicionais ou pré-capitalistas. 

Aliás, é bem possível que o facto de a organização científica do trabalho, com toda 

a sua rígida e cronometrada disciplina, não ter chegado a enraizar-se no tecido 

empresarial português, actue como um agente facilitador face a um quadro económico 

alargado e altamente competitivo que, como tal, requer sistemas de produção flexíveis. 

Dito de outro modo, admite-se que nas empresas, em que os modelos clássicos de 

produção (taylorista e burocrático) não tenham chegado a penetrar, a transição possa 

operar-se de forma mais fácil, sem rupturas ou, mesmo, mudanças profundas.  

Nesta perspectiva, preconizamos que o principal desafio associado ao processo de 

modernização da indústria portuguesa se traduz, fundamentalmente, a par da 

modernização na gestão, na qualificação da mão-de-obra existente e na dificuldade em 

qualificar a do futuro, face à dificuldade em determinar aqueles que virão a assumir-se 

como perfis requeridos. Todavia, as empresas portuguesas não manifestam, segundo um 

inquérito realizado, sobre as necessidades de formação profissional nas empresas, para 

o período 2000/2002, grande intenção em investir na formação profissional. Com efeito, e 

de acordo com Ramos (2003), autora que se debruçou sobre os respectivos resultados, 

num universo de cerca de 37.403 empresas (com dez ou mais pessoas ao serviço), 

apenas 31,6% perspectivam necessidades de formação profissional a curto médio prazo. 

Por outro lado, a referida necessidade é sentida, numa relação de proporcionalidade 

directa, em função da dimensão das empresas visadas. Além do mais, são as empresas 

do sector financeiro que mais importância conferem à prática regular e sistemática de 

formação (56,2%), seguidas do sector educacional (45,7%). Na base desta 

hierarquização, do grau de importância atribuída à formação profissional, encontram-se 

os sectores das pescas (12,8%), agricultura, caça e silvicultura (16,7%). Constata-se, 

ainda, que a introdução de novas tecnologias impulsiona, em grande número de casos, a 

necessidade e desenvolvimento da mesma. Por outro lado, e um tanto ao quanto 

paradoxalmente, os resultados apurados indiciam, ainda, que as acções realizadas se 

destinaram, fundamentalmente, a profissionais qualificados e altamente qualificados e 
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aos quadros superiores e médios, o que nos parece, de alguma forma acentuar um 

“fosso” entre uma minoria, consideravelmente certificada pelo sistema escolar, que vai 

aperfeiçoando ou adquirindo novas competências e a grande maioria que, para além de 

se posicionar na base das estruturas empresariais, à partida porque menos 

escolarizados, são, igualmente, os que menos beneficiam de formação contínua, o que 

nos remete para um “circuito viciado”, em que o facto desta população possuir uma muito 

escassa qualificação escolar de base lhe dificulta logo o acesso à qualificação 

permanente. De acordo com Freire (2000): 
 

“Por um lado, à conta da concorrência dos mercados numa escala mundial, a 
externalização de mão-de-obra, a flexibilização do vínculo de emprego de uma 
parte não-crucial dos efectivos da empresa e ainda as deslocalizações 
industriais tendem a desenvolver e reforçar situações de emprego precário e 
baixo preço do trabalho. Neste sentido, há e haverá sempre diferenciais de 
procura de emprego capazes de viabilizar esta estratégia de oferta, e tanto 
mais quanto mais amplo e liberalizado for o espaço económico 
(tendencialmente o mundo inteiro). Por outro lado, a conservação do “núcleo 
crucial” de competências indispensáveis à empresa e a necessidade de 
mercados onde ela possa contratar serviços profissionais altamente 
diferenciados parecem assegurar que, dos mesmos processos de flexibilização 
se desprendem também dinâmicas de requalificação do trabalho e de 
desenvolvimento de novas profissionalidades.” 
 

Tal prática, não só reproduz, no cerne das organizações, a estrutura hierárquica 

vigente, dado o imobilismo sócio-profissional que gera, como, inclusive, se revela, 

profundamente, incoerente com a introdução de novos conceitos, na esfera da gestão 

empresarial, inviabilizando ou, no mínimo, dificultando, muito em particular, a adopção do 

downsizing e do empowerment. Refira-se, ainda, uma outra particularidade detectada, na 

sequência do tratamento das respostas obtidas ao referido questionário, e que se prende 

com o facto de a modalidade “reconversão e reciclagem” registar uma fraca taxa de 

adesão, por parte dos participantes na formação, em favor da modalidade 

“aperfeiçoamento profissional”, o que de alguma forma nos induz a concluir que se, 

globalmente, a aposta na formação profissional é já muito limitada, - o que, por si só, se 

consubstancia numa barreira ao desenvolvimento de competências transversais, - a 

capacidade, por parte do empresariado, em percepcionar  a formação, em particular, 

como ferramenta que potencia a possibilidade de transição entre sectores, é 

praticamente nula. 

Se por um lado, a circunstância de Portugal apresentar um tecido empresarial 

composto, na sua maioria, por PME pode revestir um carácter facilitador, face ao dito 

processo de modernização, - considerando a “leveza” relativa das suas estruturas - 
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poderá, por outro, atendendo ao baixo grau de importância atribuído, por estas últimas, à 

formação contínua e, genericamente, a fraca receptividade à introdução de novas 

tecnologias, implicar difíceis e morosos obstáculos a transpor. De facto, e voltando de 

novo ao estudo encetado no Distrito de Aveiro, onde como tivemos já ocasião de referir 

este tipo de estruturas empresariais é predominante, constata-se que o nível de 

habilitações académicas dos respectivos gestores, a dimensão das mesmas, o sector de 

actividade em que se enquadram, são características intrínsecas que condicionam a 

maior ou menor intensidade com que estas questões são relevadas, enquanto factores 

determinantes para o aumento dos respectivos níveis de competitividade, isto sem 

prejuízo de outros de natureza extrínseca, como é o caso do tipo de conjuntura 

económica-social em que inter-agem. De acordo com o referido estudo, o tipo de áreas 

de formação consideradas prioritárias, pelos empresários, isto no que respeita ao perfil 

formativo dos recursos humanos a recrutar, vem confirmar a importância que atribuem à 

melhoria do funcionamento das suas empresas com vista à qualidade dos produtos; 

aumento da produção, relegando para segundo plano todo o tipo de áreas de formação 

que poderiam ser potenciadoras de uma maior inovação de produtos, captação de novos 

públicos-alvo e aumento da quota de mercado de forma mais diversificada. Tal como 

refere Martins (1996:359), a este propósito: 

 
“A confirmação desta postura significa que o ensino-formação socializa os 
empresários mais para a manutenção das estruturas existentes do que para a 
sua transformação.”  

 

Os resultados apurados parecem, de facto, indiciar que os empresários ou não 

apresentam como prioridades a flexibilização do processo de produção, a renovação dos 

produtos e a conquista de novos clientes, ou então, não estão ainda, seguramente, 

conscientes da forma de lá chegar. 

Por outro lado, a ausência de dimensão relativa das empresas portuguesas, vem, 

igualmente, reforçar as dificuldades de que padecem já, quanto à capacidade de se 

afirmar no mercado internacional, - com efeito, um dos seus maiores constrangimentos 

reside, justamente, na forte dependência de outros países e no tipo de funcionamento 

segundo modelos de produção e organização do trabalho pré-taylorista, ou seja, 

profundamente, tradicionais, onde predomina ainda a empresa de tipo familiar, o que de 

acordo com estudos realizados em Portugal e em distintos países contribui para 

disfuncionamentos ao nível da liderança, administração, gestão dos recursos humanos, e 

interfere, globalmente, com o desenvolvimento das organizações. Aliás, as abordagens 
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desenvolvidas, por Martins (1996:228), no âmbito desta temática, permitem-nos constatar 

que, por um lado, predomina uma mão-obra-obra pouco qualificada, e que, por outro, as 

politicas de selecção e gestão dos recursos humanos obedecem a critérios pouco 

objectivos, o que se repercute desfavoravelmente nos níveis de eficiência das 

organizações a que respeitam.  

Assiste-se, conforme tivemos oportunidade de analisar, a alterações profundas na 

vida económica e às quais as empresas nem sempre revelam capacidade de se adaptar, 

quer pelas tecnologias que adoptam, quer, sobretudo, pela forma como lidam com elas. A 

origem de tal desajustamento poderá residir, em grande medida, no tipo de perfil 

profissional e comportamental que os sujeitos da acção, ou seja, os 

empresários/dirigentes continuam a apresentar e, portanto, na manutenção de quadros 

muito resistentes à modernização, desfasados da dinâmica instalada. De acordo com 

Helena Lopes (1992:13), muitos empresários apresentam-se, assim: 

 
“…como detentores de saberes profissionais e organizacionais bastante 
ultrapassados e sem maleabilidade intelectual e psicológica que lhes permita a 
aprendizagem de novos saberes e comportamentos necessários à introdução 
de mudanças e à sua aceitação”.  

 
 

2. O desenvolvimento económico e social e o ensino superior politécnico 
 
2.1. Educação e desenvolvimento 
 
“...o ensino é cada vez mais indispensável às economias modernas, pois elas 
baseiam-se em conhecimentos teóricos e práticos que evoluem rapidamente e, 
na maior parte das vezes, extremamente complexos.” (OCDE, 1989:45) 
 

Partindo, pois, do pressuposto de que nos países ditos desenvolvidos, o 

generalizado aumento das rendas das famílias tem efectivamente permitido “orientar” 

uma parte dos seus orçamentos para efectuar investimentos com a educação da 

descendência, com vista a proporcionar-lhe, no mínimo, a manutenção do estatuto social 

de origem, entendemos poder assumir uma relação entre o aumento das rendas das 

famílias e o crescimento da procura generalizada de educação. 

Refira-se o caso de Portugal, país em que, sensivelmente, a partir da década de 70, 

e na sequência da massificação e unificação do ensino de nível secundário, se verificou, 

conforme tivemos já oportunidade de constatar, um forte aumento da pressão sobre o 

ensino superior. Considere-se, por outro lado, o insucesso registado com os CP, com a 
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duração de um ano, destinados à qualificação profissional de trabalhadores para os 

diversos sectores de actividade, institucionalizados pelo Despacho Normativo nº 194-

A/83 de 19 de Outubro, face ao considerável número de alunos inscritos nos Cursos 

Técnico-Profissionais, com a duração de três anos, relativamente aos quais se nutria a 

expectativa de formar profissionais qualificados de nível intermédio. De facto, não terá 

sido displicentemente que a oferta do ensino, pós-escolaridade obrigatória, mais 

vocacionada para o ingresso no mercado de trabalho, - quer se trate CSPOVA ou CT, 

quer se trate dos CP, ministrados pelas Escolas Profissionais, criadas em 1989, ou dos 

Cursos ministrados pelo IEFP, - passou a proporcionar equivalência aos níveis escolares, 

ou seja, passou a ser disponibilizada sob a forma de três ofertas alternativas de 

formação, que ainda que de orientação eminentemente profissionalizante, conferem 

qualificações profissionais e diplomas académicos equivalentes, bem como idêntica 

possibilidade de acesso ao ensino superior. De facto, a partir de então, torna-se flagrante 

o crescente interesse por percursos escolares (mais) longos e, sobretudo, que viabilizem 

a possibilidade de obtenção de uma licenciatura. 

Consideraremos, também, como dado adquirido, a relação entre educação e 

desenvolvimento económico. Refiram-se, inclusive, os estudos conduzidos nos anos 60 e 

70, por organizações como a OCDE e a UNESCO, que permitiram, efectivamente, 

confirmar a existência de uma correspondência entre “taxa de escolarização” e 

rendimento nacional. Ainda que aprofundada por outros economistas, esta corrente de 

pensamento apenas irá surgir como “Teoria do Capital Humano” com a publicação, no 

ano de 1962, de um suplemento do Journal of Political Economy intitulado “Investment in 

Humain Beings”, da autoria de Gary S. Becker que dois anos mais tarde vem a publicar o 

livro “Humain Capital – A Theorical and Empirical Analysis with Special Reference to 

Education” através do qual se preconiza que a educação concorre directamente para o 

aumento, quer da produtividade, quer dos rendimentos dos indivíduos. Todavia, à 

semelhança de outros tipos de capital, o capital humano sofre depreciações, pelo que, na 

óptica da referida teoria, os indivíduos se deveriam disponibilizar para o valorizar de 

forma continuada, ou seja, estar receptivos a novas etapas de aprendizagem, a 

sucessivos processos de requalificação. As motivações implicadas na decisão, 

relativamente ao grau de escolaridade a atingir, são, nesta óptica, de natureza 

predominantemente extrínseca, isto uma vez que assentam na expectativa de retorno 

face ao investimento realizado.  

Mais tarde, Jacob Mincer (1974) estabelece uma relação positiva entre o valor do 

salário e a duração da formação, considerando que esta se desagrega em experiência 
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profissional e formação inicial, sendo que essa relação tende a ser mais fraca à medida 

que a formação cresce. Por outro lado, considera igualmente, diferenças de coeficientes 

para cada tipo de formação e entre gerações diversas. Esta teoria vem mais tarde a ser 

complementada pelas teorias do Sinal da autoria de Spence (1973) e da do Filtro da 

responsabilidade de Arrow (1973). A primeira considera que a vida activa pode 

complementar a acumulação de conhecimentos recebidos por intermédio da formação 

inicial. Considerando que o empregador, no momento do recrutamento, desconhece a 

produtividade daquele que está admitir, Spence (1973) admite que a remuneração que 

lhe é oferecida resulte, não só do grau de instrução recebido que considera um “sinal”, 

como também de um conjunto de características, não controláveis pelo indivíduo, tais 

como a raça, sexo e idade. Spence preconiza, assim, que é com base nesse conjunto de 

informações ora mais explícitas, ora mais implícitas, que este empregador irá atribuir uma 

determinada “classificação” ao indivíduo, à qual corresponde a expectativa de uma dada 

produtividade e para a qual, por sua vez, atribui um determinado valor, ao qual em termos 

práticos, corresponde uma certa remuneração. Na perspectiva de Arrow (1973), a 

educação é, antes de mais, um “filtro”, ou seja; uma espécie de indicador que permite ao 

empregador aferir sobre o grau de aptidão e motivação dos candidatos à empresa. Por 

outro lado, a designada teoria do “filtro” pressupõe que a educação incute determinado 

tipo de atitudes, tais como o desejo de conquistar sucesso e, como tal, induz uma certa 

“dose” de competitividade e uma consequente predisposição para actualização de 

conhecimentos e para lidar com os ditos ambientes tecnológicos, entre outro tipo de 

características determinantes para o progresso das empresas e da economia em geral e 

por isso, amplamente, valorizadas pelo mercado de trabalho. Já para Gintis (1971) a 

grande mais-valia da escola reside no facto de incutir um conjunto de atitudes muito 

apreciadas pelos empregadores, tais como, a disciplina e a obediência, dado que a 

organização tecnológica está marcada pela noção de hierarquia e de divisão do trabalho. 

Ainda dentro desta corrente de pensamento, Thurow (1975) foi apologista de que para 

que o trabalho fosse produtivo haveria que se adaptar os indivíduos a esse trabalho, pelo 

que preconiza o desenvolvimento de formação interna. À detenção de um diploma 

associa uma dada expectativa de produtividade, já por outro lado, considera que a 

educação não determina a produtividade.  

Com efeito, admite-se como hipótese que a expectativa, por parte das empresas, 

quanto ao grau de produtividade de recém-admitidos, seja tanto mais elevada quanto 

maior for o nível de habilitações8, pressupondo-se, igualmente, que tal expectativa 

                                                           
8 Sobretudo se em domínios do saber compatíveis com o sector de actividade a que as empresas respeitam. 
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assente, frequentemente, na convicção de que a frequência da escola interfere, de forma 

favorável, no desenvolvimento de uma maior aptidão e motivação para o trabalho, 

sociabilizando, por conseguinte, os indivíduos em determinadas lógicas que se 

aproximam ou se reproduzem, ainda que, naturalmente, com as devidas especificidades, 

no sistema de produção, isto é, que a escola promove um determinado tipo de atitudes e 

comportamentos que contribuem, naturalmente, para uma melhor integração e sucesso 

das empresas em que os indivíduos se inserem. A um elevado nível de escolaridade 

corresponderá, ainda, globalmente, a representação social de uma maior produtividade 

ou capacidade de desenvolvimento de um tipo de trabalho com consideráveis níveis de 

exigência, e por conseguinte, de relevância superior à média. Por outro lado, a todas 

estas teorias corresponde a ideia comum de que a prossecução de estudos, para além 

da escolaridade obrigatória, é sempre uma opção dos indivíduos que irá depender, 

fundamentalmente, da capacidade financeira da família e/ou dos próprios para, não só 

suportar as despesas inerentes a tal decisão, mas, inclusive, em muitos casos, o 

adiamento do ingresso no mercado de trabalho, e, na sequência desta última, para 

prescindir das rendas necessárias ao processo de autonomização dos indivíduos, da 

expectativa de retorno desse investimento e, fundamentalmente, para percepcionar esta 

questão como estratégica, ou seja, para a perspectivar como uma via de acesso a 

determinadas profissões, a que se associam, naturalmente, determinados níveis de 

rendas, bem como uma dada correspondência ou lugar na estrutura social. 

 
“Mas nas camadas inferiores da sociedade o mal é grande. Porque os parcos 
recursos e educação dos pais, bem como a sua incapacidade de avaliar o 
futuro, os impedem de investir capital na educação e treinamento dos filhos 
com a mesma iniciativa livre e ousada com que o capital é aplicado para 
melhorar a maquinaria de qualquer fábrica bem administrada.” (Marshall, 
1890:188) 
 

Vincens, em 1979, preconiza, à semelhança do autor da teoria do “sinal”, que o 

empregador não podendo prever a produtividade real do indivíduo, perspectiva-a a partir 

do saber-fazer que um dado diploma certifica. Admite, ainda, que a experiência é 

igualmente um outro factor que confere mais-valias muito apreciadas pelas empresas, 

que ficam, assim, libertas do necessário processo de adaptação do indivíduo ao mercado 

de trabalho, para além das características pessoais, tais como: sexo, raça, idade, 

proveniência familiar, que na sua opinião tornam, inclusive, por vezes, os próprios 

recrutamentos algo discricionários. Por outro lado, neste processo, releva, ainda, as 

próprias características das empresas.  
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Em 1988, um outro economista, de nome Lucas, constrói um modelo que assimila 

os princípios fundamentais da Teoria do Capital Humano, tornando-se, por isso, uma 

referência. Lucas, considera, então, que a acumulação de conhecimentos favorece a 

produtividade do trabalho e do capital num sentido de proporcionalidade, ou seja; que a 

educação contribui para a melhoria da produtividade dos indivíduos, visto que os torna 

mais aptos para trabalhar com os actuais e futuros ambientes tecnológicos. 

Ressalte-se, ainda, a este propósito Edouard Denison, economista americano que, 

ao ter desenvolvido um conjunto de estudos que perspectivavam conhecer os factores 

que afectavam o progresso técnico, destacou o papel da educação, ou seja, o papel do 

capital humano na evolução do progresso técnico. O facto de considerar que o 

crescimento, não directamente explicado pelos factores capital, trabalho e produtividade 

do trabalho, era explicável pelos efeitos indirectos da educação deu azo ao surgimento 

de várias críticas. Não obstante as referidas resistências, o seu contributo neste campo 

foi de grande importância, uma vez que atribuiu particular relevância ao capital humano 

na evolução do progresso técnico e, por outro lado, enfatizou o papel macro-económico 

da educação, responsabilizando-a, em certa medida, pelo progresso (G. Abraham-

Frois:1991).  

Para um outro autor, Schultz (1960), outros factores se encontrariam na origem da 

decisão de prossecução de estudos, e de que são exemplo a curiosidade intelectual e a 

cultura geral. Admite-se que a verificar-se, este tipo de motivação, que poderemos 

classificar como intrínseca, os sujeitos estivessem menos vulneráveis a constrangimentos 

económicos e sociais, preterindo o objectivo maximização de rendimentos e 

reconhecimento social, em favor das suas apetências naturais e/ou preferências 

individuais. A escolha, por conseguinte, nestes casos, do tipo de escola, da área 

científica/curso a frequentar não seria tão condicionada, pela perspectiva que cada 

sujeito criou face ao tipo de ocupação profissional que acredita que poderá vir a 

desempenhar, mas, prioritariamente, por critérios mais, estreitamente, relacionados com 

a satisfação de necessidades de auto-realização, o que na perspectiva de Maslow 

(1954), teórico a que anteriormente nos referimos, só aconteceria uma vez ultrapassado 

um conjunto de etapas, de natureza mais básica ou elementar, inerentes à condição 

humana. 

De uma maneira geral, os movimentos de oposição à Teoria do Capital Humano 

advêm de experiências em que a relação entre o nível de educação e o bem-estar 

económico não é demonstrada, ou caso o seja, não evidencia os resultados esperados. 

Mark Blaug (1970), por exemplo, ainda que um dos primeiros defensores desta teoria, 
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preconiza, após a realização de estudos de aprofundamento, que o desenvolvimento que 

se pode operar numa economia industrial carece apenas de conhecimentos que se 

podem obter no curto espaço de apenas algumas semanas. Por outro lado, a crescente 

desvalorização do diploma, enquanto meio de acesso a melhores proventos e 

reconhecimento social, em muito tem contribuído para o descrédito desta corrente de 

pensamento. Efectivamente, se por um lado a inserção no mercado de trabalho se 

encontra cada vez mais dificultada, pelas razões invocadas no âmbito do capítulo 

anterior, designadamente, “escassez da oferta, particularmente em certas áreas de 

formação” (Martins et al., 2002:35), por outro, as situações de emprego têm-se revestido 

de um carácter, cada vez, mais atípico, no sentido de uma maior precariedade, patente 

no aumento de relações de estágio e de contratos a prazo, para além do crescimento do 

número de situações em que os indivíduos são contratados para a realização de uma 

dada tarefa ou função, habitualmente com um prazo para execução e pagamento pré-

estipulados, ao fim da qual, a relação, entre a entidade que encomenda o serviço e o 

respectivo prestador, cessa, podendo voltar ou não a verificar-se, consoante as 

necessidades da primeira e, naturalmente, do grau de satisfação obtido com a dita 

prestação. De resto, sobretudo, no que respeita às fases iniciais das trajectórias 

profissionais, que se assumem, crescentemente, como processos sem fim à vista, tem-se 

assistido, igualmente, a uma diminuição do escalão de rendimentos face àquele para que 

ingressavam os indivíduos, com idênticas qualificações, de há uns anos a esta parte.  

 
“Não é fácil conseguir um diploma e ter de projectar a sua vida sem saber 
quando se obterá o primeiro emprego, quanto tempo ele durará, se este e os 
empregos ou actividades que se lhe seguem terão algo que ver com a 
formação inicial em que se investiu ou quantas vezes se terá de mudar de 
emprego e até de área de actividade, ao longo da vida profissional (…) ter 
entre 15 e 25 anos e não saber quais serão os empregos mais oferecidos 
dentro de cinco anos e acabar por constatar que deixou de ser possível ter 
esse cenário econométrico pela frente (…) querer construir um projecto de vida 
sem saber que tipo de vínculos laborais poderá realizar, qual a sua duração e 
quais as suas regras; não saber quando e como se poderá alugar ou comprar 
um andar para iniciar uma vida independente e uma vida familiar (…) enfrentar 
o futuro com um diploma nas mãos e ele valer cada vez menos, não sendo 
factor de segurança, ao fim de 17 anos de investimentos vários.” (Azevedo, 
1999a:53) 

 

De acordo com Azevedo (2000:93-95) o modelo multifuncional, desenvolvido por 

Carnoy e Levin vem justamente contrariar os pressupostos em que assenta o paradigma 

da educação ao serviço da economia, bem como o desejo de mobilidade social enquanto 

variáveis independentes no fenómeno de evolução da educação escolar. O referido 

modelo, que mobiliza a multidimensionalidade das realidades, escapando assim, a uma 
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visão reducionista em que as políticas educativas emergem sob a égide da orientação e 

estimulação económica, isto é, obedecem ao desenvolvimento técnico-económico, prevê 

mesmo a possibilidade de ocorrência de conflitos entre as suas múltiplas funções ou seja, 

situações de não-correspondência sustentadas, quer pela reprodução das desigualdades 

sociais, quer pela generalização e prolongamento de uma educação de massas que se 

tende a afastar dos requisitos mais directos dos sistemas de produção. Por outro lado, 

com base nos resultados de investigações realizadas sobre os trajectos escolares, a 

inserção no mercado de trabalho e as trajectórias profissionais indiciam que os indivíduos 

privilegiam nas suas opções escolares “gostos pessoais, obstáculos e traços 

comportamentais, competências “tácitas”, entre as quais se pode sublinhar a capacidade 

de iniciativa e de empreendimento autónomo, além das redes de proximidade e 

vizinhança.” (Azevedo: 2000:96) 

Para além de muitos dos trajectos escolares serem construídos à margem da lógica 

de resposta à generalidade dos requisitos do tecido produtivo da economia capitalista, 

evoque-se ainda as disfuncionalidades geradas pela elevação dos níveis da educação de 

massas, entre diplomas e empregos, remunerações, condições de trabalho, etc., bem 

como o facto de o tipo de expectativas sociais e culturais que se geram na população 

escolarizada extravasarem o campo estrito das expectativas face ao emprego e à 

profissão. No que respeita ao mercado de trabalho Azevedo reitera-lhe o carácter 

“pontualista e autoritário”, atribuído por um outro autor (Paul, 1993), acentuando-lhe 

ainda, a sua inconsistência quer interna, quer externa face à rapidez com que ocorre a 

evolução das técnicas de produção e ao ritmo de mudança em que se processam as 

adaptações a uma economia globalizada e com crescentes níveis de competitividade e, 

por conseguinte, inexequibilidade em se preverem as necessidades de formação e de 

colocação, por sector e por especialidade.  

 
“…as teorias da não-correspondência abrem um quadro de análise que 
sustenta que, por um lado, a construção social das funções do sistema escolar 
não está prisioneira de uma correspondência finalista face à reprodução das 
relações desiguais inerentes à produção capitalista dominante e que, por outro, 
os desajustamentos entre os sistemas escolar e económico são evidentes e 
crescentes.” (Azevedo, 2000:96) 

 

O referido quadro teórico de correspondência crítica entre a educação e a 

economia obriga assim a repensar a relação de posicionamento entre si. De facto a 

centralidade com que o liberalismo económico, acentuada pela expansão do mesmo à 

escala mundial, tem tido na concepção das políticas educativas e a sua responsabilidade 

para a ocorrência do fenómeno que este último autor apelida de “regressão do 
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pensamento e da acção cultural…um efeito de imposição contínua e poderosa do 

pensamento técnico-económico sobre as ideias políticas e sobre as dimensões culturais 

das sociedades humanas.”, rasga novas perspectivas e abre brechas a modelos de 

formulação de políticas diferenciadas que sem desprezar os imperativos económicos 

cada vez mais convulsos e mais imprevisíveis, equacionem igualmente a formação e o 

desenvolvimento pessoal dos indivíduos à margem por conseguinte de uma perspectiva 

meramente consumista que o modelo económico tendencialmente privilegia.  

Sem prejuízo do que vem de ser dito, o forte incremento de procura de ensino, 

designadamente, de nível superior, que se tem feito sentir nos ditos países desenvolvidos 

parece estar, indissociavelmente, relacionado com a perspectiva de maximização dos 

rendimentos individuais.  

Em Portugal, este fenómeno também ocorreu, e com considerável expressão, 

sobretudo se tivermos em consideração o cenário anterior à década de 70. Como 

consequência desta procura e do subsequente alargamento da oferta, quer ao nível da 

rede pública de instituições de ensino superior público, quer da rede particular, bem como 

do leque de cursos disponíveis, o número de jovens detentores de um diploma, emanado 

pelo referido nível de ensino, aumentou, diríamos, de forma desproporcionada, face ao 

número teórico de lugares disponíveis nos níveis superiores das estruturas das 

empresas. Como agravante, esta situação parece ainda prejudicada devido aos baixos 

níveis de sensibilidade e consequente predisposição, por parte dos empresários 

portugueses, para a absorção de indivíduos com um perfil de competências cuja 

rentabilidade, dificilmente, se faz sentir de imediato e vocacionado, em muitos casos, 

para áreas distintas da da produção. 

O elevado número de indivíduos diplomados pelo ensino superior originou, 

conforme tivemos ocasião de referir, uma “depreciação” do respectivo estatuto, fenómeno 

a que associamos, muito naturalmente, a diminuição dos respectivos rendimentos, 

constrangimentos que, todavia, na perspectiva dos defensores da Teoria do Capital 

Humano, seriam passíveis de se ultrapassar, ou no mínimo diluir, com a prossecução 

contínua dos estudos. 

A propósito desta problemática, e com base em projectos de investigação 

desenvolvidos entre os anos 60 e os anos 70, Lévy-Garboua (1979) procurou 

compreender por que razão, tendo-se verificado a estagnação das despesas públicas da 

educação, bem como o crescimento do insucesso escolar e a já referida desqualificação 

dos diplomados no mercado de trabalho, o incremento do número de alunos no sistema 

de ensino, designadamente, superior continuava a ocorrer. Concluiu, então, a partir dos 
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estudos que encetou para o efeito, que os indivíduos que decidem manter-se no sistema 

de ensino perspectivam, por um lado, e ainda assim, aceder, com base nos rendimentos 

a auferir, a bens de consumo habitualmente conotados com as elites e, por outro, a todo 

um conjunto de actividades culturais e de lazer associadas à vida de estudante. Como 

consequências dessa decisão, segundo este autor, os indivíduos podem ver-se na 

contingência de trabalhar e estudar, em simultâneo, e uma vez nessa situação, com 

escassa disponibilidade temporal para articular o estudo, o trabalho e o lazer. Também, 

segundo esta teoria, nas situações em que se verifique a deterioração das saídas 

profissionais, os indivíduos tenderão a optar pela continuidade dos estudos. Esta 

assume-se, pois, de acordo com este autor, como a estratégia mais eficaz para colmatar 

os constrangimentos associados ao ingresso no mercado de trabalho no termo da 

formação de nível graduado. 

Todavia, e o que é facto é que a estagnação do crescimento económico, que se 

verificou nas décadas de 70 e 80, em plena conjuntura de forte investimento individual na 

educação permitiu, sem prejuízo da responsabilidade que lhe é imputada para o 

desenvolvimento económico e tecnológico, relativizar esta relação no sentido de esse 

contributo passar a ser, a partir de então, perspectivado em conjunto com outros factores, 

cuja natureza pode ser, pois, política, económica (nacional e internacional) e social (Paro, 

1983:5) que ora, em determinados contextos ou circunstâncias contribuem para o 

reforçar, seja no estado da economia de um país, seja no de uma região, ora lhe retiram 

espaço de manobra. O desfasamento entre o grau de investimento em educação e o 

estádio de desenvolvimento económico, suscitou, por conseguinte, um movimento 

contestatário, face ao determinismo anterior, que perspectiva o progresso como o produto 

de uma conjugação de variáveis que imprime a cada país ou região uma dinâmica 

própria, e da qual resultará, como saldo, um dado estádio de (sub)desenvolvimento 

económico. Aliás a ocorrência de determinado tipo de fenómenos, designadamente a 

permanência de um elevado número de alunos em cursos de formação de professores, a 

reduzida procura das ciências informáticas, dos cursos relacionados com as indústrias 

alimentares, bem como dos das “artes do espectáculo”, o desajustamento entre os níveis 

de frequência de cursos de hotelaria e restauração por analogia aos cursos de turismo e 

lazer, para além do reduzido número de indivíduos a frequentar cursos imbuídos de 

grande prestígio social como os pertencentes às ciências físicas, à matemática e à 

estatística, indiciam a prevalência de uma lógica da oferta sobre a da resposta à procura, 

e por conseguinte, uma subversão de prioridades, geradora de desequilíbrios 

económicos e frustrações ao nível individual, o que nos permite assumir que, em certa 
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medida, o ensino superior ficará aquém do expectável, dadas as suas responsabilidades 

em processos como o da inclusão social e o do desenvolvimento económico sustentado. 

(Simão et. al., 2002:232-233). De facto, considerando que o processo de elaboração e 

formulação das políticas educativas constitui o produto ou o saldo de uma hegemonia 

relativa entre interesses, em estado de permanente tensão: protagonizados ora pelo 

Estado, ora pela sociedade civil e principais agentes económicos, a necessidade de uma 

articulação mais eficiente, embora, naturalmente, premente afigura-se-nos de difícil 

consecução. 

Já Michael Porter (1990) preconiza que o desenvolvimento resulta de um conjunto 

de factores, que considera básicos, tais como: recursos naturais, clima, mão-de-obra 

especializada ou semi-especializada, abundância de capital, etc., mas também e, 

sobretudo, dos chamados factores avançados, como sejam: infra-estruturas de 

comunicação de dados e indivíduos com elevados níveis de escolarização. 

Por outro lado, considerando que a Teoria do Capital Humano abordou quase 

exclusivamente as competências como produto da acumulação de recursos adquiridos, - 

quer por via do sistema formal de ensino, quer por via das experiências profissionais -, 

entra em rota de colisão com os resultados apurados no âmbito de trabalhos encetados, 

no quadro da Teoria da Competição pelo Emprego (job competition) que, atribuí, à 

empresa, um papel determinante na produção de competências cognitivas específicas. 

Face a um paradigma que preconiza que os indivíduos não são portadores, quando 

ingressam no mercado de trabalho, de capacidades completamente desenvolvidas, antes 

pelo contrário, que é aí que estas são estruturadas, face ao carácter descontextualizado 

de que antes se revestiam, denunciam-se, assim, algumas das fragilidades ou limites de 

natureza conceptual da Teoria do Capital Humano. Com efeito, de acordo com esta 

abordagem de carácter mais recente, dado que a empresa participa, activamente, na 

construção das competências individuais, estas assumem-se como um produto 

organizacional e social. De facto, consistindo o conhecimento abstracto, basicamente, um 

conhecimento que não existe na experiência dos sujeitos da acção, este carece de 

recontextualização, isto é, de ser reorganizado, conquistar sentido no âmbito dos mais 

diversificados enquadramentos profissionais e em função da subjectividade de cada 

interveniente ou seja, no âmbito de um processo de transferência em que o que é retido e 

interpretado pode ser, significativamente, diferente do conteúdo, anteriormente, 

transmitido ou, dito de outro modo, dentro de um quadro de manipulação do 

conhecimento abstracto para o concreto. À noção de competência parece, atribuir-se, 

crescentemente, um carácter elástico e versátil, dadas as variações que evidencia ao 
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longo da sua história, tanto na área do trabalho, como na área da educação, bem como 

um carácter polissémico, na medida em que parece revestir-se de mais do que um 

significado, mesmo quando utilizado no âmbito de um contexto social, histórico e político, 

razoavelmente, delimitado.  

Por outro lado e de acordo com autores como Azevedo (2000:71): 
 
“A complexidade sócioeconómica envolvente e intrínseca à relação educação-
economia foi liofilizada pela externalização de importantes dimensões como o 
funcionamento dos mercados de trabalho locais, as estratégias de 
recrutamento dos empregadores, as suas atitudes e comportamentos face à 
gestão da mão-de-obra, e ainda a dimensão política e o papel das ideologias, 
os elementos mobilizadores e os efeitos da procura social de educação e a 
própria dimensão cultural do desenvolvimento.”  

 

Com efeito, a Teoria do Capital Humano entre outras fragilidades evidencia um 

determinismo ingénuo entre educação e rendimento, na medida em que assume que os 

indivíduos vêm a ocupar mais ou menos automaticamente empregos consonantes com o 

nível da sua formação inicial e com a sua potencial produtividade, menosprezando assim 

as condicionantes da procura, tanto no que respeita ao funcionamento dos mercados de 

trabalho, como também, ainda que de forma menos directa, no que respeita às 

estratégias familiares e pessoais objectiva e subjectivamente formuladas e a que tivemos 

oportunidade de nos referir no Capítulo anterior deste trabalho. Por outro lado, 

negligencia os efeitos perversos do investimento em educação e formação, tais como “a 

sobrequalificação ou a baixa de salários e rendimentos por força do excesso de oferta de 

diplomados de um dado nível.” (idem, 2000:73)  

Diríamos, em jeito de conclusão, que a percepção sobre o grau de influência da 

educação no desenvolvimento económico tem variado. Enquanto que nos anos 60, essa 

associação foi estabelecida numa relação de dependência directa, nos anos 70 

irromperam algumas correntes que vieram pôr em causa a rigidez dessa relação, 

verificando-se, assim, algum desencanto com o respectivo contributo, para então, mais 

tarde, - na década de 80, - se assistir, de novo, a uma revitalização desse papel. Estudos, 

então, efectuados pelo Banco Mundial evidenciam que o desenvolvimento e a educação 

propiciam a redução de desigualdades9 entre os sujeitos e as distintas regiões que 

integram um dado país, bem como entre os próprios países. Naturalmente, que as 

especificidades próprias de cada um desses países e regiões (localização geográfica, 

                                                           
9 Ainda que, conforme se referiu ao longo deste trabalho e, mormente, nos países desenvolvidos se faça 
sentir a influência de outros factores que, de alguma forma, tendem a esbater esta relação, sendo que alguns 
deles resultam das características individuais e familiares dos indivíduos, origem social, sexo, área de 
formação frequentada, mas também das condições do próprio mercado de emprego, em cada momento, tais 
como o nível do desemprego. 
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recursos naturais, clima, entre outros factores) poderão assumir-se como agentes 

facilitadores, ou antes pelo contrário, como barreiras de difícil transposição, com vista à 

implementação, por parte do Estado ou dos Governos locais, de determinadas iniciativas 

indutoras de desenvolvimento, bem como, inclusive, à própria prossecução, por parte dos 

sujeitos, de percursos escolares longos.  

 
“Por desenvolvimento, continuo a entender o crescimento equilibrado de todo o 
espaço nacional, facultando iguais oportunidades de acesso e bens e serviços 
a todos os cidadãos independentemente do local onde nasceram, optaram por 
concretizar os seus projectos de valorização pessoal ou simplesmente viver.” 
(Cruz, 1995:126)  

 

No âmbito desta problemática, e sem prejuízo dos disfuncionamentos e 

constrangimentos crescentes com que nos temos vindo a deparar, partiremos, pois, do 

pressuposto de que existe uma relação positiva entre investimento educativo, no seu 

sentido lato - e, como tal, agregando, num todo, o sistema de ensino/formação -, por um 

lado, e sistema de emprego, por outro, ou seja; que o primeiro contribui, de forma 

favorável, tanto para o ingresso, como, em fases subsequentes, para a promoção das 

necessárias adaptações ao segundo, num quadro de relações desenvolvidas em 

ambientes, eminentemente, tecnológicos, dentro dos quais a evolução assumirá um 

carácter cada vez mais regular e sistemático.  

Conceição e Heitor (1998:75), em intervenção efectuada no Colóquio-Educação e 

Sociedade, promovido pelo Conselho Nacional de Educação, vieram, inclusive, a 

demonstrar que para o conjunto dos países da OCDE, a posse de qualificações de grau 

superior, permite aos respectivos diplomados uma maior capacidade de integração na 

vida activa.  

Além do mais, de acordo com Ramos (2003:218): 

 
“Os menos instruídos são mais excluídos do mercado de trabalho, como 
consequência das transformações técnico-organizacionais resultantes do 
modelo de desenvolvimento económico (…) o risco de desemprego e de 
exclusão social é significativamente menor junto dos titulares de um diploma 
superior do que daqueles que se limitam à escolaridade obrigatória ou, então, 
abandonaram a escola precocemente.”  
 
 
Autores como Gonçalves (2000), preconizam mesmo a “qualidade” como uma das 

condições fundamentais para restringir a vulnerabilidade da força de trabalho face à 

situação de desemprego que emerge, grande parte das vezes, na sequência de vagas de 

turbulência que ciclicamente atravessam a actual economia global, considerando como 
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dimensão determinante dessa “qualidade” justamente, o nível de escolaridade. Aliás, de 

acordo com o mesmo autor, vários estudos relacionam o facto de as taxas médias de 

desemprego do Continente serem inferiores às da UE com o fenómeno de flexibilização 

ao nível das remunerações do trabalho, mas igualmente com o tipo de relações laborais 

(vínculo, tempo de trabalho…). O deficit de habilitações académicas e profissionais, de 

acordo com o mesmo, reduz a empregabilidade10 dos indivíduos no sentido da 

mobilidade vertical ou inter empresas ou, mesmo, as perspectivas de saída da situação 

de desemprego, para além de que previsivelmente fragilizam a capacidade negocial 

aquando da entrada no mercado de trabalho.11 

Numa abordagem ao nível macro-económico,12 o grau de dificuldade em relacionar 

a educação com o crescimento económico dos países é, porém, mais complexo de 

avaliar, face à diversidade de critérios a que se poderia recorrer para o efeito. Note-se, a 

este respeito, e a título meramente ilustrativo, o facto de os custos serem de natureza 

directa e indirecta, para além de partilhados pelas famílias, colectividades locais, Estado 

e empresas. Com efeito, face ao volume de instituições e verbas implicadas, o risco de 

erro torna-se, naturalmente, significativo, para além de que qualquer tipo de analogias, 

com outros países, poderá assumir um carácter pouco rigoroso, uma vez que o próprio 

conceito de despesa de educação pode apresentar significados diferentes. Por outro 

lado, esta medição dos custos com a educação, em função das despesas verificadas, é 

manifestamente insuficiente para se poder aferir sobre a qualidade da formação, num 

dado país, sobretudo quando a mesma se encontra, em grande parte, sob a tutela do 

Estado.  

Além do mais, a educação pode apresentar reflexos diversos na economia, 

designadamente, pelo peso que as suas despesas acarretam para as finanças públicas. 

Refira-se, ainda, o efeito de “contágio” que o pagamento de rendimentos mais elevados, 

a indivíduos detentores de habilitações de nível superior possa exercer sobre outros, 

embora menos habilitados. Ressalve-se, porém a este propósito, a circunstância de a 

massificação do ensino e a consequente desvalorização dos diplomas poder ter 

contribuído para uma ligeira redução dos referidos níveis de rendimentos.  

                                                           
10 Conceito que uma vez utilizado, no equacionamento das dinâmicas do mercado de trabalho, configura a 
probabilidade que um sujeito tem de transitar para a situação de emprego. 
11 Com este concorrem ainda outros factores, como sejam, a relativa correspondência dos salários reais às 
flutuações de emprego/desemprego e da produtividade, reduzida dimensão das empresas portuguesas, um 
menor papel dos sindicatos e ainda a intervenção de factores culturais, educacionais e de formação na 
capacidade de adaptação de trabalhadores aos postos de trabalho. 
12 Ao nível macro-económico, poder-se-á proceder à referida avaliação, utilizando como critério o volume ou 
stock de capital humano acumulado em função de indicadores, tais como: a taxa de alfabetização atingida, o 
número de anos de estudo, deduzido do número de anos de repetências e abandonos, a repartição da 
população activa em função do número de anos de escolarização e as taxas de escolarização. 
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Em contrapartida, o aumento da produtividade que se prevê, como resultado de um 

trabalho executado por mão-de-obra mais especializada, consiste num importante óbice à 

subida da taxa da inflação. Simultaneamente, o aumento de rendimentos gera um 

aumento das receitas fiscais, quer por via dos impostos que recaem directamente sobre 

os rendimentos, quer por via dos que incidem sobre os bens de consumo. 

No que respeita, especificamente, ao nível de ensino superior, enquanto estádio 

terminal de formação de tipo inicial, deverá, segundo Simão e outros autores (2002:261), 

contribuir para estruturar o desenvolvimento sócio-económico, a dois níveis: 

 
“...a garantia da relevância sócio-económica ou cultural, com dimensão 
prospectiva, às formações oferecidas e a conformidade à hipótese de elevado 
índice de empregabilidade aos futuros diplomados.”  
 

Aliás, de acordo com os princípios, expressamente, preconizados na Carta Magna, 

tanto a educação, como a formação deverão preparar os indivíduos para integrarem o 

mundo do trabalho, considerado em dinâmica e imprevisível evolução, no sentido de os 

tornar versáteis, potencialmente transversalizáveis, bem como fácil e rapidamente 

adaptáveis, sob pena de serem formados para o desemprego latente ou real e, com ele 

para a exclusão social, isto tendo em linha de conta que o sistema de emprego constitui, 

um fenómeno, consensualmente inclusivo, Simão e outros (2002:376), e fonte de 

identidade social. Note-se que de acordo com Costa (2005:26), o trabalho é 

perspectivado, nos nossos dias, com vista à concretização de três tipos diferentes de 

objectivos: económicos, e por essa via, como forma de garantir o acesso aos bens 

imprescindíveis à sobrevivência, mas também de outros com valor eminentemente 

simbólico e de ostentação de sucesso, numa óptica, segundo o autor, amoral de que 

“somos o que temos em vez de sermos o que fazemos”; sociais enquanto potenciador de 

espaços de sociabilização por excelência, assumindo-se inclusive, para alguns, como as 

únicas formas de estabelecimento de relações fora do núcleo familiar, mas também 

enquanto veículo de projecção social, a partir das leituras que os outros façam das 

funções desempenhadas ou do valor que lhes atribuam. Por último, o trabalho é uma via 

(por vezes a única…) de desenvolvimento de níveis satisfatórios de auto-estima, de 

afirmação pessoal, de sentido de utilidade, em suma de identidade e, por conseguinte, de 

criação de significados na vida dos indivíduos. 

No que respeita ao último nível do sistema formal de ensino, sem dúvida que os 

princípios subjacentes à formação prestada têm sido alvo de uma considerável evolução, 

caracterizando-se, numa primeira fase, pela sua vertente eminentemente cultural (de 
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carácter napoleónico ou de Newton), a que se segue uma segunda propiciadora do 

acesso às profissões liberais; uma terceira mais vocacionada para a criação de técnicos, 

através da transmissão de conhecimentos altamente especializados e com vista ao 

desempenho de uma determinada profissão e uma quarta, que em termos gerais se 

identifica mais com as grandes tendências do actual sistema económico, que evidencia 

como fundamental preocupação a formação de pessoas para o emprego e para o lazer, 

através de currículos diversificados. De facto, o tipo de ensino que caracterizou a terceira 

fase veio a revelar-se pouco ajustado ao ritmo da mudança, aos novos modelos de 

organização, e, neste sentido, os indivíduos formados no âmbito do paradigma que lhe 

assiste têm vindo a ser, gradualmente, preteridos por outros com uma base cultural 

dominante, isto é; com uma plataforma geral de conhecimento e de desenvolvimento 

intelectual que lhes permita, a cada momento, a apreensão de conhecimentos 

especializados. Os preconizadores desta orientação atribuem, pois, à escola uma função 

de enquadramento mais genérico até porque o ritmo de evolução a que se assiste hoje, 

aos mais diversos níveis, pode vir a desactualizar, qualquer especialização num curto 

espaço de tempo, muito particularmente, quando obtida em áreas tecnológicas ou 

científicas. 

 
“Neste sentido, os indivíduos que dominem alguma área do saber têm de 
actualizar os seus conhecimentos, sensivelmente no período de quatro ou 
cinco anos, sob pena dos mesmos se tornarem completamente obsoletos.” 
(Drucker, 1993). 
 

Pretende-se que a escola constitua uma ferramenta que permita a descodificação 

das mais diversas linguagens emergentes numa sociedade, eminentemente, tecnológica; 

na qual os indivíduos sejam capazes de interagir, como efectivos sujeitos da acção, 

imbuídos do espírito que Martins (1996:156) caracteriza como “uma visão sistémica do 

espaço e do enquadramento dos instrumentos de si dependentes.”. 

  
“...os sujeitos têm de desempenhar as suas funções profissionais em 
ambientes tecnológicos cada vez mais complexos, quer porque num mesmo 
espaço tendem a existir tecnologias de diferentes gerações e onde a sua 
substituição é contínua, quer por que as suas tecnologias se modificam 
constantemente no sentido de se adaptarem a situações muito diversas, 
tornando-se este um fenómeno muito heterogéneo.” (CEDEFOP, 1984:19). 
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2.2. O impacto do ensino superior no desenvolvimento regional 
 

Considerando que o sistema formal de ensino, corresponde a um instrumento de 

sociabilização, integração e ajustamento, por excelência, às metamorfoses e, inclusive, 

rupturas de uma sociedade altamente heterogénea, mas, sobretudo, a um locus 

privilegiado de produção de conhecimento e de desenvolvimento de potencial, no sentido 

em que visa que os sujeitos implicados - dadas as competências adquiridas, - sejam 

capazes de intervir com maior protagonismo na construção do seu devir. Reconhecendo, 

naturalmente, a responsabilidade do ensino superior, enquanto estádio final do sistema 

formal de ensino, para o sucesso relativo com que, consideramos continuar a ocorrer os 

processos de transição, dos indivíduos ou - numa perspectiva mais estrutural, - as 

trajectórias de integração no sistema de emprego. Admitindo, ainda, que a mera 

presença física das respectivas unidades de ensino podem interferir, favoravelmente, no 

desenvolvimento e na modernização da comunidade local em que, por iniciativa do 

Estado ou de particulares, vieram a ser criadas. Relevando, igualmente, o seu 

protagonismo no âmbito de políticas que perspectivem a diluição de assimetrias e um 

crescimento, inter-regiões, mais equilibrado, mais consonante, portanto, com o conceito 

homogeneizador de desenvolvimento, preconizado por Braga da Cruz (1995) e ao qual 

tivemos já ocasião de fazer referência, perspectivamos que a planificação e 

desenvolvimento de uma harmoniosa rede de instituições de ensino superior, poderá 

constituir uma das vias, porventura, das mais eficazes para que se esbatam as barreiras 

económicas, sociais e culturais entre o litoral e o interior e, numa abordagem mais 

individualizada, para que se recriem condições susceptíveis de garantir, na prática, ideais 

igualitários, no acesso a este nível de ensino, bem como, por seu intermédio; 

consideráveis movimentos de mobilidade social de tipo ascendente. 

Ainda que se não conheçam estudos empíricos que atestem o impacto negativo, 

que a necessidade objectiva de os indivíduos efectuarem deslocações, mais ou menos 

longas, e/ou de se fixarem fora da residência de família, produz, sobre a frequência deste 

nível de ensino, consideramos, todavia, que estes são constrangimentos efectivos, com 

uma dimensão física, e financeira, (mas também, previsivelmente, psicossociológica), 

que, no caso de determinados públicos, e de que é exemplo aquele que integra os 

indivíduos que ingressaram já no mercado de trabalho, podem, inclusive, assumir 

proporções incontornáveis. Com efeito, a ausência de oferta, fisicamente, próxima do 

local de trabalho e/ou de residência e/ou, tão simplesmente, sem horários de 

funcionamento pós-laboral, poderão, por si só, inviabilizar a frequência deste nível de 
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ensino.13 A presença de instituições de ensino superior poderá, por conseguinte, impedir 

o desequilíbrio crescente entre as regiões periféricas, semi-periféricas e interiores, bem 

como o atrofiamento destas últimas, no mínimo, pela sua acção potenciadora do 

desenvolvimento de capital humano e respectivos efeitos na maximização ou optimização 

do desenvolvimento regional.14  

Note-se que segundo Lopes (1999), autor que considera o desenvolvimento como 

um conceito “dinâmico”, - porquanto permite ao Estado e ao poder local a definição da 

natureza e do grau básico das necessidades -, este “pressupõe alcance de fins que 

transcendem o económico, que servem a justiça, a independência, a liberdade a cultura, 

a auto-estima ou, mais sinteticamente, a qualidade de vida, a felicidade.” Por outro lado, 

e ainda na perspectiva deste autor: 

 
“Não há desenvolvimento que não seja desenvolvimento regional; ou, se 
quisermos avançar mais na especificação, não há desenvolvimento que não 
seja desenvolvimento local; porque o desenvolvimento é para as pessoas, 
onde estão, e só há desenvolvimento se as pessoas tiverem acesso, também 
em termos reais, aos bens e serviços e às oportunidades associadas à 
satisfação das necessidades básicas. E por aqui chegamos à realização 
humana inerente à participação na construção social.” 
 

Assim, a presença de instituições de ensino de nível superior favorece o 

desenvolvimento local, na medida em que propicia a qualificação dos respectivos 

recursos humanos os quais, por seu turno, para além de, seguramente, potenciarem o 

aumento dos níveis de eficiência do tecido empresarial, podem impulsionar a criação de 

novos projectos, e, por essa via, mais emprego e mais rendimento, e, por essa via, uma 

melhoria generalizada das condições de vida da população. Luísa Cerdeira (1999:15) 

atribuí-lhes, mesmo, uma dimensão que as posiciona ao nível de vantagem competitiva 

efectiva e preconiza a sua criação – fenómeno que apelida de “discriminação por via 

positiva” – como solução de tipo instrumental para a homogeneização das disparidades 

regionais. 

Aliás, o processo de escolarização favorece a eficácia dos esforços intensivos de 

formação profissional. De acordo com Ramos (2003:253): a insuficiência do aparelho de 

formação pré-existente terá inviabilizado mesmo a rentabilização dos meios financeiros 

investidos desde 1986 e constitui um pesado obstáculo à modernização dos sectores 

tradicionais, bem como um factor de bloqueio à diversificação do tecido produtivo para 

indústrias mais modernas. 
                                                           
13 Bem entendido a uma distância que lhes permita ocupar essa dupla qualidade: trabalhador e estudante. 
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Face ao exposto, parece-nos ser, pois, admissível insistir na premissa através da 

qual se preconiza que a acumulação de conhecimentos constitui um factor de capital 

importância para o desenvolvimento económico, relação que é, aliás, uma evidência, no 

caso dos países ditos mais desenvolvidos, dada a considerável deslocação de mão-de-

obra que se fez sentir dos sectores tradicionais para os de serviços.  

Sem prejuízo da diversidade de áreas a que respeita o sector de serviços, e das 

especificidades próprias de cada uma delas, o que é facto é que o desempenho do amplo 

conjunto de actividades a que respeita, evidencia como denominador comum a 

necessidade de se mobilizarem pró-activamente as competências humanas, 

designadamente, e sem entrarmos aqui em linha de consideração com as diferenças de 

pressupostos em que assentam as mais distintas classificações, as de tipo genérico.  

Assim sendo, postulamos que longos processos de escolarização, 

designadamente, a prossecução de estudos ao nível do ensino superior possam 

contribuir para uma maior estruturação ou interiorização deste tipo de competências.15 

Neste sentido, preconizamos que as instituições de ensino superior assumem a sua 

relevância social, quer do ponto de vista dos indivíduos, quer das empresas. No caso dos 

primeiros, porque, efectivamente, as observações efectuadas, no âmbito das trajectórias 

profissionais, acabam por, na generalidade, atestar o reconhecimento das certificações 

obtidas, quer por via do grau de rendimentos, quer do estatuto sócio-profissional e, por 

conseguinte, enquanto instrumento de acesso e sucesso no mercado de trabalho, mas 

também de auto realização, pela valorização cultural que proporciona; as segundas 

porque passam a usufruir, assim, de maiores probabilidades de vir a integrar recursos 

humanos com iniciativa, espírito crítico, receptivos a um processo de aprendizagem 

contínuo e à inovação, de índole tecnológica, mas também em diversificados domínios. 

Note-se que de acordo com Freire (2000): 
 
“Os processos de inovação transportam consigo uma dose maior de 
conhecimento científico e tecnológico aplicado a que está necessariamente 
ligada a necessidade de as empresas empregarem e utilizarem os serviços de 
um maior número de profissionais especialistas, em domínios novos ou já 
tradicionais. Por tal razão, o grau e as formas de utilização de profissionais 
altamente qualificados – em primeira linha, detentores de diplomas do ensino 
superior – por parte das empresas constitui um indicador significativo do seu 
dinamismo, profissionalização, inovação e modernização…”.  
 

                                                                                                                                                                                
14 Não obstante o aparecimento de ofertas de ensino à distância, o hábito do sistema presencial parece estar 
ainda muito enraizado, não consistindo, para muitos, uma via alternativa para contornar a distância física. 
15 Sobretudo quando as práticas pedagógicas permitem a transposição do saber escolarizado e, por 
conseguinte, de natureza abstracta, para a esfera do “real”, designadamente, no âmbito de contextos de 
carácter profissionalizante (de facto ou simulados). 
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Por outro lado, o ensino superior contribui para o estabelecimento de equilíbrios 

regionais, na medida em que viabiliza uma maior racionalização dos recursos naturais, 

materiais e humanos, das regiões em causa, isto para além da responsabilidade, que lhe 

assiste, enquanto produtor de conhecimento e, por conseguinte, da legitimidade e 

potencial, que evidencia, para intervir na esfera da inovação e do desenvolvimento.  

 
“O sucesso da Dinamarca em enzimas reflecte uma base de conhecimento 
científico sofisticado em fermentação, por exemplo, e o seu sucesso em 
mobiliário reflecte uma reserva de projectistas de móveis formada em 
universidades. A excepcional reserva americana de pessoal habilitado e de 
especialização científica, tanto em computadores como em software, 
proporcionou uma vantagem significativa não só nessas indústrias, mas 
também em outras indústrias dos Estados Unidos, como electrónica médica e 
serviços financeiros.” (Porter, 1990:94)  
 

De facto, e ainda que variando em função da natureza e da dinâmica da instituição 

instalada, a indústria local poderá beneficiar, largamente, do desenvolvimento de 

actividades de investigação. Em última instância, a sua existência poderá contribuir para 

influenciar, positivamente, a localização ou manutenção das empresas numa dada 

região. 

Refira-se, igualmente, todo o tipo de aquisições subjacentes à adaptação ou 

construção e subsequente ampliação ou intervenção de recuperação de edifícios e 

respectivos apetrechamentos, bem como os consumos realizados pelos diferentes 

públicos da instituição: docentes, funcionários e alunos, alguns dos quais deslocados da 

sua localidade de origem e que, por essa razão, vão, ainda, apresentar necessidades de 

alojamento, acesso a pontos de venda de produtos alimentares e/ou 

cantinas/restaurantes, e embora em menor grau de incidência, até por se tratar de bens 

de consumo de carácter menos regular, e que podem inclusive obter-se fora da região, 

oferta disponível de vestuário e calçado, bem como formas de ocupação dos tempos 

livres, ou seja, fontes de lazer.  

Assim, a instalação de uma dada instituição numa determinada região poderá, não 

só permitir a fixação de indivíduos na mesma, como, também, contribuir para atrair 

indivíduos de outras regiões, favorecendo, dessa forma, o aumento do número de 

efectivos e estimulando, muito particularmente, a área comercial, impulsionando o 

aparecimento de novos estabelecimentos ou dinamizando os já existentes, de entre os 

mais variados sectores, e, consequentemente, o crescimento do próprio emprego. Refira-

se, ainda, que pela circunstância de se tratar de um tipo de instituição que, pontualmente, 

promove iniciativas com impacto no exterior da região a que pertence, esta poderá, 
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ainda, beneficiar dos consumos por parte de um público de carácter mais itinerante. 

Naturalmente, que o aumento do volume de negócios gera um aumento de taxas e de 

impostos, bem como a transferência de rendimentos para o poder local, para além de que 

indicia promover o crescimento sustentado do meio em que se instala, não só pelo fluxo 

de capital que coloca em circulação, como pelo impulso que imprime no sentido da 

construção de novas vias de acesso, serviços de transporte, saneamento básico, 

unidades de cuidados de saúde e outro tipo de estruturas com características, 

marcadamente, urbanas, ou seja; todo o tipo de infra-estruturas e serviços capazes de 

colmatar as necessidades decorrentes do crescimento populacional e de fazer face a 

novos problemas emergentes como sejam; o do ordenamento do território e o das 

questões ambientais e que se encontram, normalmente, sob a responsabilidade do poder 

local, o qual pode, ainda, inclusive, vir a ser pressionado no sentido de aumentar a rede 

de escolas que integra os subsistemas precedentes. 

O ensino superior parece, assim, assumir um papel determinante, enquanto agente 

situado na recta final do sistema formal de ensino, no âmbito de um processo de 

desenvolvimento e ajustamento de competências, com repercussões positivas, quer para 

os sujeitos que nele intervêm, na qualidade de receptadores, quer para o tecido 

empresarial, enquanto principal sistema beneficiário. Perspectiva-se, ainda, que as novas 

competências adquiridas pelos primeiros promovam o empreendorismo e novos 

investimentos, sustentando-se, por esta via, os paradigmas em que, fundamentalmente, 

assenta a Teoria do Capital Humano, que perfilha, pois, a prossecução de estudos como 

uma decisão individual que acarreta um custo suplementar, os salários como forma de 

recompensa do (tipo de) trabalho a que correspondem, mas também como forma de 

compensação dos sacrifícios inerentes ao referido processo e, finalmente, que as 

competências são um capital incorporado da riqueza do país. Ideia que há já cerca de 

230 anos Smith (1776:235) reproduziu, com considerável clarividência, através dos 

seguintes termos: 

 
“...deve esperar-se que o trabalho que ele aprende a realizar o deverá 
recompensar, para além dos salários normais do trabalho comum, de todo o 
custo com a sua preparação com, pelo menos, os lucros normais de um capital 
de igual valor...A diferença entre os salários do trabalho especializado e do não 
especializado fundamenta-se neste princípio”. 
 

Analisando a região como um mercado no âmbito do qual os indivíduos podem 

aceder a pontos de satisfação de todo um vasto conjunto de necessidades, passando 

pelas que garantem os níveis mínimos de existência até aos que lhes conferem 
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consideráveis níveis de auto-realização, é, no fundo, a sua capacidade de retenção ou 

fidelização da população de origem e captação ou atracção de população de outras que 

está em causa e que nos permite, de certa forma, genericamente apreender os níveis de 

qualidade de vida que propicia. 

A oferta de empregos ou mercado local de trabalho disponível é determinante para 

a radicação de novos agregados familiares. Em contrapartida, a exiguidade do campo de 

oportunidades de emprego para os mais habilitados pode provocar a “fuga de capital 

humano qualificado”.16 Para além do mais, poderemos, ainda, atribuir, segundo Cerdeira 

(1999:187), às estruturas familiares, entretanto constituídas, a responsabilidade por um 

certo crescimento de quadros na região, na medida em que os cônjuges desses jovens 

qualificados, possam ser eles, também, detentores de habilitações de nível superior. Mais 

tarde, e numa outra fase ou ciclo da vida familiar, a existência de instituições de ensino 

superior poderá, em alguns casos, determinar a permanência de algumas dessas 

famílias, através dos membros das novas gerações que, uma vez munidos das 

qualificações obtidas nesse nível de ensino, podem, eles próprios, ser agentes de 

dinamização e de consecutivos processos de revitalização económica e social a que o 

desenvolvimento e modernização das regiões obriga, impulsionando novas áreas de 

actividade e/ou consolidando o tecido empresarial instalado. A radicação destes jovens 

combate igualmente o surgimento de fenómenos de envelhecimento da população e 

constitui a principal fonte de reserva para efeitos de “injecção” das energias necessárias, 

que em cada momento são chamadas a intervir, com vista a dar resposta aos crescentes 

e renovados desafios com que as regiões se deparam.  

De resto, no que concerne ao impacto económico de uma dada instituição de 

ensino superior, numa região em concreto, parece-nos, todavia, que poderemos 

encontrar efeitos com repercussões muito distintas os quais, aliás, dependerão da 

dimensão e grau de adequabilidade e atractividade da oferta disponibilizada, bem como 

                                                           
16 Note-se que de acordo com um estudo encetado pelo Departamento de Estatística do trabalho, Emprego e 
Formação Profissional, reportado aos quadros de pessoal de 1999: “o peso dos trabalhadores com 
habilitações superiores aumenta à medida que cresce a dimensão das empresas”. Deste modo, de acordo 
com a mesma fonte: “existem apenas 3,7% de licenciados nas microempresas (de 1 a 9 pessoas), 5,6% nas 
que têm entre 10 a 49 empregados, 7,4% nas que empregam de 50 a 99 trabalhadores, 9,2% nas médias 
(entre 200 a 499 pessoas) e 10,1% nas que registam mais de 500 funcionários. Contudo, existem ainda 14 
empresas portuguesas com este alto nível de emprego que não têm qualquer licenciado nos seus quadros”. 
Por outro lado, com base nos resultados apurados, no âmbito do mesmo, Lisboa é o Distrito que absorve 
mais diplomados, com 19% de empresas a registarem pelo menos um diplomado nos seus quadros de 
pessoal, seguindo-se Aveiro com 13%, Porto e Coimbra com 12%, Leiria com 11%, Setúbal com 10%, 
Madeira e Santarém com 9%, cada, e Guarda com 8%.  
Também de acordo com um outro estudo, levado a cabo pela Faculdade de Economia do Porto, reportado à 
década de 90, a Região Norte terá registado uma alteração positiva na estrutura das habilitações escolares 
da sua mão-de-obra. O contributo menos favorável para o referido quadro de evolução do emprego 
qualificado, ter-se-á verificado no seio das sub-regiões do EDV, do Tâmega e do Douro. (Azevedo e Fonseca, 
2000) 
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do estádio de evolução da região em que se instale, existência ou não de instituições 

concorrentes, entre outros factores.  

Segundo a classificação de Kott (1988:21) a implantação de uma instituição de 

ensino superior, numa dada região, apresenta um conjunto de efeitos positivos de curto, 

médio e longo prazo, sendo que os respectivos efeitos, ora se poderão considerar 

directos, ora indirectos. Como principais riscos Kott destaca a possibilidade de os 

consumos efectuados, quer pela instituição, quer pelos seus diversos públicos-alvo se 

realizarem fora da região, situação que iria, naturalmente, invalidar o crescimento do 

volume de negócios, bem como a cobrança local de taxas e impostos, e tornar, por isso, 

mais onerosos os custos operacionais e investimentos de capital a suportar pelos 

respectivos governos. Por outro lado, de acordo com Luísa Cerdeira (1999:14), e 

conforme tivemos já oportunidade de referir, a economia da região onde se implanta uma 

dada instituição pode não assimilar esses quadros, verificando-se uma mobilização dos 

mesmos para centros de maior desenvolvimento e crescimento. 

Aliás, no estudo encetado por esta última autora, relativo ao impacto da localização 

de instituições de ensino superior na região do Alentejo, que consiste, como se sabe, 

numa região consideravelmente deprimida e que regista, em consequência, uma das 

mais baixas taxas de empregabilidade do país, verifica-se, a partir dos dados coligidos, 

que a presença das mesmas poderá estar na origem da fixação de capital humano 

susceptível de impulsionar, activamente, o desenvolvimento da região através da 

implantação de novas empresas ou, porventura, até, do lançamento de projectos 

inovadores, dinamizando-se, desta forma, o fenómeno do empreendorismo, que tem 

evidenciado genericamente baixa vitalidade no nosso país. 

No que respeita ao subsistema particular e cooperativo, por analogia ao subsistema 

público, denota-se níveis de procura proporcionalmente inferiores, admitindo-se que 

constitua, para grande parte dos candidatos, opção de recurso, isto considerando que se 

prevê, igualmente, que as representações sociais que lhes correspondem sejam 

qualitativamente distintas. Factores como: antiguidade e tradição do subsistema público, 

associados à circunstância de proporcionar o respectivo ensino mediante o pagamento 

de propinas de valor que poderemos considerar simbólico, comparativamente às 

cobradas no âmbito do subsistema particular, aliado, em grande parte dos casos, à 

capacidade de disponibilizar estruturas destinadas ao alojamento de alunos deslocados, 

poderão, inclusive, contribuir para diluir a percepção objectiva e subjectiva da dimensão 

do investimento económico associado à prossecução de estudos. Por outro lado, ao 

Estado associa-se uma imagem de total insuspeição enquanto entidade titular… De facto, 
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a frequência de instituições de ensino superior de natureza particular, implica que os 

indivíduos e respectivas famílias, para além de terem optado pela prossecução de 

estudos em detrimento do ingresso na vida activa, e, portanto, abdicado de um dado 

rendimento, estejam dispostos a ser onerados com custos de educação, em média 

bastante elevados, e a acreditar na idoneidade do projecto e daqueles que o promovem. 

 
2.3. A relevância social do ensino superior: o caso particular do ensino 

superior politécnico 
 

Face à rapidez crescente com que ocorrem as mutações, na nossa sociedade, 

preconizamos que o ensino superior seja capaz de promover ou potenciar nos indivíduos, 

por via, quer dos conteúdos de formação, quer dos métodos pedagógicos, um conjunto 

de competências gerais que favoreçam aprendizagens sucessivas, susceptíveis de lhes 

permitir descodificar e lidar com realidades altamente imprevisíveis e, por conseguinte, 

contribuir para que as trajectórias profissionais se desenvolvam num quadro de maiores 

níveis de satisfação individual e colectiva. De facto, exigem-se, agora, competências, de 

matriz comportamental, fundamentais não só para o sucesso dos indivíduos como para o 

sucesso das organizações em que os mesmos se inserem. Além do mais, de acordo com 

Azevedo (1999a:48) os empregadores nas suas estratégias de recrutamento privilegiam 

as atitudes, disposições e comportamentos pessoais do candidato face ao conteúdo 

preciso dos diplomas de que os jovens são detentores. 

Note-se, ainda, o facto de o ensino superior poder produzir efeitos positivos sobre a 

capacidade criativa dos sujeitos sobre os quais intervém, estimulando-os, assim, para a 

própria produção de novos conhecimentos, uma responsabilidade, aliás, deste nível de 

ensino, permitindo-lhes, ainda, encarar a sua relação com o trabalho como um meio de 

realização individual.  

 
“…o emprego inscreve-se na natureza criativa do homem, elemento da sua 
libertação, tendo de deixar de ser entendido apenas como uma punição ou uma 
troca pela subsistência.” (Simão et al., 2002:379) 

 

Refira-se, inclusive, o relevante contributo que a integração de unidades 

curriculares que possam fomentar o espírito crítico, a espiritualidade e “uma atitude 

interrogativa perante a vida e o trabalho”, - esta última, designadamente, através da 

valorização da componente de ensino de natureza mais artística, - poderá comportar. 
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“Hoje em dia assistimos a uma nova convergência entre arte, ciência e 
tecnologia, que recupera os laços quebrados do século XVIII, sobretudo a partir 
da revolução industrial. As novas sociedades terão de saber integrá-las e 
incrementá-las em todos os níveis de ensino e formação, para o que se torna 
necessário um novo investimento humano e material e, sobretudo, uma revisão 
das metodologias, acompanhadas da definição de novas estratégias e novas 
abrangências…A sociedade da informação vem dando, assim, um impulso 
decisivo à reflexão sobre especializações prematuras traduzidas em cursos 
dicotómicos de banda estreita, incompatíveis com a mobilidade profissional e 
com uma cultura científica e técnica sólida, com efeitos negativos no emprego.” 
(Simão et al., 2002 :380-383) 
 

Às diversas instituições que integram o sistema de ensino superior, para além do 

seu papel como agentes transmissores de uma herança cultural entre gerações, cabe-

lhes, pois, o papel de integradoras sociais, o que implica um intercâmbio contínuo e 

permanente com o meio e, ainda, o papel de promotoras da inovação do saber, o que 

depende fundamentalmente da sua capacidade para a prossecução de trabalhos de 

investigação e pesquisa. 

Contudo, e por mais paradoxal que se nos possa afigurar, o que é facto é que a 

escola parece não estar, ela própria, preparada para a mudança, apresentando-se, 

muitas vezes, como uma organização burocrática, altamente hierarquizada, com um 

elevado grau de divisão do trabalho, fechada ao exterior, ou seja; sem maturidade para 

conceber currículos e propor dinâmicas pedagógicas susceptíveis de promover as 

referidas competências e, assim sendo, incapacitada de desempenhar o seu papel como 

promotora de desenvolvimento.  

 
“A escola, conservadora que é por sua natureza, encontra dificuldades em se 
transformar ela mesmo em agente de inovação social e a massificação do 
ensino mais não fez senão agravar esta inadequação pelo bloqueio produzido 
pela extensão deste conservadorismo a uma grande massa de alunos...” 
(Pires, 1988:29)  
 

É, aliás, previsível que o aumento do número de alunos nos vários níveis de ensino 

e, particularmente, o crescimento que se fez sentir no ensino superior, sobretudo a partir 

da década de 70, possa ter, gradualmente, originado o desajustamento da dimensão dos 

recursos afectos, e, dessa forma, agravado as dificuldades existentes, no sentido de uma 

agudização do gap entre o que se espera da escola e as transformações que esta 

consegue, efectivamente, operar ou o contributo que, de facto, proporciona. O 

crescimento quantitativo que se fez sentir não terá tido “eco”, em termos de evolução 

qualitativa, verificando-se, antes pelo contrário, com um carácter mais ou menos 

recorrente, as típicas situações de “normal anormalidade” em contextos de sobrelotação, 

para além de todo o tipo de constrangimentos resultantes da necessidade de se conceber 



Capítulo IV  243 

e adaptar currículos e práticas pedagógicas, metodologias de avaliação, etc. a grupos 

demasiado extensos e heterogéneos entre si, gerando-se um fenómeno que Martins 

(1999:113) apelida de: “disfuncionalidades impeditivas de uma conveniente 

aprendizagem.”. 

Conforme tivemos já oportunidade de referir, a OCDE, órgão com forte influência 

económica e política em Portugal, terá sido um dos veículos privilegiados de difusão da 

ideia desenvolvimentista e, por assim dizer, principal agente de dissonância relativamente 

aos valores tradicionais. Na sequência da iniciativa preconizada por Galvão Teles, no 

sentido do alargamento da escolaridade obrigatória, com vista a uma solução de 

compromisso entre a necessidade de modernizar o país, por um lado, e o tradicionalismo 

que conformava todo o sistema, por outro, bem como das medidas implementadas 

através da acção do ministro Veiga Simão, e de acordo com Pires (1988:41), o sistema 

educativo português ao ter sofrido uma evolução quantitativa, sem que a correspondente 

progressão qualitativa a tivesse acompanhado, foi alvo do desenvolvimento da burocracia 

escolar, aumento do insucesso escolar, degradação da qualidade elitista anterior e do 

não desenvolvimento de uma qualidade reajustada à dimensão e heterogeneidade dos 

novos públicos escolares.  

Apologistas de uma visão diferente da de Grácio (1992:238) quando afirma: 

 
“Se é lícito falar aqui de necessidades empresariais não satisfeitas em matéria 
de formação fornecida por uma determinada oferta de educação escolar, nesse 
caso é mais a falta de educação, do que a educação, que mais falta faz às 
empresas.” 
 

Preconizamos, antes porém, que não será “a falta de educação” que mais falta fará 

às empresas, mas uma educação diferenciada…Ideia que, aliás, acaba por ser subscrita 

pelo mesmo autor (1992:292), isto de acordo com a interpretação que fazemos, quando 

refere: 

 
“O numerus clausus no acesso ao ensino superior foi um expediente que 
resultou da má gestão do rápido crescimento da sua procura: teria sido 
preferível, numa sociedade “aberta” e em permanente desenvolvimento das 
aspirações sociais, o acesso de todos os candidatos a um ensino superior 
convenientemente estratificado.”  
 

Além do mais, e sem prejuízo, enfim, dos efeitos perversos que possam ter surgido 

na sequência de uma massificação do ensino, e a que tivemos já oportunidade de nos 

referir, (insucesso escolar, desvalorização dos diplomas, desencontro entre os perfis de 

formação requeridos pelos empresários e os proporcionados pela escola…), o que é 
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facto é que, de acordo com Cerdeira (1999:258), parece existir unanimidade, por parte 

dos países da OCDE, quanto ao interesse em se estender a um número crescente de 

indivíduos o acesso a níveis elevados de educação e, sobretudo, em lhes estimular as 

suas capacidades intelectuais. Além do mais, e citando Simão, (in Teodoro, 2001:274): 
 
“…há uma outra visão, que é a visão das pessoas que pensam que um homem 
com melhor educação, o homem com maior cultura, é um homem mais livre e 
que a educação é motora de liberdade e de mudanças.”  
 

Parece-nos, assim, da maior pertinência que o sistema de ensino/formação seja 

capaz de superar essa vertente mais conservadora que, de resto, o tem caracterizado, no 

sentido de crescentemente ser capaz de vir a desenvolver de acordo com Martins 

(1996:156) “novos perfis profissionais e uma nova estrutura de saberes mais adaptados 

ao desempenho de tarefas abstractas porque compostas por símbolos e códigos (…)” e 

para os quais uma dada especialização ou o domínio de uma dada tecnologia 

corresponde a um investimento com resultados, à partida demasiado efémeros, face à 

rápida desactualização a que se encontra sujeito.  

O sistema escolar e, muito particularmente, o sistema de ensino superior ao 

assumir um papel determinante, como elo de ligação do indivíduo à estrutura de 

emprego, não só num primeiro momento, ou seja, na fase de ingresso no mercado de 

trabalho17, como nas sucessivas etapas que se lhe seguirão, terá de ser capaz de corrigir 

essas ineficiências e de não só acompanhar, mas, preferencialmente, intervir nas 

evoluções económicas, sociais, culturais e sobretudo tecnológicas, internalizando-as e 

reflectindo-as no âmbito de uma cultura própria associada ao projecto educativo. De 

acordo com Bucha (2004:253), para que a escola supere a essência predominantemente 

tradicional que contínua a caracterizar as relações de aprendizagem que promove, 

também ela deverá ser capaz de incorporar na sua gestão os conceitos que melhor 

definem as organizações sistémicas e contingenciais e a que tivemos oportunidade de 

fazer referência no âmbito do primeiro ponto do presente Capítulo. Neste sentido, a 

dinâmica de transformação de inputs em outputs implica uma cultura de feed-back 

                                                           
17 Note-se que a fase de ingresso na vida activa, esse período de transição, segundo estudos encetados, a 
nível internacional, como é o caso da França através do CEREQ- Centre d’Études et de Recherches sur les 
Qualifications, ou de autores de nacionalidade espanhola e de que são exemplo: Isabel Garcia Espejo e 
Masjuan et al. e, ainda, no caso português, através dos “observatórios de inserção” criados e estruturas 
especialmente vocacionadas para esta questão, de que é exemplo a ODES- Sistema de Observação de 
Percursos de Inserção dos Diplomados do Ensino Superior, bem como os promovidos por instituições como a 
Universidade de Aveiro, Instituto Superior Técnico de Lisboa e Universidade  do Minho, têm vindo a 
demonstrar que esse processo de mobilidade que se inscreve no tempo, fruto de um conjunto de factores 
político-económicos e sociais, se tem vindo a revelar cada vez mais longo, isto é: “Alarga-se o espaço de 
tempo que medeia a obtenção do diploma e a entrada no mercado de trabalho, a moratória social (Arroteia e 
Martins, 1998:18). 
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aplicável não só no que respeita à informação resultante dos efeitos produzidos pelo 

output no meio, como a todo o tipo de sinais emitidos por este último, no âmbito de  

dimensões que possam inter-agir com o dito processo de transformação, bem como a 

procura sistemática de posições homeostáticas,  ou seja, estados, ainda que transitórios, 

de equilíbrio entre o meio interno e o meio externo e, por último, a equifinalidade que 

resulta da capacidade de se atingirem múltiplos objectivos a partir de estratégias 

diversificadas. De acordo com Azevedo (1999a:99): 

 
 “Da escola de massas contemporânea destes tempos de incerteza e de 
ambiente sócio-profissional ziguezagueante, espera-se que continue a 
transmitir, e bem, um volume de saberes nucleares – o ler, escrever e calcular 
e outros saberes científicos – e que proporcione também um leque mais vasto 
de saberes e de competências sociais, um conjunto de atitudes e de valores 
capazes de sustentar os novos processos de inserção e as trajectórias sócio-
profissionais indeterminadas, estabelecendo pontes abertas com outras fontes 
de saber e de desenvolvimento de competências.”, 
 

o que parece indiciar que a perspectiva meramente utilitária, vinculada à 

qualificação do pessoal necessário ao “mundo da produção” deverá ser superada por 

uma outra visão em que esta assume uma dimensão baseada no desenvolvimento do ser 

humano (idem:102). 

Na sequência das conclusões resultantes da abordagem de índole social, 

desenvolvida no âmbito do capítulo anterior e considerando que a manutenção dos 

indivíduos no sistema escolar se continua a assumir como um factor positivo, a nível 

individual, mas também com impacto ao nível colectivo, preconizamos a preservação e 

consolidação de um sistema de ensino superior dicotomizado, isto é a afirmação dos dois 

tipos de paradigmas formativos vigentes: um de índole acentuadamente mais científica e 

cultural e outro, que sem descurar essas duas dimensões profundamente estruturantes e 

integradoras, se distinga do primeiro pela sua dimensão de carácter eminentemente mais 

prático. Entre os subscritores deste modelo encontramos autores como Simão e outros 

(2002) que, inclusive, preconizam para o ensino superior politécnico um estreitamento de 

relações com o tecido empresarial. 

 
“Importa prosseguir um caminho de fortalecimento da via profissionalizante, 
com carácter inovatório, o que o deve distinguir do ensino universitário, 
dinamizando espaços criativos de simbiose com empresas e serviços e 
apostando fortemente em novos métodos de ensino.” (Simão, et al., 2002:339) 
 

Face ao paralelismo que se poderá estabelecer entre os pressupostos e os 

propósitos que presidem aos paradigmas de formação, quer do ensino técnico e 
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profissional de nível intermédio, quer do ensino superior politécnico, designadamente, no 

que concerne ao grau de proximidade com os sistemas de produção, preconizamos, e à 

semelhança, aliás, do que Martins (1996:178) propõe para o nível de ensino secundário 

que a vocação de maior funcionalidade, que se encontra na génese do ensino superior 

politécnico, seja também ela crescentemente assumida e praticada, como forma, 

inclusive, de se concretizar aqueles que foram definidos como respectivos objectivos 

prioritários. 

 
 “A relação escola/empresa tem sido quase inexistente em Portugal. A escola 
deve preparar o aluno para o emprego, ser menos fechada e mais virada para 
o mundo empresarial. As empresas são agentes indispensáveis aos 
estabelecimentos de ensino e há que reabilitá-las como lugar legítimo de 
formação inicial e contínua, sem que se deixe, no entanto, de valorizar a 
formação teórica da escola. Devem existir nas escolas professores com 
experiência laboral ou empresarial.” (Ramos, 2003:247) 

 

Em qualquer circunstância, há que ter em linha de conta que a apetência das 

empresas e/ou organismos e associações empresariais para participar com as 

instituições de ensino é variável. Por outro lado, a dinâmica do mercado de emprego não 

depende somente do volume de actividade, mas das preferências, que em cada 

momento, as empresas evidenciam por um ou por outro perfil de formação, bem como da 

própria evolução na definição das funções, ou seja; na estrutura social. As próprias 

configurações específicas que assumem os mercados locais de emprego, o maior ou 

menor dinamismo económico, o perfil da estrutura produtiva, as estratégias de gestão de 

mão-de-obra … os fluxos entre o sistema de ensino-formação e o mercado de trabalho, 

entre outros factores correlacionados com a intervenção do estado são decisivos para a 

maior ou menor receptividade à ocupação de postos de trabalho por parte de indivíduos 

com um determinado nível de habilitações. (Gonçalves, 2000). Além do mais, e conforme 

tivemos já ocasião de referir no Capítulo imediatamente anterior, o mercado de trabalho 

não é uno: “Existe um sector empresarial moderno, conhecimento-intensivo, onde há 

mais participação e autonomia no exercício profissional, pós-fordista, pautado pela 

flexibilidade e pela qualidade.” E um outro, que é considerado secundário e da 

subcontratação que “convive com áreas geográficas onde habitam bolsas populacionais 

com baixos níveis sócio-económicos (…) profundamente co-responsável pelo abandono 

escolar precoce, pelas saídas desqualificadas do sistema de ensino e de formação.” 

(Azevedo, 1999a:119) 

De alguma forma se admite que a autonomia com que o ensino técnico se foi em 

muitos casos, e um tanto paradoxalmente, desenvolvendo radica no fraco dinamismo 
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económico e numa cómoda, embora inconsciente, atitude de afastamento por parte das 

empresas relativamente aos conteúdos e práticas pedagógicas que lhe correspondiam. 

“Beneficiavam dos seus resultados, não intervinham na sua produção.” (Grácio, 

1992:302) 

Por outro lado, a analogia que se pode estabelecer entre o desencontro que se faz 

sentir, hoje, – entre o perfil do maior número de diplomados pelo ensino superior, 

candidatos ao mercado de trabalho, e o requerido pelas empresas - e a realidade sentida 

nos finais da década de 40 e inícios da de 50, vem, de alguma forma, reforçar a tese 

mediante a qual se preconiza a oferta de um sistema dicotomizado. 

 
“O favor das empresas radicava certamente na necessidade de um tipo de 
profissional de suficiente capacidade no plano técnico (...) e a sua utilização 
polivalente incluindo, é claro, o desempenho das funções mais próximas da 
produção. Às empresas devia ainda interessar a existência de um conjunto 
alargado de funções para as quais engenheiros e agentes técnicos fossem 
intermutáveis, fomentando assim a concorrência entre as duas categorias de 
diplomados.” (idem:174) 
 

Com efeito, assistiu-se, no referido período, e de acordo com os resultados 

apurados pela CRSE, a uma clara preferência por parte do sector empresarial português 

pelos, então designados, agentes técnicos em detrimento dos engenheiros, tendo-se, 

inclusive, manifestado uma crise de desemprego entre os diplomados em engenharia que 

não afectou, em todo o caso, os agentes técnicos. Refira-se, ainda, a circunstância de o 

reitor da Universidade Técnica, na abertura do ano lectivo de 1969/70, se referir à falta 

generalizada de técnicos como sendo, essencialmente, a de agentes técnicos. 

(ibidem:175) 

Se a motivação que se encontra na base desta preferência assentou, na altura, nas 

características do mercado de emprego, em que se verificou um peso crescente do 

sector privado, e nas expectativas favoráveis a um maior dinamismo industrial, para os 

tempos presente e futuro parece-nos fazer sentido radicar, fundamentalmente, em duas 

ordens de factores: 

Em primeiro lugar, no elevado número de diplomados detentores de um tipo de 

formação de cunho acentuadamente, científico e teórico, mais vocacionado para o 

desempenho de funções mais afastadas da produção, funções mais intelectualizadas e, 

portanto, mais conceptuais ou posicionadas a um nível mais estratégico. 

Em segundo lugar, na dimensão (pequena e média) que, predominantemente, 

caracteriza o sector empresarial português, bem como no tipo de organização a que, 
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predominantemente, obedece, modelos de produção, entre outras especificidades, que à 

partida se manterão, pelo menos em alguns dos seus aspectos, inalteráveis.  

De facto, os sectores e empresas mais dinâmicos e competitivos constituem 

apenas uma parcela da realidade do tecido empresarial português que na sua maioria é 

assim, integrado por organizações que se mantêm ancoradas no modelo de “baixas 

qualificações – baixos salários – empregos precários – baixa inovação.” (Azevedo, 

1999a:119) 

Na sequência desta aproximação com o mercado de trabalho, o ensino superior 

politécnico, segundo autores como Simão e Costa (2002:31-32), poderá consolidar a sua 

intenção profissionalizante, a dois níveis, um primeiro respeitante à forma como concebe 

e realiza os seus cursos de formação inicial, um segundo face à necessidade de 

promover uma dinâmica de formação contínua, não conferente de grau, mas susceptível 

de promover actualizações, aperfeiçoamentos e reconversões sistemáticas, por 

conseguinte, de potenciar um maior ajustamento, em cada momento, entre as 

competências dos indivíduos e as necessárias às organizações, favorecendo, assim, os 

sucessivos processos de inserção no mercado de trabalho e contribuindo, por assim 

dizer, para trajectórias profissionais mais bem sucedidas, bem como, ainda que num 

conceito muito mais amplo, com que Azevedo (1999a:60) define a aprendizagem ao 

longo da vida, proporcionar a expansão do:  

 
“campo de possibilidades de desenvolvimento pessoal e de enriquecimento da 
bagagem cultural, bem como o conjunto alargado das oportunidades de 
realização de novas aprendizagens, em que cada ser humano pode activar, ao 
longo de toda a vida, a participação social, a ocupação crítica e criativa dos 
tempos livres, a motivação para aquisição de novas competências, a 
capacidade de empreendorismo diante dos mais variados contextos de vida e 
de actividade profissional (…) perspectivada como um factor de enriquecimento 
humano, de revitalização civilizacional, um importante construtor de coesão 
social e um elemento não desprezível de eficiência económica.”.  
 

Constata-se, ao nível da aprendizagem de adultos, a existência de processos de 

formação que tanto podem ser da iniciativa de empresas, como dos próprios. Os 

primeiros, genericamente, mais direccionados para a melhoria de desempenho de 

funções, preconizando, designadamente, o acompanhamento da evolução dos métodos 

de produção e a utilização de novas tecnologias, de gestão, etc. Com efeito, enquanto há 

algum tempo atrás, um indivíduo executava a mesma função da mesma forma durante 

toda a sua vida profissional, hoje em dia, face à constante evolução da tecnologia e do 

próprio mercado, é com alguma frequência que lhe é exigido que se adapte a novas e 

diversificadas funções e aprenda a trabalhar com as mais diversas “ferramentas”.  
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“O desenvolvimento dos recursos humanos, em especial a actualização de 
competências e o reforço da aprendizagem ao longo da vida, constituem 
elementos cruciais da economia baseada no conhecimento. A igualdade de 
acesso à formação reveste primordial importância para proporcionar aos 
cidadãos oportunidades de se prepararem para condições de trabalho em 
rápida mutação e para os requisitos da nova economia.” (Ramos, 2003:140) 
 

Os segundos, fundamentalmente, como forma de dar resposta às aspirações de 

ordem social de cada um, potenciando situações de melhoria de estatuto sócio-

profissional; de desenvolvimento de funções consideradas mais atractivas; de mobilidade 

entre áreas ou sectores de actividade mais afins com a vocação profissional ou, numa 

perspectiva, eventualmente, menos tangível, com vista a melhorar os níveis de auto-

confiança ou de auto-realização dos sujeitos, pelo facto de percepcionarem essas 

formações como oportunidades de se valorizarem culturalmente e, inclusive, como locus 

de sociabilização, por excelência18.  

 
Projecto entendido como desafio existente na distância que sempre temos 
entre a nossa representação actual de nós próprios e o nosso sonho. Projecto, 
por outro lado, assumido como consequência de um processo individual de 
desenvolvimento que se quer compatível e solidário com outros projectos 
individuais, familiares e institucionais de desenvolvimento, que vão ocorrendo 
na comunidade. Projecto também considerado como espaço de convivência 
intergeracional e de negociação constante, no qual a capacidade individual de 
resolver problemas é substituída por uma capacidade colectiva mais qualificada 
e eficaz, resultante de uma atitude solidária de ajuda mútua nos processos 
individuais de crescimento e desenvolvimento…”(Nico, 2004:325) 
 
 
A educação, como instrumento de promoção contínua das competências dos 

indivíduos, aos mais diversos níveis, constitui, e não obstante os constrangimentos 

crescentes, a principal ferramenta para que se opere o ajustamento ou, se preferimos, o 

sistemático equilíbrio entre os primeiros e o meio em que estes se inserem.  

 
“É nessa indução de aprendizagem contínua que se vai explicitar o já referido 
sentido concreto da ideia de educação e formação ao longo da vida, sendo 
certo que a sua viabilização, para além de aspectos organizativos essenciais, 
vai depender largamente de uma nova atitude das instituições de ensino, 
traduzida, por um lado, no despertar do gosto pelo saber aos seus alunos em 
tempo de escolaridade normal e, por outro, no acolhimento consistente e 
ajustado aos novos públicos que as procurem, para efeitos de actualização, 

                                                           
18 A formação, numa sociedade em que os disfuncionamentos familiares e a percentagem de indivíduos a 
viver sós, é significativa, emerge, como um espaço de inter-acção entre os indivíduos, com crescente 
protagonismo.  
Na sequência de contactos encetados com uma entidade especializada em formação contínua, constatamos 
que existe já uma taxa expressiva de formandos que têm preferência pelos domingos, para a realização de 
formação, dia tradicionalmente consagrado ao descanso e muito em particular, à família.  
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reconversão, aperfeiçoamento ou encontro de soluções educativas de segunda 
oportunidade.” (Simão et al., 2002:370) 
Refira-se, todavia, a propósito dos tipos de formação preconizada pelo ensino 

superior que a sua intervenção se encontra, - tal como, aliás, genericamente, todos os 

outros domínios da esfera económica e social, - condicionada pela interacção do conjunto 

das outras escolas do mesmo nível de ensino e das instituições que têm por objecto 

social a formação, a qual se pode, inclusive, enquadrar no âmbito de verdadeiras 

relações de concorrência, entre si. Nessa interacção podem, segundo Grácio (1992:300), 

posicionar-se, em função da forma como desenvolvem a sua missão, procurando 

corresponder, o mais eficientemente possível, às solicitações das empresas ou numa 

outra dimensão, esta de natureza acentuadamente mais autónoma, por via da qual 

privilegiam uma vertente escolar da formação. 

 
“O IST com as suas especializações, não aparece como resposta a qualquer 
pressão urgente da economia e do mercado de emprego – embora, é óbvio, 
também não tenha sido criado ao seu arrepio.” (idem:301) 
 

Atendendo ao paradigma de formação a que obedecem e aos meios físicos 

materiais e humanos de que, pelo menos teoricamente dispõem, para além do seu 

considerável grau de dispersão geográfica, as instituições de ensino superior politécnico 

afiguram-se como entidades, potencialmente, bem posicionadas para responder às 

diversas necessidades de aprendizagem dos adultos, como agentes correctores dos 

disfuncionamentos emergentes no mercado de trabalho e, muito em particular, em alguns 

sectores de actividade e/ou regiões.  

 
“Além das suas funções tradicionais, actualmente, espera-se que os 
estabelecimentos de ensino superior desempenhem um certo número de 
funções económicas e sociais explícitas, ou seja, responder à procura da 
comunidade, contribuir para dar uma nova vida à economia fornecendo-lhe 
certas categorias de mão-de–obra altamente qualificadas, assegurar a 
formação permanente de uma população activa confrontada com mutações 
económicas e tecnológicas rápidas, contribuir para a manutenção de um nível 
suficiente de inovação tecnológica graças aos progressos dos conhecimentos 
científicos e facilitar a emergência de uma maior justiça social, especialmente 
no momento em que as dificuldades de ordem económica atingem mais 
duramente as categorias desfavorecidas.” (OCDE, 1989:159) 
 

O subsistema de ensino superior politécnico, muito particularmente, reforça, assim, 

a sua relevância ao assumir-se como “canal” de ligação do indivíduo ao emprego, não só 

pela adequada preparação de jovens para o mercado de trabalho, como pela 

especialização, actualização e/ou reconversão de adultos com vista a um melhor 

ajustamento a esse mesmo mercado. 
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“...perante as mudanças na estrutura de empregos e métodos de produção, na 
composição da população activa, trata-se, na verdade, de uma missão 
concebida de forma mais lata, que põe em jogo a formação destinada aos 
indivíduos de todos as idades e não apenas aos jovens. “ (idem:40) 
 

Por outro lado, preconizamos que o ensino superior politécnico se assume 

particularmente relevante pelo potencial que evidencia para o desenvolvimento de uma 

instrução, por assim dizer, mais acessível a alguns e por permitir, de certa forma, “aliviar” 

a pressão tradicionalmente exercida sobre um ensino, de natureza mais abstracta, e, 

porventura, mais exigente, em termos cognitivos, de linguagem e objectivos, para 

determinados grupos contextualizados em distintas dinâmicas de sociabilização. Isto é, 

pela função que julgamos ter vindo a ocupar no sentido da diluição do fenómeno que 

Martins apelida de ”desregramento do acesso ao ensino superior”.  

A existência de paradigmas de formação alternativos poderá, inclusive, concorrer 

para uma diminuição do insucesso escolar e, globalmente, para que se alcancem mais 

elevadas taxas de indivíduos detentores de níveis superiores de escolarização.  

Além do mais, equacionando-se esta questão numa vertente eminentemente social, 

a manutenção e consolidação do subsistema politécnico poderá repercutir-se, 

favoravelmente, no sentido de proporcionar um maior equilíbrio entre o perfil formativo e 

os lugares disponíveis nas estruturas empresariais. 

Neste sentido, admite-se, - face às crescentes dificuldades, a que tivemos 

oportunidade de fazer referência, em ponto anterior deste capítulo, experimentadas, por 

parte de diplomados pelo ensino superior, designadamente, de índole universitária, na 

obtenção do retorno esperado ou considerado compatível com o grau de investimento 

realizado, ou seja, dado o desequilíbrio verificado na relação custo-benefício, em prejuízo 

deste último e o consequente aumento de sentimentos de insatisfação e frustração, - a 

possibilidade de, a prazo, a escolha deliberada por percursos de formação alternativos, 

designadamente, de cariz mais técnico e mais aplicado, o que no nível de ensino superior 

corresponde ao ensino politécnico, poder vir a assumir-se como um fenómeno de 

incidência mais regular.  

De facto, os estudos efectuados pela ODES, relativos aos diplomados pelo ensino 

superior no ano lectivo de 1994/95, e a que fizemos já referência no âmbito do Capítulo II 

deste trabalho, atestam que os diplomados pelo ensino superior politécnico conseguem 

colocação no mercado de trabalho mais rapidamente do que os diplomados pelo ensino 

superior universitário. 
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Note-se que de acordo com o estudo efectuado por Cerdeira (1999), junto dos 

diplomados das instituições de ensino superior da região do Alentejo, é, justamente, entre 

os provenientes do subsistema politécnico que se encontra o maior número dos que 

respondem que não tiveram dificuldades na transição para a vida activa. 

Coloca-se, pois, a possibilidade de essa prerrogativa, uma vez reconhecida e 

assumida, numa dimensão, por assim dizer que reúna algum consenso, ser susceptível 

de reabilitar socialmente um tipo de formação, preterido por tradição, preconizando-se, 

assim, para a esfera do ensino superior politécnico a reabilitação que Martins (1999:111) 

sugere para o ensino técnico e profissional de nível intermédio. 

 
“Pensamos que a massificação do ensino superior e o fenómeno do 
desemprego entre os detentores de diplomas superiores, e sobretudo liceais, 
poderá interferir nas escolhas dos alunos por cursos técnicos e profissionais, 
mais bem posicionados para se obter um emprego.”  
 

Dito de outro modo, dadas as crescentes dificuldades, por parte dos diplomados 

pelo ensino superior, em obter empregos no âmbito dos quais desempenhem funções 

percepcionadas como ajustadas, em rendimentos e estatuto, ao investimento realizado, 

isto face ao desajuste entre o número de lugares disponíveis, que proporcionam as 

referidas condições, e o número de indivíduos que, anualmente, concluem os seus 

cursos, no âmbito do referido sistema de ensino. Admitindo, ainda, que o crescente 

desencanto, daí resultante, possa vir a interferir negativamente nas respectivas 

representações sociais, perspectiva-se que o desejo de comando e de reconhecimento 

social, que se encontra na origem da motivação para a frequência dos mesmos, 

sobretudo de natureza universitária, uma vez consecutivamente frustrado, possa 

contribuir para uma opção deliberada, por parte dos indivíduos, em favor de cursos de 

ensino superior politécnico, dada a sua maior proximidade, em termos de perfil formativo, 

daquelas que são as necessidades mais imediatas da realidade empresarial. De facto, 

considerando que: 

1º -  o tecido empresarial manterá, no futuro, o seu estatuto de principal mercado de 

emprego de diplomados; 

2º - a sua capacidade em integrar indivíduos portadores de uma formação mais 

prospectiva, ou seja, dotados de conhecimentos e competências mais consonantes com 

o nível da gestão estratégica e da concepção, posicionados ao nível do topo da 

hierarquia das organizações, continue, naturalmente, limitada;  

3º - se mantém o interesse pelo recrutamento de indivíduos que usufruam de uma 

boa base de cultura geral, com competências que lhes permitam executar trabalhos em 
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equipa e até mesmo liderá-las, mas, simultaneamente, capazes de intervir em esferas 

menos intelectualizadas, susceptíveis, portanto, de exercer funções ao nível intermédio 

das suas estruturas, admite-se a possibilidade de, a prazo, se vir a verificar uma 

alteração qualitativa das representações sociais em favor de um ensino de índole mais 

prático e mais conforme com “o aqui e agora”, mas até então, altamente, estigmatizado.  

 
“Tendencialmente, poderia admitir-se que esta lógica de acompanhamento 
contínuo do tempo real seria, academicamente, menos exigente que aquela 
outra de construção prospectiva do futuro; no entanto, se considerarmos que o 
“tempo presente” se vai sucedendo em ritmo vertiginoso de mudança, teremos 
de concluir que a dinâmica de um acompanhamento tempestivo exige 
respostas qualitativamente adequadas, sob pena de obsolescência a curto 
prazo.” (Simão e Costa, 2000:29)  
 

Considera-se, pois, como hipótese, que a relevância social de um paradigma de 

ensino de perfil formativo mais técnico, quer por via: 

- da maior proximidade ao tecido empresarial, designadamente, local19; 

- da mobilidade social que individualmente proporcione, no sentido horizontal e até 

mesmo ascendente, por parte de algumas franjas das classes populares20,  

- do contributo que os respectivos diplomados possam comportar para as empresas 

e, inclusive, para as próprias regiões em que estas se encontrem sedeadas, contribua 

para, gradualmente, esbater o estigma vigente.  

Embora o nosso objecto de estudo incida, especificamente, sobre o subsistema de 

ensino superior politécnico, os constrangimentos deste e do ensino técnico e profissional 

parecem-nos, de facto, análogos no que respeita à secundarização de que parecem 

enfermar, face a um ensino conotado com uma linguagem de natureza mais abstracta.  

Ainda que estejamos cientes de que não será somente pelo aumento da 

receptividade ou da predisposição, por parte das empresas, em absorverem indivíduos 

com um perfil formativo de índole mais prático, sobretudo no que respeita a empresas de 

pequena e média dimensão e no caso de empresas maiores, com vista à ocupação de 

funções de nível intermédio, que essa representação estigmatizante se dissipa, isto 

atendendo a que ”o prestígio de que goza o ensino teórico e a desvalorização do ensino 

profissional continuam profundamente enraizados nas mentalidades.” (OCDE, 1989:53), 

estamos, todavia, convictos de que, paulatinamente, se poderá vir a diluir, sobretudo se 

                                                           
19 Ainda que com uma sólida base cultural e científica, um ensino melhor articulado com a prática poderá 
apresentar-se como uma mais-valia para efeitos de integração dos respectivos destinatários no mercado de 
trabalho, permitindo-lhes, inclusive, competir com indivíduos que encontrando-se, igualmente, no 
desemprego tenham tido experiências profissionais anteriores. 
20 Designadamente rural ou operária. 
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se promover, junto deste subsistema de ensino, as ideias preconizadas por Carneiro 

(2001:358) e que passamos a citar: 

 
“Uma estratégia de diferenciação que assente na agilidade com que os 
Politécnicos são capazes de perscrutar, em permanência, o mercado, e de, em 
consequência, virar-se para a satisfação rápida das necessidades de 
educação-formação não solventes. 
Essa diferenciação em relação a um modelo de ensino universitário, 
tradicionalmente menos utilitário e mais avesso às flutuações conjunturais de 
contexto, decorreria igualmente da ancoragem regional dos Politécnicos. 
Melhor e mais adequada resposta às diversas realidades regionais terá de se 
converter em vantagem comparativa dos Politécnicos, instituições que 
enfrentam o desafio conjugado de abraçar, a um tempo, as pulsações 
nacionais e as temperaturas locais de desenvolvimento.” 
 

Atendendo, pois, a que a massificação do ensino não parece garantir, por si só, a 

igualdade preconizada,21 antes pelo contrário, terá sido responsável por um aumento 

generalizado de expectativas e pela depreciação do estatuto de diplomado, 

designadamente, pelo ensino superior, entre outros efeitos negativos, já aqui 

mencionados, admite-se que um ensino de índole mais técnica possa assumir-se como 

um paradigma de formação alternativo, não só, portanto, como forma de diluir o 

insucesso da escola uniformizada, como também para facilitar o acesso ao sistema de 

emprego. A lógica associada à reabilitação funcional e social de um tipo de ensino, ao 

que tudo indicia, tradicionalmente, estigmatizado, parece, pois, emergir. De facto, para 

além de mais sintonizado com o potencial cultural de determinados grupos sociais, os 

quais continuarão, ainda assim, por via das respectivas certificações, a ser alvo de 

considerável ascensão social, poderá estar, igualmente, mais ajustado às próprias 

necessidades de mão-de-obra das empresas, sobretudo de PME, que até então têm 

vindo a trabalhar com indivíduos não qualificados, cujo contributo ficará sempre aquém 

das expectativas.22  

Com efeito, partilhamos, inteiramente, do ponto de vista defendido por Cherkaoui 

(1995:97-151) quando perfilha que todas as sociedades se encontram socialmente 

estratificadas, sendo este facto mais notório em sociedades desenvolvidas. A 

disponibilização de uma oferta de ensino diversificada e diferenciada, apesar de 

estratificada, na medida em que se assume como um conjunto de caminhos que 
                                                           
21 De facto a igualdade de oportunidades na escola pressupõe: igualdade no acesso e nas condições de 
frequência, para assim proporcionar igualdade no sucesso e nas saídas. Por outro lado, constata-se uma 
nítida correlação entre o grau de sucesso escolar e a origem social dos indivíduos, para além de fraca 
adequabilidade entre a formação praticada no sistema educativo, as aspirações dos indivíduos e os lugares 
disponíveis no mercado de trabalho. Além do mais, muitos jovens abandonam o sistema escolar sem o 
mínimo de conteúdos que lhes permita obter sucesso quanto às saídas profissionais. 
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conduzem a lugares com valores sociais também eles diferentes, afigura-se-nos muito 

mais susceptível de corresponder aos interesses do sistema de trabalho, adequar-se às 

condições objectivas dos alunos e de lhes proporcionar mobilidade social.  

Em jeito de síntese, a necessidade de preservação, consolidação e revitalização de 

modelos alternativos, no âmbito do ensino superior, resulta, naturalmente, do superior 

interesse em conciliar-se objectivos de natureza economicista, em resposta, quer aos 

intentos dos sistemas de produção, quer às necessidades de desenvolvimento local, com 

vista à correcção dos actuais e ainda tão evidentes desequilíbrios regionais, e ainda de 

atender a objectivos de natureza social, em resposta à universal e legítima aspiração de 

mobilidade de tipo ascendente, ou seja, “para dar resposta quer às necessidades do 

progresso quer das diferentes populações socialmente estratificadas em condições e 

aspirações.” (Martins, 1996:249), por outras palavras; do imperativo de se afirmar uma 

politica, para o ensino superior, que não se limite a “tratar de maneira formalmente igual 

os grupos e as classes em posições e situações desiguais…”(G. Liénard e E.Sérvais, 

1975 in Sérgio Grácio e Stephen Stoer, 1982:99) 

 

 
Nota final 
 
 
No âmbito do presente Capítulo, relacionamos as transformações ocorridas nos 

sectores económico e tecnológico com a emergência de novas organizações, pautadas 

por um tipo de gestão mais flexível e indutor de um espírito de grande autonomia e 

responsabilidade, por parte dos sujeitos da acção social que nelas intervêm.  

Naturalmente, que face às ditas transformações, a escola assume um protagonismo 

incontestável, assumindo-se como um dos principais agentes de sociabilização e 

integração dos indivíduos, num ambiente em constante mutação. Aos ajustamentos que 

proporciona, atribuí-se, inclusive, consideráveis níveis de responsabilidade na produção 

de efeitos positivos, quer ao nível do individual, por via da mobilidade social que 

proporciona, quer ao nível do colectivo, no âmbito dos sistemas de produção e do 

desenvolvimento local - numa perspectiva multidimensional focalizada nos contextos, nos 

actores, na acção e nas iniciativas locais (Valente, 2004:235) - e dos países, por via do 

reforço dos respectivos índices de competitividade. Aliás, esta relação parece, 

igualmente, confirmar-se, ainda que numa outra perspectiva, quando, com base, em 

                                                                                                                                                                                
22 As PME portuguesas, num passado mais recente, têm recorrido, com considerável grau de incidência, ao 
recrutamento de técnicos especializados de diferentes países de proveniência. 
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estudos anteriores, se confirma a importância da presença física de instituições de ensino 

superior para o progresso e hegemonização, ao nível regional. 

Por último, e tendo por base a relevância social do ensino superior, preconizamos a 

preservação e consolidação da respectiva dicotomização e a afirmação do ensino 

superior politécnico, enquanto paradigma de formação alternativo face a um outro de 

natureza mais abstracta, assim como por se tratar, porventura, de um ensino mais 

adequado ao tipo de certificações mais necessário ao sistema de produção, sobretudo 

num contexto espaço-temporal em que o tecido empresarial é constituído, na sua 

maioria, por PME.  

O ensino superior politécnico assume, assim, no nosso ponto de vista, dada a sua 

vocação de incidência mais aplicada e regional, uma função social determinante ao 

complementar e reforçar a relevância social do sistema em que se integra. Neste sentido, 

a dimensão física, cultural e social das instituições de ensino superior politécnico vem 

globalmente alimentar os interesses dos sujeitos que residem no território que as abraça 

e que por elas vem a ser abraçada.  

Além do mais, a esta dimensão de compromisso com os espaços em que se situa, 

e que indicia um certo sentido de preservação por todo um histórico responsável pela 

criação de uma identidade, parece de facto acrescer uma outra de construção de um 

futuro “que juntará, ao legado das gerações que viveram naquele território, o contributo 

do processo de desenvolvimento que vai acontecendo globalmente.” (Nico, 2004:324) 

Por conseguinte, estas instituições, dada a essência regional de que se revestem, 

reforçam o conceito de aprendizagem numa perspectiva comunitária na medida em que 

contemplam uma dimensão interpessoal, considerando que os objectivos e motivações 

individuais se fundem nos próprios interesses da comunidade. De acordo com o autor 

acima:  

 
“Aprende-se, não só como consequência das necessidades de 
desenvolvimento pessoal e de enriquecimento individual, mas também e 
principalmente por necessidade de garantir a sobrevivência da comunidade a 
que se pertence, no momento histórico e nas circunstâncias em que se vive.” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE III – estudo de caso





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V – CONSTRUÇÃO DO MODELO DE ANÁLISE: OBJECTO DE ESTUDO E 
METODOLOGIA 

 
 
 
1. Objecto de estudo 
 
 
 
Numa lógica de aproximação gradual ao objectivo final deste projecto de 

investigação, procuramos, através da sua primeira parte, introduzir o objecto de estudo 

através de uma caracterização do ensino superior politécnico em Portugal.  

Deste modo, o seu primeiro capítulo, que poderemos considerar de natureza, 

eminentemente, retrospectiva, é sustentado pela análise de um considerável número de 

diplomas, entretanto, emanados como expressão da vontade política de diferentes 

conjunturas ou muito simplesmente, porventura, como sequência natural de diversas 

formas de se perspectivar uma mesma questão, o que nos permite, de alguma forma, 

identificar o processo educativo como o desenrolar objectivo de um projecto que se 

institucionaliza, política e socialmente, mas onde este, todavia, se não dilui, antes pelo 
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contrário, evolui, remetendo-o, portanto, para um outro mais vasto que é o processo 

cultural e ideológico1.  

No âmbito do segundo capítulo, procedemos ao desenvolvimento de uma 

caracterização de índole, predominantemente, estatística, isto para que nos fosse 

possível obter uma contextualização do objecto de estudo suficientemente abrangente e, 

nessa acepção, porventura o mais rigorosa possível.  

Neste sentido, através do segundo capítulo, dada a natureza factual ou 

evementielle de que se reveste, – visto captar apenas, ainda que sob distintas 

perspectivas, a forma como, efectivamente, o subsistema em estudo se desenvolveu, isto 

para o período temporal a que se reporta a nossa observação,- é-nos possível apreender 

a realidade do ensino superior politécnico, em Portugal, isto é; a mesma realidade, mas 

desta feita, em moldes quantitativos; subdimensioná-lo face ao sistema de ensino 

superior quanto aos níveis de frequência e à forma como se distribui em termos de 

implantação geográfica (instituições e cursos). 

Assim sendo, enquanto que a primeira abordagem nos permite captar a evolução 

do subsistema de ensino em estudo e, porventura alguns dos desfasamentos entre o 

plano ideológico e a esfera da prática, dado o espaço de acção dos agentes sociais estar 

sempre, naturalmente sujeito a constrangimentos de ordem vária; a segunda, ainda que, 

igualmente, evolutiva, confere-nos um conjunto de imagens estabilizadas e objectivas 

para cada um dos momentos representados. 

Seguidamente, àquela que consideramos a apresentação do objecto de estudo e 

que dividimos, pois, face às distintas naturezas com que nos propusemos perspectivá-la, 

em dois capítulos, iniciámos, no âmbito da segunda parte deste projecto de investigação, 

num primeiro capítulo - terceiro do trabalho - com uma reflexão sobre as motivações que 

se encontram na origem da evolução do ensino superior em Portugal, perspectivado 

como o conjunto dos dois subsistemas: politécnico e universitário. Dito de outro modo, 

procuramos identificar as razões que explicam o crescimento verificado e, em certa 

medida, evidenciado ao longo do capítulo anterior. De facto, conforme tivemos já 

oportunidade de referir, ao longo deste trabalho - e sem prejuízo de terem sido criadas 

condições para que tal evolução se pudesse ter verificado - sem um desejo assumido ou 
                                                 
1 Aliás, o primeiro capítulo apoia-se, primordialmente, num conjunto de dispositivos legais que enquanto, 
linhas de acção para o futuro, nem sempre tiveram, todavia, por força das mais diversas circunstâncias, 
directa correspondência. Com efeito, conforme tivemos oportunidade de constatar, verificou-se, ao longo das 
décadas analisadas, aquilo que poderíamos designar por “inúmeros atropelos”, isto sem prejuízo, muito 
naturalmente, do grau de intencionalidade com que estes ocorreram (quer fossem devidos à incorrecta 
interpretação e aplicação dos mesmos, quer fossem originados por “esquecimentos” motivados por situações 
de desajustamento face a novos enquadramentos ideológicos, quer ainda porque, como atrás se disse, ao 
nível das instituições, intervém uma imensa complexidade de factores, de natureza psicossociológica, que 
condiciona e acaba por, inevitavelmente, produzir flagrantes hiatos entre o previsto e o realizado). 
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uma correspondência de interesses, por parte da população, esta não teria tido lugar, 

sobretudo à velocidade com que ocorreu. Aliás, não podemos negligenciar a 

circunstância de o alargamento da oferta de ensino superior, nas suas facetas geográfica 

e, eminentemente, quantitativa – esta última, como expressão do aumento de oferta dos 

cursos, já existentes, e o surgimento de novos – ter resultado, em grande medida, das 

pressões de que os sucessivos governantes foram sendo alvo. 

No ponto imediatamente seguinte, deste terceiro capítulo, e como contraponto 

desta “onda”, aparentemente, em tudo favorável ao aumento do número de diplomados 

pelo ensino superior, debruçamo-nos sobre o fenómeno de desqualificação e insatisfação 

dos mesmos. Com efeito, e um tanto paradoxalmente, a partir do momento em que o 

acesso ao ensino superior se generaliza, ou se torna mais acessível, isto na sequência 

do aumento do número de lugares disponíveis, os respectivos diplomados deixam de 

usufruir do reconhecimento e prestígio social de outrora, factor que quando conjugado 

com as crescentes dificuldades de ingresso no mercado de trabalho, gera consideráveis 

níveis de insatisfação por parte dos mesmos. 

Sem prejuízo de estes dois aspectos tratados, poderem ser, igualmente, 

considerados como “molduras” de enquadramento do objecto de estudo2, optamos por 

considerá-los, em certa medida, preambulares, face à principal questão ora 

problematizada e que consiste na relação entre a origem social dos indivíduos na 

formação das representações sociais, sustentada, não só, pelas teorias preconizadas por 

conceituados especialistas neste domínio, como também pelas elações retiradas a partir 

de relevantes trabalhos experimentais, através dos quais se relacionou, igualmente, o 

referido fenómeno das representações sociais com o dos percursos escolares, ainda que 

focalizados relativamente a um nível de ensino distinto daquele sobre o qual nos 

debruçamos agora.  

 
“Começamos por raciocinar a partir de paradigmas desenvolvidos pelos grandes 
autores e cuja eficácia já pôde ser testada empiricamente. Situamos o conceito 
em relação a outros conceitos e, depois, por meio de deduções em cadeia, 
isolamos as dimensões, as componentes e os indicadores.” (Quivy, 1998:133) 
 

No quarto capítulo, segundo desta segunda parte, desenvolveu-se uma reflexão 

sobre as grandes tendências do sector económico; os modelos de produção que melhor 

                                                 
2 Isto na perspectiva em que nos propomos analisar, e encontrar em causas, de natureza, sobretudo, 
económico-social, justificações para as alterações emergentes, quer enquanto aumento exponencial da 
procura e oferta de ensino de nível superior, quer enquanto origem da diminuição relativa de estatuto social 
dos diplomados, dado o desfasamento crescente entre o “investimento” realizado com vista à obtenção do 
diploma de nível superior e o respectivo retorno no que concerne a indicadores tais como: grau de rapidez de 
inserção no mercado de trabalho, estatuto social e níveis de rendimentos auferidos. 
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se lhe adequam e; ainda, sobre a dialéctica entre educação e desenvolvimento, visando-

se, muito particularmente, destacar o impacto que as instituições de ensino superior 

podem apresentar para o desenvolvimento regional, designadamente, no âmbito do 

subsistema de ensino superior politécnico – dada a vocação que lhe assiste - e, nessa 

perspectiva, equacionar o eventual interesse na preservação e, porventura, 

aprofundamento dessa identidade. 

No âmbito da segunda parte deste projecto de investigação, o terceiro e quarto 

capítulos, correspondem, assim, à construção do quadro teórico de referência a validar, 

através de um estudo de caso a desenvolver na terceira e última parte, tendo-se, para o 

efeito, eleito uma instituição de ensino superior politécnico, em concreto.  

Através da verificação empírica encetada, procurou-se: 

 

- relacionar a origem social e cultural dos alunos, diplomados e professores ao 

serviço, à data do presente estudo, com a frequência ou exercício de funções 

docentes, numa dada instituição de ensino superior politécnico, e verificar, inclusive, 

se as próprias entidades/empresas empregadoras obedecem a algum tipo de perfil 

específico, por forma a poder aferir-se, neste último caso, se as representações 

sociais, em torno do referido paradigma de ensino de nível superior, se repercutem 

ou apresentam quaisquer tipo de interferências com o fenómeno de integração, dos 

respectivos diplomados, no mercado de trabalho; 

 

- identificar o  contributo3 que o ensino superior politécnico tem proporcionado, 

através da instituição estudada, para o desenvolvimento económico e social, tanto 

numa perspectiva individual, enquanto meio de ascensão social, como na qualidade 

de agente promotor de dinamização empresarial, e, nesse sentido, como 

potenciador do desenvolvimento e modernização da região em que se insere, assim 

como também, dentro dessa mesma perspectiva, de crescimento regional, pelo seu 

eventual contributo para o aumento da escolaridade e para a atracção, ou no 

mínimo, fixação de jovens, no âmbito da mesma. 

 

É, justamente, com base neste objectivo que se procedeu à caracterização da 

instituição de ensino superior politécnica, utilizada como estudo de caso, e da região em 

que a mesma se insere, pelo que no sexto Capítulo se identificam alguns parâmetros 

                                                 
3 Naturalmente, que se em alguns indicadores esse contributo pode ser, objectivamente, quantificado, 
noutros terá que ser avaliado em moldes mais qualitativos, isto é; com base na percepção detida pelos 
diferentes substratos analisados. 
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considerados mais relevantes para o tipo de abordagem a promover, tais como: missão e 

percurso institucional da Escola, recursos afectos para o seu funcionamento (físicos, 

materiais e humanos), organização interna (actual) e ainda indicadores que nos permitam 

aferir sobre o grau de adequação da instituição ao perfil de ensino que lhe cabe assumir, 

designadamente, no que respeita ao esforço despendido no sentido de dinamizar o seu 

carácter regional; relação com a realidade prática, e ainda o carácter formativo de cariz 

contínuo ou de actualização.  

No que concerne à região, procedeu-se a um enquadramento geográfico e 

identificação das principais vias de acesso, ressaltaram-se alguns indicadores sócio-

demográficos, procurou-se definir os principais fluxos de mobilidade geográfica e esboçar 

o enquadramento e caracterização da estrutura produtiva, bem como caracterizar, 

globalmente, o respectivo sistema de ensino e formação.  

Completadas as etapas acima descritas, consideramos ultrapassadas aquelas que, 

por inerência, melhor definem um trabalho científico, isto é; as fases em que mais, 

incisivamente, nos debruçamos sobre a teoria e o facto - em que a primeira se assume 

como meio de explicação do segundo e este último como forma de revalidar a primeira - 

numa dialéctica sistemática e a partir da qual se poderá atingir, assim, mais facilmente os 

resultados preconizados. 

É, com efeito, na sequência da simbiose destas duas vertentes de um qualquer 

processo de investigação, em ciências sociais, que se fomenta uma melhor compreensão 

do fenómeno investigado; novos esclarecimentos sobre a dinâmica social em que este se 

desenvolve, bem como se potencia a realização de novas abordagens face ao problema 

estudado.  

 
“A investigação, (...), deixa transparente a necessidade de uma interacção 
constante entre o corpo teórico e o facto, fazendo com que aquele estimule e 
facilite a interpretação do facto e que este enriqueça aquele, viabilizando o seu 
desenvolvimento.” (Pardal, 1995:29) 

 

Por fim, o presente capitulo permite-nos apresentar a metodologia utilizada na 

elaboração do trabalho empírico, ou por outras palavras, evidenciar o conjunto de 

“caminhos” entendidos como mais adequados aos objectivos previamente identificados 

para, num último, - sétimo capítulo - se proceder à apresentação dos resultados obtidos e 

respectiva análise.  

Em jeito de síntese, como propósito do trabalho empírico a promover preconizamos 

a avaliação das representações sociais inerentes ao ensino superior de natureza 

politécnica – isto através da análise das opiniões, atitudes e comportamentos de uma 
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amostra estratificada constituída por alunos, diplomados, respectivas entidades 

empregadoras/acolhedoras e professores, de uma instituição concreta,- equacionando-

se, para o efeito, a questão sob duas vertentes: uma primeira que se debruça, 

fundamentalmente, sob o prestígio social de que usufrui e uma segunda perspectivada 

sob a correspondente relevância social, que, ora de uma forma mais directa, evidencia 

para os substratos analisados ora, mais globalmente, para as regiões em que as 

respectivas instituições se inserem, esta última, essencialmente, captada através das 

percepções sobre a capacidade de intervenção dos diplomados, para desenvolver e 

modernizar as entidades em que exercem funções4, mas, também, conforme tivemos 

oportunidade de referir, pelo seu contributo em prol do aumento dos níveis de 

escolaridade e de atracção ou, senão, pelo menos, de retenção da população jovem, ou 

seja; pela sua capacidade de intervenção, em várias frentes, sobre o desenvolvimento 

regional.  

Dito de outro modo, preconizamos, no âmbito desta vertente, avaliar o grau de 

intervenção do referido perfil de ensino superior, enquanto agente de mobilidade social 

ascendente daqueles que o frequentaram, e, inclusivamente, até daqueles que se 

encontram, ainda, presentemente a frequentá-lo, tendo por referência, no caso dos 

primeiros, os estatutos profissionais que possam ter, anteriormente, ocupado e, 

sobretudo, o nível cultural e profissional ocupado pelos pais, para numa segunda fase, 

perspectivarmos fazê-lo na qualidade de indutor do desenvolvimento e modernização das 

respectivas entidades e, ainda, por último, enquanto sistema dinamizador do território, 

dada a sua responsabilidade pelo aumento dos níveis de escolarização e pela captação 

e, sobretudo, fixação de população, em idade activa, no âmbito do mesmo.  

Assim sendo, para que os referidos objectivos se venham a concretizar, parece-nos 

que a formulação de hipóteses se assume de importância capital, ou seja; afigura-se-nos 

fundamental o estabelecimento de relações entre os fenómenos e os conceitos ou entre 

os conceitos, isto é; entre os distintos tipos de fenómenos e conceitos que temos vindo, 

gradualmente, a abordar. 

Preconizamos, pois, que as hipóteses operacionais consideradas, uma vez 

testadas, possam vir a confirmar a tese, através da qual fazemos a apologia, de que o 

                                                 
4 É, naturalmente, no âmbito deste ponto que iremos encontrar maiores constrangimentos, visto que a 
avaliação do desempenho de um indivíduo para a modernização e desenvolvimento da entidade ou empresa 
em que o mesmo colabora é, um processo complexo, que requer, por um lado, a utilização de parâmetros 
adequados às funções ocupadas e por outro, a existência de objectivos e prazos pré-definidos, o que a não 
existir poderá, na melhor das hipóteses, proporcionar uma imagem global; um registo pouco rigoroso desse 
contributo.  
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ensino superior politécnico, em Portugal, constitui um efectivo paradigma de formação 

alternativo.  

Para o efeito, definiu-se, como prioridades: apurar se a escolha, da instituição 

estudada, por parte dos respectivos públicos-alvo, resulta de uma opção, em primeiro 

lugar, consciente (face ao perfil de formação que se lhe encontra associado)5 e em 

segundo lugar, livre, isto é; desprovida de condicionalismos resultantes de factores de 

natureza social e cultural ou, ainda, da ausência de alternativas disponíveis e, por último, 

avaliar o grau de retorno ou benefícios que a mesma tem proporcionado, quer a título 

individual, quer mais amplamente no seio da comunidade empresarial e da região em que 

se insere. 

Neste sentido, o corpo de hipóteses colocado irá, naturalmente, inspirar o processo 

de recolha e tratamento de dados estatísticos, bem como o conjunto de entrevistas a 

encetar, técnicas relativamente às quais se nutre a expectativa de matizar e aprofundar o 

conhecimento disponível sobre aquele que é o nosso objecto de estudo. 

 

 

2. Discussão metodológica 
 

 

No âmbito do projecto de investigação que nos propusemos desenvolver 

adoptamos, naturalmente, procedimentos metodológicos diversos. Com efeito, as 

distintas etapas que o caracterizam - exploração do problema colocado, construção do 

quadro teórico de referência e construção do modelo de análise - assim o exigiram.  

 

2.1. A questão do método 
 

Assim, considerando que “o método é constituído pelo conjunto de operações 

intelectuais pelas quais uma disciplina tenta atingir as verdades que procura, as 

demonstra e verifica.” (Pardal,1994:2), optamos, na terceira e última parte deste projecto 

de investigação, quanto à generalização, pelo “estudo de caso”6 que apresenta como 

                                                 
5 Por outro lado, afigura-se-nos importante procurar aferir se, efectivamente, a instituição adopta uma 
dinâmica adequada ao paradigma de ensino que lhe cabe promover, designadamente, em termos 
pedagógicos, enquanto perfil de ensino de natureza mais prático e mais perspectivado com vista a potenciar 
as competências necessárias ao contexto de trabalho vigente, em cada momento. 
6 Que é por definição o método que “Analisa, de modo intensivo, situações particulares. Sob condições 
limitadas, possibilita generalizações empíricas.” (Pardal, 1995:17), isto é; permitindo apreender o que existe 
de particular numa dada situação, poderá dar azo, não obstante as especificidades próprias do “caso” a 
estudar, a algumas generalizações de carácter empírico, ainda que – dentro do espírito de que o real está 
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particularidade não só a de permitir apreender o que de específico, um dado sujeito, 

situação ou entidade nos oferece, dentro do sistema complexo em que se encerra, como 

por outro lado, ainda que sob condições muito restritas, a de se tecer algumas 

generalizações de índole empírica. Com efeito, a Escola estudada e mais, 

concretamente, a análise dos distintos substratos, permitem-nos detectar ou filtrar um 

conjunto de opiniões, atitudes e comportamentos face ao ensino superior politécnico, 

bem como aferir as repercussões do mesmo para os respectivos diplomados e região 

envolvente.  

Sem prejuízo de alguns autores identificarem o método adoptado – estudo de caso 

- como um clássico exercício de investigação de natureza qualitativa, a informação, no 

âmbito do presente projecto de investigação, foi recolhida através de observação 

participante, análise documental, entrevistas e inquéritos por questionário, em que esta 

última assume, um carácter, porventura, mais incisivo, na medida em que, de entre as 

elencadas, parece ser a que melhor se ajusta ao objectivo de chegar a todos os sujeitos 

implicados, com vista à detecção de percepções, atitudes e comportamentos face ao 

objecto de estudo definido, ou seja; ao ensino superior politécnico, em Portugal. 

De todo em todo, tivemos, igualmente, a preocupação de absorver, nesse mesmo 

processo, particularidades que derivam, efectivamente, de uma observação/ 

conhecimento prévio do contexto a observar, isto é; da Escola a estudar. Aliás, terá sido 

com base nessa análise que, inclusive, se rejeitaram alguns indicadores e respectivas 

variáveis.7  

Todavia, o que de facto poderá, mais incisivamente, afastar o método eleito, para o 

desenvolvimento do presente projecto de investigação, de uma investigação qualitativa 

pura, consiste na operação de recolha de dados ou provas, com o propósito de se 

confirmar ou infirmar um conjunto de hipóteses, entretanto, colocadas na sequência de 

um quadro teórico de referência. Com efeito, numa investigação, tipicamente, qualitativa: 

 
“as abstracções são construídas à medida que os dados particulares que foram 
recolhidos se vão agrupando...O processo de análise dos dados é como um 
funil: as coisas estão abertas de início (ou no topo) e vão-se tornando mais 
fechadas e específicas no extremo.” (Bogdan et Biklen, 1994 : 50) 

                                                                                                                                                    
sempre sujeito a uma constante mutabilidade – de natureza transitória. Conforme refere o autor acima 
referenciado “...o poder de generalização dos estudos de caso é muito limitado...Mas não é só o poder de 
generalização que dá cientificidade a uma metodologia. Um estudo feito com rigor constitui, no mínimo, ponto 
de partida para estudos mais profundos.” (ibidem:24) 
7 O tipo de relação dos alunos com a Escola foi-se restringindo, ao longo dos anos, aos espaços de 
aprendizagem e de avaliação, circunstância esta que terá tido origem no facto de o público-alvo ser 
constituído por um número crescente de trabalhadores-estudantes. A circunstância de frequentarem a Escola 
em horário pós-laboral interfere, igualmente, com a referida relação, prejudicando, como é óbvio, a 
visibilidade objectiva e o tipo de percepção sobre aspectos da vivência da Escola com a comunidade. 
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Por outro lado, se a maioria dos investigadores qualitativos privilegiam a 

perspectiva fenomenológica; e nessa acepção procuram apreender a componente 

subjectiva do comportamento das pessoas ou, dito de outro modo,8  

 
“Tentam penetrar no mundo conceptual dos seus sujeitos (Geertz, 1973), com o 
objectivo de compreender como e qual o significado que constroem para os 
acontecimentos das suas vidas quotidianas.” (idem:54), 

 

também no estudo de caso desenvolvido se procurou identificar a forma como os 

indivíduos interpretam determinados conceitos e como reagem na sequência dessa 

interiorização. Refira-se, aliás, a corroborar este propósito, as hipóteses colocadas 

relativamente à eventual relação entre a origem social e cultural dos inquiridos, 

designadamente, alunos e diplomados e a trajectória escolar dos mesmos, 

designadamente, no que respeita às opções tomadas no âmbito do ensino superior. 

Dentro desta perspectiva há, igualmente, a percepção de que a realidade é socialmente 

construída e, nesse sentido, diferentemente, captada.  

Com efeito, no âmbito do conjunto de hipóteses colocadas, admitimos que as 

características culturais e sociais da família de origem - controladas, no caso do presente 

estudo, através do grau de instrução e ocupação (profissão/função) desempenhada 

pelos pais - evidenciam repercussões, designadamente, ao nível do grau de sucesso 

escolar dos mesmos9, bem como ao nível das expectativas nutridas pelos sujeitos, 

oriundos desses meios, relativamente ao papel sócio-profissional a ocupar. 

 
« Les inégalités sont en effet engendrées par un double mécanisme : 
mécanisme d’héritage culturel qui conduit à une distribution différente des 
individus dans l´espace de décision en fonction de la position sociale qui conduit 
à associer à chaque type de position sociale un champ de décision différent. » 
(Boudon, 1973 :115) 
 

De facto, consideramos que a interiorização do posicionamento da classe social de 

pertença se possa assumir como inibidora da realização de determinadas escolhas, em 

particular, de natureza escolar, as quais, se encontram indissociavelmente ligadas aos 

papéis sociais a desempenhar, isto é; que a consciência do estatuto social de 

proveniência poderá interferir com o nível de expectativas dos indivíduos, e, nesse 

                                                 
8 Neste caso, o investigador é, por assim dizer, ele próprio um elemento activo no objecto de estudo. A sua  
subjectividade assume-se, no referido processo, como uma componente fundamental, na medida em que 
aquilo a que podemos designar perspectiva ou “ponto de vista” é um “construto de investigação” (ibidem). 
9 Processo que resulta, naturalmente, da débil ou mesmo ausente sociabilização dos indivíduos com uma 
linguagem, por assim dizer, próxima daquela que é a da Escola. 
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sentido, com a tomada de decisão, por parte dos mesmos, relativa aos respectivos 

percursos escolares e profissionais; logo, com o seu futuro estatuto social.10  

 
“…os factos humanos são sempre factos interpretados, o que os distingue 
radicalmente dos eventos físicos; a consciência dos actores é o elemento 
constitutivo decisivo do mundo social. Importa, pois, dar conta das 
representações colectivas, quotidianas da sociedade – as imagens e as noções 
construídas no decurso da vida de todos os dias e que configuram o património 
colectivo partilhado pelos membros de um dado grupo…” (Silva, 1990:31) 
 

Inclusivamente, aquilo que designamos de “senso comum” ou conhecimento 

prático, e que entendemos como um nível de representações mais “imediatas”, mais 

“espontâneas” sobre a realidade, constituí uma “peça” fundamental para o conhecimento, 

no âmbito das ciências sociais. Aliás, 

 
“A oposição entre ciência e senso comum é uma oposição relativa; quer dizer, 
não se trata de uma clivagem, entre a concepção vulgar, enganosa, ilusória, 
espontânea, dos factos, e a construção especializada, demonstrativa, 
“verdadeira”, produzida por profissionais, clivagem que pudesse ser feita à 
partida, por um qualquer exorcismo inicial e definitivo…” (idem) 

 

Não obstante a firme convicção de que o conhecimento prático ocupa um papel 

relevante e de que, em qualquer projecto de investigação, os respectivos autores 

compartilham, com demais actores sociais, representações e “operadores ideológicos”, 

que podem, inclusive, assumir-se como obstáculos epistemológicos, preconizamos, ao 

longo do desenvolvimento do presente estudo, esbater todos e quaisquer efeitos 

inerentes à subjectividade dos primeiros (opiniões próprias e preconceitos) e, desde 

logo, incutir-lhe um eixo orientador que é na sua essência, claramente, antagónico às 

clássicas investigações de natureza qualitativa. 11 

Refira-se, ainda, quanto ao método adoptado, com vista à prossecução do objectivo 

que preside à realização deste trabalho, que a escolha de um “caso”, e que no presente 

projecto de investigação consiste numa Escola de ensino superior politécnico, do país, é 

                                                 
10 “As pessoas não agem com base em respostas predeterminadas a objectos predefinidos, mas sim como 
animais simbólicos que interpretam e definem ...Os indivíduos interpretam com o auxílio dos outros –pessoas 
do passado, escritores, família, figuras da televisão e pessoas que se encontram nos seus locais de trabalho 
e divertimento...Os significados são construídos através das interacções.” (Bogdan et Biklen, 1994:54). 
11  “Todos os investigadores são presas dos enviesamentos inerentes ao observador. Quaisquer questões ou 
questionários, por exemplo, reflectem os interesses daqueles que os constroem, o mesmo se passando nos 
estudos experimentais...” (ibidem: 68) E o autor reforça esta ideia acrescentando: “O facto de pedir às 
pessoas que se sentem e que preencham um questionário modifica o seu comportamento. Será que 
perguntar às pessoas a sua opinião não pode levar à elaboração de uma opinião?” (ibidem). Aliás, um único 
estudo, segundo o mesmo autor, desenvolvido por distintos investigadores, conduzirá a resultados diversos, 
dada a influência que a formação académica de cada um exerce no natural encaminhamento do mesmo para 
diferentes enfoques ou perspectivas.  
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sempre um acto artificial, dado que “implica a fragmentação do todo onde ele está 

integrado”, (Bogdan et Biklen, 1994:91) ou seja; do conjunto das instituições em se 

insere, no âmbito do sistema de ensino nacional, isto para não irmos, ainda, mais além, 

no sentido de perspectivarmos o ensino superior politécnico, enquanto subsistema de 

ensino superior, no âmbito da UE. De facto, a dicotomização do ensino superior não é um 

fenómeno exclusivo do sistema de ensino superior português e, em última análise, faria 

todo o sentido o enquadramento do respectivo estudo sob uma dimensão mais alargada - 

até pela circunstância de Portugal se inserir num espaço político, económico e social que 

ultrapassa as suas próprias fronteiras. Como refere Carneiro, (2001:352): 

 
“O país não é uma ilha isolada. A análise do caso português ganha 
inteligibilidade quando inserida no pano de fundo das tendências internacionais, 
constatadas no mundo que nos é mais próximo.” 

 

De facto, conscientes de que não há métodos perfeitos e que, sem prejuízo do 

cuidado com que são, naturalmente, empregues, todos eles apresentam as suas 

insuficiências, elegemos aquele que nos pareceu mais adequado à realidade e 

constrangimentos inerentes ao trabalho a realizar.  

 
“A complexidade e a mutabilidade do real são tão grandes como a imprecisão e 
a rigidez dos métodos de investigação destinados a compreendê-lo melhor 
através de tentativas sucessivas e imperfeitas, que devem ser constantemente 
corrigidas. Neste sentido, um progresso do conhecimento nunca é mais do que 
uma vitória parcial e efémera sobre a ignorância humana.” (Quivy, 1998:146) 

 

Para o desenvolvimento do estudo de caso, procedeu-se, pois, numa primeira fase, 

a uma breve caracterização da instituição em causa, bem como do meio em que a 

mesma se insere, para então, no âmbito de uma segunda fase, se despoletar, 

justamente, o processo de verificação das hipóteses, pela confrontação das mesmas com 

os dados da observação.  

 
“…a realidade é mais rica e mais matizada do que as hipóteses que elaboramos 
a seu respeito. Uma observação séria revela frequentemente outros factos além 
dos esperados e outras relações que não devemos negligenciar. Por 
conseguinte a análise das informações tem uma segunda função: interpretar 
estes factos inesperados e rever ou afinar as hipóteses para que, nas 
conclusões, o investigador esteja em condições de sugerir aperfeiçoamentos do 
seu modelo de análise ou de propor pistas de reflexão e de investigação para o 
futuro.” (Quivy, 1998: 211) 
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2.2. A formulação das hipóteses e sua operacionalização 
 

As hipóteses, conforme tivemos oportunidade de referir, delimitam a recolha de 

dados, permitem destrinçar com maior clareza os pertinentes daqueles que em pouco ou, 

mesmo, nada facultam respostas à nossa pergunta de partida ou objectivo central do 

projecto de investigação em curso. 

De facto, as hipóteses constituem um referencial indispensável à prossecução de 

um trabalho de investigação sério, isto é; que tenha por objectivo contribuir com novos 

dados ou com uma nova perspectiva para o conhecimento, dito, científico; perspectivar 

novos “espaços” de reflexão e de investigação. 

 
“...a hipótese é um instrumento orientador da investigação que facilita a selecção 
dos dados e a organização da sua análise; ao mesmo tempo se tornada possível 
por uma teoria, permite pôr esta à prova e, refutada ou aprovada, do confronto 
entre teoria e realidade empírica, poderá tornar possível a formulação de novas 
hipóteses.” (Pardal, 1995:14) 
 

No caso concreto do estudo que encetamos, o referido trabalho de formulação das 

hipóteses foi, naturalmente, alvo dos ajustamentos que, a observação do comportamento 

dos objectos reais, ditou e, sobretudo, portanto, inspirado na construção de um sistema 

conceptual prévio ou quadro teórico de referência, no âmbito do qual se precisam 

conceitos e definições.12  
Através da formulação de hipóteses genéricas e respectiva desagregação em 

grupos de hipóteses mais específicas tentamos, pois, potenciar a obtenção de resultados 

susceptíveis de validar o problema central do presente projecto de investigação. 

Considerando, ainda, que o problema perspectivado evidencia duas dimensões 

determinantes: estatuto social e relevância social, esta última, por seu turno sub-

dimensionada num domínio individual, mas também colectivo, estruturamos as hipóteses 

genéricas em dois grupos, nos termos do que a seguir se enuncia. 

 

2.2.1. Hipóteses genéricas  
 

Ainda antes de passarmos a identificar aquele que consideramos como o primeiro 

grupo de hipóteses genéricas, apresentamos, de forma destacada, um conjunto de 

hipóteses que iremos apelidar de hipóteses prévias. Com efeito, não obstante estas 

                                                 
12 “Sem conceitos ou, mais precisamente, sem um sistema conceptual, não é possível o método científico e 
consequentemente a ciência” (Ander-Egg, 1974:19; op. Cit. Pardal, 1995). 
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terem surgido, justamente, na sequência dos pré-testes realizados, isto é; não tendo sido 

formuladas, nem sequer previstas aquando da realização da primeira versão dos 

questionários utilizada nos pré-testes, e, ainda, que se nos afigurem como questões que 

precedem aquela que é, efectivamente, a questão central do nosso trabalho13, 

consideramos pertinente integrá-las neste estudo, em virtude de as mesmas poderem vir 

a evidenciar óbvias repercussões nas ilações a retirar a partir dos dados recolhidos. 

Dito de outro modo, perspectivando nós, com o presente projecto aferir se o ensino 

superior politécnico se assume, de facto, como um paradigma de ensino alternativo e 

tendo vindo a detectar a possibilidade de a própria dicotomia do ensino superior 

português corresponder a um conceito deficientemente assimilado, consideramos uma 

nova hipótese que, naturalmente, gerou a necessidade de se identificarem novos 

indicadores e, consequentemente, ao acréscimo de novas questões nos questionários 

iniciais. 

 

Neste sentido, como hipótese prévia, colocou-se a seguinte: 

 

- o desconhecimento, por parte de alguns indivíduos, designadamente, alunos e 

diplomados, à data de candidatura à Escola, mas também por parte de inquiridos 

representantes das entidades empregadoras/acolhedoras, da existência de dois perfis de 

ensino superior distintos: politécnico e universitário. 

De facto, parece-nos que, a confirmar-se esta hipótese, por parte de um número 

considerável de indivíduos pertencentes aos substratos observados, quanto à 

dicotomização do ensino superior em Portugal, em dois subsistemas, com vocações 

próprias, a tese que preconizamos, no sentido de o ensino superior politécnico constituir 

um paradigma de ensino superior alternativo, poderá sair prejudicada.  

Quanto ao primeiro grupo de hipóteses genéricas, perspectiva-se viabilizar a 

recolha de dados que nos permitam aferir sobre as representações sociais, 

designadamente, e conforme tivemos já oportunidade de referir, em termos do prestígio 

social de que se reveste o ensino superior politécnico em Portugal. 

Relativamente a esta questão, admitimos, ainda, - por analogia com fenómenos 

observados no âmbito do ensino secundário, e de acordo com as conclusões extraídas a 

partir de trabalhos científicos produzidos, tendo por base o referido nível de ensino, - a 

possibilidade de o ensino superior politécnico padecer de um estigma comparável ao que 

se faz sentir no ensino técnico, por oposição a um ensino com currículos, incisivamente, 

                                                 
13 Daí a designação de “hipótese prévia”. 
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mais científicos. Assim sendo, colocamos a hipótese de o ensino superior politécnico ser 

escolhido pelos diferentes substratos, observados, fundamentalmente, por 

constrangimentos, designadamente, de índole familiar (capital cultural e social dos pais). 

No âmbito do segundo grupo de hipóteses genéricas, procuramos ter acesso a 

informação que nos permitisse avaliar os efeitos positivos de natureza económica-social 

do paradigma de ensino superior politécnico, isto é; indicadores relativamente à 

relevância social do mesmo. 

Quanto a esta questão, admitimos a possibilidade de as instituições de ensino 

superior de natureza politécnica constituírem uma mais-valia considerável, dada a 

mobilidade social que se estima propiciarem, designadamente, aos respectivos 

diplomados; pelos contributos que, através destes últimos, se tem gerado no tecido 

produtivo das regiões em que se inserem e, de uma forma mais global, pelo aumento da 

escolaridade que têm potenciado junto de um número considerável de indivíduos e 

enquanto agentes de atracção e fixação de jovens nas respectivas regiões. 

Não obstante esta hipótese constituir, dentro deste segundo grupo, a mais 

determinante, admitimos, ainda como hipóteses secundárias as seguintes:  

- a conscencialização, por parte dos empresários, para a importância da educação 

formal de tipo inicial, e em particular de ensino superior, para a modernização e 

desenvolvimento das suas empresas e, nessa acepção, enquanto factor crítico de 

sucesso; 

- o paradigma de ensino politécnico ser entre os dois tipos de ensino superior, 

institucionalizados, em Portugal, aquele que melhor se adequa às características 

produtivas das regiões, fora da orla litoral, designadamente, considerando a dimensão 

média das empresas e as respectivas áreas de intervenção, por excelência; 

- a eventualidade de, todavia, se poder vir a promover um maior ajustamento entre 

a vocação ou perfil de ensino, inerente às instituições de ensino superior politécnico, e a 

forma como as mesmas o preconizam, mormente no âmbito da vertente pedagógica: 

através do grau de aplicabilidade prática do ensino professado e tipo de competências 

que promove nos seus alunos. 

Ainda que esta última hipótese, possa ser supletiva, isto por comparação às que a 

precedem, face ao problema central deste projecto de investigação, consideramo-la, 

igualmente, pertinente, na medida em que caso se confirme um desfasamento entre a 

essência da vocação associada ao subsistema em estudo e a dinâmica pedagógica que, 

efectivamente, promove, a nossa tese - que o preconiza, justamente, como paradigma de 

ensino alternativo fica, necessariamente, também por esta via, mais fragilizada.  
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2.2.2. Hipóteses operacionais 
 

É a operacionalização das hipóteses genéricas, através da formulação de hipóteses 

específicas, que nos irá, efectivamente, balizar quanto aos dados a recolher. De facto, o 

grau de pertinência é tanto maior quanto maior for a correspondência entre as 

informações solicitadas e as hipóteses colocadas.  

Neste sentido, propusemos a operacionalização da dita hipótese genérica prévia, 

da seguinte forma: 

 – Os alunos, diplomados e empregadores não estão, na sua totalidade, 

conscientes de que o ensino superior integra dois tipos de instituições: universidades e 

institutos ou escolas politécnicas e, sobretudo, que a cada um deles corresponde 

distintos paradigmas de formação. 

Já, por outro lado, no que concerne ao primeiro dos objectivos, inserido no primeiro 

grupo de hipóteses genéricas, equacionamos, especificamente, as seguintes: 

1ª. – A opção, por parte de alunos, diplomados, professores e empregadores, por 

uma instituição de ensino superior politécnico, foi motivada por razões de ordem prática, 

tais como: horários das aulas, distância física ao local de residência e/ou trabalho, ideia 

de ser um ensino mais fácil, etc. 

2ª. – A opção, por parte de alunos, diplomados e professores, por uma instituição 

de ensino superior politécnico, surge, habitualmente, em segundo plano, face à escolha 

relativamente ao ensino superior universitário. 

3ª. – Os diferentes públicos-alvo das instituições de ensino superior politécnico 

(alunos, diplomados e professores) são indivíduos condicionados nas suas opções pela 

respectiva proveniência social (grau de habilitações e profissão exercida pelos pais). 

4ª. – Os diferentes públicos-alvo das instituições de ensino superior politécnico 

(alunos, diplomados e professores) são indivíduos condicionados nas suas opções pelo 

seu percurso escolar, (natureza do estabelecimento de ensino frequentado, tipo de 

ensino, área frequentada, grau de sequencialidade ou interrupções no trajecto percorrido 

e grau de sucesso anterior). 

5ª. – A forma como os diferentes públicos-alvo avaliam o ensino superior 

politécnico, relativamente ao grau de correspondência entre o paradigma de ensino que 

se lhe encontra associado e o impulso que as respectivas instituições imprimem à 

vertente pedagógica dos seus cursos, tanto no que respeita ao grau de envolvimento com 

o mercado empresarial - ligação à prática, como no que concerne ao tipo de 
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competências que promovem nos respectivos alunos -, é positiva, evidenciando, todavia, 

algum “espaço” para que o mesmo possa ser, ainda, mais ajustado.14 

6ª. - As entidades receptoras de diplomados não usufruem de um perfil específico 

que nos permita conotá-las com sectores de actividade menos nobres ou estabelecer 

quaisquer outro tipo de associações menos positivas. 15 

7ª. – Os alunos das instituições de ensino superior politécnico que se encontram a 

trabalhar são, de alguma forma, reconhecidos pelo “investimento” que se encontram a 

realizar, por outras palavras; têm a percepção que as entidades 

empregadoras/acolhedoras identificam, no processo de formação em curso, um potencial 

contributo para a sua própria inovação, competitividade e sucesso. 

Com vista a responder àquele que definimos como segundo objectivo prioritário, e 

ao qual corresponde o segundo grupo de hipóteses genéricas, colocamos o seguinte 

conjunto de hipóteses específicas: 

                                                 
14 No que respeita a esta hipótese, temos consciência de que outros indicadores e variáveis, para além dos, 
efectivamente, adoptados se poderiam ter incluído no presente estudo. Com efeito, estamos conscientes do 
contributo que, quer a avaliação do grau de intensidade com que as instituições de ensino politécnico 
desenvolvem as suas relações com a sociedade, mormente, entidades de carácter regional, quer dos seus 
níveis de pro-actividade, no que respeita à promoção de formação inicial e contínua, a primeira ao nível de 
pós-graduações, a segunda através de acções de actualização e/ou reconversão de activos, traria para uma 
melhor aferição relativamente à maior ou menor correspondência entre a teoria e a prática. Sensibilizados, 
todavia para algumas características específicas da Escola estudada, tais como: desprendimento relativo, por 
parte dos alunos, face a experiências e iniciativas da instituição de ensino que não sejam de âmbito 
estritamente pedagógico, isto, talvez atendendo à circunstância de muitos deles se encontrarem já inseridos 
no mercado de trabalho, alguns dos quais, inclusive, com família constituída, ou seja; à falta de 
disponibilidade ou receptividade a informações ou solicitações dispersas face aos seus principais centros de 
interesse e, ainda, à curta existência do Departamento de Formação Permanente, optamos por não incluir 
quaisquer questões que incidissem sobre a dinâmica da Escola face a estes dois indicadores, havendo o 
cuidado, todavia, de os focar no âmbito da caracterização da Escola. 
15 Note-se que, dentro deste 1º grupo de hipóteses operacionais, faria todo o sentido colocar-se como 
hipótese, para os alunos e para os diplomados, a partilha de representações sociais relativas a cursos 
distintos, daqueles pelos quais vieram a optar, mais positivas, por outro lado, também não seria de todo 
descabido colocar-se a mesma hipótese relativamente às profissões no sentido de se viabilizar o confronto 
com as opções tomadas quanto ao seu percurso escolar e à profissão que, efectivamente, exercem. Todavia, 
se por um lado, grande parte dos alunos e diplomados fizeram as suas opções há demasiado tempo para que 
nos pareça razoável questioná-las, por outro, e prevendo, desde já, que estas não sejam questões de 
abordagem simples, nem tão pouco de tratamento linear, optamos por as colocar no âmbito das entrevistas a 
realizar junto dos diplomados. De facto, hoje em dia, alguns cursos, que outrora usufruíam de forte tradição e 
prestígio social, como o Direito, oferecem baixas taxas de “empregabilidade”, o que pressupomos que, 
inevitavelmente, tenha vindo a afectar a anterior imagem, por outro lado, dentro da área científica das 
“engenharias” há engenharias com prestígio social e relevantes económica e socialmente, outras há que não 
têm enquadramento profissional (aliás, o ensino superior politécnico ministra cursos nas mais diversas áreas 
científicas, adoptando para os seus cursos designações e conteúdos idênticos aos das universidades, o que 
dificulta ainda mais qualquer estratificação quanto à notoriedade e prestígio dos cursos, a menos que aos 
mesmos se fizesse corresponder o tipo, a natureza e até mesmo designação das instituições em que são 
leccionados). Por outro lado, é possível que esta complexidade e mutabilidade da realidade social, tenha 
produzido alterações nas representações sociais construídas em torno dos referidos sistemas. O carácter 
emergente de algumas profissões, decorrentes da evolução tecnológica, mas também das alterações dos 
estilos de vida, deterioração da qualidade ambiental, entre outras características da sociedade actual, 
contribuem, de forma decisiva, para a dinâmica deste conceito. 
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1ª. – Os diplomados pelas instituições de ensino superior politécnico obtêm 

emprego rapidamente, em área afim ao curso, e usufruem, genericamente, de um 

estatuto sócio-profissional compatível com o nível de habilitações alcançado. 

2ª. – Os diplomados, que já se encontravam, à data de conclusão do curso, 

inseridos no mercado de trabalho, melhoraram a sua situação após a conclusão do 

mesmo (passaram a trabalhar em área mais afim ao curso concluído e/ou melhoraram o 

seu estatuto sócio-profissional, designadamente, quanto ao tipo de contrato que rege a 

sua relação de trabalho, isto no caso dos trabalhadores dependentes, funções que 

desempenham e vencimento auferido). 

3ª. – Os diplomados pelas instituições de ensino superior politécnico estão 

globalmente satisfeitos com a profissão que exercem. 

4ª. - Os diplomados pelas instituições de ensino superior politécnico conseguem 

atingir um estatuto social superior ao dos seus pais, usufruindo, assim, de uma 

mobilidade intergeracões. 

5ª. – A presença das instituições de ensino superior politécnico tem contribuído 

para o aumento da taxa de escolarização e para a atracção e fixação de jovens e, 

inclusive até, indivíduos com níveis de habilitações superiores, designadamente 

professores, nas regiões em que se localizam. 

6ª. – O contributo, com base no “investimento” efectuado em educação, dos 

diplomados pelas instituições de ensino superior politécnico, para as respectivas 

entidades empregadoras/acolhedoras, é superior aquele que é proporcionado por 

indivíduos com formação de nível superior de tipo universitário.  

7ª - O contributo, resultante das competências adquiridas através do ensino 

professado pelas instituições de ensino superior politécnico, em prol da modernização e 

desenvolvimento do sistema de produção é, globalmente, positivo. 

8ª. – O contributo do ensino superior politécnico para o desenvolvimento económico 

e social das regiões em que se inserem é, globalmente, positivo. 

 

2.2.3. Correspondência entre as hipóteses operacionais e a construção 
dos questionários 

 

Na tabela I, poderemos apreender a correspondência directa entre a hipótese 

operacional prévia, isto é; a que formulamos mesmo antes de perspectivarmos aquelas 

que respondem directamente à pergunta central do projecto de investigação em curso (no 

âmbito de qualquer uma das suas duas dimensões) e as questões colocadas aos 
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diferentes substratos analisados (alunos, diplomados, professores e entidades 

empregadoras/acolhedoras), isto no sentido de aferirmos se a oferta de dois paradigmas 

de ensino distintos, no nível superior, é claramente apreendida, isto é; se a opção por um 

paradigma de ensino superior de natureza politécnica corresponde, de facto, a uma 

atitude consciente por parte dos mesmos. 

 
Tabela I 

Correspondência entre a hipótese operacional prévia e as perguntas dos questionários 
 

Substratos 

 

Hip.Op.Prévia 

Alunos16 30, 31, 32 

Diplomados17 30, 31, 32 

Professores18 9, 13, 17, 19, 20, 21 

Entidades/empresas 

empregadoras19 

8, 9, 12.2 

 

Com a tabela II poderemos apreender a correspondência directa entre o primeiro 

grupo de hipóteses operacionais e as questões colocadas aos indivíduos auscultados: 

alunos, diplomados, professores e entidades empregadoras/acolhedoras, com vista a 

detectarmos o tipo de conotação social relativamente ao subsistema de ensino superior 

politécnico. 
Tabela II 

Correspondência entre as hipóteses operacionais e as perguntas dos questionários 
 

Públicos-alvo 

 

1ª. Hip.20 

 

2ª. Hip. 

 

3ª. Hip. 

 

4ª. Hip. 

 

5ª. Hip. 

 

6ª. Hip. 

 

7ª.Hip. 

Alunos21 

23, 29  24, 25, 26 5.1, 5.2, 5.3, 
6.1, 6.2, 6.3 

7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22 

32, 33, 34, 35 -- 39, 40 

Diplomados22 

23, 29 24, 25, 26 5.1, 5.2, 5.3, 
6.1, 6.2, 6.3 

7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22 

32, 33, 34, 
35, 59, 60, 62 

-- -- 

Professores23 23 16, 17, 18 5.1, 5.2, 5.3, 
6.1, 6.2, 6.3 

7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 

21, 22, 23, 
24, 25, 26 

-- -- 

Entidades/empresas 
Empregadoras24 

9 -- -- -- 10.1, 10.2, 11 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

-- 

 

                                                 
16 Anexo 5 (pág. 493) 
17 Anexo 6 (pág. 500) 
18 Anexo 7 (pág. 511) 
19 Anexo 8 (pág. 515) 
20 Com o objectivo de confirmarmos ou infirmarmos esta hipótese é conveniente verificarmos os eventuais 
desfasamentos entre as respostas dadas, por alunos e diplomados, à questão 23 e as respostas à questão 
29 dos questionários facultados. 
21 Anexo 5 (pág. 493) 
22 Anexo 6 (pág. 500) 
23 Anexo 7 (pág. 511) 
24 Anexo 8 (pág. 515) 
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Com a tabela III poderemos apreender a relação directa entre o segundo grupo de 

hipóteses operacionais e as questões colocadas aos diferentes substratos (alunos, 

diplomados, professores e entidades empregadoras/acolhedoras), com vista a apurarmos 

se, efectivamente, o ensino superior politécnico, em Portugal, é relevante económica e 

socialmente. 
 

Tabela III 
Correspondência entre as hipóteses operacionais e as perguntas dos questionários 

 

Públicos-alvo 

 

1ª. Hip. 

 

2ª. Hip. 

 

3ª. Hip. 

 

4ª. Hip. 

 

5ª Hip. 

 

6ª. Hip. 

 

7ª. Hip. 

 

8ª. Hip. 

Alunos25 -- -- -- -- 4.1, 4.2 -- 38 35 

Diplomados26 

28, 49, 

50, 51, 

52, 53, 

54, 55, 

56, 58 

36, 37, 38, 

39, 40, 41, 

42, 43, 44, 

45, 46, 47, 

49, 50, 51, 

52, 53, 54, 

55, 56, 58  

57 5.1, 5.2, 

6.1, 6.2, 

53, 54, 

55 

4.1, 4.2, 

4.3 

-- 48, 59, 60 35 

Professores27 -- --  -- 4.1, 4.2 --  26 

Entidades 

Empregadoras28 

-- --  --  12.2 13, 14 11 

 

É a partir da análise do resultado da verificação empírica ou seja; da confrontação 

entre o corpo de hipóteses com a informação colhida na amostra, - a qual se repercute na 

coincidência ou não entre as hipóteses colocadas (resultados esperados) e as respostas 

obtidas (resultados observados) -, que se afere quanto ao grau de conformidade entre o 

sistema conceptual apresentado e o real, isto na perspectiva do fenómeno estudado. 

Neste caso concreto, julgamos que a confirmação ou infirmação, dos dois grupos 

de hipóteses, nos proporciona um conhecimento mais aprofundado sobre as 

representações sociais inerentes ao ensino superior politécnico, quer quanto ao prestígio 

social que se lhe encontra associado, quer quanto à relevância social evidenciada, 

permitindo-nos validar a pergunta central deste projecto.29  

 

                                                 
25 Anexo 5 (pág. 493) 
26 Anexo 6 (pág. 500) 
27 Anexo 7 (pág. 511) 
28 Anexo 8 (pág. 515) 
29 Conhecimento, naturalmente, condicionado visto ter-se optado pelo “estudo de caso”, enquanto método. 
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2.3. Construção das variáveis e dos indicadores 
 

2.3.1. As variáveis e os indicadores 
 

A definição das variáveis e dos indicadores corresponde ao exercício a partir do 

qual nos é permitido observar e medir alguns aspectos da realidade a observar. A 

“desagregação” dos conceitos que elegemos como determinantes para a 

problematização concebida em torno do objecto de estudo, em dimensões e indicadores 

ou atributos, constitui uma prática de articulação ou, se preferirmos, a “ponte” obrigatória 

entre as hipóteses colocadas e a verificação do fenómeno a estudar.  

 
“As hipóteses orientam a análise estatística dos dados, designando as variáveis 
a relacionar e precisando o significado que pode legitimamente ser atribuído a 
esta relação…O segundo laço que une a construção à verificação manifesta-se 
através dos indicadores.…Os indicadores apontam as informações a obter e, por 
conseguinte, as perguntas a colocar.” (Quivy et Campenhoudt, 1998:263) 
 

Neste sentido, as variáveis a relacionar correspondem aos conceitos que 

implicamos nas hipóteses, através dos indicadores que considerarmos melhor servirem o 

nosso ângulo de observação ou a perspectiva que se preconizou ressaltar com o projecto 

de investigação em curso. Não obstante a circunstância de o processo de verificação 

empírica das hipóteses formuladas incidir sobre quatro substratos distintos, existe um 

conjunto de indicadores e variáveis comuns no caso dos alunos, diplomados e 

professores. 

 

- Alunos: 

  

Com vista a recolher elementos susceptíveis de estabelecer uma relação entre a 

origem social e cultural dos alunos e as representações sociais dos mesmos, a 

identificação do aluno(a) incide sobre indicadores de carácter pessoal (conforme Anexo 1 

– pág. 489): género, idade, residência, estado civil e indicadores de carácter familiar, tais 

como: idade, habilitações literárias e enquadramento profissional. Por outro lado, 

relativamente ao aluno(a) é colocado um conjunto de questões relativamente ao percurso 

escolar que percorreu antes de frequentar o nível de ensino superior, percurso escolar no 

âmbito já do superior, motivações para a escolha por uma instituição do ensino superior 

politécnico e, ainda, situação profissional, perspectivando-se através deste último 

identificar, genericamente, o grau de adaptação do curso que frequenta ao mercado de 
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trabalho e grau de satisfação com o ensino professado, designadamente, face às 

expectativas nutridas no momento da candidatura. 

 

- Diplomados: 

 

Com vista a recolher elementos susceptíveis de estabelecer uma relação entre a 

origem social e cultural dos diplomados e as representações sociais dos mesmos, a 

identificação do diplomado(a) incide sobre indicadores de carácter pessoal (conforme 

Anexo 2 – pág. 490): género, idade, residência, estado civil e variáveis de carácter 

familiar, tais como: idade, habilitações literárias e situação profissional. Por outro lado, 

relativamente ao diplomado(a) é colocado um conjunto de questões relativamente ao 

percurso escolar que percorreu antes de frequentar o nível de ensino superior, percurso 

escolar já no âmbito do ensino superior, motivações para a escolha por uma instituição 

de ensino superior politécnico, grau de sucesso na instituição em análise, motivações 

para a escolha da mesma. São, ainda, considerados alguns indicadores susceptíveis de 

nos conferir uma imagem sobre a opinião dos mesmos face ao grau de adaptação do 

curso ao mercado de trabalho e face ao grau de satisfação com o ensino professado, 

designadamente, por analogia às expectativas nutridas no “momento” da candidatura, 

assim como mediante a análise da evolução da situação profissional. No âmbito deste 

último conjunto de questões, poderão considerar-se todas aquelas que nos permitem 

aferir sobre uma alteração qualitativa no estatuto sócio-económico dos inquiridos. Por 

outro lado, aos diplomados solicita-se, ainda, que expressem a sua percepção face ao 

contributo que os conhecimentos/competências adquiridas/desenvolvidas, no ensino 

superior politécnico e, designadamente, através do curso concluído, proporcionam para a 

modernização e desenvolvimento das entidades empregadoras/acolhedoras em que 

exercem funções. Pretende-se, ainda, aferir, através do conjunto das respostas obtidas, 

qual o grau de responsabilidade da instituição de ensino superior politécnica frequentada 

para o aumento da escolaridade, atracção e fixação de recursos humanos qualificados na 

região.  

 

- Professores: 

 

Com vista a recolher elementos susceptíveis de estabelecer uma relação entre a 

origem social e cultural dos professores e as representações sociais dos mesmos, a 

identificação do professor(a) incide sobre indicadores de carácter pessoal (conforme 
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Anexo 3 – pág. 491): género, idade, residência, estado civil e variáveis de carácter 

familiar, tais como: habilitações literárias e situação profissional. Por outro lado, 

relativamente aos professores é colocado um conjunto de questões, cujas respostas nos 

permitam identificar o perfil do seu percurso escolar no nível de ensino superior; as 

motivações que explicam a circunstância de se encontrarem a leccionar numa instituição 

de ensino superior politécnico; as representações sociais de que eram portadores, que 

vieram a reforçar e desenvolver face a este tipo de instituições e, ainda, a relevância 

social que lhes atribuem, enquanto promotoras de conhecimentos/competências nos 

alunos, e, neste sentido, portadoras de modernização e de desenvolvimento para o tecido 

económico-social das regiões em que se inserem.  

 

- Entidades empregadoras/acolhedoras: 

 

Através do modelo de questionário, a que corresponde o Anexo 4 (pág. 492), 

perspectivou-se, para além de uma caracterização das entidades, com vista à obtenção 

de dados que nos permitam aferir sobre a eventual existência de um perfil próprio 

associado a estas instituições, recolher elementos de distinta natureza com vista a 

detectarmos a que níveis se posicionam as representações sociais que os respondentes 

– enquanto representantes do conjunto das inquiridas -, estruturaram, relativamente às 

instituições de ensino superior de natureza politécnica; motivações que se encontram na 

origem do recrutamento/acolhimento de diplomados pelas mesmas; a percepção dos 

mesmos sobre a relevância social dos cursos, designadamente, no que respeita ao 

respectivo grau de adaptação ao mercado de trabalho, bem como o contributo dos 

diplomados através dos conhecimentos/competências adquiridas/desenvolvidas para a 

modernização e desenvolvimento das mesmas. 

É, efectivamente, através da etapa conducente à verificação dos factos que se 

reformula, rejeita, ou confirma o quadro teórico que a precede. Neste último caso, ou 

seja, evidenciando-se uma situação de conformidade com um corpo teórico prévio, o 

exercício de verificação, ora efectuado, permitirá, com toda a certeza, sustentar o quadro 

teórico de referência que o suportou e, eventualmente, a introdução de ajustamentos à 

versão anterior e, nessa acepção, contribuir para a matização e progresso do 

conhecimento. 
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2.4. Técnicas de recolha de informação: inquéritos por questionário e 
entrevistas 

 

O principal dispositivo utilizado consiste na técnica de inquérito por questionário30. 

O protagonismo que lhe é atribuído deve-se, fundamentalmente, ao tipo de metas 

previstas com o referido trabalho, assim como ao grau de adequação entre estas últimas 

e as especificidades próprias da referida técnica, tais como: 

 
“a natureza impessoal e padronizada das perguntas; garantia de anonimato, 
permitindo aos inquiridos exprimirem-se sem constrangimentos; uniformização 
das respostas, o que permite a sua comparação; ser mais rápido e permitir um 
melhor controlo das variáveis; utilização extensiva e estandardizada a grandes 
universos; permitir uma maior liberdade de tempo no seu preenchimento.” (Martins, 
1996:303) 

 

Neste sentido, procedeu-se à entrega, em mão, dos questionários aos públicos 

internos da instituição: alunos e professores, tendo-lhes sido prestados, no acto, todos os 

esclarecimentos entendidos necessários para o correcto preenchimento dos mesmos. No 

que respeita aos públicos externos: diplomados e entidades empregadoras, os 

questionários foram enviados pelo correio. Após a recepção da identificação dos 

responsáveis hierárquicos dos diplomados pela Escola, e com vista a propiciar-se o 

aumento da taxa de respostas, particularmente por parte das empresas/entidades 

empregadoras, ministraram-se questionários por telefone àqueles que, à data, ainda não 

tinham devolvido o(s) questionário(s). 

Com vista a apurarmos elementos que se consideraram, aquando da realização 

dos questionários, dada a sua natureza e implicações, demasiado complexos e 

sensíveis, para serem recolhidos, através de uma técnica, que se destaca pela sua 

objectividade e, neste caso, igualmente, impessoalidade - sobretudo se atendermos à 

circunstância de se ter perspectivado o envio e devolução dos questionários pelo correio 

- elegeu-se, como técnica de aprofundamento e, fundamentalmente, com vista à 

captação de subjectividades, a técnica de entrevista, junto de informadores privilegiados, 

escolhidos de entre os diplomados pela Escola e de entre os respectivos empregadores, 

entre outros, que embora sem uma relação directa, à data, com os primeiros, se 

assumem, reconhecidamente, como líderes de opinião, no âmbito da dinâmica: sistema 

de ensino/formação versus sistema de produção31. No que respeita aos primeiros, as 

entrevistas foram realizadas a diplomados com alguma experiência profissional, após a 

                                                 
30 Disponíveis nos anexos 5,6,7 e 8. 
31 Cujos guiões se encontram disponíveis nos anexos 9 e 10. 



Capítulo V 282 

conclusão do curso, e neste caso, em particular, referimo-nos a indivíduos que tenham 

tido alguma rotatividade no âmbito das funções exercidas e, inclusive, tenham tido a 

colaborar consigo, ou até mesmo sob a sua dependência directa ou orientação outros 

diplomados pela Escola estudada. Relativamente aos empregadores, procurou-se, 

igualmente, aceder a indivíduos que no âmbito de uma mesma empresa/entidade ou, 

até, de várias, lidaram com mais do que um diplomado pela Escola e, inclusive, tenham 

tido a colaboração de indivíduos diplomados no âmbito de instituições de ensino 

universitário. De facto, considerando que a consistência das percepções construídas e 

transmitidas poderá depender do nível de experiência dos entrevistados, procuramos 

identificar, de entre os diplomados e empregadores, indivíduos que nos pudessem 

transmitir ideias, consideravelmente, estruturadas acerca das diversas questões a 

colocar. 

As entrevistas, mercê do contacto pessoal, favorecem a diluição de 

subjectividades, no que respeita à interpretação das perguntas formuladas e, inclusive, 

uma melhor compreensão das respostas uma vez que os entrevistados podem sempre 

facultar maior quantidade de informação, do que aquela que, normalmente, fornecem 

através do preenchimento de questionários, mesmo quando se tratam de respostas de 

natureza aberta, até porque, de uma forma geral, é mais usual que os sujeitos sejam 

mais expansivos em situações de comunicação presencial do que escrita. Com efeito, 

para além de esta técnica proporcionar a possibilidade de o entrevistado se expressar 

mais livremente, faculta ao entrevistador a prerrogativa de registar, de entre as 

informações disponibilizadas, aquelas que considera mais determinantes e elucidativas 

para os objectivos do estudo encetado. Para além do mais, a entrevista permite uma 

maior flexibilidade no que respeita à capacidade de se introduzirem ajustamentos ao 

modelo de questões previamente definido. De facto, a referida técnica, mercê da 

personalização de que se reveste, proporciona, dentro de determinados limites, 

naturalmente, um reajustamento contínuo e, portanto, um aperfeiçoamento progressivo. 

Os sucessivos contactos ou experiências vão permitindo que o entrevistador clarifique as 

questões, lhes acrescente outras, não previstas inicialmente e, porventura, exclua 

aquelas que se revelem supérfluas, ou no mínimo, pouco relevantes. Cada entrevista é, 

além do mais, no que respeita ao estilo de abordagem, uma aprendizagem cujos frutos 

se podem repercutir, de imediato, na que se lhe sucede. Por outro lado, esta forma de 

abordagem directa permite o esbatimento de eventuais resistências ou barreiras de 

natureza psicossociológica em relação à tomada de consciência e resposta a 
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determinados aspectos que se prendem, neste caso, com as tomadas de decisão quanto 

aos percursos escolares e profissionais dos entrevistados. 

Neste sentido, as referidas entrevistas, enquanto dispositivo de aprofundamento de 

recolha de informação, tornam exequível uma melhor fundamentação dos objectivos que 

presidem à sua realização, garantindo-se, dessa forma, uma maior fiabilidade quanto às 

respostas obtidas.  

Destaque-se que, ainda que, a teoria oriente a investigação e lhe forneça um 

quadro conceptual, a resposta ao problema: 

 
“…resulta do estabelecimento de relações entre a informação – recolhida, 
através da aplicação de técnicas adequadas, e tratada, segundo técnicas de 
análise próprias – e o corpo de hipóteses estruturado previamente, aquando da 
elaboração do modelo de análise. O resultado da verificação empírica traduz-se 
pela coincidência (ou não) dos resultados observados com os resultados 
esperados, conforme o corpo de hipóteses. (Pardal, 1995:49)  
 

 

2.4.1. Construção dos questionários e dos guiões das entrevistas 
 

Na senda da tipologia da abordagem que o questionário enquanto técnica de 

recolha de dados permite, isto é; perguntas de natureza fechada e aberta, restringimo-

nos à formulação de perguntas semi-abertas e fechadas. A opção por esta modalidade 

de questionário prende-se, naturalmente, com o grau de dificuldade, morosidade e 

subjectividade a que o tratamento de questões abertas está sujeito. Reconhecemos, 

naturalmente, nessa opção limitações inerentes à impossibilidade de em algum momento 

o inquirido se poder manifestar livremente, contudo temos, igualmente, a percepção de 

que face à dimensão da população a inquirir e à escassez de prazo para a conclusão do 

presente projecto de investigação, o pragmatismo dos meios a empregar se assumiu 

como um critério não tão somente desejável, como sobretudo um imperativo a respeitar. 

Por outro lado, a perspectiva de se realizarem entrevistas, como técnica complementar, 

poderá, em certa medida, colmatar algumas das limitações acima identificadas. 

Não obstante, se ter privilegiado a modalidade de perguntas fechadas, considerou-

se, dentro destas, dois tipos de questões: as perguntas em leque e as perguntas de 

avaliação ou de estimação. As primeiras proporcionam a escolha entre uma ou mais 

respostas, para além de poderem, ainda, facultar uma ordenação das mesmas, bem 

como, a prerrogativa de permitirem a indicação de uma ou, até, mais respostas 

diferentes das previstas, tratando-se, neste caso, de questões de tipo leque “aberto”. As 

segundas, procuram captar o grau ou a intensidade de identificação dos inquiridos face 
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às diversas possibilidades de resposta, através de instrumentos vários de medida para o 

seu tratamento, sendo que o utilizado, neste caso, em concreto, foi o das “escalas de 

ordenação de classificação directa”, por via do qual se promove uma hierarquização de 

preferências.  

Ainda relativamente às perguntas colocadas, e de entre vários outros tipos 

possíveis, consideramos, para a realização do presente trabalho, as seguintes: 

perguntas de facto, - na medida em que visam respostas a factos concretos de fácil 

determinação e resposta simples e que permitem, quer a identificação pessoal e familiar 

dos indivíduos inquiridos (alunos, diplomados e professores), quer a do respectivo 

trajecto escolar, quer, no caso das empresas, a caracterização das mesmas; perguntas 

de acção - que incidem sobre atitudes ou comportamentos adoptados, pelos mesmos, 

designadamente, de âmbito escolar e profissional, no caso dos primeiros, e, ainda, 

perguntas de opinião sobre o ensino recebido, no nível de ensino superior, entre outras. 

Naturalmente, que os referidos questionários foram precedidos por uma breve 

introdução com vista, não só ao respectivo enquadramento, como também a uma 

sensibilização para a importância do seu preenchimento. No final dos mesmos 

introduziu-se, ainda, uma nota de agradecimento, destinada aos inquiridos, pela atenção 

e colaboração prestadas.  

Quanto ao guião das entrevistas, tendo em vista que a realização destas últimas 

obedeceu ao propósito de, assim, se viabilizar a resposta a um conjunto de questões de 

natureza mais complexa e o aprofundamento de outras, já colocadas no âmbito dos 

questionários, este comportou um número de perguntas relativamente reduzido, na sua 

maioria, formuladas de forma aberta, bem como, ainda que em menor expressão, semi-

directiva. Ao contrário da técnica de recolha de informação por questionário que é muito 

pouco flexível, sobretudo quando, incisivamente constituída por questões fechadas, 

como é o caso, a técnica das entrevistas apresenta a prerrogativa de proporcionar ao 

observador a apreensão de dados relativos a dimensões cuja relação com o problema 

central do trabalho, não tinha sequer sido equacionada.  

 
“a entrevista é utilizada para recolher  dados descritivos na linguagem do próprio 
sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a 
maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo.” (Bogdan et Biklen, 
1994:134) 

 

Com efeito, cada palavra do entrevistado poderá, aliás, ser interpretada como o 

reflexo da forma como o sujeito “vê o mundo”. Todavia, se por um lado as entrevistas 

que obedecem a um guião, como é o caso e, portanto, semiestruturadas, permitem a 
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obtenção de dados comparáveis entre os vários entrevistados, por outro invalidam a 

possibilidade de se apreender a forma como os sujeitos estruturam o tópico em questão. 

 

2.4.2. Pré-teste 
 

Obviamente, que o questionário utilizado junto dos diferentes públicos-alvo foi 

devidamente testado sobre indivíduos representantes dos diferentes grupos, isto é; junto 

de uma amostra reduzida, em termos de estrutura, tanto quanto possível, homóloga da 

amostra destinada ao estudo perspectivado.  

Neste sentido, a versão final resultou do apuramento sucessivo de um primeiro 

modelo, no sentido da supressão de algumas questões (consideradas supérfluas face ao 

objectivo do projecto ou, noutros casos, ainda que pertinentes, com pouco potencial, 

dadas as particularidades deste grupo de alunos e de diplomados), conseguindo-se, 

assim, a diminuição do número de questões, clarificação de outras -  com vista a diluir as 

subjectividades de interpretação -, desagregação correcta ou mais completa dos 

indicadores, o acréscimo de possibilidades de resposta para restringir, ao máximo, o 

número de “não respostas” ou respostas não previstas, entre outras correcções.32 

 Por outro lado, refira-se, ainda, que a realização do Pré-teste permitiu a detecção 

da necessidade de se acrescentar uma nova hipótese (“hipótese prévia”), às hipóteses 

que tínhamos inicialmente formulado face à pergunta central do nosso projecto de 

investigação e que presidiram à definição do conjunto de variáveis e indicadores a que 

recorremos para a construção dos questionários. Desta forma, o referido exercício 

permitiu-nos, inclusive, descobrir factos que não estavam inicialmente previstos. 

Neste sentido, o estudo-piloto encetado, revelou-se crucial para a matização do 

conteúdo e da forma dos, instrumentos seleccionados, para a recolha de dados 

necessários à verificação do quadro teórico previamente esboçado. 

 

2.4.3. Tratamento e análise dos dados 
 

Numa primeira fase, os inquéritos foram analisados com vista à detecção de 

preenchimentos indevidos e que consideramos páginas ou grupos de questões por 

responder ou ainda respostas incongruentes, previsivelmente motivado por 

interpretações indevidas ou actos de má fé. Seguidamente, deu-se início à fase de 

                                                 
32 É necessário evitar-se a formulação de questões de difícil interpretação e demasiadas perguntas, pois a 
facilidade e rapidez associadas ao preenchimento de questionários influencia positivamente os resultados 
dos mesmos. 
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introdução dos dados em programa SPSS, para, então, numa última fase se proceder ao 

apuramento estatístico e aos co-relacionamentos de variáveis pré-definidas.  

É, precisamente, nesta etapa que se apresentam os dados e se estabelecem as 

relações entre estes e o quadro de hipóteses construído, a partir do modelo teórico 

sustentado, e, portanto, se detecta o grau de correspondência entre estas duas 

dimensões.  

Assim sendo, a referida componente constituí a fonte, por excelência, das 

conclusões a apresentar e desenvolver no capítulo seguinte, último do presente projecto 

de investigação. 

 
“A resposta ao problema resulta do estabelecimento de relações entre a 
informação – recolhida, através da aplicação de técnicas adequadas, e tratada, 
segundo técnicas de análise próprias – e o corpo de hipóteses estruturado 
previamente, aquando da elaboração do modelo de análise.” (Pardal: 1995: 49) 
 

 

2.5. Caracterização do universo, da amostra e dos informadores privilegiados 
 

Considerando o modelo de análise previsto e com vista a testar as hipóteses 

formuladas, o universo respeitante ao nosso objecto de estudo consiste no conjunto dos 

quatro substratos de uma instituição de ensino superior de natureza politécnica inserida 

no Distrito de Aveiro e mais propriamente na região de Entre Douro e Vouga: alunos, 

diplomados, professores e empregadores. A selecção da instituição a analisar obedeceu 

a critérios de localização – a proximidade geográfica da mesma repercutiu-se, 

naturalmente, em facilidades inerentes às necessárias deslocações; economias de custo 

e tempo; a ausência relativa de concorrência na região e a assunção (pelo menos ao 

nível teórico) de um paradigma de ensino consonante com o perfil inerente à natureza em 

que se enquadra, designadamente, o cariz aplicado e o carácter regional. Aliás, refira-se 

a circunstância de, expressamente, assumir como missão, através das suas brochuras de 

apresentação e divulgação de oferta de ensino, “a formação técnica superior que é 

necessária para o desenvolvimento económico e social do país, designadamente, da 

região de Entre Douro e Vouga…”. Por outro lado, a instituição afigurou-se-nos 

representativa do sub-sistema em análise, visto ter sido criada num período (início da 

década de 90) em que terá surgido o maior número de instituições de idêntica natureza, 

enquadrando-se, igualmente, quanto ao número de alunos, no grupo de instituições 

portuguesas, de ensino superior, com maior expressão. 
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Tendo em consideração que a instituição estudada apresenta um universo de 

alunos, professores, diplomados e entidades empregadoras relativamente pouco extenso; 

isto é, dada a possibilidade prática de inquirirmos toda a população ou pelo menos 

aquela relativamente à qual dispomos de meio de contacto, optámos por inquirir o 

universo dos alunos (398), diplomados (1.11133), professores (47), à data na Escola, e 

por conseguinte os que leccionam todo o ano lectivo e aqueles que leccionam só durante 

o primeiro semestre, (excluindo-se, portanto, os que só leccionam no segundo), bem 

como todas as entidades empregadoras/acolhedoras que nos foram identificadas pelos 

diplomados (107). Ainda que aplicado a todos os sujeitos implicados, no processo de 

formação da Escola observada, alunos, diplomados, professores e entidades 

empregadoras, a amostra é constituída por 235 alunos; 208 diplomados; 32 professores e 

42 entidades empregadoras/acolhedoras, ou seja; 59% de alunos; 19% dos diplomados; 

68% de professores; e 39% de empresas e cuja caracterização, quer no que respeita à 

relação com a Escola, quer sócio-demográfica, terá lugar no âmbito do Capítulo VII. 

Como é óbvio, este exercício de observação empírica não poderá ser 

simplisticamente extrapolado para o conjunto das instituições de ensino superior 

portuguesas de natureza politécnica, isto dada a multiplicidade de características que as 

distinguem e que se repercutiriam, naturalmente, em resultados e conclusões muito 

heterogéneas. Com efeito, as representações sociais, ainda que colectivamente 

consideradas, poderão oscilar em função da dimensão das instituições, da sua 

localização, da natureza pública ou particular que as caracteriza e, inclusive, do nível de 

enraizamento (idade e nível de consistência e qualidade de relacionamento com a 

comunidade). Aliás, como é sabido ao conceito de estudo de caso corresponde, 

justamente, o princípio de “análise condicionada”, a um determinado espaço geográfico, 

logo influenciado pelo conjunto das suas particularidades morfológicas, demográficas, 

históricas, económicas e sociais; à identidade cultural da instituição a observar, como 

produto da simbiose entre o contexto em que se insere e os diferentes actores sociais 

que nela interagem, bem como ao próprio timming em que a mesma tem lugar, dado o 

carácter evolutivo a que os fenómenos a observar, por natureza e em geral, estão 

sujeitos. De resto, aliás, como nos refere Quivy, (1998:97) “Qualquer fenómeno …ocorre 

num processo dialéctico e, portanto, temporal…, constituindo um momento desse 

processo, incompreensível fora do conjunto que ele representa.”  

                                                 
33 Naturalmente que destes 1.111 alunos diplomados, alguns são apenas bacharéis (564), os restantes 
juntam ao diploma de bacharel o de C.E.S.E. ou o correspondente ao 2º ciclo das licenciaturas bietápicas que 
lhes confere o grau de licenciado. 
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As ilações a retirar, a partir dos resultados obtidos, têm, única e exclusivamente, 

correspondência directa com a instituição a que se reportam. Neste sentido, o estudo 

empírico encetado, ainda que utilizado com o objectivo de representar o conjunto das 

instituições agrupadas sobre a mesma categoria, afigura-se-nos tão incompleto como se 

qualquer indivíduo, com nacionalidade portuguesa e a residir no país, viesse a ser 

escolhido para uma definição colectiva ou abstracta de “português”. De facto, aqui o 

seleccionado seria do sexo masculino ou feminino, corresponderia a uma determinada 

faixa etária; seria natural e residente num local que, naturalmente, poderia determinar o 

respectivo grau cultural e até a forma de estar na vida; proviria de um agregado familiar 

integrado numa determinada classe social; seria detentor de uma idiossincracia espiritual 

e ideológica própria; apresentaria um determinado carácter que influenciaria a sua 

interacção com os outros, porventura, completamente distinto de qualquer outro indivíduo 

sujeito a idênticos constrangimentos…Todavia, sem deixar de ser único e, como tal, uma 

indefinição, em absoluto, do que quer que seja, não deixaria de ser um(a) representante 

da população portuguesa. É, pois, justamente, nesta perspectiva, não obstante todas as 

limitações que lhe possam ser imputadas, que julgamos poder considerar o tratamento e 

análise das informações recolhidas um contributo válido para o presente trabalho e para 

o conhecimento em geral. 

 

2.5.1. Critérios para a selecção dos inquiridos, por inquérito e por 
entrevista 

 

Os questionários promovidos junto dos públicos internos da instituição: alunos e 

professores foram realizados dentro das salas, no início da aula de uma das disciplinas34 

que compõem os planos de estudo de cada ano dos três ou quatro anos que integram os 

diferentes cursos professados pela mesma. A referida recolha de informação teve lugar 

nas três primeiras semanas de Dezembro de 2003. No final do preenchimento, os 

questionários foram entregues, em mão, aos autores deste projecto. Os questionários 

que visavam auscultar os diplomados foram expedidos a partir da terceira semana de 

Novembro. A recepção dos mesmos ocorreu até à terceira semana de Janeiro, não se 

tendo considerado os questionários devolvidos em datas posteriores. Atendendo a que a 

identificação das entidades empregadoras/acolhedoras só foi conhecida a partir da 

recepção dos questionários dos diplomados, o processo de envio dos mesmos, aos 

primeiros, processou-se mais tarde, designadamente, a partir da segunda semana de 

                                                 
34 Escolhidas aleatoriamente. 
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Dezembro, tendo-se considerado como prazo limite para a devolução dos mesmos, a 

terceira semana de Janeiro, data a partir da qual se iniciaram contactos telefónicos. Em 

virtude de estes se terem revelado muito pouco eficazes, pois os nossos interlocutores 

mostravam-se, de uma forma geral, indisponíveis para facultar as respostas solicitadas, 

optámos por proceder ao reenvio dos questionários, reiterando a importância do 

contributo dos mesmos para a formulação de conclusões sérias e rigorosas relativas ao 

presente trabalho, ou seja; para a prossecução dos objectivos que nos propusemos 

atingir. 

No que respeita aos entrevistados, e conforme tivemos já oportunidade de referir, 

foram escolhidos informadores privilegiados, de entre o universo dos diplomados e dos 

empregadores, e ainda outros, que pelo cargo que desempenham, evidenciam 

considerável potencial para a construção de opiniões, solidamente alicerçadas, sobre a 

relação ou capacidade de resposta do sistema de ensino/formação às necessidades do 

sistema de produção, isto é; indivíduos que pudessem fazer assentar as suas opiniões 

em experiências renovadas e/ou diversificadas ou que, “pela sua posição, acção ou 

responsabilidades têm um bom conhecimento do problema.”(Quivy et 

Campenhoudt,1998:71).  

Neste sentido, contactamos o presidente da edilidade, não só por esta constituir 

uma excelente fonte de recrutamento de diplomados pela Escola, como também pelo 

potencial que, um indivíduo com o referido cargo, evidencia para se poder pronunciar 

sobre o impacto da mesma no desenvolvimento local; o presidente da AEP que é, 

simultaneamente, o empresário responsável pela Cifial,SA, empresa sedeada no mesmo 

concelho que a Escola. Este contacto não só se evidenciou e manifestou frutuoso pela 

visão alargada do engenheiro Ludgero Marques, relativamente às características do 

tecido empresarial português, como pelo seu protagonismo na defesa de uma maior 

aproximação do sistema de ensino ao da produção. O facto de assumir a liderança de 

uma empresa no concelho permite-lhe ter, ainda, uma visão, porventura, mais refinada 

sobre o tecido empresarial da região em que nos focalizamos. Por outro lado, é ainda 

detentor de uma ampla percepção sobre o perfil e potencial dos diplomados pela Escola, 

em virtude de a referida empresa constituir, igualmente, uma fonte de recrutamento dos 

mesmos. Outra das individualidades contactadas foi o presidente do Conselho 

Empresarial do entre Douro e Vouga pelo potencial que, igualmente, lhe reconhecemos 

em sede de conhecimento das principais características e necessidades formativas das 

empresas da região em que a Escola observada se encontra sedeada. Dentro do mesmo 

perfil, sensivelmente, elegemos o Director do Centro de Formação Profissional de Rio 
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Meão, entidade na dependência directa do Centro de Formação Profissional do IEFP-

Instituto de Emprego e Formação Profissional de São João da Madeira. No âmbito desta 

vertente do trabalho, elegemos, ainda, outras individualidades, pela diversidade de 

experiências profissionais que tiveram já, com diplomados, pela Escola e de que é 

exemplo o ex-presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Turismo de 

Santa Maria da Feira; o Director da Agência do BIC-Banco Internacional de Crédito de 

Santa Maria da Feira e a Administradora dos Recursos Humanos do Hospital de 

S.Sebastião, ela própria diplomada pela Escola e não só responsável pela coordenação 

de vários ex-colegas da Escola, como sobretudo pelos respectivos processos de 

recrutamento. De entre os diplomados, seleccionamos a responsável pelo Departamento 

de Relações Públicas da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, a qual colabora 

directa e indirectamente com muitos outros diplomados colocados dentro ou fora da 

Câmara; Gestores de Clientes de instituições de crédito, sedeadas localmente; a 

secretária, à data, do Governador Civil de Aveiro, entre outros diplomados que vieram a 

enriquecer o corpo técnico e docente da própria Escola. Salientamos ainda o apport de 

outras fontes, que ainda que não contactadas, formalmente, no sentido de responder a 

este objectivo específico, em muito contribuíram para uma melhor apreensão da 

percepção que os diplomados nutrem sobre o papel da Escola para o desempenho das 

suas funções; para o sucesso das suas trajectórias profissionais e para o aumento dos 

níveis de competitividade das empresas da região em que têm vindo a colaborar e de que 

são exemplo, a Directora do GAE-Gabinete de Apoio ao Empresário e o sub-gerente do 

Barclays Bank de Santa Maria da Feira e, ainda, o resultante dos questionários de 

acompanhamento de integração profissional, desenvolvidos pela UNIVA da Escola, junto 

dos alunos e diplomados, colocados em situação, quer de estágio, quer de emprego, e 

respectivas entidades colocadoras. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO VI – CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA E DA REGIÃO 
 
 
 
Nota introdutória 
 
 

Através do presente capítulo, pretende-se proporcionar uma caracterização tão 

completa quanto possível da Escola, que iremos utilizar com vista a testarmos as 

hipóteses colocadas no âmbito do capítulo anterior, e da região em que a mesma se 

insere. 

No âmbito de um primeiro ponto procederemos à apresentação da Escola, 

privilegiando-se, essencialmente, facultar informação relativa a um conjunto de 

indicadores susceptíveis de permitir avaliar de que forma é que a mesma tem projectado 

o produto de um processo de internalização daquelas que correspondem às propriedades 

mais paradigmáticas do ensino superior politécnico, ou, dito de outro modo, como é que a 

Escola tem assimilado e transposto esse conceito substantivo para a prática e, nessa 

acepção, como se identificou ou fundiu nele e o grau de intensidade com que o tem 

experimentado. 

Num segundo ponto, iremos focalizar-nos na região, numa abordagem 

eminentemente geográfica, demográfica, económica e educacional, no intuito de virmos a 

proporcionar uma imagem dos recursos e potencialidades que a mesma oferece, 

designadamente, por analogia com outras regiões que integram a região Norte do país e 

o Continente. Nesta caracterização da região, incidiremos de forma mais incisiva sobre a 
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análise da respectiva estrutura produtiva, bem como sobre a oferta de ensino e formação, 

dada a dinâmica entre os dois sistemas, mas, essencialmente, atendendo aos níveis de 

interferência ou repercussões que previsivelmente comportam para as conclusões que 

possamos vir a retirar relativamente às hipóteses colocadas no capítulo anterior e, muito 

particularmente, face à pergunta que preside a realização do presente projecto de 

investigação. 

 

 

1. A Escola 
 

1.1. Constituição 
 

Situada na região do Entre Douro e Vouga, a Escola estudada foi criada com o 

intuito de corresponder às necessidades objectivas de formação de quadros médios e 

superiores da região em que se insere. 

Constituída por escritura pública no dia 29 de Janeiro de 1990, publicada no Diário 

da República, III Série, de 27 de Maio de 1991, a Fundação que se apresenta como sua 

entidade instituidora integrou, à data, para além da Câmara Municipal do concelho em 

que a Escola se encontra sedeada, um conjunto de individualidades oriundas do meio 

académico, outras com considerável protagonismo na dinamização cultural ao nível local 

e que, de forma relevante, contribuíram para o património ou para a consubstanciação 

dos propósitos do projecto em causa, e ainda, um grupo de conceituadas empresas da 

região dos concelhos de Santa Maria da Feira, Vale de Cambra, Ovar, S. João da 

Madeira e Oliveira de Azeméis. 

A Fundação em causa é constituída por três orgãos: o Conselho de Administração, 

o Conselho de Fundadores e o Conselho Fiscal. 

O Conselho de Administração integrou, de entre os elementos que compõem a 

Fundação: três representantes de natureza particular, um representante da Câmara 

Municipal e outro de uma das empresas. Enquanto o Conselho de Fundadores absorveu 

todos os subscritores da escritura da instituição, o Conselho Fiscal, enquanto órgão, 

integra três membros designados pelo primeiro. 

A Fundação definiu, genericamente, como objectivos: a constituição e 

administração de estabelecimentos de ensino superior, a organização de cursos, 

colóquios, conferências, debates de formação profissional de reciclagem contínua ou 

recorrente, a dinamização de acções culturais e de investigação científica pura ou 
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aplicada, atribuição de bolsas de estudo e patrocínio do intercâmbio cultural e científico 

com os países de língua portuguesa e, de uma forma mais concreta, a criação da Escola 

que passamos a apresentar, na medida em que, por seu intermédio, perspectivamos, 

através da verificação empírica das hipóteses colocadas, responder à pergunta central 

deste trabalho de investigação. 

 

1.2. Missão institucional 
 

No contexto da estratégia da Escola definiu-se como sua a missão de proporcionar 

a formação técnica superior que é necessária para o desenvolvimento económico e social 

do país, designadamente, da região de Entre Douro e Vouga, isto é, formar quadros 

médios/superiores capazes de proporcionar às empresas uma investigação de natureza 

aplicada, e o desenvolvimento experimental de soluções para resolver problemas 

concretos1.  

Neste sentido, os cursos criados obedecem, naturalmente, a uma lógica de 

evolução das tendências do mercado de trabalho e a um esforço de diversificação da 

oferta de cursos, para além dos que se situam nos níveis de graduação. 

 

1.3. Percurso institucional 
 

Na sequência de requerimento enviado ao Ministério da Educação em 29 de 

Janeiro de 1990, a Escola obteve o seu reconhecimento, como estabelecimento de 

ensino superior particular em 27 de Setembro do mesmo ano, através da Portaria n.º 

908/90. Pela mesma Portaria foi autorizado o funcionamento, no Instituto, de três cursos: 

Comércio, Gestão das PME, Marketing e Relações Públicas, cedidos por entidades 

detentoras do reconhecimento e homologação dos mesmos e membros fundadores da 

entidade titular da Escola2.  

O funcionamento dos cursos aprovados pelo Ministério da Educação, aos quais foi 

reconhecido o grau de bacharelato, teve início no ano lectivo 1990/91, à excepção do 

                                                 
1 Note-se que a criação da Escola e, mais tarde, a definição e concepção dos cursos a leccionar teve origem, 
segundo documentos compilados nos respectivos arquivos, num conjunto de vontades expressas por 
empresas e entidades da região, sendo que algumas delas integraram, mesmo, a sua entidade titular, ou 
seja, a Fundação que lhe dá origem. 
2 Refira-se que, sensivelmente, um ano depois, ao abrigo da Portaria nº 1119/91 de 29 de Outubro, na 
sequência de requerimento apresentado por uma outra Fundação, é criada uma outra Escola de ensino 
superior, no mesmo concelho e a escassos 7 km deste, dando-se início à leccionação dos seguintes cursos: 
Curso Superior de Gestão e Contabilidade, Curso Superior de Línguas e Secretariado; Curso Superior de 
Relações Internacionais e Curso Superior de Relações Públicas e Publicidade. 
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curso de Comércio que nunca foi leccionado em virtude de, conforme resulta do texto da 

Portaria n.º 315/93, o seu plano de estudos ter sofrido alterações, bem como a sua 

própria denominação, passando, então, a adoptar a de “Gestão Comercial e 

Contabilidade”. 

A disponibilidade, nomeadamente, de Centros Tecnológicos dos sectores industriais 

mais expressivos da região, como sejam: o Calçado e a Cortiça -  entidades com especial 

percepção das carências a nível de formação nas unidades produtivas – objectivada em 

protocolos institucionais de colaboração, atesta o apoio que a Escola recebeu, 

designadamente, na sua criação e funcionamento, através da leccionação dos seus 

cursos. 

Por outro lado, o empenhamento do poder local, muito concretamente da Câmara 

Municipal, a qual integra, conforme referido, o elenco das entidades que constituem a 

Fundação responsável pela titularidade do Instituto, garantiu a inserção social do 

projecto, conferindo-lhe uma autêntica dimensão de serviço público. 

A 9 de Janeiro de 1992, na sequência de requerimento apresentado pela entidade 

titular, foi reconhecido o estatuto de entidade de interesse público e, portanto, concedido 

o gozo “dos direitos e faculdades concedidos legalmente às pessoas colectivas de 

utilidade pública, nos termos do n.º 2 do artigo 12º do DL n.º 271/89, de 19 de Agosto”. 

Pela Portaria n.º 844/93 foi autorizado o funcionamento dos cursos de Informática 

de Gestão (bacharelato), Gestão Industrial (CESE - Curso de Estudos Superiores 

Especializados ou CESE) e Marketing e Relações Públicas Internacionais (CESE). 

E ainda em 1993, pela Portaria n.º 856/93 foram alterados os planos de estudo dos 

cursos superiores de Gestão das PME, Marketing e Relações Públicas. A mesma portaria 

alterou ainda a denominação do curso de Marketing que passou a designar-se: 

“Marketing e Publicidade”. 

Em 1995, pela Portaria n.º 84/95 foi autorizado o funcionamento de: Engenharia da 

Produção e Manutenção Industrial (bacharelato) e Contabilidade e Ciências da 

Administração (CESE), sendo que este, sempre que precedido do curso de bacharelato 

de Gestão Comercial e Contabilidade, conferia o grau de licenciado. 

Em 4 de Dezembro de 1997 são publicados em Diário da República os Estatutos do 

Instituto que prevê como órgãos: o Director, o Conselho Científico e o Conselho 

Pedagógico. 

De acordo com tais Estatutos, os referidos órgãos desenvolvem a sua actividade 

em estreita colaboração com a entidade instituidora, responsável pelo cumprimento das 

obrigações decorrentes do funcionamento da Escola e garante económica e financeira da 
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sua própria existência e subsistência, bem como garante da viabilização dos projectos, 

programas e actividades que permitam uma melhoria do seu funcionamento e ainda da 

efectiva realização do objectivo visado pela sua criação, isto sem qualquer prejuízo da 

sua autonomia científica e da prossecução dos objectivos que lhe são fixados nos 

referidos Estatutos. Ainda de acordo com os mesmos, a Escola visa, na sua actividade e 

funcionamento, a promoção do ensino, da investigação e da cultura e, nesse sentido, 

apresenta, na sua génese, como principais propósitos, designadamente a organização e 

leccionação de cursos conferentes do grau de bacharel e hoje também do grau de 

licenciatura, o desenvolvimento de acções e cursos de formação, de actualização, 

especialização ou de reciclagem, ainda que não conferentes de grau académico, bem 

como de actividades de pesquisa e prestação de serviços à comunidade nas áreas dos 

cursos que ministra. 

Em 1998 a Portaria n.º 308/98 autorizou o funcionamento do curso de Engenharia 

Informática (bacharelato), que, todavia, por número insuficiente de candidatos, ano após 

ano, acabou por nunca funcionar.  

No mesmo ano, e por força das alterações à Lei de Bases do Sistema Educativo, foi 

proposta ao Ministério da Educação a reconversão dos bacharelatos e dos CESE em 

licenciaturas bietápicas, o que veio a ser autorizado pela Portaria n.º 457-A/98. 

Já em 1999, a Portaria n.º 120/99 veio alterar o plano de estudos do curso de 

bacharelato em Engenharia da Produção e Manutenção Industrial. 

Por seu turno, as Portarias n.ºs 1110/99, 1111/99, 1115/99 e 1119/99 vieram 

aprovar os planos de estudos e regulamentar respectivamente os seguintes cursos: 

Marketing e Relações Públicas (Licenciatura bietápica), Contabilidade (Licenciatura 

bietápica), Gestão de Empresas (Licenciatura bietápica) e Informática de Gestão 

(Licenciatura bietápica).  

No ano lectivo de 2000/2001 a Escola iniciou, igualmente, a leccionação de Pós-

graduações, com a Pós-graduação em Gestão da Qualidade e Ambiente e, no ano lectivo 

seguinte, em Gestão de Recursos Humanos. 

No ano lectivo de 2002/2003 o Instituto obteve aprovação às alterações solicitadas 

aos planos de estudo dos cursos de Contabilidade, Gestão de Empresas e Marketing e 

Relações Públicas que tiveram como principais objectivos: 

- Ajustamento de cargas horárias; 

- Deslocação do Projecto de Investigação e Intervenção Profissional para o 4.º ano; 

- Introdução, nos dois primeiros cursos, de disciplinas necessárias às novas regras 

de acreditação, dos mesmos, pela Câmara dos Técnicos e Oficiais de Contas. 
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Ao longo destes quase quinze anos de existência da Escola, e não obstante a 

regressão generalizada da procura, originada por factores por demais conhecidos, a 

frequência quantitativa global de alunos, e ainda que apresentando em alguns cursos 

oscilações consideráveis, tendeu a manter-se em níveis relativamente homogéneos. Para 

melhor visualização desse quadro evolutivo passamos a apresentar a seguinte tabela: 
 

Tabela I 
Evolução do número de alunos, por ano lectivo, em cada curso 

CURSOS 
Ano lectivo MKT 

(*) Gpme’s Rp’s Gcc 
CESE 

Gi 
CESE 
Mrpi Ig 

CESE 
Cca Epmi 

Mkt e 
Rp Gemp Cont 

TOTAL 
(N) 

tx 
variação

N 28 94 41 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
1990/91 % 17,2 57,7 25,2    

  
163 

 
 

N 45 121 70 27 -- -- -- -- -- -- -- -- 
1991/92 % 17,1 46 26,6 10,3   

  
263 

 
61,3

N 52 134 103 90 -- -- -- -- -- -- -- -- 
1992/93 % 13,7 35,4 27,2 23,7   

  
379 

 
44,1

N 52 71 94 140 43 63 16 -- -- -- -- -- 
1993/94 % 10,9 14,8 19,6 29,2 9 13,2 3,3   

  
479 

 
26,4

N 72 76 101 155 68 93 41  --  --  --  -- -- 
1994/95 % 11,9 12,5 16,7 25,6 11,2 15,3 6,8   

  
606 

 
26,5

N 98 99 92 158 42 79 68 45 19  --  -- -- 
1995/96 % 14 14,1 13,1 22,6 6 11,3 9,7 6,4 2,7   

  
700 

 
15,5

N 93 109 70 153 17 72 62 76 49  --  -- -- 
1996/97 % 13,3 15,5 10 21,8 2,4 10,3 8,8 10,8 7   

  
701 

 
0,1

N 61 124 63 155 10 69 55 63 52 -- --  --  
1997/98 % 9,4 19 9,7 23,8 1,5 10,6 8,4 9,7 8     

  
652 

 
-7

N 32 88 34 116 13 40 64 21 50 79 83 103 
1998/99 % 4,4 12,2 4,7 16 1,8 5,5 8,9 2,9 6,9 10,9 11,5 14,2 

  
723 

 
10,9

N 8 52 17 65 2 14 55 7 48 91 107 133 
1999/00 % 1,3 8,7 2,8 10,9 0,3 2,3 9,2 1,2 8 15,2 17,9 22,2 

  
599 

 
-17,2

N -- 12 3 5 1 4 47 1 54 77 112 185 
2000/01 %   2,4 0,6 1 0,2 0,8 9,4 0,2 10,8 15,4 22,4 36,9 

  
501 

 
-16,4

N 1 8 --  2 -- -- 26 -- 53 84 105 161 
2001/02 % 0,2 1,8  0,5  5,9  12 19,1 23,9 36,6 

  
440 

 
-12,2

N  -- --  --  --  -- -- 22 -- 56 79 117 145 
2002/03 %     5,3  13,4 18,9 27,9 34,6 

  
419 

 
-4,8

N  --  --  --  --  --  -- 18  -- 51 84 123 122 
2003/2004 %       4,5%  12,8% 21,1% 30,9% 30,7% 

  
398 

 
-5,0%

(*) Designação alterada para Marketing e Publicidade, através da portaria nº 856/93, com efeitos a partir 

do ano lectivo de 1994/95. 

 
Legenda: 
Mkt - Marketing 
Gpme’s – Gestão de Pequenas e Médias Empresas 
Rp’s – Relações Públicas 
Gcc – Gestão Comercial e Contabilidade 
CESE Gi - Curso de Estudos Superiores Especializados em Gestão Industrial 
CESE Mrpi - Curso de Estudos Superiores Especializados em Marketing e Relações Públicas Internacionais 
Ig. – Informática de Gestão 
CESE Cca – Curso de Estudos Superiores Especializados em Contabilidade e Ciências da Administração 
Epmi - Engenharia da Produção e Manutenção Industrial 
Mkt e Rp – Marketing e Relações Públicas 
Gemp - Gestão de Empresas 
Cont – Contabilidade 
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Face à tabela apresentada, e com vista a propiciar a sua correcta leitura e 

interpretação, cabe-nos tecer as seguintes apreciações: 

- Os números identificados, em cada ano lectivo, para cada curso, correspondem ao 

total de alunos matriculados no 1º, 2º e 3ºs anos (à data em funcionamento) dos 

bacharelatos; ao total de alunos matriculados no 1º e 2ºs anos dos CESE (à data em 

funcionamento) e por, último, aos matriculados nos 2ºs ciclos das licenciaturas bietápicas 

que correspondem, em cada um dos cursos ministrados pela Escola, a um ano único de 

duração;  

- O decréscimo de alunos verificado nos bacharelatos de Gestão das PME, 

Marketing e Publicidade e Gestão Comercial e Contabilidade, bem como nos Cursos de 

Estudos Superiores Especializados em Gestão Industrial, Contabilidade e Ciências da 

Administração e ainda Marketing e Relações Públicas Internacionais, a partir do ano 

lectivo de 1998/99, devem-se à aplicação da Portaria nº 457-A/98 que vem 

institucionalizar a reconversão dos bacharelatos e CESE, de um mesmo domínio 

científico e desde que o conjunto do plano de estudos forme um conjunto coerente, em 

licenciaturas bietápicas; 

- Não obstante o ano lectivo, com maior número de alunos, ter sido o de 1998/99 

esse valor resulta mais do número de bacharéis que afluem à Escola para obter o grau 

de licenciado, do que propriamente do acréscimo do número de alunos que ingressam no 

1º ano do 1º ciclo das licenciaturas disponíveis, à data, conforme podemos aliás constatar 

da tabela abaixo. 
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Tabela II 
Evolução do número de alunos, no 1º ano, por ano lectivo, em cada curso 

CURSOS 

Ano lectivo MKT 
(*) Gpme’s Rp’s Gcc CESE 

Gi (**)
CESE 
Mrpi Ig CESE 

Cca Epmi
Mkt 
e 

Rp 
Gemp Cont TOTAL 

(N) 
tx 

variação

N 28 94 41 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1990/91 

% 17,2 57,7 25,2           
163  

N 19 33 30 27 -- -- -- -- -- -- -- -- 1991/92 

% 17,4 30,3 27,5 24,8          
109 -33,1

N 13 28 36 65 -- -- -- -- -- -- -- -- 1992/93 

% 9,2 19,7 25,4 45,8          
142 30,3

N 26 17 28 51 43 63 16 -- -- -- -- -- 1993/94 

% 10,7 7 11,5 20,9 17,6 25,8 6,6       
244 71,8

N 37 35 36 45 25 33 23  --  --  --  -- -- 1994/95 

% 15,8 15 15,4 19,2 10,7 14,1 9,8       
234 -4,1

N 39 45 33 47 20 42 35 45 19  --  -- -- 1995/96 

% 12 13,8 10,2 14,5 6,2 12,9 10,8 13,8 5,8     
325 38,9

N 24 34 16 53 0 31 22 36 33  --  -- -- 1996/97 

% 9,6 13,7 6,4 21,3 0 12,4 8,8 14,5 13,3     
249 -23,4

N 4 36 18 51 10 30 14 27 20  --  -- -- 1997/98 

% 1,9 17,1 8,6 24,3 4,8 14,3 6,7 12,9 9,5     
210 -15,7

N --  --  --  -- -- -- 13 -- 16 16 46 41 1998/99 

%          9,8  12,1 12,1 34,8 31,1 
132 -37,1

N --  --  --  -- -- -- 14 -- 17 21 28 46 1999/00 

%          11,1  13,5 16,7 22,2 36,5 
126 -4,5

N --  --  --  -- -- -- 12 -- 23 17 26 33 2000/01 

%          10,8  20,7 15,3 23,4 29,7 
111 -11,9

N --  --  --  -- -- -- -- -- 17 31 31 35 2001/02 

%            14,9 27,2 27,2 30,7 
114 2,7

N --  --  --  -- -- -- -- -- 18 18 39 27 2002/03 

%            17,6 17,6 38,2 26,5 
102 -10,5

N --  --  --  -- -- -- -- -- 19 21 35 26 2003/04 

%                 18,8 20,8 34,7 25,7 
101 -0,98%

(*) Designação alterada para Marketing e Publicidade através da portaria nº 856/93 com efeitos a 
partir do ano lectivo de 1994/95. 
(**) No ano lectivo de 1996/97, a Escola não abriu candidaturas com vista a introduzir algumas 
medidas correctivas no funcionamento do curso. 

 

Com efeito, o ano lectivo de 1998/1999 é um ano paradigmático, isto na medida em 

que acentua de forma vincada um traçado de declínio, no que respeita à captação de 

alunos para o 1º ano, traçado este que reflecte, de forma particular, numa perspectiva 

mais estrutural, o processo de envelhecimento da população que assola o país; a um 

nível mais imediato e directo, os efeitos da reintrodução, no ano de 1996, do exame 

nacional, mas, também, os que derivam da criação de instituições e inicio do 

funcionamento de cursos de ensino superior público, em áreas afins, na zona de 

abrangência da Escola e de que é exemplo a abertura da Escola Superior de Tecnologias 

e Gestão de Águeda, no ano lectivo de 1997/98, com os cursos de Engenharia 
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Electromecânica, Engenharia Geográfica, Engenharia Electrotécnica, Estudos Superiores 

de Comércio, Gestão Pública e Autárquica, Secretariado de Direcção, em 2000/01 e 

Documentação e Arquivística em 2002/03. 

Note-se, ainda, a propósito da Tabela II, que a partir do ano lectivo de 2000/01, o 

curso de Informática de Gestão, dado o reduzido número de candidatos à frequência do 

seu 1º ano, - tendência que já se vinha a manifestar de alguns anos a esta parte, - não 

entrou, tão pouco, em funcionamento. 

No que respeita à origem geográfica dos alunos, por concelho, distribui-se da 

seguinte forma: 
Tabela III 

Concelho de proveniência dos alunos do 1º ano, por ano lectivo 
1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 TOTAL 

CONCELHO 
N % N % N % N % N % N 

SANTA MARIA DA 

FEIRA 
35 27,8 40 36,0 40 35,1 35 34,3 33 32,7 183

OLIVEIRA DE AZEMÉIS 20 15,9 14 12,6 19 16,7 15 14,7 34 33,7 102

OVAR 21 16,7 16 14,4 20 17,5 15 14,7 2 2,0 74

S. JOÃO MADEIRA 11 8,7 11 9,9 9 7,9 10 9,8 9 8,9 50

VALE CAMBRA 7 5,6 8 7,2 7 6,1 7 6,9 9 8,9 38

AROUCA 8 6,3 4 3,6 4 3,5 6 5,9 2 2,0 24

SEVER DO VOUGA 3 2,4 1 0,9 3 2,6  0,0   0,0 7

PORTO 2 1,6 2 1,8 2 1,8 1 1,0 2 2,0 9

ÁGUEDA 1 0,8  0,0  0,0  0,0 1 1,0 2

ESTARREJA 5 4,0 5 4,5 2 1,8 1 1,0 1 1,0 14

ESPINHO 2 1,6 5 4,5 3 2,6 4 3,9 2 2,0 16

V. N. GAIA 1 0,8 2 1,8 1 0,9 2 2,0 3 3,0 9

CASTELO DE PAIVA 2 1,6  0,0 1 0,9  0,0   0,0 3

VISEU   0,0  0,0  0,0 1 1,0 1 1,0 2

AVEIRO 1 0,8 1 0,9 2 1,8 2 2,0 1 1,0 7

MEALHADA   0,0  0,0  0,0 1 1,0   0,0 1

BENAVENTE 1 0,8  0,0  0,0  0,0   0,0 1

MURTOSA   0,0  0,0 1 0,9 1 1,0 1 1,0 3

COIMBRA   0,0  0,0  0,0 1 1,0   0,0 1

NAZARÉ 3 2,4  0,0  0,0  0,0   0,0 3

ANADIA 1 0,8 1 0,9  0,0  0,0   0,0 2

VAGOS 1 0,8  0,0  0,0  0,0   0,0 1

ÍLHAVO 1 0,8  0,0  0,0  0,0   0,0 1

CINFÃES   0,0 1 0,9  0,0  0,0   0,0 1

OLIVEIRA DO BAIRRO   0,0  0,0  0,0 1 1,0   0,0 1

BRAGA   0,0  0,0  0,0 1 1,0   0,0 1

TOTAL 126 100,0 111 100,0 114 100,0 102 100,0 101 100,0 554

 

A maior parte dos alunos da Escola, de acordo com os dados dos últimos cinco 

anos, é proveniente dos concelhos de Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis e Ovar, 
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a que se seguem S. João da Madeira, Vale de Cambra e Arouca, o que evidencia que, 

efectivamente, a Escola estudada tem cumprido a sua função regional relativamente ao 

EDV, a que vem juntar-se o concelho de Ovar, circunstância que lhe confere, igualmente, 

uma intervenção com abrangência distrital. O contributo dos referidos concelhos tem 

sido, aliás, relativamente constante ao longo do período a que se reporta esta 

observação, à excepção dos concelhos de Oliveira de Azeméis cujo número aumenta 

sensivelmente, no ano de 2003/2004, e de Ovar que, no mesmo ano, se destaca no 

sentido inverso.  

Enquanto que o concelho de Estarreja perdeu protagonismo no referido processo, o 

de Espinho tem revelado uma posição consideravelmente instável. 

 
Tabela IV 

Evolução do número de alunos, por ano lectivo, em cada área científica 
Áreas Científicas 

Ciências da Comunicação Ciências Empresariais Tecnologias TOTAL Ano lectivo 

N % N % N % N 
1990/91 69 42,3 94 57,7 -- -- 163
1991/92 115 43,7 148 56,3 -- -- 263
1992/93 155 40,9 224 59,1 -- -- 379
1993/94 209 43,6 254 53,0 16 3,3 479
1994/95 266 43,9 299 49,3 41 6,8 606
1995/96 269 38,4 344 49,1 87 12,4 700
1996/97 235 33,5 355 50,6 111 15,8 701
1997/98 193 29,6 352 54,0 107 16,4 652
1998/99 185 25,6 424 58,6 114 15,8 723
1999/00 130 21,7 366 61,1 103 17,2 599
2000/01 84 16,8 316 63,1 101 20,2 501
2001/02 85 19,3 276 62,7 79 18,0 440
2002/03 79 18,9 262 62,5 78 18,6 419
2003/04 84 21,1 245 61,5 69 17,3 398

 

Num outro tipo de abordagem, a tabela acima permite-nos concluir que ao longo do 

período em análise, os cursos com maior atractividade e, por essa razão, com superior 

afluência de alunos se enquadram na área das Ciências Empresariais, a qual integra os 

Cursos de Gestão das PME, Gestão Comercial e Contabilidade, os CESE em Gestão 

Industrial e o de Ciências da Administração, bem como as licenciaturas bietápicas em 

Gestão de Empresas e de Contabilidade. A segunda área mais frequentada é a das 

Ciências da Comunicação que agrega os Cursos de Marketing e Publicidade, Relações 

Públicas, o CESE em Marketing e Relações Públicas Internacionais e a licenciatura 

bietápica em Marketing e Relações Públicas. Por último, a que evidencia menores 

valores de frequência é, justamente, a que agrega os cursos de natureza, 
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eminentemente, aplicada como é o caso da Informática de Gestão e o da Engenharia da 

Produção e Manutenção Industrial3, realidade que é ainda reforçada, na prática, pela 

circunstância de o curso de Engenharia Informática nunca ter iniciado.  

A falta de receptividade às mencionadas formações4, ainda que, porventura, com 

origem em razões diversas, nem por isso terá deixado de causar alguma consternação 

aos órgãos dirigentes da Escola uma vez que a concepção das mesmas terá obedecido 

ao propósito de colmatar carências, particularmente, identificadas, em termos de 

formação, pelo tecido empresarial da região. 

Constata-se, igualmente, a partir da tabela V, que um número considerável de 

vagas preenchidas, designadamente, no curso Superior de Engenharia da Produção e 

Manutenção Industrial resulta de transferências de outras instituições de ensino superior, 

circunstância que terá, inclusive, motivado a Escola a solicitar, ao Ministério da 

Educação, no ano lectivo de 2003/04, ao abrigo do disposto no nº2 do art. 15º da Portaria 

nº 317-A/96, autorização para exceder o limite previsto para o efeito. Efectivamente, e 

ainda que a Escola nunca tenha procedido a uma rigorosa avaliação das motivações 

subjacentes à origem das referidas transferências, depreende-se que estas possam estar 

relacionadas com inconvenientes relacionados com a deslocação para outras escolas 

mais distantes, particularmente difícil de gerir no caso dos sujeitos já inseridos no 

mercado de trabalho e com a circunstância de, particularmente neste curso, um número 

considerável de alunos se encontrar já inserido no mercado de trabalho5.   

 
 

 

                                                 
3 Note-se que o número de vagas que fica por preencher, na Escola, é sempre mais elevado nestes dois 
cursos, situação que aliás explica o encerramento do 1º ano do Curso de Informática de Gestão, a partir do 
ano lectivo de 2000/2001. 
4 Admite-se a possibilidade de a falta de atractividade dos cursos de Informática de Gestão, Engenharia da 
Produção e Manutenção industrial e Engenharia Informática se ficar a dever à proporção de disciplinas de 
índole científica que os seus planos de estudo comportam. Quanto à formação pós-graduada, onde também 
se verificaram níveis relativamente baixos de frequência, várias razões se apontaram como causas eventuais 
para a baixa adesão de que foram alvo, designadamente, o preço, a quantidade de oferta formativa de 
carácter financiado, na região, o facto de estar condicionada a diplomados, entre outras. 
5 Com efeito, através de dados facultados pela Escola, constata-se que para o período observado (entre 
1999/2000 e 2003/04) apenas 6,7% da totalidade dos alunos que aí ingressaram - no âmbito do contingente 
de transferências e mudanças de curso - não residiam e/ou trabalhavam nos concelhos da região de Entre 
Douro e Vouga ou em concelhos contíguos àquele em que se situa a Escola, como é o caso de Ovar, 
Espinho e V. N. Gaia. 
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Tabela V 
Evolução do número de vagas atribuídas, do número de vagas preenchidas e do número de vagas 

preenchidas no âmbito de processos de transferência e mudanças de curso 
Áreas Científicas 

Ciências da Comunicação Ciências Empresariais Tecnologias 

Vagas Vagas Vagas 

preenchidas por 

Transf. e Mud. 

Curso 

preenchidas por 

Transf. e Mud. 

Curso 

preenchidas por 

Transf. e Mud. 

Curso 

Ano lectivo 

atri-

buídas 

preen-

chidas 

N % 

atri-

buídas 

preen-

chidas 

N % 

atri-

buídas

preen-

chidas 

N % 

1999/2000 45 18 3 16,7 110 50 16 32,0 95 15 7 46,7

2000/2001 40 17 2 11,8 95 61 12 19,7 80 33 16 48,5

2001/2002 40 31 7 22,6 95 69 16 23,2 90 18 6 33,3

2002/2003 40 20 6 30,0 95 70 22 31,4 50 15 5 33,3

2003/2004 36 20 8 40,0 90 55 16 29,1 45 14 7 50,0

 

Por outro lado, uma análise à data da realização do presente trabalho, permite-nos 

concluir que 56,5% dos alunos matriculados na Escola usufruem de estatuto de 

trabalhador-estudante6. Os concelhos em que, predominantemente, exercem as suas 

funções ou actividades são por ordem decrescente de importância: Santa Maria da Feira, 

Oliveira de Azeméis, São João da Madeira, Ovar e Vale de Cambra, o que parece 

espelhar os propósitos a que obedece a criação deste tipo de escolas, no sentido de 

expressamente servir os domínios tecnológicos e de serviços, promovendo, assim, a 

modernização e desenvolvimento dos sistemas de produção das regiões em que se 

situam. 

Na sequência desta análise, e conforme tivemos já oportunidade de mencionar, o 

número de alunos a frequentar a Escola em horário pós-laboral predomina sobre o dos 

que a frequentam em horário diurno, tendência que tende a acentuar-se, com particular 

acuidade, nos últimos anos, conforme poderemos, aliás, constatar a partir da análise da 

tabela abaixo7.  

                                                 
6 De acordo com fontes da Escola existe um número considerável de alunos que, não detendo o referido 
estatuto, que obriga entre outros requisitos à apresentação de comprovativo dos descontos efectuados para a 
Segurança Social, se encontram a exercer funções, designadamente, em empresas de familiares. 
7 Naturalmente, que a preferência, por parte dos alunos, pelo horário pós-laboral acabou por condicionar o 
funcionamento de alguns cursos apenas no referido período. Com efeito, a partir do momento em que o 
número de candidatos, por curso, tornou insustentável, financeiramente, a abertura de duas turmas, uma por 
horário (diurno/pós-laboral), a Escola teve de optar por aquele que acolhesse mais aceitação, isto é; 
correspondesse à preferência de um número superior de candidatos, o que poderá, porventura, significar 
que, por outro lado, com a referida medida alguns alunos se encontrem a frequentar o horário pós-laboral por 
falta de alternativa e que se tenham, inclusive, perdido alguns candidatos que apenas estariam disponíveis 
para frequentar a Escola em horário diurno. 
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Tabela VI 
Evolução da distribuição dos alunos, em horário laboral e pós-laboral, por ano lectivo. 

HORÁRIO 

LABORAL PÓS-LABORAL TOTAL ANO LECTIVO 

N % N % N 

1999/2000 155 25,8 444 74,2 599 

2000/2001 137 26,3 364 73,7 501 

2001/2002 117 24,6 323 75,4 440 

2002/2003 91 20,7 328 79,4 419 

2003/2004 67 16,9 331 83,1 398 

 

Sem prejuízo da baixa taxa de procura de alguns cursos e do considerável número 

de desistências verificado, conforme quadro abaixo, sobretudo no 1.º ano do curso de 

Gestão de Empresas, particularmente nos anos lectivos de 1999/00 e 2000/01, e do 

curso de Contabilidade, com especial incidência nos anos lectivos de 2002/03 e 2003/04, 

situações, também, eventualmente, explicáveis pelo facto do número de trabalhadores-

estudantes ser significativo8, a Escola procurou manter, senão reforçar, os padrões de 

exigência compatíveis com o nível de ensino ministrado, pelo que no ano lectivo de 

1999/00 adere à “Resolução da APESP” - Associação Portuguesa do Ensino Superior 

Privado, passando assim a eliminar os candidatos, aos diferentes cursos, que não 

reunissem as condições mínimas estipuladas no âmbito da mesma. 

 
Tabela VII 

Evolução do número de alunos desistentes, no 1.º ano  
CURSOS 

CONT GEMP MKTRP IG EPMI TOTAL 
ANO 

LECTIVO 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº tx variação

1999/2000 4 23,5 7 41,2 3 17,6 0 0,0 3 17,6 17  --

2000/2001 4 20,0 9 45,0 0 0,0 2 10,0 5 25,0 20 17,6

2001/2002 7 33,3 5 23,8 2 9,5 0 0,0 7 33,3 21 5,0

2002/2003 6 66,7 1 11,1 1 11,1 0 0,0 1 11,1 9 -57,1

2003/2004 4 33,3 3 25,0 2 16,7 0 0,0 3 25,0 12 33,3

 

Por outro lado, vem a instituir, com o apoio de diversas entidades e empresas da 

região, estímulos ou reforços positivos para aqueles que evidenciem sucesso escolar nas 

seguintes etapas: ensino secundário, bacharelato e licenciatura, designadamente, 

através da atribuição anual dos prémios: 

                                                 
8 Auscultados os funcionários dos Serviços Administrativos, responsáveis pela aceitação dos “termos de 
desistência”, sobre as eventuais razões que se encontram na origem de tais decisões, conclui-se que os 
principais motivos alegados consistem em: “grau de dificuldade” do curso e/ou “incapacidade, no momento, 
para assumir/acumular esta responsabilidade/projecto.” 
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• melhor candidato à Escola, 

• melhor bacharel, 

• melhor bacharel do Curso Superior de Engenharia da Produção e Manutenção 

Industrial, 

• melhor licenciado de Gestão de Empresas, 

• melhor licenciado. 

Em termos de concessão de graus e títulos académicos, a Escola, conferiu, nos 

últimos três anos o grau de bacharel a duzentos e vinte e seis alunos e o grau de 

licenciado a cento e quarenta e oito alunos, num total de trezentos e setenta e quatro 

diplomados, distribuídos da forma que se segue: 

 
Tabela VIII 

Evolução do número de bacharéis 
CURSOS 

Epmi Cont Gemp Ig Mkt e Rp Gpme's Gcc Rp TOTAL
Ano 

lectivo 

N % N % N % N % N % N % N % N % N 

tx 

variação

2000/01 2 2,4 28 33,3 24 28,6 11 13,1 10 11,9 5 6,0 2 2,4 2 2,4 84  

2001/02 6 7,1 36 42,9 9 10,7 6 7,1 14 16,7 7 8,3 4 4,8 2 2,4 84 0,0

2002/03 9 12,9 31 44,3 15 21,4 3 4,3 12 17,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 70 -16,7

 

Conforme podemos concluir dos dados apresentados, na tabela acima, o número 

de diplomados com o grau de bacharel nos cursos de Engenharia da Produção e 

Manutenção Industrial é bastante inferior ao dos outros cursos, o que se por um lado se 

deve aos baixos níveis de frequência, justifica-se por outro, pelas baixas taxas de 

transição verificadas em disciplinas do 1º ano, do respectivo plano de estudos, como: a 

química, a física e a matemática I e II e, do 3º ano, na de Trabalho de Intervenção 

Profissional (disciplina que, particularmente, requer: espírito de iniciativa, capacidade de 

pesquisa e sentido de autonomia, por parte dos alunos)9, revelando-se como mais uma 

disciplina de teor eminentemente prático, pois exige o desenvolvimento de um projecto 

experimental de cariz aplicado.  

No que se refere à atribuição de outros diplomas e certificados, designadamente no 

âmbito dos CESE, a Escola atribuiu, no ano lectivo 2000/01, os diplomas de acordo com 

a tabela abaixo. A reduzida dimensão destes números deve-se à aplicação da Portaria 

                                                 
9 Naturalmente que, tanto quanto nos foi possível apreender, as dificuldades dos alunos, particularmente, 
neste curso, designadamente, em disciplinas de natureza mais científica, são agravadas pela circunstância 
de alguns terem procedido à interrupção da frequência do sistema escolar, no final do ensino secundário, 
durante um ou mais anos. Com efeito, e sem prejuízo de se admitir que o ingresso no mercado de trabalho se 
traduz numa mais-valia, com vista à apreensão de conhecimentos de índole eminentemente prática, a 
ausência de sequência pode implicar, para a aprendizagem de outros domínios um óbice considerável.  
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n.º 413-A/98 que aprova o Regulamento Geral dos Cursos Bietápicos de Licenciatura e 

que, no âmbito da sua alínea b) do ponto 2 do Artigo 31.º, determina, rigidamente, um 

limite de tempo para a conclusão dos CESE. 

 
Tabela IX 

Evolução do número de licenciados 
CURSOS 

CESE Gi CESE 
Mrpi 

CESE 
Cca Cont Gemp Ig Mkt r Rp TOTAL 

Ano 
lectivo 

N % N % N % N % N % N % N % N 

tx 
variação 

2000/01 0 0,0 2 2,4 1 1,2 37 44,0 18 21,4 8 9,5 18 21,4 84  

2001/02 --
   --

    0 0,0 20 33,3 23 38,3 4 6,7 13 21,7 60 -28,6

2002/03 --
   --

    --
  -- 33 52,4 13 20,6 3 4,8 14 22,2 63 5,0

 

1.4. Recursos afectos 
 

1.4.1. Recursos físicos e materiais 

 
O funcionamento da Escola teve início num conjunto de instalações provisórias, 

cedidas pela sede da Junta da freguesia onde virá a ficar sedeada, pela Academia de 

Música e pelo Centro de Cultura e Recreio do Orfeão, entidades fisicamente muito 

próximas entre si. Todavia, logo no ano seguinte, a Escola estava já instalada nas suas 

novas e definitivas instalações. Tais instalações são compostas por um conjunto de onze 

salas de aulas, num total de 706m2, por cinco laboratórios com uma área total de 

246m2,10 um auditório com capacidade para 176 pessoas sentadas, com 196,5m2, bem 

como outros espaços, destinados aos mais diversos fins e entre os quais constam: uma 

biblioteca com capacidade para trinta utilizações simultâneas, uma sala de estudo com 

acesso à Internet e a todo o tipo de software utilizado no âmbito das aulas, Sala de 

Reuniões, Sala de Professores, um Gabinete destinado ao funcionamento da UNIVA – 

Unidade de Inserção na Vida Activa, um Gabinete destinado ao Departamento de 

Imagem, Gabinetes de Direcção, duas salas destinadas a serviços administrativos e de 

atendimento, outras duas destinadas à Associação Académica, um espaço ocupado por 

serviços de papelaria e reprografia e um bar e um restaurante, isto para além das 

instalações sanitárias existentes em cada um dos dois pisos e espaços específicos de 

arrecadação. 

                                                 
10 A Escola dispõe, ainda, para a leccionação de disciplinas no âmbito do Curso Superior de Engenharia da 
Produção e Manutenção Industrial, de laboratórios instalados no Cenfim e Cincork, centros tecnológicos com 
os quais outorgou protocolos de colaboração, num total de 1009m2. 
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Em termos gerais, os referidos espaços estão bem conservados, são bem 

iluminados e funcionais. A distribuição dos mesmos encontra-se devidamente assinalada 

e a sua localização específica indicia preocupações com o tipo de utilização de que cada 

um tem sido alvo.  

De uma maneira geral, as principais fragilidades identificadas, no edifício ocupado 

pela Escola, prendem-se com a falta de isolamento térmico dos respectivos espaços que, 

por conseguinte, atingem temperaturas consideravelmente baixas no Inverno e altas no 

Verão e com a ausência de gabinetes para os docentes procederem ao atendimento de 

alunos e darem prossecução a outro tipo de trabalhos, designadamente, no âmbito da 

investigação aplicada. Por outro lado, o auditório carece de algumas intervenções, 

designadamente, no plano da acústica e da segurança, neste último caso, pela 

inexistência de um acesso directo ao exterior. 

Relativamente aos equipamentos de que se encontra dotada a Escola, os mesmos 

podem ser subdivididos em vários tipos: genérico, didáctico, audio-visual, de 

comunicação, informático (hardware) e informático (software). Em termos globais, face à 

dimensão da Escola e ás respectivas áreas científicas professadas, poderemos 

considerá-los satisfatórios, avaliação para a qual contribui, de forma determinante, quer a 

aquisição recente de oito videoprojectores multimédia, quer o apetrechamento da “sala 

multimédia”, integrada no conjunto dos laboratórios a que fizemos já menção, bem como, 

particularmente, a circunstância de a componente prática do Curso Superior de 

Engenharia da produção e Manutenção Industrial ocorrer no âmbito dos laboratórios do 

Cenfim-Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica e do 

Cincork-Centro de Formação Profissional da Indústria da Cortiça, o que oferece, entre 

outras, a prerrogativa de os respectivos alunos terem acesso a ambientes tecnológicos 

mais próximos daqueles em que, efectivamente, se labora. Sem prejuízo do que foi dito, 

a Escola evidencia necessidades de actualização ao nível do seu parque informático, 

designadamente, daquele que integra as salas de informática, tanto ao nível de 

hardware, como de software. 

 

1.4.2. Recursos humanos 
 

No que concerne à evolução quantitativa dos recursos humanos da Escola e 

iniciando, desde já, esta análise pela evolução do corpo docente, no horizonte temporal 

de cinco anos, verificamos a ocorrência de oscilações, quer quanto ao número total de 

docentes, quer quanto à sua repartição por categorias. Estas oscilações ficaram a dever-



Capítulo VI  307 

se às diferentes alterações por que passou a Escola, através dos seus cursos, 

nomeadamente as decorrentes da extinção dos CESE, criação das licenciaturas 

bietápicas, alterações de planos curriculares e necessidade do cumprimento das novas 

exigências, quer no que se refere à graduação do corpo docente, quer no que se refere 

às restrições colocadas aos docentes que acumulassem actividade docente com o ensino 

secundário.  

Assim, em 1999 o número total de docentes era de 59, aumentando em 2000 para 

64. A partir de 2001 registou-se uma diminuição, perfazendo o número de 60 docentes, 

tendência que se manteve em 2002 para 54 e em 2003, para um total de 52 docentes. 

Destes 52 docentes mais de 50% têm entre 35 e 49 anos. Quanto às habilitações 

académicas, o corpo docente distribuí-se maioritariamente entre licenciados (50%) e 

mestres (40,4%). 

A respectiva repartição por categorias corresponde à que a seguir se apresenta: 
 

Tabela X 
Repartição do pessoal docente por categorias 

Ano Lectivo 

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 Categoria 
  

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Professor Adjunto 16 27,1 19 29,7 18 30,0 14 25,9 11 21,2

Equiparado a Professor 

Adjunto  

15 25,4 10 15,6 9 15,0 10 18,5 12 23,1

Assistente 27 45,8 26 40,6 21 35,0 0 0,0 0 0,0

Equiparado a Assistente 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 31,5 15 28,8

Assistente Estagiário 0 0,0 4 6,3 5 8,3 8 14,8 8 15,4

Assistente Convidado 0 0,0 3 4,7 5 8,3 4 7,4 5 9,6

Monitor 1 1,7 2 3,1 2 3,3 1 1,9 1 1,9

Total 59 100,0 64 100,0 60 100,0 54 100,0 52 100,0

 

Já no que respeita ao tipo de prestação de serviços esta pode ser apreendida 

através da tabela abaixo (tabela XI). 
 

Tabela XI 
Tipo de prestação de serviços 

Regime Condições 

DE DA D+O Serviço Completo (<6 horas) Serviço incompleto (=/>6 horas) 

N % N % N % N % N % 

6 11,5 13 25,0 33 63,5 11 21,2 41 78,8 

 
Legenda: 

DE – Docência em situação de exclusividade na Escola 
DA - Docência em situação de acumulação com outras Escolas 
D+O - Docência em situação de Acumulação com outras actividades 
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No que respeita ao pessoal técnico e administrativo (pessoal não docente), 

verificou-se uma variação positiva do número de elementos que o integrava, uma vez 

que, à data de constituição da Escola, eram apenas três, em 1996 passaram a quatro e, 

de então até à presente, foram incluídas mais três pessoas. De notar que todos os 

elementos admitidos, após a constituição da Escola, têm formação de nível superior e 

relativamente aos que se mantêm, desde o início, tem havido a preocupação e iniciativa 

pessoal de aumentar os respectivos níveis de instrução, tendo um deles, entretanto, 

concluído, igualmente, o grau de licenciado. O pessoal não docente tem, ainda, 

participado, globalmente, em acções de formação contínua, no âmbito do atendimento e 

relações públicas e ainda dos sistemas de informação. Todavia, e a um nível mais 

especializado, o pessoal com funções, eminentemente, administrativas recebeu formação 

em “Técnicas Administrativas”, enquanto que os outros se têm pautado mais por 

participar em colóquios, conferências, seminários e outros tipos de “espaços” de 

apresentação e permuta de ideias e experiências, directamente relacionados com as 

suas esferas específicas de intervenção, em cada momento, na Escola. 

No que se refere a estes sete elementos, que integram o pessoal técnico e 

administrativo, poderemos considerá-los, globalmente, jovens, isto atendendo a que 

todos eles têm idades inferiores a 50 anos e só quatro superiores a 35. 

 

1.5. Organização interna actual 
 

Em 4 de Dezembro de 1997, como foi referido, são publicados, em Diário da 

República, os Estatutos da Escola, nos termos dos quais a mesma é definida como um 

estabelecimento de ensino superior particular, legalmente reconhecido pelo Ministério da 

Educação e cuja titularidade cabe a uma Fundação.  

A Escola prossegue, na sua actividade e funcionamento, a promoção do ensino, da 

investigação e da cultura, gozando para tanto de autonomia pedagógica, científica e 

cultural. 

Para a prossecução dos seus objectivos a Escola encontra-se dotada 

estatutariamente de um órgão singular e dois órgãos colectivos; o Director, o Conselho 

Cientifico e o Conselho Pedagógico. 

O Conselho científico é integrado por docentes habilitados com o grau de mestre ou 

de doutor, em representação das áreas científicas da Escola, eleitos pelos seus pares; 

por personalidades com curriculum académico científico e profissional relevante, 

convidados pelo Director, ou pelo Conselho Científico e pelo Director. Este orgão reúne 
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ordinariamente três vezes por ano lectivo e extraordinariamente sempre que se considere 

conveniente.  

O Conselho Pedagógico é composto por dois representantes dos docentes em 

efectividade de funções, eleitos pelos seus pares, por um período de dois anos; dois 

representantes dos estudantes, indicados anualmente pela Associação Académica; pelo 

Director da Escola e pelo Presidente do Conselho Científico. Reúne ordinariamente uma 

vez em cada trimestre e extraordinariamente sempre que tal se considere conveniente 

para o bom funcionamento da mesma.  

Para além da estrutura estatutariamente definida, que se vem de referir, a Escola 

desenvolve um leque diversificado de iniciativas centradas nos Serviços Administrativos, 

são elas: 

• emissão de certificados, declarações e outros documentos, funções de tesouraria 

e  serviço de atendimento; 

• articulação com o gabinete contratado para o exercício da actividade 

contabilística, em regime de outsoursing; 

• gestão de programas, de que são exemplo o PRODEP-Programa de 

Desenvolvimento de Portugal e o Projecto ERASMUS,  

A Escola dispõe, ainda, de um Departamento de Imagem responsável pela 

divulgação interna e externa e pelas relações públicas. Aliás, refira-se um dos mais 

paradigmáticos trabalhos deste Departamento: a criação do novo logotipo da Escola. 

Após 12 anos de existência, a Escola auto-recriou o seu logotipo, procurando aproximá-lo 

da realidade da Escola, à data, sem que, contudo, para o efeito, entrasse em ruptura com 

o anterior, preservando, para tal, os seus símbolos mais emblemáticos e que reflectem o 

ensejo de identificação com a comunidade e com a região em que se integra. A mudança 

da identidade visual resultou, assim, da utilização de um novo tipo de letra, da adopção 

de cores com conotações mais jovens, bem como da associação de um ícone gráfico, 

mais minimalista do que o utilizado na solução anterior. Dotada de considerável 

modernidade e simultaneamente mais simples, a nova imagem gráfica parece-nos, 

significativamente, contextualizadora e de fácil retenção e aplicação nos diversos 

suportes de comunicação. 

No que se refere a estruturas informais, a Escola encontra-se dotada de três áreas 

de coordenação científica: a área da Gestão/Contabilidade; a área do 

Marketing/Relações Públicas e; a área da Informática/Engenharia. 
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Para cada curso conducente a grau académico, bem como para cada uma das pós-

graduações, em funcionamento, existe um coordenador ou responsável pedagógico, que 

é sempre um docente de cada uma das áreas em questão. 

A função principal da coordenação é a harmonização programática das várias 

disciplinas dos respectivos cursos, mas também a garantia de operacionalidade e 

funcionalidade em termos de leccionação e avaliação. Para além das referidas funções, 

os coordenadores têm assumido um papel relevante na organização de iniciativas, como 

a “Semana de Aplicação Prática”, que se tem vindo a realizar desde o ano lectivo 

2000/2001. Com esta iniciativa pretende-se fomentar, nos alunos, o desenvolvimento da 

capacidade de pesquisa; o espírito de iniciativa e inovação, bem como, promover a 

capacidade de execução de tarefas em grupo e finalmente competências como a 

oralidade, através da realização e apresentação pública de trabalhos, referentes às 

disciplinas consideradas como nucleares para cada curso, realizados pelos alunos dos 

1.º, 2.º e 3.º anos, tendo vindo a confirmar-se, segundo opinião do pessoal docente da 

Escola, como uma estratégia pedagógica, efectivamente, potenciadora do processo de 

autonomia dos alunos. 

Na sequência da criação da UNIVA-Unidade de Inserção na Vida Activa, a Escola 

activou, através de uma maior organização e sistematização das actividades de inserção 

e acompanhamento profissional exercidas até então, o GIAP-Gabinete de Integração e 

Acompanhamento Profissional. Este Gabinete destina-se, especificamente, aos alunos da 

Escola. Com o seu funcionamento perspectiva-se, não só integrá-los no mercado de 

trabalho, numa primeira fase através da realização de estágios, como também o seu 

acompanhamento e avaliação. Por outro lado, relativamente aos alunos já inseridos no 

mercado de trabalho, a acção do GIAP preconiza, fundamentalmente, uma maior 

aproximação entre o tipo de trabalho a desenvolver e a área do curso a frequentar. 

Duas outras estruturas informais de que a Escola se encontra dotada são o 

“Departamento de Formação Permanente” e o “Departamento de Investigação”. 

O primeiro perspectiva o diagnóstico, com base nas informações facultadas quer 

pelo GIAP, quer pelo Conselho Consultivo, e planificação de acções de formação inicial 

(pós-graduações) e de acções de formação contínua, com vista a colmatar as lacunas 

identificadas, nas mais diversificadas vertentes, pelas entidades empregadoras, bem 

como a dar resposta aos ensejos dos diferentes públicos-alvo. 

O segundo destina-se ao desenvolvimento de investigação institucional, de que é 

exemplo o estudo sócio-económico do concelho em que a Escola se encontra sedeada, 

bem como à produção de workingpapers e publicações científicas, estas últimas 
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decorrentes das conclusões obtidas a partir dos referidos estudos e de investigações 

promovidas no âmbito de cursos de mestrado e de doutoramento frequentados pelos 

docentes11.   

Por outro lado, no âmbito, ainda, deste Departamento, a Escola criou, a partir do 

seu próprio corpo docente, uma “Bolsa de Prestadores de Serviços” disponível para o 

desenvolvimento de trabalhos ou resolução de problemas, nas mais diversas áreas, 

sempre que solicitados ou apresentados pelo tecido empresarial. A partir de então, foram 

já realizados dois: uma sondagem de opinião e uma campanha de marketing. A este 

propósito, refira-se, ainda, que, já em tempos, através do então Gabinete de Ciências 

Empresariais, a Escola concedeu apoio à apresentação de projectos no âmbito dos 

programas RIME-Regime de Incentivos às Microempresas e SAJE-Sistema de Apoio aos 

Jovens Empresários, tendo, ainda, funcionado como “posto informativo” sobre o EURO. 

Por seu turno, o Gabinete de Tecnologias desenvolveu, ao longo da sua existência, 

software específico para responder a necessidades de diversas empresas, enquanto que 

o Gabinete de Ciências da Comunicação, através dos alunos, designadamente, dos seus 

monitores, promoveu trabalhos criativos de imagem (cartazes, folhetos e logótipos). 

Finalmente, a Escola dispõe, ainda, de um Conselho Consultivo que, conforme 

anteriormente mencionado, integra empresas da região, organismos públicos, ex-alunos 

e representantes de ordens e associações profissionais. As reuniões realizadas com as 

entidades que integram este órgão perspectivam, pois, um maior envolvimento da 

comunidade na Escola, um maior ajustamento e sincronização entre as necessidades 

formativas e a organização curricular dos cursos de formação inicial, a concepção e 

organização de cursos de actualização, especialização ou reconversão de activos, bem 

como a apresentação de outro tipo de soluções para a resolução de problemas do tecido 

empresarial, designadamente, pela oferta de prestação de serviços de consultoria. 

                                                 
11 No que se refere à produção científica, a Escola editou uma revista científica, intitulada “ECOS”, no ano 
2000, por ocasião do seu 10º aniversário, para além de ter já procedido à produção de Workingpapers sobre 
os seguintes temas: Nº1-“Inovação:conceptualização na vertente do management”; Nº 2- A terminologia 
como vector de conhecimentos especializados”; Nº 3 – “Os processos de optimização e os modelos 
multicritéria”; Nº 4- “Valorimetria e reconhecimento dos proveitos”, para além de cadernos temáticos sobre a 
indústria do calçado, a indústria da cortiça e ainda sobre as actividades comerciais e turística 
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1.6. Indicadores da natureza politécnica da Escola 
 

1.6.1. Dimensão regional 
 

Conforme tivemos ocasião de referir, a Escola assume expressamente o intento de 

promover o desenvolvimento regional. Aliás, essa é, por natureza, aquela que é definida 

como sua missão:”proporcionar a formação técnica superior que é necessária para o 

desenvolvimento económico e social do país, designadamente, da região de Entre Douro 

e Vouga”. Por outro lado, o carácter regional da Escola é reforçado pelo empenho de que 

a sua criação e funcionamento foi alvo, quer por parte da autarquia do concelho em que 

está sedeado, quer por parte das empresas e entidades dos concelhos envolventes, 

designadamente, São João da Madeira, Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra, onde a 

partir de 1997 passa, inclusivamente, a deter um Núcleo de Apoio Pedagógico, em 

instalações cedidas pela respectiva Câmara Municipal, onde veio, inclusive, a funcionar a 

sua segunda UNIVA. 

Sem prejuízo das parcerias estabelecidas com entidades, designadamente, de cariz 

internacional, como sejam: a Escola ESCEM-Ecole Supérieure de Commerce et de 

Management de Tours em França e a ESMA-Escuela Superior de Marketing y 

Administración de Barcelona, bem como aquelas que se vieram a promover com vista ao 

desenvolvimento de projectos de formação contínua e de que são exemplo as que têm 

por parceiros: o Conservatório de Ciências e Tecnologias e a Urbe-Núcleos Urbanos de 

Pesquisa e Intervenção, com sedes no Porto e Lisboa, respectivamente, a Escola, desde 

a sua criação, fomentou, particularmente, a constituição de alianças com empresas e 

demais entidades da região, seja com o propósito de angariar estágios para os seus 

alunos, seja com o fito de assegurar uma dinâmica pedagógica em estreita relação com a 

vertente prática ou ainda com vista ao desenvolvimento de iniciativas conjuntas e 

divulgação de acções com interesse para os públicos das entidades envolvidas.  

Uma das iniciativas mais recentes, realizadas já no ano 2004, que atesta esta 

dimensão regional da Escola resultou, justamente, da parceria entre a ADREDV-Agência 

de Desenvolvimento Regional de Entre Douro e Vouga, que consiste numa entidade com 

objectivos de âmbito regional, o GAE-Gabinete de Apoio ao Empresário da Câmara 

Municipal de Santa Maria da Feira, que é, por conseguinte, um órgão de apoio local às 

empresas, e a Escola. Aliás, o referido projecto foi denominado “Dinâmicas Locais” e, 

dado o programa que lhe deu “corpo”, atraiu à Escola, onde teve lugar, um número 
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considerável de empresários. O próprio IDIT-Instituto de Desenvolvimento e Inovação 

Tecnológica participou, activamente, neste projecto que por principal objectivo tem - a 

partir da concepção e disponibilização de um “portal” interactivo - a cooperação em rede 

inter-empresas e outros organismos. Foi, aliás, no decurso da referida iniciativa, que teve 

a duração de dois dias, que a Escola, nos acessos ao auditório e sala multimédia, onde 

ocorreram os seminários e workshops, promoveu uma exposição de trabalhos, realizados 

por alunos finalistas, sob orientação de professores, relativamente aos principais sectores 

de actividade do concelho em que se encontra sedeada, assim como procedeu à 

distribuição de cadernos temáticos, entretanto produzidos, a partir dos primeiros, sobre a 

cortiça, calçado, comércio e turismo, para além de uma separata que incluía os títulos de 

todos os trabalhos disponíveis, na biblioteca da mesma, para consulta. 

Refira-se ainda a particularidade de um dos seus eventos culturais mais relevantes: 

“Congresso de História Medieval”, organizado em articulação com a Universidade 

Portucalense Infante D. Henrique, com sede no Porto, ter preconizado, segundo 

documentação disponível, o enriquecimento científico da tradicional semana cultural, 

designada: “Viagem Medieval” que anualmente se realiza no concelho, em que a Escola 

fica situada.  

Finalmente, refira-se a circunstância de, não obstante a ausência de definição 

expressa de um contingente de vagas para candidatos oriundos da região, os seus 

alunos serem maioritariamente dos concelhos envolventes, bem como as entidades 

receptoras de diplomados para efeitos de estágio/emprego. 

 

1.6.2. Dimensão prática 
 

Ainda que nunca tenha institucionalizado um contingente de vagas para indivíduos 

com experiência profissional, a dimensão prática tem sido outra das vertentes 

privilegiadas, desde a origem da Escola e, sistematicamente, dinamizada ao longo da sua 

existência. Com efeito, o ensino preconizado tem, de facto, assentado num paradigma de 

formação eminentemente prático, o que, naturalmente lhe confere, até pelo nível em que 

se situa, um carácter mais profissionalizante.  

Efectivamente, se por um lado os sucessivos planos de estudo ministrados no 

âmbito dos diferentes cursos assim o confirmam, designadamente, pela inclusão de 

disciplinas de carácter incisivamente aplicado, por outro, as próprias metodologias de 

ensino-aprendizagem adoptadas reflectem a prioridade atribuída à articulação entre a 

componente académica, vocacional e experimental, perspectivando-se, dessa forma, a 
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configuração de soluções pedagógicas compatíveis com o paradigma de ensino que a 

Escola abraça. Por outro lado, conforme tivemos oportunidade de apurar pela análise dos 

currículos dos docentes, em funções à data na Escola, apenas 40% do respectivo total 

exercem, exclusivamente, funções docentes. Com efeito, de acordo com documento 

interno concebido com vista a identificar os critérios a que devem, prioritariamente, 

obedecer os processos de selecção e recrutamento de pessoal docente, a Escola 

privilegia a adequação do grau académico ao nível de ensino a ministrar, a 

correspondência da respectiva área científica à(s) disciplina(s) e curso(s) em que é 

previsto o candidato(a) ao lugar intervir e, muito particularmente, o exercício de funções 

ou actividades profissionais, fora da Escola, susceptíveis de potenciar dinâmicas 

pedagógicas de âmbito aplicado sintonizadas com a realidade prática em vigor, em cada 

momento. 

Para apoio à consubstanciação da sua vocação profissionalizante, a Escola criou no 

ano lectivo de 1995/96 o Gabinete de Ciências Empresariais, Gabinete de Ciências da 

Comunicação e Gabinete de Tecnologias, através dos quais se disponibilizava aos 

alunos bibliografia especializada, material audio-visual e software considerado 

fundamental para apoiar a vertente experimental dos cursos ministrados no âmbito das 

três áreas de ensino professadas, designadamente, das Ciências Empresariais, Ciências 

da Comunicação e Tecnologias. 

No intuito de promover uma dialéctica constante com o tecido produtivo, a Escola 

tem vindo, conforme já referido, a outorgar protocolos com diversas 

instituições/empresas. A título de exemplo, refiram-se os outorgados com o Centro 

Tecnológico do Calçado, com o CINCORK e ainda com o CENFIM, protocolos esses que 

visam a cedência de instalações, equipamentos ou sistemas nomeadamente 

laboratoriais, acesso a bibliografia especializada e concessão de estágios aos alunos da 

Escola. 

Ainda, com o propósito de dinamizar a dimensão prática do ensino professado pela 

Escola, parece-nos pertinente fazer menção aos protocolos celebrados com o GAE da 

Câmara Municipal e Associação Empresarial do concelho em que se localiza a Escola; 

com a ADREDV, com Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia de concelhos de EDV, 

entre outros, outorgados com distintas entidades e empresas da região com vista, 

designadamente, à realização de visitas de estudo, colocação de alunos em situação de 

estágio e desenvolvimento e divulgação de acções com interesse para ambas as partes. 

Por outro lado, no ano de 1998, a Escola candidatou-se pela primeira vez ao 

PRODEP, através da sua medida 5.2 – Formação Avançada no Ensino Superior, tendo, 
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por essa via, contribuído para a colocação no mercado de trabalho de 50% dos alunos 

que efectuaram estágio no âmbito da referida medida. 

Foi também no ano de 1998 que a Escola, em colaboração com o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional de São João da Madeira, passou a dispor nas suas 

instalações de uma UNIVA, a qual apresenta como principais objectivos: acolher, 

informar e orientar profissionalmente os jovens visando a sua inserção na vida activa; 

colocar jovens e acompanhá-los na sua inserção no mercado de trabalho; apoiar a 

frequência de estágios e cursos de formação profissional; recolher e divulgar ofertas de 

emprego e de formação profissional. Foi, aliás, no âmbito da referida UNIVA que, em 

1999, a Escola encetou um estudo sobre o percurso profissional dos diplomados, através 

do qual  procurou medir o grau de aceitação e adaptação dos cursos professados ao 

mercado de trabalho, bem como, apurar as reais necessidades de formação dos ex-

alunos.  

Sem prejuízo dos espaços físicos especificamente destinados à leccionação de 

disciplinas ou aulas de carácter eminentemente aplicado, e de que demos nota no âmbito 

da caracterização da Escola, foi criada uma sala de estudo apetrechada com hardware e 

software passível de permitir a realização de trabalhos práticos, exercitação do uso de 

conteúdos programáticos – de disciplinas dos diferentes cursos ministrados – com 

aplicação informática e acesso permanente à Internet. 

Já em 2000 a Escola aderiu à Rede da Comunidade Científica Nacional, rede 

privativa de dados de âmbito alargado, que interliga as redes locais das instituições 

associadas à FCCN – Fundação para a Computação Científica Nacional, passando, 

assim, a proporcionar ao seu corpo discente e docente acesso permanente à Internet e 

designadamente, correio electrónico individual, facilidades no que concerne a 

transferências de ficheiros, consulta de bases de dados, bem como publicações, 

relatórios e teses de universidades nacionais e estrangeiras e a possibilidade de efectuar 

publicações on line. Esta adesão permitiu potenciar, de forma evidente, a qualidade 

científica da instituição, nomeadamente, no que concerne aos projectos de investigação 

desenvolvidos, quer por alunos, quer por professores. 

Destaque-se, ainda, a institucionalização, a partir do ano lectivo de 2000/2001 da 

“Semana de Aplicação Prática”, que ocorre, normalmente, no mês de Maio e que se 

destina à apresentação pública, por parte dos alunos, de trabalhos de índole prática e 

com a realização dos quais se perspectiva o desenvolvimento de competências, tais 

como: sentido de autonomia, responsabilidade, espírito de trabalho em equipa, bem 
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como capacidade de expressão escrita e oral, consideradas fundamentais para o 

ingresso e sucesso no mercado de trabalho. 

Em finais de 2003, a Escola outorgou um protocolo com a UA – Universidade de 

Aveiro e com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, com vista à promoção da 

educação e da investigação, ao reforço das capacidades de intervenção científica, 

cultural e técnica, designadamente pelo estabelecimento de uma parceria destinada à 

leccionação conjunta de um Curso de Especialização Tecnológica em Desenvolvimento 

de Produtos Multimédia, destinado a jovens com o 12.º ano da área técnico-profissional, 

conferente do nível IV de formação da União Europeia, consagrando-se, pois, desta 

forma, uma aliança entre duas instituições de ensino superior que, não obstante as 

diferenças que as distinguem (a UA: pública e universitária, a Escola: particular e 

politécnica) promoveram a convergência de esforços com vista a dar prossecução a um 

objectivo comum: o de formar técnicos de nível intermédio tão necessários ao aumento 

da competitividade de uma região tão profundamente industrializada, como a de Entre 

Douro e Vouga. Note-se que na sequência do referido protocolo, a Escola viu enriquecido 

o seu parque tecnológico, pois, conforme consta dos termos do mesmo, recebeu, por 

parte da autarquia, apoio financeiro para a aquisição das estruturas telemáticas 

entendidas como necessárias ao bom funcionamento do curso. 

Refira-se, ainda, a este propósito a alteração solicitada, ao Ministério da Ciência e 

Ensino Superior, e aprovada com efeitos a partir do ano lectivo de 2003/2004, inclusive, 

aos planos de estudo das licenciaturas, no âmbito da disciplina de Projecto de 

Investigação e Intervenção Profissional, comum a todos os cursos, do 4.º ano (1º do 2º 

ciclo das licenciaturas bietápicas). Com a referida disciplina perspectivava-se, a partir de 

então, o desenvolvimento de um trabalho de investigação teórico-prático, no domínio da 

área científica do curso a concluir, e a obrigatoriedade de realização, por parte dos 

alunos, de um estágio, com um mínimo de 400 horas. Na sequência da introdução da 

componente de estágio, como complemento fundamental da referida disciplina, ao GIAP 

passou a caber não só a responsabilidade pelo estabelecimento de contactos com as 

empresas do concelho e dos concelhos envolventes, com vista à obtenção de colocações 

para os alunos, como a de fazer o respectivo acompanhamento e de ser o intermediário, 

por excelência, entre a Escola e a entidade acolhedora, isto sem prejuízo de existir um 

supervisor de estágio (professor da Escola no âmbito do curso) e um orientador de 

estágio (responsável e interlocutor na empresa/instituição).  

De entre os trabalhos desenvolvidos na sequência de pedidos formulados por 

entidades do meio em que se localiza, refiram-se sobretudo os encetados no âmbito do 
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marketing, designadamente, através da realização de sondagens e estratégias de 

comunicação no âmbito de instituições de carácter social. 

Todavia, porventura a mais paradigmática das iniciativas de carácter aplicado e 

também a mais recente corresponde à concepção e construção de um automóvel, por um 

grupo de alunos e professores do Curso Superior de Engenharia da Produção e 

Manutenção industrial, com vista a participar num concurso promovido pela Shell, (Shell 

Eco.Marathon) em Nogaro, França, cujo desafio consistira, justamente, em percorrer o 

maior número de quilómetros com apenas um litro de gasolina.  

 

1.6.3. Dimensão formativa de carácter contínuo e de âmbito cultural 
 

A Escola em estudo tem procurado, sistematicamente, promover iniciativas ou 

acções de duração variável que complementem ou potenciem os conhecimentos 

proporcionados através dos conteúdos programáticos previstos para as distintas 

disciplinas que, em cada momento, integraram os planos de estudos dos cursos 

ministrados. Nesta perspectiva, a Escola tem vindo a promover uma política de apoio aos 

diplomados no sentido de uma profícua integração e adaptação dos mesmos ao mercado 

de trabalho, designadamente, através do desenvolvimento de acções de formação 

diversas susceptíveis de lhes proporcionar a actualização, aperfeiçoamento, 

especialização ou reconversão de conhecimentos. 

Sem prejuízo do considerável número de seminários, conferências e jornadas nas 

áreas da Qualidade, Fiscalidade, Gestão de Recursos Humanos, Economia e Marketing 

que realizou desde a sua origem, destaque-se como iniciativas de maior sucesso, o 

lançamento, no ano de 1994, (por ocasião do seu quinto aniversário), do Projecto Badis. 

Este projecto surge na sequência de um Protocolo outorgado com a empresa 

Vougageste – Consultores, Lda. e a Associação de Estudantes da Escola, através do 

qual se promoveu uma maior aproximação entre as empresas e os alunos recém 

formados, pela criação e acesso a uma base de dados com a informação curricular dos 

alunos e planos de estudo ministrados.  

O ano de 1994 foi ainda, assinalado pelas II Jornadas de Comunicação 

subordinadas ao tema: ”As Relações Públicas e as Instituições”, que tiveram por 

oradores prestigiadas personalidades da comunicação social. 

Entre 23 e 27 de Maio de 1995 promoveu-se no Instituto a 1ª. Mostra de Meios 

Publicitários da Escola, que se designou por Expomeios, uma iniciativa da 
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responsabilidade de alunos e professores que obteve notoriedade e grande adesão por 

parte do público interno e externo da instituição. 

 No ano de 1996, entre 15 de Abril e 5 de Maio, a Escola promoveu o “Forum 

Infoempresas”, tendo esta iniciativa contado com a presença de conceituados 

conferencistas que durante as sucessivas sessões se debruçaram sobre a importante 

dialéctica entre a “Informação” e a actividade empresarial, designadamente através dos 

seguintes pontos: “A informação e a criação de riqueza”, “O papel das telecomunicações 

nas empresas”, “A informática e a informação na empresa”, “A informática e os 

Investimentos financeiros”, “ A publicidade e as novas tecnologias”. 

Desde 1997, em colaboração com o GAE, a Escola tem promovido, através do seu 

Gabinete de Ciências Empresariais, a iniciativa “Empresas e Empresários de Sucesso”. 

No âmbito desta iniciativa, a que já aqui fizemos referência, é à Escola que cabe a 

definição dos critérios de selecção, bem como o apuramento das Empresas e Jovens 

Empresários. Refira-se, ainda, que neste evento se associa, ao enaltecimento das 

empresas e empresários do concelho, que mais se destacaram em determinado ano, 

bem como ao intuito de fomentar um salutar espírito de competitividade nos diversos 

agentes económicos do concelho, uma interessante componente formativa, na medida 

em que o mesmo conta, invariavelmente, com a participação de oradores de comprovada 

experiência empresarial, de que são exemplo o Presidente da AEP - Associação 

Empresarial de Portugal e o Director Regional do IAPMEI - Instituto de Apoio às 

Pequenas e Médias Empresas e ainda o Presidente da APCOR - Associação Portuguesa 

da Cortiça. 

Em Fevereiro e Março de 1998 foi ministrado no Núcleo Pedagógico de Vale de 

Cambra, com o apoio da respectiva autarquia, o Curso de Especialização em 

Contabilidade e o Curso de Especialização em Gestão, cujo grau de participação atesta 

inequivocamente a pertinência e sucesso desta iniciativa. Também, nos meses de 

Fevereiro e Março, do mesmo ano, se realizaram no referido Núcleo as Conferências 

“Prepare-se para o Euro de Amanhã” e “Sistemas de Garantia da Qualidade e Ambiente”. 

Em Abril de 1998, a Escola promoveu ainda, uma iniciativa que designou “Dia dos 

Cursos” e que consistiu na apresentação de três painéis que agregaram comunicações 

dos docentes da mesma das áreas de comunicação, economia e direito, promovendo-se 

fundamentalmente a inter-disciplinaridade e a reflexão sobre o contributo parcelar de 

áreas diferentes para o conhecimento como um todo. 

No ano de 1999, nos dias 15 e 16 de Abril, realizaram-se na Escola as “Primeiras 

Jornadas de Gestão”, subordinadas ao tema “A Gestão na mudança” que contou com a 
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participação de prestigiados gestores dos mais diversos sectores de actividade e figuras 

académicas, nacionais e internacionais, que apresentaram, através das suas 

comunicações, diversificadas perspectivas teóricas e práticas sobre a problemática da 

gestão num contexto altamente dinâmico e concorrencial. 

Em Julho de 1999, a Escola promoveu nova iniciativa no Núcleo de Apoio 

Pedagógico em Vale de Cambra, subordinada ao tema “Engenharia Fiscal”. 

Em 19 de Janeiro de 2000 realizou-se na Escola uma conferência, no âmbito do 

Curso Superior de Engenharia da Produção e Manutenção Industrial, subordinada ao 

tema: ”As Entidades de Formação e Desenvolvimento Tecnológico no Concelho de Santa 

Maria da Feira”, que contou com a presença dos representantes do CENFIM, Centro 

Tecnológico do Calçado e IDIT que aí tiveram oportunidade de destacar o seu contributo 

efectivo para a comunidade em que se inserem. 

Nos dias 9 e 12 de Maio de 2000, a Escola realizou no seu auditório, o seminário 

“Da Investigação à Prática”, iniciativa já inserida no âmbito das comemorações dos seus 

10 anos e que se apoiou fortemente na participação de ex-alunos oriundos das diferentes 

áreas de formação e a intervir hoje nos mais diversos sectores de actividade. 

No ano lectivo de 2000/2001, a Escola promoveu, igualmente, uma conferência 

sobre “Marketing Internacional”, integrada na Semana Nacional de Marketing, organizada 

pela APPM – Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing e participada por um 

representante de uma conceituada empresa da região e de um representante da própria 

APPM, entre outras, designadamente, a conferência, integrada no âmbito do Curso de 

Pós-graduação, então, em funcionamento, subordinada ao tema “Gestão da Qualidade 

nas Empresas e a Certificação”, bem como o lançamento oficial da Revista Científica, a 

que já tivemos oportunidade de fazer referência, todas elas devidamente divulgadas e 

abertas à comunidade empresarial. 

Ainda no ano lectivo 2000/2001, através do Gabinete de Ciências Empresariais da 

Escola, tiveram lugar as II Jornadas de Gestão, uma outra conferência sobre o Modelo 22 

e o 4º Seminário da Pós-graduação em Qualidade. 

Para além de acções de curta duração, a Escola tem promovido cursos de férias, 

abertos ao público em geral, designadamente na área da Gestão e dentro desta, 

especificamente, formação em Gestão da Produção Assistida por Computador, bem 

como Cursos de Contabilidade/Fiscalidade, Cursos de Apoio à elaboração de Relatórios 

e Dissertações, Cursos na área do Marketing e das Relações Públicas, designadamente, 

em Protocolo, assim como dois cursos de Pós-graduação, um em Gestão da Qualidade e 
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Ambiente outro em Gestão de Recursos Humanos, conforme tivemos, já, oportunidade 

de referir.  

A receptividade da Escola face a propostas como a do Conservatório de Ciências e 

Tecnologias, com vista ao desenvolvimento de cursos como a Propedêutica do Estágio e 

Novos Empresários de Elevado Potencial (NEEP’s) veio, naturalmente, ao encontro dos 

esforços encetados pelo GIAP com vista a facilitar o acesso e promover o sucesso das 

experiências profissionais dos alunos e diplomados da Escola. Com efeito, enquanto que 

o primeiro curso se destina a prepará-los para participações mais bem sucedidas, em 

situação de estágio, o segundo, já só direccionado para diplomados, perspectiva 

proporcionar um conjunto de competências susceptíveis de facilitar a criação do próprio 

emprego.  

Para além deste, foi outorgado um outro protocolo com a URBE que visa a 

realização conjunta de pós-graduações, tendo-se realizado, até à data, a pós-graduação 

em Gestão de Centros Urbanos. 

Por outro lado, são numerosas as situações em que a Escola é solicitada a 

disponibilizar, de entre o seu quadro de docentes, formadores para as mais diversas 

áreas de conhecimento e oradores e moderadores para iniciativas protagonizadas pelas 

mais diversas entidades sedeadas na região. 

Para além destas, a Escola tem vindo a organizar outras iniciativas, conferências e 

seminários de carácter, eminentemente, mais cultural, ou seja, mais distantes dos centros 

de interesse dominantes das distintas áreas científicas abrangidas pelos cursos 

leccionados; predominantemente pautadas pela actualidade e pertinência dos temas a 

tratar e porventura, pelo ensejo de maior aproximação à comunidade. Destaquem-se, a 

título de exemplo destas últimas, que contaram com a presença de prestigiados 

especialistas na matéria, as seguintes:  

- “Media e Cultura Televisiva na Era Digital: Os Desafios do Novo Século”, 

- “A Crise Mundial do Terrorismo Islâmico”,  

- “Congresso de História Medieval”, a que já tivemos oportunidade de nos reportar 

anteriormente, e  

- “A Europa numa Encruzilhada”. 

Dada a pertinência dos temas e a divulgação de que foram alvo, designadamente, 

na imprensa escrita local, contaram com uma excelente adesão, tendo contribuído, com 

toda a certeza, para fomentar o conhecimento, a reflexão e debate entre os respectivos 

participantes. 
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Em jeito de conclusão, poderemos assumir que a Escola, através das actividades 

empreendidas, evidencia desenvolver ou fomentar uma dinâmica com o meio totalmente 

sintonizada com aqueles que se poderão considerar os pilares estruturais em que 

assenta o seu perfil de ensino ou seja; a sua natureza politécnica. De facto, quer através 

das características que lhe conferem uma dimensão regional, quer prática, quer ainda 

pela preocupação sistemática em auscultar as necessidades formativas do tecido 

empresarial, a partir da qual lhe é permitido fomentar a planificação, divulgação e 

operacionalização daquelas que entende corresponderem às soluções ou acções mais 

adequadas, a Escola tem procurado corresponder, dentro de um quadro de limitações 

facilmente explicável pela sua dimensão e até, porventura, pela natureza particular de 

que se reveste, aos intentos associados à vocação do ensino que abraça, o que lhe 

permitiu conquistar, tanto quanto nos foi possível avaliar a partir da presente análise, um 

reconhecido sentido de utilidade pública.  

Destaque-se, igualmente, a existência de uma UNIVA na Escola, a partir da qual 

surgiu o GIAP, órgão que visa, primordialmente a inserção dos alunos no mercado de 

trabalho bem como, através de diagnósticos sistemáticos junto do tecido empresarial, 

facultar ao Departamento de Formação Permanente a informação necessária para que 

este conceba e lance, em cada momento, ofertas formativas que potenciem, nos 

respectivos destinatários, processos de ajustamento contínuo, face às renovadas 

exigências do mercado de trabalho. As auscultações ao Conselho Consultivo são, ainda, 

sintomáticas da prioridade atribuída a essa dinâmica de correspondência entre as 

necessidades reais de formação e as disponibilizadas pela instituição.  

Dispõe, em termos logísticos de um amplo edifício que se encontra em bom estado 

de conservação e de todo o tipo de recursos materiais (designadamente telemáticos) e 

humanos necessários ao bom funcionamento dos cursos das diferentes áreas científicas 

em que intervém. Saliente-se, ainda, como factor positivo, a política de receptividade da 

Escola ao estreitamento de relações com a comunidade, revelando, por essa via, um 

forte espírito de cooperação inter-institucional através da partilha de recursos, sendo 

disso exemplo - porventura o mais paradigmático que aqui se poderia invocar - o 

protocolo firmado com a Universidade de Aveiro, com vista ao desenvolvimento de 

formação de nível intermédio, conferente do grau IV da União Europeia (UE). 

Por último, refira-se a preocupação sistemática, por parte da Escola, em promover 

uma cultura de qualidade quanto à relevância social do projecto educativo; no que 

respeita às exigências em sede de acesso e ingresso, por parte dos alunos, e ainda por 
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via do desenvolvimento contínuo de dinâmicas científicas e culturais potenciadoras do 

desenvolvimento regional.  

Com efeito, e conforme teremos oportunidade de aprofundar, no âmbito do ponto 2 

deste capítulo, atendendo a que a região de EDV se reveste de um forte carácter 

empreendedor e se apresenta, na sequência de tal característica, profundamente 

industrializada, a Escola observada encontra-se estrategicamente localizada. 

O concelho em que especificamente se situa é, além do mais, no conjunto dos cinco 

municípios que integram a região, o mais industrializado de todos e onde, por outro lado, 

poderemos encontrar estruturas determinantes para a promoção do desenvolvimento e 

da modernização e de que é exemplo a, recentemente, instalada ADI – Agência de 

Inovação, mas também o IDIT, já aqui mencionado, e o próprio Visionarium – Centro de 

Ciência Viva do Europarque. 

Não obstante as dinâmicas geradas, admite-se que a Escola possa não estar a 

rentabilizar devidamente algumas das estruturas/recursos existentes no meio, 

particularmente, em proveito de cursos como o da Engenharia da Produção e 

Manutenção Industrial e o de Marketing e Relações Públicas e que evidencie fragilidades, 

designadamente, quanto ao volume de investigação desenvolvida e serviços prestados 

às empresas, assim como relativamente ao carácter de regularidade e sistematização 

com que são desenvolvidas as componentes de investigação e produção científica, o que 

se poderá ficar a dever, em certa medida, à ausência de espaços específicos para o 

efeito, actividades estas essenciais à sua condição de Escola de ensino de nível superior, 

mas também ao tipo de recrutamento docente privilegiado: indivíduos com uma outra 

actividade principal que possam importar para a esfera da docência as suas experiências 

de âmbito profissional, o que se por um lado reforça o carácter mais prático deste ensino, 

por outro os torna menos disponíveis para actividades não lectivas, enfim soluções 

difíceis de consensualizar e que ao proporcionar “ganhos” numa dada esfera, se 

manifestam desfavoravelmente noutras. 

Pese embora as lacunas identificadas, parece-nos que, genericamente, a Escola 

apresenta potencial para poder evidenciar, através dos resultados do estudo empírico a 

promover, níveis consideráveis de relevância social, quer, individualmente, para os 

alunos que a frequentam, que usufruem, assim, de uma valorização do respectivo 

estatuto económico e social, quer para as empresas, que passam, por seu intermédio, a 

ter acesso, mais facilitado, a recursos humanos mais qualificados. A região poderá, 

ainda, beneficiar, de uma maneira geral, do aumento da escolaridade dos indivíduos aí 

residentes e/ou a trabalhar e da fixação de população jovem e dos efeitos positivos que 
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este fenómeno induz sobre a economia local, dinâmica que Ferreira (2004:61) parece 

sugerir ao afirmar: 

 
“a perspectivação da educação a partir do local implica reconhecer que o local 
não é apenas ao lugar e que a educação não é apenas a escola. O local é hoje 
um universo compósito, atravessado pelas diversas racionalidades nas relações 
cara-a-cara e por múltiplas influências de políticas, programas e retóricas 
disseminados por instâncias políticas, mediáticas, académicas e outras, à escala 
nacional e mundial, não esquecendo, entre nós, a forte influência da União 
Europeia.”  
 

 

2. A Região 
 

2.1. Localização e acessos  
 

A região de Entre Douro e Vouga (EDV) é a zona de intervenção, por excelência, da 

Escola que utilizamos como Case Study ou base de experimentação empírica dos 

pressupostos que se encontram na origem deste projecto de investigação.  

Situada na região Norte do país e dentro desta a norte do distrito de Aveiro, a região 

de EDV abrange os concelhos de Arouca, Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis, 

Vale de Cambra e São João da Madeira, todos eles pertencentes ao referido distrito e 

geograficamente localizados no centro noroeste do país e confinados, ora pelo rio Douro 

(a norte), ora pelo rio Vouga (a sul). 
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Figura 1 
A região do entre Douro e Vouga 

 
Fonte: www.dgturismo.pt 

 

O concelho de Arouca situa-se no extremo nordeste do distrito de Aveiro, localizado 

entre o litoral e o interior montanhoso, apresenta, por este motivo, características muito 

heterogéneas, em toda a sua extensão. É limitado a norte pelos concelhos de Castelo de 

Paiva, também este pertencente ao distrito de Aveiro e, por Cinfães do distrito de Viseu; a 

noroeste por Gondomar do Distrito do Porto; a oeste por Santa Maria da Feira e Oliveira 

de Azeméis; a sul pelo concelho de Vale de Cambra e a sudoeste por São Pedro do Sul e 

a oeste por Castro Daire, estes dois últimos concelhos pertencentes ao distrito de Viseu.  

Com uma extensão de 328 km2, encontra-se dividido num total de 20 freguesias. 

O concelho de Santa Maria da Feira é de entre todos os que integram o distrito de 

Aveiro, aquele que se situa mais a norte. É, por sua vez, limitado a norte pelo concelho 

de Vila Nova de Gaia e a nordeste por Gondomar, ambos pertencentes ao distrito do 

Porto, a oeste é confinado por Espinho e a sudoeste por Ovar. Os concelhos de São 

João da Madeira e Oliveira de Azeméis fazem fronteira a sul e Arouca, a este, todos 

estes pertencentes ao distrito de Aveiro. Apresentando uma extensão territorial de 215 

km2, o concelho de Santa Maria da Feira encontra-se dividido em 31 freguesias. 
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O concelho de Oliveira de Azeméis situa-se a nordeste do distrito de Aveiro. É 

confinado a norte pelos concelhos de Santa Maria da Feira e São João da Madeira, a 

nordeste por Arouca, a este por Vale de Cambra, a sudeste por Sever do Vouga, a sul 

por Albergaria-a-Velha, a sudoeste por Estarreja e a oeste por Ovar. Com um total de 163 

km2, apresenta-se dividido em 19 freguesias. 

O concelho de Vale de Cambra situa-se a este/nordeste do distrito de Aveiro, 

intermediando, justamente, com outros concelhos, a transição entre o litoral e o interior 

montanhoso. Confinado a norte por Arouca, a oeste por Oliveira de Azeméis e a sul por 

Sever do Vouga; a sudeste é limitado por Oliveira de Frades e a este por São Pedro do 

Sul, concelhos ambos pertencentes ao distrito de Viseu, apresenta uma área total de 146 

km2 e uma organização administrativa espartilhada em 9 freguesias. 

O concelho de São João da Madeira situa-se a nordeste do distrito de Aveiro. 

Limitado a norte por Santa Maria da Feira e a sul por Oliveira de Azeméis é o mais 

reduzido concelho de Portugal (8 Km2), organizando-se numa única freguesia. 

Não obstante a proximidade de bons acessos, nos concelhos mais próximos do 

litoral, designadamente, à auto-estrada do Norte (A1) que estabelece as principais 

ligações entre o Norte e o Sul do país e do Itinerário Principal 5 (IP5) que liga o litoral 

português (Aveiro) à fronteira espanhola (Vilar Formoso), bem como aos Itinerários 

Complementares (IC1 e IC2), para além da relativa proximidade ao Aeroporto Francisco 

Sá Carneiro e Portos de Leixões e Aveiro, verifica-se um considerável défice de redes 

viárias nos concelhos mais interiores da região e, logo, o acréscimo de dificuldades no 

que respeita aos fluxos de circulação nos dois sentidos (do interior para o exterior e vice-

versa). Com efeito, as acessibilidades internas encontram-se dificultadas, quer 

considerando o estado de conservação das redes viárias, quer, ainda, devido a traçados 

e perfis desadequados. 
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Figura 2 
A rede viária do Entre Douro e Vouga 
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Fonte: Estudo sobre Sistema de Transportes do Entre Douro e Vouga, Espinho e Ovar, 2002, 

Semaly/Cised/Quaternaire  

 

A figura acima, evidencia, aliás, claramente, as assimetrias existentes. Enquanto 

que a rede viária da região oeste do concelho se caracteriza pela ausência de eixos 

pertencentes à rede fundamental e pela existência de estradas nacionais que viabilizam a 

distribuição regional do tráfego, no litoral verifica-se uma maior complementaridade, em 

termos de rede viária, sendo que a rede fundamental é complementada por uma rede 

capilar de estradas nacionais, que fazem a distribuição transversal (Este-Oeste), entre 

sedes de concelho. 

Aliás, a tabela abaixo permite-nos pressupor que, face às relações de proximidade 

directa proporcionadas pela oferta da rede viária, se verifique uma maior coesão entre os 

concelhos de Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Oliveira de Azeméis e Vale de 

Cambra. No que respeita ao concelho de Arouca e, dada a sua reduzida acessibilidade 

relativa, afigura-se-nos não só como o mais “distante”, como também aquele que se 

dissocia mais do conceito de unidade ou afinidade económica subjacente à definição de 

região. 
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Tabela XII 
Relação entre a acessibilidade directa e a Rede Fundamental 

 

Concelhos (sede) 

 

Acessos Directos 

 

Rede Fundamental 

 

Observações 

Arouca 

EN 224 (S) 

EN 326 (S) 

ER 326 (S) 

ER 326-1 (S) 

 

-- 

Má acessibilidade directa à 

rede fundamental 

Oliveira de Azeméis 

EN 1 (P) 

EN 224 (S) 

EN 224-3 (S) 

EN 227-1 (S) 

IP1 

EN1 

IC2 

Boa acessibilidade directa 

pela rede fundamental e 

secundária 

Santa Maria da Feira 

EN 109 (S) 

EN 109-4 (S) 

EN 223 (S) 

EM 223 (S) 

IP1 

EN1 

IC1 

IC2 

Boa acessibilidade directa 

pela rede secundária, 

grande centralização em 

relação à rede fundamental 

São João da Madeira 

EN 1 (P) 

EN 327 (S) 

EN 327-1 (S) 

EN1 

IC2 

Boa acessibilidade directa 

pela rede fundamental e 

secundária 

Vale de Cambra 
EN 224 (S) 

ER 227 (S) 

EN1 

IC2 

Má acessibilidade directa 

pela rede secundária 

Fonte: Estudo sobre Sistema de Transportes do Entre Douro e Vouga, Espinho e Ovar, 2002, 

Semaly/Cised/Quaternaire 

 
Legenda: 

(S) – secundário 
(P) – principal 
 
 

2.2. Indicadores sócio-demográficos 
 

Se a década entre 1991 e 2001 constitui um marco fundamental para a melhoria 

generalizada do dinamismo demográfico da região Norte, independentemente deste 

resultar de um efectivo reforço de ritmo de crescimento populacional ou da transição de 

uma situação de declínio para outra de estabilidade demográfica ou tão simplesmente do 

abrandamento dos níveis de decréscimo populacional, é-o ainda, porventura, de forma 

mais paradigmática, para a sub-região do EDV. Com efeito, com uma população que 

ascende aos 270.000 indivíduos, esta sub-região evidenciou, no período mencionado, e 

por referência às variações encontradas, em igual período, para o Norte do país e, em 

especial, para Portugal, uma forte evolução demográfica que se traduz, conforme o 

quadro abaixo, numa variação positiva de 9,7%. 
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Tabela XIII 
Evolução da População Residente entre 1981 e 2001 

Variação percentual da 
População Residente Espaço geográfico 1981 1991 2001 

1981-1991 1991-2001 
Portugal 9 833 014 9 867 147 10 355 824 0,3% 5,0% 

Norte 3 410 099 3 472 715 3 687 212 1,8% 6,2% 

Entre Douro e Vouga 236 916 252 370 276 814 6,5% 9,7% 

Fonte: Revista de Estudos Regionais Nº 1, 1º semestre 2002, Região Norte. 
 

 

Refira-se que a sub-região em análise se situa, face à região Norte, no segundo 

grupo com mais intensa expansão demográfica. Numa posição unicamente precedida 

pelo Cávado, o EDV, Ave, Tâmega e Grande Porto, situam-se, no grupo das que 

apresentam, no último período intercensitário, um crescimento entre 8,0 e 9,7%, o que 

lhe confere um lugar entre as dez sub-regiões do país com maior crescimento relativo da 

população, para o referido período. 

Por outro lado, a densidade populacional (319 habitantes/km2) identificada pelo 

Anuário Estatístico da Região Norte 2002, relativa ao ano de 2001, apresenta valores que 

quase triplicam a média nacional. São, aliás, os municípios situados mais a interior da 

região do EDV: Arouca e Vale de Cambra que, apresentando valores muito inferiores aos 

restantes, com cerca de 73 e 168 habitantes/km2, respectivamente, se aproximam da 

verificada a nível nacional. Registe-se que apenas Oliveira de Azeméis, Santa Maria da 

Feira e São João da Madeira (o primeiro com 428, o segundo com 630 e o terceiro com 

2.637) evidenciam um perfil eminentemente urbano, exceptuando-se, porém, do referido 

perfil as freguesias que fazem, por assim dizer, fronteira com os municípios mais 

interiores, ainda que nestes casos, a percentagem de área predominantemente rural seja 

de reduzidas dimensões, isto quando comparada com a realidade do país. Note-se que 

São João da Madeira, ocupando a nível concelhio, a menor superfície da região detém, 

conforme constatamos a partir dos valores acima discriminados, uma densidade 

populacional cerca de oito vezes superior à média do EDV. Por outro lado, Santa Maria 

da Feira apresenta uma densidade populacional próxima do dobro da média da sub-

região. Aliás, na NUT12 II - Norte do país, existem, segundo dados constantes da Revista 

de Estatística, Volume II, 2º Quadrimestre 2002, cinco NUTS III – entre as quais o Entre 

Douro e Vouga, Cávado, Ave, Grande Porto e Tâmega - que superam o índice de 

demografia média do Continente.  

                                                 
12 Nomenclatura de unidades territoriais para fins estatísticos. 
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Enquanto Arouca é o maior concelho em superfície e o segundo menor em 

população do Entre Douro e Vouga com 8,7% do total da população, Santa Maria da 

Feira é, em termos populacionais, o maior concelho do EDV, representando 49,1% da 

população, seguindo-se-lhe Oliveira de Azeméis que concentra 25,5% da população e 

Vale de Cambra com 8,9% da população da sub-região, e, por último, São João da 

Madeira com 7,6%, contribuindo, desta forma, com o menor número de residentes para o 

total da sub-região. 

Todavia, se tivermos em linha de conta que o conceito de dinâmica geográfica se 

encontra intimamente ligado ao conceito de padrões de ocupação do território, ou seja, à 

densidade de ocupação do espaço, é aos municípios de São João da Madeira e Santa 

Maria da Feira que se atribui maior responsabilidade, enquanto agentes de dinamização 

geográfica da região.  

Refira-se, inclusive, que de acordo com a Revista de Estudos Regionais do INE, 

alusiva às “Principais tendências demográficas na região Norte no período intercensitário” 

(1991-2001), estes dois últimos concelhos evidenciam-se pelo crescimento populacional 

verificado com base sobretudo no saldo migratório, mas também na componente natural, 

isto é; na diferença entre nados-vivos e mortos. Aliás, note-se a este propósito que a 

referida diferença, só por si, motivou um crescimento de cerca de 122 mil indivíduos na 

população do Norte, tendo-se traduzido no factor de crescimento demográfico mais 

determinante para o período observado, correspondendo a 57% da evolução registada e 

contrariando, assim, o panorama geral observado para Portugal, em que o saldo natural 

ocupa, conforme consta de dados disponíveis na Revista de Estudos Regionais Nº 1, 1º 

semestre 2002, Região Norte, no contexto da expansão demográfica portuguesa, um 

papel meramente residual. 

Assim sendo, embora a região de EDV se coadune, em termos gerais, com os 

valores nacionais, no que respeita aos indicadores que traduzem a situação demográfica 

do país, verifica-se que aqui, e de acordo com a última fonte utilizada, o crescimento 

demográfico se explica em partes iguais pelos dois tipos de comportamento13, por outro 

lado, o envelhecimento da população é menos acentuado e o peso dos jovens é superior 

à média nacional: cerca de 18,5% dos residentes têm menos de 15 anos e cerca de 33% 

menos de 25. (ADREDV, 2002:19-20).  

A tabela abaixo permite-nos, rapidamente, apreender a forma como se distribuí a 

população, nos cinco concelhos que integram o EDV, com idades compreendidas entre 

                                                 
13 Aliás, o Entre Douro e Vouga é a sub-região que, a par com a do Cávado e com a do Grande Porto, mais 
se destaca, pelas elevadas taxas de crescimento migratório apuradas para a década entre 1991 e 2001. 
 



Capítulo VI  330 

os 15 e os 24 anos, grupo que nos interessa, particularmente, por englobar aquele que, 

em primeira mão, constituí o público-alvo do nível de ensino superior e, portanto, o 

correspondente ao professado na Escola estudada no âmbito do presente projecto de 

investigação. 
Tabela XIV 

Relação percentual entre a população jovem (15-24 anos) e a população residente no EDV, em 2001, por 
concelho 

População Jovem 
Concelhos 

População 

Residente  Nº % 

Arouca 24227 4024 16,6% 

Oliveira de Azeméis 70721 10357 14,6% 

Santa Maria da Feira 135964 20087 14,8% 

São João da Madeira 21102 3145 14,9% 

Vale de Cambra 24798 3768 15,2% 

TOTAL do EDV 276812 41381 14,9% 

Fonte: Instituto de Solidariedade e Segurança Social, Departamento de 

Planeamento e Sistemas de Informação, 2003 

 

De facto, ainda que entre 1991 e 2001, a população residente na região Norte tenha 

sido alvo de um processo de envelhecimento, manteve-se, todavia, como uma das 

regiões portuguesas com população mais jovem, a única, aliás, em que o número de 

jovens residentes com menos de 15 anos é superior ao número de idosos com mais de 

64.  

Sem prejuízo do que foi dito, e ainda com base em dados divulgados na Revista de 

Estudos Regionais Nº 1, 1º semestre 2002, Região Norte, a proporção de jovens 

residentes na região Norte, com idades inferiores a 15 anos, entre 1991 e 2001, baixou 

de 22,1% para 17,5, em níveis idênticos aos verificados a nível nacional (de 20,0% para 

16,0%), situação análoga terá ocorrido, segundo a mesma fonte, no grupo etário entre os 

15 e os 24 anos que evidencia, para a região Norte, uma diminuição de 18,0% para 

15,1%, sentido a que não ficou alheio qualquer dos concelhos que a integram.  

Por outro lado, e em conformidade com as informações disponibilizadas pelo 

Departamento de Planeamento e Sistemas de Informação do Instituto de Solidariedade e 

Segurança Social, de 2001, e, particularmente, no que respeita à sub-região em estudo, 

começam a fazer-se sentir nos concelhos de Vale de Cambra com 102,7% e Arouca com 

89,2%, os índices mais elevados de envelhecimento, dado, porventura, a sua 

interioridade relativa14.   

                                                 
14 Note-se que por índice de envelhecimento se considera o número de indivíduos maiores de 64 anos, por 
cada 100 indivíduos com menos de 15 anos, isto segundo a definição constante da Revista de Estudos 
Regionais, Nº 1, 1º semestre de 2002, Região Norte. A este propósito refira-se, ainda, que, de acordo com 
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Refira-se, por último, que no âmbito do EDV, e na sequência de um prolongado 

processo de expansão do tecido industrial, se verifica, geograficamente, uma 

considerável dispersão da população que tende a fixar-se nas imediações das unidades 

empregadoras, surgindo, assim, um tipo de urbanismo claramente distinto daquele que 

circunda o concelho do Porto, dado o seu carácter eminentemente “extensivo”, ou seja, o 

seu padrão espacialmente desconcentrado de evolução e de organização do território15. 

 

2.3. A mobilidade nos concelhos da região de Entre Douro e Vouga 
 

Subjacente a questões como a ocupação populacional do território, poderemos 

identificar, pois, interdependências espaciais que se encontram, designadamente, na 

origem de deslocações físicas mais ou menos distantes. Referimo-nos, especificamente, 

aos fluxos de tipo “casa-trabalho”, relativamente aos quais se prevê, aliás, uma 

considerável influência na tomada de decisão pela prossecução de estudos na Escola em 

estudo, isto considerando a dimensão de alunos a frequentá-la que se encontram já 

inseridos no mercado de trabalho. Nesta perspectiva, e ainda que o maior número de 

alunos com estatuto trabalhador-estudante, à data de realização deste projecto de 

investigação, exerça funções em Santa Maria da Feira e Oliveira de Azeméis, o concelho 

da região do EDV com maior atractividade é São João da Madeira16. Efectivamente, o 

referido concelho é o único que se situa em níveis comparáveis ao grupo dos concelhos 

da região Norte que à semelhança de Braga recebem entre 4.000 e 10.000 

trabalhadores, seguindo-se, portanto, ao grupo que inclui Matosinhos, Maia e Vila Nova 

de Gaia que, por sua vez, sucedem, em dimensão de atractividade, ao do Porto. No que 

respeita aos restantes concelhos da sub-região do EDV, os valores relativos aos fluxos 

inter-concelhios “casa-trabalho” são, segundo dados constantes da Revista de Estudos 

Regionais Nº 2, Região Norte, 2º semestre de 2002, pouco expressivos, situação que, 

aliás, é confirmada pelo comportamento do público-alvo da Escola, isto na medida em 

                                                                                                                                                    
valores publicados pelo Departamento de Planeamento e Sistemas de Informação do Instituto de 
Solidariedade e Segurança Social, em Santa Maria da Feira esse índice é de 60,1%; São João da Madeira 
69,9% e Oliveira de Azeméis 76,5%. 
15 Ideia que corresponde à designada “teoria da colocalização” (Gordon e Richardson, 1997; Levinson e 
Kumar, 1994 in Revista de Estudos Regionais. Região Norte, Nº 2, Porto, 2002:17), segundo a qual  os 
tempos e as distâncias dos movimentos pendulares tendem a ser menores, dado o gradual ajustamento entre 
a oferta de emprego e a localização das residências, o que se por um lado contribui para uma maior 
utilização do transporte individual (automóvel) e para a difícil operacionalidade de sistemas de transporte, por 
outro gera menores problemas de congestionamento e de poluição atmosférica. O crescente contexto de 
terciarização da economia, a que com certeza, a sub-região em estudo não ficará imune, induz, todavia, a 
admitirmos a possibilidade de se vir a verificar uma maior diversificação e complexidade do sistema de 
mobilidades. 
16 Note-se que por atractividade de um concelho se considera a maior ou menor capacidade de captação de 
mão-de-obra residente noutros concelhos. 
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que podemos constatar, a partir da base de dados da mesma, que Santa Maria da Feira 

e Oliveira de Azeméis para além de corresponderem aos concelhos onde trabalha o 

maior número de alunos, são, igualmente, os concelhos onde, maioritariamente, os 

mesmos residem. Para além de que, efectivamente, no caso dos trabalhadores-

estudantes da Escola, apenas para um número residual se verificam fenómenos de 

desfasamento entre os concelhos identificados como local de trabalho e os identificados 

como local de residência. Estes elementos vêm, assim, sustentar a tese preconizada pela 

última publicação a que aqui fizemos referência, que atribui aos referidos concelhos o 

estatuto de relativamente “fechados”, visto a maior parte dos seus residentes aí 

desenvolverem as suas actividades.  

Ainda assim, entre as viagens que têm, igualmente, por destino o concelho de 

Santa Maria da Feira e São João da Madeira é significativa a proporção das que são 

motivadas por razões de ordem profissional, situação que poderá derivar da circunstância 

“de o emprego superar a população residente activa17.” (Revista de Estudos Regionais Nº 

2, Região Norte, 2º semestre de 2002). Por outro lado, verifica-se que Vila Nova de Gaia 

e Espinho constituem as principais fontes de recrutamento de mão-de-obra externa. A 

contiguidade espacial é, pois, um factor a destacar. “Estes concelhos possuem bacias de 

emprego de reduzido alcance geográfico, raramente excedendo os limites dos municípios 

vizinhos.” (idem:16)18.   

 

2.4. Enquadramento e caracterização da estrutura produtiva da região de 
Entre Douro e Vouga 
 

De acordo com os dados publicados em 1991 pelo Ministério do Emprego e da 

Segurança Social o tecido empresarial português é composto por um número de micro-

empresas que duplica o número de pequenas e médias, por outro lado, as grandes 

empresas detêm uma posição meramente residual. Neste sentido, as pequenas e médias 

empresas evidenciam-se enquanto responsáveis pelo maior volume de emprego19.   

                                                 
17 No que concerne às viagens por motivo de compras, os municípios que se destacam são: Matosinhos, 
Porto, Maia, Espinho e Braga, ou seja, aqueles que efectivamente apresentam um perfil tipicamente mais 
urbano.   
18 Situação em que se engloba o concelho de São João da Madeira que, conforme tivemos já oportunidade 
de referir, acolhe um número considerável de trabalhadores de outros concelhos. 
19 Esta situação é radicalmente diferente da que se verificava à data, nos países da União Europeia (UE), 
onde as pequenas e médias empresas e as grandes empresas ocupavam papéis muito idênticos em sede de 
emprego, assumindo, aliás, grande parte das vezes, uma dimensão transnacional e um potencial 
considerável para exercerem controlo sobre os mercados sectoriais. 
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Segundo informações disponibilizadas pelo Centro Distrital de Solidariedade e 

Segurança Social, de 2001, são as empresas de pequena e média dimensão (PME) que 

predominam no Distrito de Aveiro. Com efeito, o número de empresas com mais de 200 

trabalhadores ao serviço é aproximadamente de 1%, enquanto o número daquelas com 

menos de 10, representa cerca de 64% do total, realidade extensiva aos concelhos que 

integram a região de “intervenção prioritária da Escola”, isto é; aos cinco concelhos que 

integram o EDV.  

Relativamente à sub-região em estudo, sem prejuízo de uma imagem 

consensualmente assumida no que concerne à respectiva tradição empreendedora, as 

indústrias aí sedeadas têm revelado fragilidades ao nível de conteúdo tecnológico, redes 

de cooperação entre empresas e entre empresas e instituições, baixa qualificação de 

mão-de-obra, barreiras consideradas significativas à inovação e ao aumento da 

capacidade competitiva. Aliás, segundo um estudo concluído, no ano de 2001, pela 

Fundação Manuel Leão, designado por: “Prioridades para a qualificação dos recursos 

humanos do Entre Douro e Vouga” e em resposta a solicitação da Associação de 

Municípios das Terras de Santa Maria, não obstante a região em estudo se assumir como 

uma das regiões portuguesas e europeias mais industrializadas, as debilidades que a 

caracterizam, relativamente à produtividade e ao rendimento, nivelam-na, 

simultaneamente, a par com as “mais atrasadas”. Ainda de acordo com o referido 

trabalho,  

 
“a especialização em sectores tradicionais (apesar da excepção dos moldes), 
aliada à natureza primária dos mercados de trabalho locais, configuram nesta 
fase da evolução da economia, aberta e globalizada, factores de risco que 
quase ninguém hoje negligencia.” (Azevedo, Joaquim e Fonseca, António, 
2000: 7) 
 

De facto, a um crescimento de oferta industrial e produtiva eminentemente assente 

numa atitude redutora de mimetismo dos modelos existentes, em que a absorção de 

factores inovadores resultantes de processos experimentais cientificamente válidos é 

inexistente ou praticamente nula, associa-se uma nítida ausência de cooperação inter-

empresarial. “Um individualismo tipicamente camponês marca um empresariado saído, 

há poucos anos, do meio rural.” (idem: 7-8)  

Aliás, conforme tivemos oportunidade de referir, em pontos anteriores deste 

trabalho, as empresas capazes de competir numa economia aberta e globalizante serão 

aquelas que forem capazes de inovar, pela criação de novos produtos e pela introdução 

de alterações aos existentes. A qualidade e a rapidez com que forem capazes de o fazer 



Capítulo VI  334 

é, igualmente, da mais elementar importância dada a velocidade com que ocorrem os 

ciclos de vida dos produtos e ainda atendendo a imperativos da concorrência e inovação 

constante. (Martins, 1996:221). A associação de produtos próprios a uma marca que seja 

conhecida pelos consumidores finais é ainda, segundo Dubois (1993), determinante. A 

colocação destes produtos a preços competitivos é, finalmente, outra das condições 

necessárias ao sucesso das empresas. A flexibilidade parece ser, assim, a qualidade 

mais determinante para a sobrevivência das empresas.  

Todavia, e não obstante as PME, teoricamente, configurarem mais potencial para 

suportar o desmantelamento dos paradigmas de produção e organização que se 

encontravam na base do modelo fordista20, visto assentarem em estruturas 

organizacionais eminentemente simples, o que é facto é que, globalmente, em Portugal, 

estas enfermam de particularidades que acabam por esbater, senão mesmo entravar, 

todo e qualquer processo de modernização. De entre as que mais se evidenciam, e que 

em contrapartida, mais desvantagens comportam, refiram-se: a forte dependência 

tecnológica, técnica e financeira relativamente ao exterior; estruturas de produção e 

formas de organização e de gestão dos recursos humanos tradicionais, desfasadas, por 

isso da economia internacional. Saliente-se, ainda, como barreiras ao desenvolvimento e 

ao aumento de competitividade a utilização de uma mão-de-obra intensiva e não 

especializada; falta de técnicos qualificados de nível intermédio; investimento limitado em 

inovação e desenvolvimento e, sobretudo, empresários com falta de visão estratégica e 

actuação sistémica. Constata-se, aliás, com um carácter relativamente insistente, uma 

incompreensível ausência de definição de objectivos específicos, meios e timming 

necessários à respectiva concretização, bem como, nos casos em que possa haver lugar 

a esse tipo de planificação, a sua dependência inequívoca a critérios de natureza 

imediatista e/ou a resultados anteriores em detrimento de factores relacionados com a 

evolução dos mercados em que actuam, isto é; mais sustentada pela experiência anterior 

do que por modelos previsionais desenvolvidos a partir de estudos prospectivos. O 

elemento motor é, pois, o passado e não o futuro, o que numa sociedade produtiva com 

as características da de hoje – globalizante, competitiva e com ciclos de vida de produtos 

cada vez mais curtos – é altamente falível. 

Aliás, a natureza familiar de que se reveste, um número significativo dessas 

empresas, cria, justamente, obstáculos intransponíveis ao nível da liderança, da 

administração e da gestão dos recursos humanos, bem como na definição e adopção das 

                                                 
20 Paradigma das vantagens comparativas assente, fundamentalmente, no custo da mão-de-obra e das 
matérias-primas ou da posse destas e paradigma das economias de grande escala e das grandes empresas. 
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linhas orientadoras, que devem nortear qualquer projecto, com vista à concretização dos 

respectivos objectivos. Inclusive as preocupações incidem quase, exclusivamente, sobre 

as áreas de produção e das vendas, descurando-se, por isso, e de acordo com um 

estudo efectuado pelo IAPMEI, datado de 1992, as áreas da criação e promoção de 

produtos, bem como quaisquer estratégias de marketing no sentido ora da captação, ora 

da fidelização de clientes e ainda quaisquer políticas de selecção, gestão e formação de 

recursos humanos. A própria intervenção em domínios como a gestão de stocks de 

produtos tem-se revelado muito deficitária. De facto, é tão paradigmática a concentração 

de recursos nas áreas da produção e das vendas, como irrelevantes as energias 

canalizadas para o desenvolvimento de actividades relacionadas com research, 

designadamente, com o estudo das necessidades e desejos dos clientes, criação de 

novos produtos ou que, no mínimo, incorporem características diferenciadoras, 

portadoras de efectivo valor acrescentado 

A agravar todo este cenário, que caracteriza, genericamente, o modus operandi das 

PME Portuguesas, os níveis de instrução e qualificação da população residente no 

perímetro dos cinco concelhos que integram a sub-região do EDV são, face à média do 

país, baixas. A percentagem de quadros médios e superiores, assim como a dos 

profissionais altamente qualificados é particularmente escassa na indústria têxtil, indústria 

de madeiras e cortiça e na da construção civil e obras públicas. 21 

 
“o meio empresarial, por formação, tradição e falta de exemplos 
paradigmáticos, labora muito afastado dos discursos científicos e tecnológicos, 
elaborados fora e em instâncias muito distanciadas, por formação e tradição, 
do mundo empresarial local…” (Azevedo, Joaquim e Fonseca, António, 
2000:11-12)  
 

Com efeito, é notória a deficiente articulação entre os universos educativo e 

empresarial com vista ao fomento da criação de externalidades positivas que poderiam, 

inclusive, repercutir-se favoravelmente no desenvolvimento regional e de ordenamento do 

território.  

Considerando que a predisposição e receptividade à mudança, a valoração das 

competências humanas, físicas e materiais, a gestação de processos de elevação dos 

patamares de capital social e cognitivo de inovação regional exigem um vasto conjunto 

de requisitos prévios, por parte da comunidade, autores como Henderson (2000:348 in 

Revista Portuguesa de Estudos Regionais, Nº3, 2003:31) atribuem à política regional 

tradicional fortes responsabilidades num processo em que pouco ou mesmo nada se terá 

                                                 
21 Ver referência sobre estudo realizado pela Faculdade de Economia do Porto (Cap. IV, pág. 239). 
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fomentado com vista a estimular os mecanismos locais de aprendizagem e de inovação 

nas regiões menos favorecidas. 

De facto é, justamente, nas regiões periféricas e menos desenvolvidas onde as 

PME “vertebram o essencial da matriz económica” (Comissão Europeia, 1996: 27 in 

Revista Portuguesa de Estudos Regionais, Nº3, 2003:35) que se verifica um menor 

impacto face a politicas de inovação centradas em actividades de I&D (Inovação e 

Desenvolvimento), isto em virtude da ausência de uma base infra-estrutural 

tecnologicamente adequada, assim como de recursos humanos detentores de 

competências imprescindíveis à respectiva aplicabilidade. Efectivamente, existirá, na 

opinião de autores vários, que têm por objecto de estudo a dinâmica empresarial do país, 

a percepção de que o investimento em novas tecnologias, a adopção de modelos 

diferenciados de produção e de gestão é subaproveitado face à ausência de capacidade 

para retirar desses ditos processos de modernização o potencial de rendibilidade que 

oferecem. A falta de conhecimentos e de receptividade à mudança constituem, assim, 

fortes entraves para a obtenção de um retorno compatível com os recursos empregues 

para o efeito. 

 
“A inovação tecnológica, para surtir efeito, obriga, necessariamente, a um clima 
de inovação noutras dimensões e à existência de um padrão de cultura que 
aceite e promova a mudança social.” (Santos in Revista Portuguesa de Estudos 
Regionais, 2003:31) 
 

Por outro lado, e ainda que tendencialmente se comece a fazer sentir os efeitos do 

aumento da escolaridade e, designadamente, um incremento notável do número de 

indivíduos, teoricamente, não só receptivos, como aptos a promover a mudança, 

Guilherme d’Oliveira Martins (s.d.) coloca a seguinte questão: “Como poderemos 

maximizar as qualificações das pessoas se privilegiarmos as formas e as fórmulas 

rotineiras de produção?”. A corroborar a ideia de que o aumento da escolaridade, 

designadamente, da taxa de escolarização no ensino superior, para ser devidamente 

rentabilizada, pelo sistema produtivo, se deverá fazer acompanhar por uma evolução 

técnica e organizacional deste último, refira-se que uma das conclusões do estudo: “O 

sistema de educação e formação face aos desafios de produtividade e inovação no 

Entre-Douro-e-Vouga” (Universidade de Aveiro:2004), assenta, precisamente, no 

paradigma que preconiza que: “As empresas com pequena dimensão têm dificuldade 

para integrar as novas competências adquiridas pelos seus profissionais.”  

É pois no âmbito deste imbricado universo de barreiras e resistências que a 

absorção ou internalização do produto das descobertas científicas se torna impraticável, 
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o que, naturalmente, se repercute negativamente na capacidade de as converter em 

inovações com impacte positivo sobre o desempenho competitivo das empresas. É 

irrefutável que o ritmo de crescimento económico seria acelerado pela transformação, por 

parte do tecido produtivo, dos progressos científicos em novos produtos e em novos 

processos produtivos, contudo a inexistência de uma eficiente articulação entre estas 

duas comunidades: a académica ou científica e a empresarial ou produtiva - real 

protagonista da dinâmica de inovação - é de facto o primeiro e complexo obstáculo a 

transpor. Efectivamente, e de acordo com Guimarães (1998:80 in Revista Portuguesa de 

Estudos Regionais, Nº3, 2003:30) os efeitos positivos das politicas de inovação 

eminentemente focalizadas na promoção de actividade de I&D verificaram-se, quase que 

exclusivamente, sobre os sectores e empresas mais inovadoras e competitivas, o que 

parece agravar ainda o fosso entre uma minoria de empresas e a grande maioria do 

universo empresarial, já por si pouco sensibilizada para “uma renovação ofensiva dos 

seus parâmetros de competitividade”. As PME, pela falta de receptividade a estímulos 

potenciadores de desenvolvimento e inovação, evidenciam uma notória dificuldade em 

reagir e em se antecipar aos contextos em que interagem. A sua capacidade para 

esbater os efeitos das ameaças e, em contrapartida, para aproveitar as oportunidades 

emergentes no ambiente em que operam fica, desta forma, bastante fragilizada. (Martins, 

1996:222-241; Santos in Revista Portuguesa de Estudos Regionais, Nº3, 2003:29).  

 
“Numa economia portuguesa a sofrer processos de globalização, bem como de 
liberalização do comércio entre a UE e o resto do mundo, o alargamento 
acarretará incidências específicas nas diferentes regiões e provocará “choques 
assimétricos”, nomeadamente na competitividade das especializações 
produtivas dos sectores industriais dominantes na Região do Norte.” 
(CCRN,1998:21) 
 

O elevado grau de industrialização pode ser, assim, considerado como um vector 

determinante para a caracterização deste território, situação, aliás, comum ao distrito de 

Aveiro onde para além dos concelhos que integram a região do EDV, constam vários 

outros, como os que integram o Baixo-Vouga: Murtosa, Ílhavo, Vagos, Anadia, Aveiro, 

Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga, Ovar, Águeda, Oliveira do Bairro, Estarreja e ainda, 

outros fora da referida sub-região, tais como os concelhos da Mealhada, Castelo de 

Paiva e Espinho.  

O contributo do concelho de Santa Maria da Feira no sector secundário é, aliás, 

paradigmático, em virtude de representar mais de 1/5 do total dos trabalhadores e mais 

de ¼ do total das empresas da indústria transformadora do distrito (22,5% e 29,4% 

respectivamente) com 61,2% das empresas ligadas ao sector da madeira e da cortiça.  
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Os concelhos de Águeda, Oliveira de Azeméis e de Santa Maria da Feira (todos 

eles pertencentes ao distrito de Aveiro e os dois últimos à região em estudo) representam 

89,9% das indústrias pertencentes ao sector da indústria do couro e dos produtos do 

couro. Os concelhos de Santa Maria da Feira e Oliveira de Azeméis destacam-se, ainda, 

pela concentração de actividade na indústria metalúrgica de base e de produtos 

metálicos. Aliás, segundo um estudo desenvolvido pela AIDA (2002:14): 

 
“podem distinguir-se no distrito de Aveiro diferentes áreas geográficas de 
especialização industrial que são o resultado da concentração local de 
empresas que partilham a mesma actividade, a mesma força de trabalho e a 
mesma cultura técnica, gerada, na maioria dos casos, por processos de 
crescimento extensivos de imitação.”  
 

Os concelhos que integram a região do EDV obedecem, igualmente, a essa lógica 

de especialização que, de acordo com o referido estudo, predomina no distrito de Aveiro, 

e se desagrega em quatro sub-zonas industriais principais.  

A primeira com um padrão de especialização que se processa, pois, em torno das 

indústrias do couro e dos produtos em couro, (com destaque para a fabricação de 

calçado) e actividades complementares, dos têxteis e da cortiça, concentra-se no norte 

do distrito, incluindo, justamente, os Concelhos de Santa Maria da Feira, São João da 

Madeira e Oliveira de Azeméis, isto é; os concelhos demográfica e economicamente mais 

desenvolvidos da região de EDV. Note-se que o Município da Feira é o principal 

responsável pela produção de mais de metade do output mundial de produtos 

manufacturados de cortiça. No âmbito deste primeiro agrupamento, e ainda segundo a 

mesma fonte, registam-se, igualmente, aglomerações significativas de indústrias de 

fabricação de produtos metálicos, situação que abarca não só os anteriores concelhos (o 

de Santa Maria da Feira mais vocacionado para a produção de ferragens, carrinhos de 

criança, etc., o de São João de Madeira para a produção de componentes de automóveis 

e o de Oliveira de Azeméis direccionado para o fabrico de acessórios de cozinha e 

moldes22), como o de Vale de Cambra que se destaca na produção de equipamentos 

para as indústrias químicas e de alimentação. 

A segunda marcada pelo estabelecimento de várias multinacionais (Philips, Nestlé, 

Yasaki Saltano, Toyota-Salvador Caetano, Dow Portugal, entre outras), produção de 

tapetes, redes e cordas e que inclui os concelhos de Ovar e Estarreja.  

                                                 
22 Sub-especialização, igualmente, comum a Ovar, ainda que este concelho não integre a região de EDV. 
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Uma terceira conotada com os concelhos de Aveiro e Ílhavo composta pela 

indústria cerâmica, mas também alguma diversificação sobretudo no que respeita à 

indústria metalúrgica. Finalmente, uma quarta mais especializada na indústria 

metalomecânica, cerâmica e produção e engarrafamento de vinhos característica dos 

concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Oliveira do Bairro e Anadia. 

Sem prejuízo da relevância da “focagem” acima encetada, atrevemo-nos, todavia a 

admitir que o modelo de agregação dos concelhos que integram o distrito de Aveiro se 

revela, na prática, pouco consistente. Com efeito, a sua comum condição de espaço 

geográfico altamente industrializado, dilui-se ao constatarmos as discrepâncias de 

especialização evidenciadas e a que tivemos já oportunidade de fazer referência. Por 

outro lado, se tivermos em consideração factores geográficos, históricos e culturais, e 

ainda que não tenhamos fomentado qualquer investigação, compatível com essa 

designação, sobre as referidas vertentes, facilmente nos apercebemos que também aqui 

o território correspondente ao distrito se revela altamente heterogéneo. De facto, agrega 

concelhos situados ora no interior do pais e de configuração eminentemente rural, como 

é o caso de Arouca, ora junto à Costa, com uma natural e forte ligação ao mar, como é o 

caso, designadamente, de Ílhavo, Murtosa e Vagos. Atendendo a que o sentido de 

complementaridade, porventura ambicionado, pelos principais agentes de dinamização 

do desenvolvimento económico, (empresas e poder local), dada a diversidade de 

potencialidades de cada um dos concelhos, evidencia baixos níveis de concretização, isto 

atendendo a que os laços de cooperação ou parceria são, tanto quanto pudemos apurar, 

nulos ou inexistentes, passaremos a perspectivar esta abordagem, exclusivamente, ao 

nível da sub-região do EDV onde, efectivamente, se institucionalizaram entidades que 

preconizam promover não só o diagnóstico e a aplicação de estratégias de actuação que 

contribuam para a diluição, senão mesmo para a extinção das debilidades ou fragilidades 

existentes, assim como também para o desenvolvimento do potencial da mesma, e de 

que são exemplo: o GAT - Gabinete de Apoio Técnico de Entre Douro e Vouga, com 

sede em S. João da Madeira, a ADREDV, com sede em Santa Maria da Feira, a 

Associação de Municípios Terras de Santa Maria, sem sede fixa, e mais, recentemente, o 

Conselho Empresarial do Entre Douro e Vouga, sedeado em Oliveira de Azeméis23. Uma 

                                                 
23 Com propósitos distritais de âmbito económico-social conhecem-se no Distrito de Aveiro, a AIDA-
Associação Industrial do Distrito de Aveiro e a AEVA- Associação para a Educação e Valorização de 
Recursos Humanos do Distrito de Aveiro de cujos níveis de intervenção se depreende, todavia, quer a falta 
de sentido de coesão distrital, quer a fragilidade das referidas associações quanto ao objectivo de o 
consolidar. Aliás, na senda desta ideia, em estudo realizado, pela Universidade de Aveiro - circunscrito à àrea 
geográfica designada por Aveiro-Norte - no ano de 2004, concluí-se, a propósito da relação entre os sistemas 
de ensino e de trabalho que existem sérios desajustes temáticos e geográficos: “De um modo geral não são 
visíveis mecanismos de articulação entre estes sub-sistemas, nem ao nível local, nem ao nível central.” 
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abordagem do local com os seus actores e dinamismos próprios como resultado da 

afirmação crescente de ideais de descentralização, territorialização e contratualização, 

que de acordo com Ferreira (2004:61) se trata: 

 
…” de um interesse renovado, pois o fenómeno não é novo, corresponde a um 
ressurgimento do nível local após este ter estado abafado pelo nível nacional-
estatal. O que é novo no período actual é o facto de este fenómeno de 
relocalização ocorrer em simultâneo com a desestruturação do Estado-
providência e, de um modo geral, com o questionamento das instituições 
nacionais-estatais, e com o fenómeno da globalização.” 
 

Como preconiza Porter (1990) a vantagem competitiva de uma região surge 

precisamente da interacção entre actividades produtivas, funcionalmente interligadas e 

territorialmente concentradas, conceito este que, por sua vez, se apoia, fortemente, no 

paradigma de que actividades relacionadas e concentradas numa determinada região 

permitem resultados económicos muito positivos, dadas as sinergias e aumento de 

produtividade que potenciam, ou seja; a relativa diversidade e complementaridade 

existente nas actividades promovidas por uma dada região sugerem relativamente à 

mesma um potencial relacional muito frutuoso, que poderá vir a emergir para o EDV, isto 

considerando as estruturas já criadas e alguns dos projectos, entretanto, concretizados, 

no âmbito das mesmas, com abrangência para os seus cinco municípios24. Em paralelo 

com o paradigma que preconiza que a economia do saber exige unidades económicas 

mais fortes do que aquelas que se conseguem no seio de um estado-nação 

razoavelmente grande, sem as quais não existirá sequer competição, o movimento 

irreversível do regionalismo emerge, de acordo com Porter (1993), com os seus 

organismos de âmbito regional – relativamente aos quais o desenvolvimento de projectos 

em parceria identifica a cultura de uma ideologia do consenso – que superam o nacional 

em vectores estratégicos, tornando a acção deste último progressivamente irrelevante. 

Atendendo a que a malha empresarial de EDV é, essencialmente, composta por 

PME, designadamente, dos seus sectores mais tradicionais, particularidade a que já aqui 

tivemos oportunidade de nos referir anteriormente, facilmente pressuporemos que a 

interrupção e inversão da tendência para a ausência de cooperação e receptividade à 

mudança, com vista à incorporação das externalidades positivas decorrentes de 

processos de inovação, exigirá uma sensibilidade acrescida para a premência em se 

                                                 
24 Note-se a este propósito, que a criação recente das “Áreas Metropolitanas” poderá de alguma forma 
assumir-se como um obstáculo ou, de alguma forma, interromper o processo de consolidação de um conceito 
regional insuficientemente sedimentado ou com reflexos ainda pouco visíveis ao nível prático, isto na medida 
em que os concelhos de Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra ficaram separados dos restantes, os 
primeiros inseridos na Área Metropolitana de Aveiro e os segundos na do Porto. 
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despoletar um conjunto de intervenções consistentes e sobretudo devidamente 

articuladas entre o poder público, as empresas e o sistema de educação/formação, tanto 

ao nível municipal (local), como regional.  

 
“Este paradigma relacional ou associativo de aprofundamento dos padrões de 
competitividade eleva a dinâmica de inovação à categoria de construído social 
e, nesse quadro específico, as politicas de fomento da inovação orientam-se no 
sentido da mobilização, muitas vezes a escalas territoriais relativamente 
circunscritas, da acção e do protagonismo de uma grande variedade de 
agentes económicos e empresariais…” (Santos in Revista Portuguesa de 
Estudos Regionais, Nº3, 2003: 32) 
 

Ainda antes de procedermos a uma apresentação mais detalhada da estrutura 

produtiva do EDV, considerando a apresentação, no ponto 2.1 deste capítulo, da 

densidade demográfica de cada um dos concelhos que integram a sub-região em análise, 

passaremos, através da tabela abaixo, a identificar a dimensão da população activa e, 

dentro desta, a proporção de jovens, ou seja, de indivíduos com idades entre os 15 e os 

24 anos que se encontram já nesse grupo. Poderá aferir-se, com relativa facilidade, que 

efectivamente esta é uma sub-região onde essa relação atinge proporções consideráveis, 

eventualmente devido ao elevado dinamismo empresarial que a caracteriza.  

 
Tabela XV 

Distribuição da população activa e da população empregada, em 2001, por concelho 
População Activa População Empregada 

15-24 anos >24 anos TOTAL 15-24 anos >24 anos TOTAL Concelhos 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Arouca 2307 9,9 8584 7,2 10891 7,7 2103 9,8 8033 7,1 10136 7,5

Oliveira de Azeméis 5881 25,4 31001 26,2 36882 26,0 5510 25,7 29948 26,4 35458 26,3

Santa Maria da 

Feira 11499 49,6 59229 50,0 70728 49,9 10591 49,4 56833 50,1 67424 50,0

São João da 

Madeira 1619 7,0 9924 8,4 11543 8,2 1458 6,8 9455 8,3 10913 8,1

Vale de Cambra 1891 8,2 9673 8,2 11564 8,2 1763 8,2 9277 8,2 11040 8,2

TOTAL do EDV 23197 100,0 118411 100,0 141608 100,0 21425 100,0 113546 100,0 134971 100,0

Fonte: Instituto de Solidariedade e Segurança Social, Departamento de Planeamento e Sistemas de Informação 

 

Por outro lado, na sequência deste dado poder-se-á, de certa forma, compreender 

as motivações subjacentes às elevadas taxas de abandono escolar e baixos níveis de 

escolaridade na sub-região, entre outros fenómenos de menor abrangência, 

designadamente, a percentagem de alunos da Escola, utilizada como case study, 

detentora de estatuto trabalhador-estudante e o desfasamento entre o número de alunos 
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que a frequentam durante o dia e aqueles que a frequentam em horário pós-laboral, 

aspecto, aliás, já evidenciado no ponto anterior do presente capítulo.  

A tabela abaixo (tabela XVI) permite-nos, igualmente, apreender, de forma mais 

nítida, os moldes em que se processa a distribuição da população empregada face aos 

distintos sectores de actividade. 

Em termos globais, a referida tabela permite-nos confirmar que o sector secundário 

se assume como a base económica da sub-região, em análise, correspondendo, 

efectivamente, ao que absorve um maior volume de mão-de-obra, situação para a qual 

contribuem, em particular, os concelhos de Santa Maria da Feira e de Oliveira de 

Azeméis. 

Por outro lado, constatamos, ainda, que o concelho de São João da Madeira é, de 

todos, o que, proporcionalmente, mais pessoas emprega no sector de serviços e que, de 

uma maneira geral, a sub-região em análise apresenta, dado o crescimento populacional 

de que tem sido alvo, um potencial considerável para o desenvolvimento do referido 

sector. 
Tabela XVI 

Distribuição, por concelho, da população empregada por sector de actividade, em 2001 
População Empregada por Sector de Actividade 

Primário Secundário Terciário TOTAL Concelhos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Arouca 1189 34,0 5169 6,3 3778 7,7 10136 7,5

Oliveira de Azeméis 716 20,5 22941 27,9 11801 24,0 35458 26,3

Santa Maria da Feira 892 25,5 41829 50,9 24703 50,2 67424 50,0

São João da Madeira 56 1,6 5853 7,1 5004 10,2 10913 8,1

Vale de Cambra 643 18,4 6425 7,8 3972 8,1 11040 8,2

TOTAL do EDV 3496 100,0 82217 100,0 49258 100,0 134971 100,0

Fonte: Instituto de Solidariedade e Segurança Social, Departamento de Planeamento e Sistemas de 

Informação. 

 

No que respeita ao desemprego e, com base em informação produzida pelo 

Observatório do Emprego e Formação Profissional, para o período entre Janeiro de 2002 

e Maio de 2004, verificamos que a taxa de desemprego mensal do EDV, até Dezembro 

de 2002, ficou sempre abaixo da encontrada para o Continente e para a região Norte de 

Portugal, sendo que a partir daí essa relação se inverte. Por outro lado, constatamos, 

ainda de acordo com a mesma fonte, que os concelhos com menor taxa de desemprego 

mensal, dentro do referido período, foram os de Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra, 

já por outro lado, Santa Maria da Feira é o concelho que apresenta, mensalmente, taxas 

superiores às registadas para a região. 
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Ainda sob uma perspectiva sectorial poderemos constar, a partir da tabela abaixo, 

as seguintes flutuações entre os anos de 1999/2000 e 2000/2001: 
 

Tabela XVII 
Taxas de crescimento do desemprego por sector de actividade 

Sector de Actividade 

Primário Secundário Terciário Abrangência geográfica 

99/00 00/01 99/00 00/01 99/00 00/01 

Arouca -1,2 0,6 -2,9 4,3 -4,6 1,8 

Oliveira de Azeméis -3,0 -3,4 -2,9 2,0 -2,9 -0,6 

Santa Maria da Feira -2,5 -4,2 -2,6 3,1 -2,5 0,5 

São João da Madeira 0,0 0,0 -3,0 2,9 -3,7 1,6 

Vale de Cambra -4,1 -0,6 -1,7 6,7 -2,2 3,6 

Sub-região EDV -2,5 -1,7 -2,7 3,1 -2,8 0,6 

Região Norte -3,2 -1,9 -3,0 6,3 -2,5 1,4 

Portugal -2,5 -2,1 -2,0 3,5 -1,7 1,7 

Fonte: ADREDV, 2005 

 

Sem prejuízo de os sectores secundário e terciário evidenciarem entre os anos 

2000 e 2001 um crescimento inferior ao verificado, em média, no país e na região Norte, 

de acordo com informações disponíveis no Atlas de Empresas Galiza/Norte de Portugal 

(2001:89-91) que nos permite obter uma ampla imagem da região Norte do país e, nessa 

acepção, deter uma perspectiva mais contextualizada da sub-região em estudo, o 

contributo da mesma para o Norte do país, é considerável: 

 
“O sector industrial é representativo sobretudo no Entre Douro e Vouga, no 
Ave e no Tâmega onde acolhe entre 36 e 41% do total de sociedades...A 
importância do sector industrial no emprego gerado pelas sociedades do Ave e 
do Entre Douro e Vouga é de 78%...A indústria concentra cerca de 42% do 
total regional de volume de vendas das sociedades, destacando-se sobretudo 
no Ave e Entre Douro e Vouga onde atinge cerca de 2/3 do volume de vendas 
de cada região.” 

 
Tabela XVIII 

Contributo económico da sub-região do EDV para a região Norte de Portugal 
Sub-região do EDV 

Indicadores Região Norte
Nº % 

Sociedades 70358 6246 8,9 

Empregados 798743 79564 10,0 

Volume de Vendas (MECUs25) 48853 4700 9,6 

Fonte: Atlas de Empresas Galiza/Norte de Portugal, 2001 
 

                                                 
25 Um MECU (Um milhão de ECUs) equivale a 195.760.000 escudos (em1996). 
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A tabela I anexa (pág. 527) permite-nos percepcionar, de forma individualizada, a 

relevância de cada um dos cinco concelhos, que integram a sub-região em estudo, 

passaremos, de seguida, a apresentar o peso relativamente aos itens acima 

identificados, desagregados por sector de actividade. 

Além do mais, e ainda de acordo com a última fonte utilizada, a actividade 

económica das sociedades com sede no concelho de Arouca representa 2% do volume 

de vendas e 3% do emprego da sub-região. As actividades dominantes são as comerciais 

grossistas e de automóveis (36% do volume de vendas concelhio). As indústrias da 

madeira e da cortiça representam 11% do volume de vendas do concelho. Em particular 

a freguesia de Arouca gera um terço do volume de vendas concelhio, seguida de Escariz 

com um contributo de 16%. O comércio por grosso concentra-se nas freguesias de 

Arouca e Escariz e o comércio e reparação de veículos automóveis em Arouca e Chave. 

Sublinhe-se, ainda, a importância dos ramos da madeira e cortiça em Mansores e 

Tropeço e da construção em Burgo e Arouca. 

Por seu turno, Oliveira de Azeméis gera 30% do volume de vendas das sociedades 

sedeadas na sub-região, destacando-se a freguesia de Oliveira de Azeméis que justifica 

cerca de 48% do volume de vendas concelhio. Os ramos económicos mais importantes 

são o comércio por grosso (21% do volume de vendas concelhio), as indústrias 

alimentares e de bebidas (fortemente concentradas em Oliveira de Azeméis) e o fabrico 

de calçado e artigos em couro (bem disseminado, destacando-se São Roque, Oliveira de 

Azeméis, Vila de Cucujães e Santiago da Riba-Ul). Refiram-se, ainda, outros ramos de 

menor importância como o fabrico de artigos de borracha e matérias de plástico 

(destacando-se Oliveira de Azeméis e Cesar) e o fabrico de máquinas e equipamentos 

(sobretudo em oliveira de Azeméis). 

  Destaque-se o contributo do concelho de Santa Maria da Feira que apresenta 

uma actividade económica que se repercute em cerca de 47% do volume de vendas das 

sociedades, sedeadas no Entre Douro e Vouga, sendo os ramos dominantes as 

indústrias da madeira e da cortiça (34% do volume de vendas concelhio) e o fabrico de 

calçado e artigos em couro (16%), para além do comércio por grosso (15%). A actividade 

empresarial encontra-se distribuída por diversas freguesias ao longo das principais vias 

de acesso, destacando-se, por um lado, Mozelos, Lourosa e Santa Maria de Lamas (cuja 

actividade principal é a indústria da madeira e da cortiça) e, por outro lado, Feira, São 

João de Ver e Arrifana onde predomina o fabrico de calçado e artigos em couro. 

No que respeita à actividade empresarial de São João da Madeira esta corresponde 

a 13% do volume de vendas e 16% do pessoal ao serviço das sociedades sedeadas no 
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Entre Douro e Vouga, estendendo-se a sua influência para além dos limites do concelho, 

conforme tivemos já oportunidade de referir. A actividade económica das sociedades é 

dominada pelo fabrico de calçado que justifica cerca de um quarto do volume de vendas 

do concelho e ainda pelo fabrico de veículos automóveis e reboques (um quinto do 

volume de vendas concelhio) e pelo comércio por grosso (17%). Sublinhe-se em 

particular o comércio por grosso de peles e couros responsável por 3% do volume de 

vendas concelhio. 

Por último, em Vale de Cambra estão sedeadas 7% das sociedades que geram 8% 

do volume de vendas do EDV. Sectorialmente destacam-se o fabrico de produtos 

metálicos, gerador de 31% do volume de vendas, o comércio por grosso (23%) e as 

indústrias da madeira e cortiça (8%). Em particular o comércio por grosso de madeira em 

bruto e produtos derivados justifica 17% do volume de vendas total. Espacialmente, as 

freguesias de Vila Chã, onde se concentra o fabrico de produtos metálicos, Codal, onde, 

por sua vez, se destaca o comércio por grosso de madeira em bruto e produtos 

derivados, São Pedro de Castelões e Macieira de Cambra são as que mais contribuem 

para o volume de vendas do concelho: 52%, 28%, 10% e 9%, respectivamente.  

Com vista a uma perspectiva mais nítida da relevância do sector secundário e 

dentro deste, especificamente, da indústria transformadora, nos distintos concelhos que 

integram a sub-região do EDV, apresentamos as tabelas XIX, XX e XXI. 

 
Tabela XIX 

Empresas com sede na região segundo o CAE-rev.2 em 31.12.01 
Concelhos A+B C D E F G H I J K L a Q Total 

Arouca 327 18 307 2 589 581 129 75 25 95 58 2206 

Oliveira de Azeméis 312 9 2094 2 1045 2590 389 110 233 471 265 7520 

Santa Maria da 

Feira 181 6 3620 6 2705 5063 791 218 396 1211 538 14735 

São João da 

Madeira 9 -- 462 1 132 1139 191 37 143 327 175 2616 

Vale de Cambra 160 1 352 2 325 751 150 44 71 140 92 2088 

EDV 989 34 6835 13 4796 10124 1650 484 868 2244 1128 29165 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte, 2002 
 
Legenda dos Códigos de Actividades (CAE Rev.2): 

A – Agricultura, produção animal, caça e silvicultura 
B – Pesca 
C – Indústrias Extractivas 
D – Indústrias Transformadoras 
E – Produção e distribuição de electricidade, de gás e de água 
F – Construção 
G – Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso 
pessoal e doméstico 
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H – Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 
I – Transportes, armazenagem e comunicações 
J – Actividades Financeiras 
K – Actividades Imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 
L – Administração pública, defesa e segurança social obrigatória  
M – Educação 
N – Saúde e Acção Social 
O – Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 
P – Famílias com empregados domésticos 
Q – Organismos internacionais e outras instituições extra-territoriais 

 
 
 

Tabela XX 
Empresas com sede na região segundo a CAE-rev.2 em 31.12.01-Indústria Transformadora 

Concelhos DA DB DC DD DE DF+DG DH DI DJ DK DL DM DN Total

Arouca 33 26 81 57 4 1 3 11 48 8 2 -- 33 307

Oliveira de Azeméis 138 155 1081 106 46 6 45 16 279 101 15 20 86 2094

Santa Maria da Feira 
146 219 650 1826 102 18 23 42 350 51 28 9 156 3620

São João da Madeira 22 67 241 15 29 7 14 1 23 12 2 1 28 462

Vale de Cambra 27 45 29 45 11 3 4 5 127 30 5 -- 21 352

EDV 366 512 2082 2049 192 35 89 75 827 202 52 30 324 6835

Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte, 2002 

 

Legenda dos Códigos de Actividades (CAE Rev.2): 

DA – Indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco 
DB – Indústria têxtil 
DC – Indústria do couro e dos produtos do couro 
DD – Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras 
DE – Indústrias de pasta de papel e cartão e seus artigos; edição e impressão 
DF – Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear 
DG – Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais 
DH – Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas 
DI – Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 
DJ – Indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos 
DK – Fabricação de máquinas e de equipamentos não especificados 
DL – Fabricação de equipamento eléctrico e de óptica 
DM – Fabricação de material de transporte 
DN – Indústrias transformadoras não especificadas  

 

A partir dos dados constantes da tabela XX, pode-se, globalmente, corroborar a 

dinâmica industrial do EDV, designadamente, no âmbito da indústria dos couros e dos 

produtos de couro, dentro da qual se destaca a do calçado e no âmbito da indústria da 

madeira e da cortiça e suas obras, na qual se assume, de forma mais preponderante, a 

da cortiça. Numa óptica de padrão de especialização industrial, a nível concelhio, 

destacamos, em primeiro lugar, a relevância dos municípios de Santa Maria da Feira e de 

Oliveira de Azeméis, o primeiro com um peso de 53,0% de empresas face ao total do 

EDV e o segundo com 30,6%, o primeiro assumindo um papel determinante no caso da 
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indústria da cortiça e o segundo na do calçado26, posição esta que evidencia directa 

correspondência com o contributo dos referidos concelhos em sede de capacidade de 

absorção de postos de trabalho, como, aliás, se afere da tabela abaixo. 

 
Tabela XXI 

Pessoal ao serviço nas sociedades com sede na região segundo o CAE-rev.2 em 31.12.00-Indústria 
Transformadora 

Concelhos DA DB DC DD DE DF+DG DH DI DJ DK DL DM DN Total 

Arouca 98 42 728 255 -- -- 21 -- 32 116 -- -- 119 1411
Oliveira de 
Azeméis 669 945 7682 132 240 26 1764 72 1816 2357 45 1226 918 17892
Santa Maria da 
Feira 833 1189 9862 9379 1339 268 185 1036 2113 694 94 122 1401 28515
São João da 
Madeira 165 1062 4224 -- 191 104 546 -- 678 64 -- -- 2158 9192
Vale de Cambra 195 111 69 -- -- 25 53 17 1683 1112 140 -- 109 3514
TOTAL do EDV 1960 3349 22565 9766 1770 423 2569 1125 6322 4343 279 1348 4705 60524

Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte, 2002 
 
Legenda dos Códigos de Actividades (CAE Rev.2): 
DA – Indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco 
DB – Indústria têxtil 
DC – Indústria do couro e dos produtos do couro 
DD – Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras 
DE – Indústrias de pasta de papel e cartão e seus artigos; edição e impressão 
DF – Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear 
DG – Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais 
DH – Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas 
DI – Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 
DJ – Indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos 
DK – Fabricação de máquinas e de equipamentos não especificados 
DL – Fabricação de equipamento eléctrico e de óptica 
DM – Fabricação de material de transporte 
DN – Indústrias transformadoras não especificadas  
 

Todavia, e sem prejuízo do contributo do referido sector, designadamente, para a 

absorção de um considerável número de indivíduos no mercado de trabalho e, nessa 

acepção, das repercussões económicas e sociais positivas que continua a evidenciar, 

conforme podemos, aliás, aferir a partir da análise dos dados constantes na tabela acima, 

são já detectáveis alguns sinais que, claramente, indiciam o previsível esgotamento do 

modelo industrial baseado na utilização de mão-de-obra intensiva, responsável pelas já 

aqui referidas formas de urbanização “extensiva”, consistindo, justamente, o crescimento 

da taxa de indivíduos desempregados, dado o sucessivo encerramento de empresas, um 

dos mais evidentes27.  

                                                 
26 O escoamento do produto resultante destas actividades ocorre, fundamentalmente, em países da UE, 
designadamente, a Espanha, a Alemanha e a França. A nível extra comunitário o destino das exportações é 
essencialmente os EUA. (ADREDV, 2005:106). 
27 Refira-se, a este propósito, que dadas as baixas qualificações “destes” desempregados, a reinserção no 
mercado de trabalho fica, num contexto económico-social já por si difícil, ainda mais comprometida, situação 
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A tendência verificada na UE tem vindo, de facto, a indiciar uma redução global do 

emprego industrial, acompanhada de uma outra no sentido de uma reestruturação inter-

sectorial, isto é; perdas absolutas e relativas em alguns, como é o caso do têxtil e do 

calçado e crescimento relativo e absoluto noutros e de que é exemplo o sector do papel e 

edições de publicações. 

Efectivamente, esta distribuição configura uma situação de risco crescente, isto 

tendo em conta que se prevê que no sector da cortiça se continue a experimentar, no seu 

processo de reorganização, “alguma deslocalização no sentido de aproximação das fases 

produtivas iniciais relativamente aos locais de extracção da matéria-prima”, (ADREDV, 

2005:25) – mas também na sequência das pressões de que virá a ser alvo face a 

objectivos de reordenamento urbano e resolução de problemas ambientais – (idem:44) e 

que, por outro lado, no âmbito da indústria de couros e da indústria têxtil se sinta, de 

forma mais incisiva, a concorrência de países, designadamente, de leste, isto é; de 

mercados com capacidade de produção a custos mais reduzidos, designadamente, pelo 

recurso a mão-de-obra mais barata. Por último, também o sector metalúrgico se encontra 

gravemente ameaçado pela concorrência chinesa e alemã, esta última na sequência da 

instalação de empresas na Europa de Leste. De acordo com Gonçalves (2000), na UE a 

redução do emprego industrial, verificada entre 1992 e 1997, tem resultado da 

conjugação de processos de desindustrialização que terão conduzido ao encerramento 

de empresas, com reestruturação industrial, em termos organizacionais e tecnológicos. 

Em contrapartida, o crescimento do denominado terciário, através da expansão das 

actividades do Estado e dos serviços prestados aos particulares e às empresas, assume 

um protagonismo considerável no processo de redistribuição global dos sectores 

económicos que tem vindo a ocorrer desde os anos 70. O sector dos serviços e em 

particular dos serviços prestados às empresas e aos particulares, integrados ou não na 

esfera da denominada economia social, de que fazem parte os serviços de proximidade, 

apresenta-se como um espaço económico potencialmente gerador de empregos. 

Ainda assim, tal não significa, de forma nenhuma, que o caminho a adoptar seja o 

do abandono da indústria: 

 
“É a indústria e só ela que determina a competitividade nos mercados 
mundiais…Os Serviços são em grande medida criadores subordinados de 
emprego: 30% dos seus empregos dependem directamente da actividade 
industrial, ao passo que o inverso é apenas de 6%...ter-se-á que apoiar a 
Indústria Transformadora, garante dos equilíbrios externos, cuja produtividade 

                                                                                                                                                    
para a qual o estudo realizado pela Universidade de Aveiro (2004), alertava, em particular, dada a ameaça 
que se fazia sentir sobre uma das maiores multinacionais do distrito (Yasaki Saltano). 
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constituí a principal fonte de desinflação e de aumento do poder de 
compra.”(Delmas, 1993 in CCRN, 1998:28)” 
 

Por outro lado, detecta-se, através das conclusões apuradas no âmbito de estudos 

realizados pela actual CCDR-N-Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Norte, que a região Norte do país tem oferecido oportunidades restritas de emprego 

para os mais habilitados em determinadas áreas, questão que, de acordo com a mesma 

fonte, é de complexa resolução atendendo, essencialmente, a que: 

 
“O equilíbrio de mercado depende, por um lado, do grau de sofisticação e 
complexidade das empresas que necessitam daqueles serviços e, por outro 
lado, da capacidade empresarial das instituições que poderão fornecer esses 
serviços. Trata-se de duas vertentes da mesma realidade e que não poderão, 
quer em termos de diagnóstico, quer em termos de formulação de medidas de 
política, ser tratadas de forma individual e dissociada.” (CCRN, 1998:77) 

 

 

2.5. Identificação do sistema de ensino e formação 
 

2.5.1. População escolar 
 

Ainda que, como resultado da atractividade populacional, o número de crianças que 

acede anualmente ao sistema escolar não tenha decrescido ao ritmo de outras regiões, a 

sub-região do EDV tem enfermado de um abandono escolar precoce, resultante por um 

lado, da forte capacidade de absorção por parte do mercado de trabalho local, situação a 

que já tivemos oportunidade de fazer referência, e por outro, devido a razões de ordem 

sobretudo cultural dado que “neste território ainda é maioritário o número de agregados 

familiares onde só o trabalho produziu o nível de vida almejado…” (Azevedo, Joaquim e 

Fonseca, António 2000:10) 

Com efeito, se procedermos a uma análise do número de jovens residentes no país, 

desagregado por grupos etários e, seguidamente, o relacionarmos com a respectiva 

frequência escolar, poderemos extrair, muito rapidamente, entre outras, porventura, as 

seguintes ilações: 

De acordo com dados publicados pela CCDR-N, em Dezembro de 2003, a região 

Norte é de todas as que possui o maior número de população residente entre os 3 e os 5 

anos de idade (41,4%), porém é, igualmente a que apresenta uma mais baixa taxa de 

pré-escolarização (53,8%), sendo que no caso particular de EDV essa taxa representava, 

em 2001, 60,8%, o que denota um considerável acréscimo em 10 anos, dado que em 

1991 essa percentagem era de apenas 49,7. 



Capítulo VI  350 

Se até aos 14 anos de idade a taxa de escolarização da região Norte e, 

especificamente, da sub-região de EDV é comparável à do Continente (com 99,2 para o 

grupo 10-11 anos contra os 99,3 do continente e com 96,9 para o grupo dos 12-14 anos 

contra os 97,5 do Continente), a partir destas idades a taxa de escolarização do Norte 

começa a distanciar-se dos valores do resto do país, tendência que se repercute, muito 

particularmente, no EDV. Note-se que aqui o grupo etário entre os 15 e os 17 anos já só 

apresenta uma escolarização de 76,4% e no grupo seguinte, ou seja, com idades 

compreendidas entre os 18 e os 23, apenas 34,5% frequenta a escola. 

Aliás, dentro do grupo etário: 15-17 apenas as NUT’S do Tâmega, Ave e Cávado 

apresentam valores inferiores ao do NUT de EDV28, situação que tende a agravar-se com 

o grupo etário entre os 18 e os 23, em que apenas as NUTS do Tâmega e Ave se situam 

em níveis inferiores aos da NUT em estudo, ou seja, à da região em que se localiza a 

Escola observada. 

Da mesma forma, e ainda de acordo com os resultados apurados pela CCDR-N, no 

que respeita à taxa líquida de escolarização no ensino superior, ou seja, à relação entre o 

número de alunos do grupo etário 18-23 a frequentar o nível de ensino compatível com o 

mesmo, ou seja, bacharelatos e licenciaturas, o Norte, Alentejo e Algarve são as regiões 

que apresentam piores resultados. Por outro lado, dentro da região Norte com resultados 

mais fracos do que a NUT de EDV, só mesmo, uma vez mais, as NUTS do Ave e do 

Tâmega. Ainda no que respeita à taxa líquida de escolarização no ensino superior, dentro 

da NUT de EDV, e de acordo com a mesma fonte, o concelho que apresenta melhores 

resultados, entre os cinco que a constituem, é o de São João da Madeira com 27,1% e o 

que apresenta piores é o de Arouca, com 17,7%.  

Por último, e ainda a confirmar esta tendência nada favorável à região em estudo, 

as taxas de conclusão do 9º ano, 12º ano, e do ensino superior, no grupo etário com 

idades compreendidas entre os 25 e os 29 anos no Norte do país são inferiores às do 

Continente, por outro lado, a sub-região de EDV encontra-se abaixo dos valores 

encontrados para o Norte do país e dentro desta região apenas o Ave e o Tâmega 

apresentam resultados mais baixos. Na NUT do EDV apenas 44.7% do total dos 

indivíduos do grupo etário 25-29 anos tem o 9º ano concluído; 28,7% o 12º ano e 12,1% 

o ensino superior29. Como podemos constatar, a partir dos dados constantes na tabela 

                                                 
28 Ainda que contudo, seja a NUT em que a variação entre 1991e 2001 se tenha verificado mais positiva 
(34,9%). 
29 Resultados que, em contrapartida, nos permitem aferir que a Escola observada apresenta um público-alvo 
de dimensão considerável. 
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abaixo, este último valor é inferior ao encontrado para a região Norte, que, por seu turno, 

apresenta uma diferença de cerca de quatro pontos percentuais face ao Continente. 

 
Tabela XXII 

Taxa de conclusão do ensino superior (grupo etário: 25-29 anos), por região (2001) 
Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Continente 

14,2% 16,0% 25,4% 13,7% 15,4% 17,9% 

Fonte: CCDR-N, 2003:43 

 

De facto, a concentração de mais baixos valores situam-se a norte do rio Tejo e, 

genericamente, numa agregação ao nível de NUTS III, no Pinhal Interior Sul, Tâmega, 

Entre Douro e Vouga e Oeste30.  

Todavia, este é um cenário que tem sido alvo de melhorias como aliás, o comprova 

a diferença do número de habitantes cujo nível de ensino atingido era o 1º ciclo do ensino 

básico, entre 1991 e 2001, (de 48% para 37%) e o reforço, no mesmo período, da 

proporção daqueles que atingem o secundário (de 7% para 13%) ou o ensino superior 

que ascende de 4% para 9%. (Revista de Estudos Regionais. Região Norte, Nº1, 

2002:27) Aliás, o número de indivíduos que chegam a frequentar os níveis de ensino 

superior e secundário, durante o referido período, mais do que duplica. (CCDR-N, 2003) 
 

Tabela XXIII 
Percentagem de indivíduos, com 15 ou mais anos de idade, que atingiram pelo menos o ensino secundário 

 
Espaços Geográficos 

 
Total 

Portugal 32,4% 

Norte 27,4% 

Minho-Lima 23,1% 

Cavado 28,1% 

Ave 22,7% 

Grande Porto 37,4% 

Tâmega 15,7% 

Entre Douro e Vouga31 23,6% 

Douro 22,4% 

Alto Trás-os-Montes 22,7% 

Fonte: Revista de Estudos Regionais Nº 1, 1º 

semestre 2002, Região Norte 
 

                                                 
30 Em termos concelhios Lisboa, Coimbra e Porto ocupam as três primeiras posições, seguida de municípios 
sede de distrito, facto a que não será alheia a localização de estabelecimentos universitários, tais como: 
Évora, Beja, Bragança, Vila Real, Viseu e Guarda. 
31 Destaque-se que dentro do EDV, o concelho que apresenta valores mais elevados aliás, ao nível do 
Grande Porto, Braga, Vila Real, Bragança e Viana do Castelo, além do próprio Porto, é o de São João da 
Madeira. 
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Incidindo, agora, em particular, sobre a sub-região em estudo e analisando a 

frequência dos diferentes níveis de ensino, por concelhos, obtemos os valores constantes 

da tabela XXIV, os quais nos permitem aferir que o concelho de Santa Maria da Feira 

corresponde ao que tem maior peso de alunos matriculados em qualquer um dos níveis 

de ensino, evidenciando no caso da Educação Pré-escolar, 1º ciclo e 2º ciclo cerca de 

50%, em cada um. No caso do ensino secundário ministrado no âmbito das Escolas 

Profissionais e do Ensino Superior o referido concelho é o único aliás que apresenta 

alunos matriculados, circunstância que se deve ao facto de ser o único a dispor do 

correspondente tipo de escolas. De resto, o segundo lugar é ocupado para todos os 

níveis por Oliveira de Azeméis, excepto no caso do ensino secundário para o qual São 

João da Madeira aparece com uma percentagem superior, o que poderá indiciar alguma 

mobilidade de alunos de outros concelhos. 
 

Tabela XXIV 
Alunos matriculados, por concelho e níveis de ensino, em estabelecimentos públicos e particulares 

Ensino Básico 
Concelhos Educação 

Pré-Escolar 
1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

Ensino 
secundário 

Escolas 
profissionais 

Ensino 
superior 

  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Arouca 451 6,0 1264 8,9 614 8,0 1040 9,0 653 7,5 --  --  
Oliveira de 
Azeméis 1734 23,2 3522 24,9 1802 23,5 2530 21,9 1456 16,7 --  --  
Santa Maria da 
Feira 3796 50,7 6955 49,1 3763 49,0 5478 47,3 3488 40,0 128 100,0 711 100,0
São João da 
Madeira 849 11,3 1310 9,2 823 10,7 1479 12,8 2305 26,4 --  --  
Vale de 
Cambra 653 8,7 1117 7,9 670 8,7 1050 9,1 823 9,4 --  --  
TOTAL do 
EDV 7483 100,0 14168 100,0 7672 100,0 11577 100,0 8725 100,0 128 100,0 711 100,0

Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte, 2002 

 

Através da tabela abaixo (tabela XXV), poderemos dimensionar o número de jovens 

distribuídos, pelos distintos níveis de ensino, nas sub-regiões da região Norte do país e 

da região Norte face ao Continente.  
 



Capítulo VI  353 

Tabela XXV 
Relação percentual entre o número de alunos matriculados, por níveis de ensino, nas sub-regiões do Norte e 

desta última face ao continente 

Ensino Básico 
Sub-Região / Região 

Educação 

Pré-

Escolar 
1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

Ensino 

secundário 

Escolas 

profissionais 

Ensino 

superior 

Grande Porto/Norte 32,7 31,9 32,2 31,8 36,1 35,0 61,8 

Tâmega/Norte 13,7 18,1 17,3 15,5 11,4 8,1 1,8 

Douro/Norte 3,7 5,6 5,9 6,2 6,4 9,5 6,8 

Alto Trás-os-

Montes/Norte 5,2 4,7 5,2 5,9 7,2 6,6 7,5 

Ave/Norte 13,5 14,8 14,7 14,6 12,9 14,0 2,7 

Cávado/Norte 13,2 11,7 11,5 12,1 12,1 11,8 15,5 

Minho Lima/Norte 6,2 5,7 5,8 6,3 6,5 13,9 3,3 

EDV/Norte 8,8 7,4 7,5 7,6 7,4 1,1 0,6 

Norte/Continente 38,3 41,0 41,1 40,4 34,6 36,1 30,8 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte, 2002 

 

2.5.2. Recursos educativos 
 

No que respeita à distribuição dos recursos educativos, isto é, à localização das 

estruturas físicas vocacionadas à leccionação dos diferentes níveis de ensino, numa 

lógica de racionalização da relação entre as necessidades locais e regionais e a 

afectação dos respectivos equipamentos, parece-nos que a mesma se encontra bastante 

desfasada, isto na medida em que é notório o desequilíbrio da relação entre o volume da 

população residente e o número correspondente de estabelecimentos. Aliás, a evidente 

tendência para a concentração de habitantes em freguesias integradas em cidades, e 

que podemos confirmar a partir das tabelas que se seguem, sugere-nos face às 

inevitáveis consequências daí resultantes, como sejam, todas aquelas que possam advir 

do sobre-dimensionamento da população escolar, relativamente ao número de 

equipamentos disponíveis, a necessidade de se perspectivar a planificação de atribuição 

de novos recursos em determinadas regiões, sub-regiões, concelhos e freguesias e, 

porventura, desafectação de outros, em função da evolução da população residente e 

dentro desta, especificamente, da população em idade escolar32.   

Destaque-se, a propósito da tabela abaixo (tabela XXVI) a concentração de 

habitantes nas freguesias situadas em cidades e a desproporção entre o número de 

equipamentos situados no âmbito das mesmas (Freguesias Integradas em Cidades) e o 

                                                 
32 Sustentada, ainda, no prévio desenvolvimento de estudos prospectivos sobre as oscilações demográficas 
(saldo migratório e saldo natural) previstas para as áreas geográficas em causa. 
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total de equipamentos disponíveis nas restantes freguesias (Número de Freguesias). 

Veja-se a título de exemplo, e de acordo com os dados apresentados para a educação 

pré-escolar, a desproporção que se verifica entre o total de habitantes das 189 

freguesias, integradas em cidades da região Norte de Portugal com equipamentos pré-

escolares - onde se concentra, portanto, mais de 40% da população que reside no total 

das freguesias - e o número total de freguesias (1.413), da região Norte de Portugal, que 

dispõem de estabelecimentos destinados ao referido nível de ensino. Tais desequilíbrios 

indiciam uma sobrelotação dos referidos equipamentos fisicamente localizados nas 

freguesias integradas em cidades, com todas as repercussões que essa situação implica, 

tais como, grupos demasiado extensos, falta de capacidade para proporcionar mais 

atenção a cada aluno, escassez de recursos físicos e materiais, entre outras, que 

poderão à partida, produzir efeitos negativos sobre o sucesso escolar dos alunos, mas 

também porventura em alguns casos, suscitar a saída de crianças e jovens das 

freguesias e dos concelhos onde os referidos efeitos patenteiem maior visibilidade 

(sobretudo quando provenientes de classes sociais que percepcionem o sucesso escolar 

e o capital cultural como “prioridades de vida” para a descendência). 

No caso das freguesias integradas em cidades com estabelecimentos de ensino de 

nível secundário, a referida relação ascende a perto dos 80%33. 

                                                 
33 Quanto ao nível de ensino superior e ainda que a proporção de habitantes das freguesias integradas em 
cidades corresponda a cerca de 87% dos habitantes do total das freguesias em que se encontram sedeados 
os respectivos estabelecimentos de ensino, o número das primeiras corresponde a 71,9% do total das 
segundas, ou seja, a localização dos respectivos estabelecimentos de ensino ocorre, fundamentalmente, em 
freguesias integradas em cidades. 
Por outro lado, a este nível, as dificuldades subjacentes à deslocação da população-alvo parecem-nos 
diluídas, dada a faixa etária a que a mesma corresponde, isto é; tendo em conta que se trata de um grupo já 
relativamente autónomo que tanto pode recorrer aos transportes públicos, para efectuar as deslocações 
casa/trabalho-escola e escola-casa, como utilizar o seu próprio meio de transporte. 
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Tabela XXVI 
Distribuição de equipamentos de ensino públicos e privados, por freguesia, na região Norte de Portugal 

Níveis de 

Ensino 

Freguesias 

equipadas (1) 

Freguesias 

equipadas 

integradas em 

cidades 

(2) 

Número total de 

habitantes 

(3) 

Número 

total de habitantes 

das freguesias 

integradas em 

cidades (4) 

Proporção do 

número de 

habitantes  (5): 

(4)/(3) 

Educação 

Pré-Escolar 
1.413 189 3.437.026 1.438,389 41,8 

Ensino Básico 1º 

ciclo 
1.944 199 3.659.159 1.464.239 40,0 

Ensino Básico 2º 

ciclo 
436 107 2.093.506 1.205.394 57,6 

Ensino Básico 3º 

ciclo 
305 105 1.973.223 1.195.093 60,6 

Ensino Secundário 159 80 1.353.078 1.030.847 76,2 

Ensino Superior 57 41 623.157 541.448 86,9 

Fonte: Carta de Equipamentos e Serviços de Apoio à população, Região Norte, 2002 
 

Quanto à distribuição de equipamentos de ensino públicos e privados, na sub-

região de EDV, e analisando esta relação na perspectiva da quantidade de freguesias 

que detêm recursos ao nível de educação pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico, 

secundário e superior, obtemos os seguintes resultados: 
 

Tabela XXVII 
Distribuição de equipamentos de ensino públicos e privados por freguesias do EDV 

Níveis de 

Ensino 

Freguesias 

equipadas (1) 

Freguesias 

equipadas 

integradas em 

cidades (2) 

Número total de 

habitantes (3) 

Número total de 

habitantes 

das freguesias 

integradas em 

cidades (4) 

Proporção do 

número de 

habitantes (5): 

(4)/(3) 

Educação 

Pré-Escolar 

74 12 272.849 90.800 33,3 

Ensino Básico 1º 

ciclo 

79 12 273.980 90.800 33,1 

Ensino Básico 2º 

ciclo 

28 8 161.166 79.194 49,1 

Ensino Básico 3º 

ciclo 

23 8 151.422 79.194 52,3 

Ensino Secundário 8 5 71.647 56.885 79,4 

Ensino Superior 4 3 31.619 27.029 85,5 

Fonte: Carta de Equipamentos e Serviços de Apoio à População, Região Norte, 2002 
 

A um nível mais desagregado poderemos, através da tabela II anexa (pág. 528), 

percepcionar como se processa essa distribuição em cada um dos concelhos. 
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Com base na tabela abaixo (tabela XXVIII), podemos, genericamente, constatar que 

a distribuição dos equipamentos educativos na sub-região do EDV é muito deficitária, o 

que nos permite equacionar a existência de dois tipos de graves desfasamentos: o 

primeiro entre a dimensão da população-alvo do sistema educativo e os respectivos 

recursos, o segundo, - que ainda que menor, igualmente, considerável - entre  a 

dimensão da população escolar e esses mesmos recursos. 

Com efeito, após a análise da mesma, conclui-se que a sub-região de EDV é, 

inclusive, a que apresenta, face ao conjunto das sub-regiões da região Norte do país, 

valores percentuais mais baixos no que respeita a estabelecimentos de ensino nos níveis 

básico (1º ciclo), secundário e superior e escolas profissionais. Nos restantes níveis, e 

ainda que não ocupe a última posição, apresenta somente melhores resultados no pré-

escolar, face às sub-regiões do Alto-trás-os-Montes e Minho-Lima e no 2º e 3º ciclos do 

ensino básico, face ao Minho-Lima.    

 
Tabela XXVIII 

Relação percentual entre o número de estabelecimentos de ensino público e privado disponíveis nas sub-
regiões do Norte e o Norte; o EDV e o Norte e desta última face ao Continente 

Ensino Básico 
Sub-Região / Região 

Educação 

Pré-

escolar 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

Ensino 

secundário

Escolas 

profissionais 

Ensino 

superior 

Grande Porto/Norte 24,6 14 22,1 33,3 34,4 32,5 57,4

Tâmega/Norte 16,1 17,9 16,8 13,3 11,1 9,3 4,2

Douro/Norte 11,2 13,9 10,9 7,7 10,1 9,3 4,2

Alto Trás-os-

Montes/Norte 

8,3 17,7 13,2 8,1 9,7 6,9 12,7

Ave/Norte 12 10,9 10,7 12 9,7 15,1 5,3

Cávado/Norte 11,8 9,6 10 10,5 10,1 9,3 6,3

Minho Lima/Norte 6,7 9 7,3 7,3 8,7 16,2 7,4

EDV/Norte 8,9 6,6 8,5 7,5 5,8 1,1 2,1

Norte/Continente 39,4 41,3 38,7 34,4 32,5 38,7 30,5

Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte, 2002 
 

De acordo com o Anuário Estatístico da Região Norte, 2002, o número total de 

estabelecimentos da sub-região do EDV encontra-se distribuído, a nível concelhio, de 

acordo com a tabela abaixo: 
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Tabela XXIX 
Número de estabelecimentos de ensino públicos e privados disponíveis na sub-região do EDV 

Ensino Básico 

Concelhos 

Educação 

Pré-

escolar 
1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

 

Ensino 

secundário 

 

Escolas 

profissionais 

Ensino 

superior 

Arouca 17 48 11 3 1 -- -- 

Oliveira de Azeméis 50 57 9 9 2 -- -- 

Santa Maria da Feira 111 89 12 14 3 1 2 

São João da Madeira 13 11 2 6 5 -- -- 

Vale de Cambra 32 41 11 3 1 -- -- 

TOTAL do EDV 223 246 45 35 12 1 2 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte, 2002 
 

Naturalmente, que se tivermos em linha de conta esta distribuição de recursos 

educativos face à forma como a mesma se processa no Continente, identificamos para a 

sub-região do EDV e, muito particularmente, no que respeita às Escolas Profissionais, 

estabelecimentos de Ensino Superior e mesmo Secundários, valores irrisórios, o que no 

primeiro caso corresponde a 0,5%, no segundo a 0,7% e no terceiro a 1,9%, surgindo-

nos, em contrapartida, maior oferta nos níveis de ensino Pré-Escolar, no 2º, 1º e 3º Ciclos 

do ensino Básico, com 3,5%, 3,3%, 2,8% e 2,6%, respectivamente, embora também esta 

de reduzida expressão.   

As últimas tabelas, com que pretendemos enriquecer esta análise, permitem-nos, 

aliás, confirmar a percepção dos desajustamentos entre a oferta educativa e o número de 

indivíduos a frequentar o sistema (tabela XXX), mas, sobretudo, entre os equipamentos 

disponíveis, por níveis de ensino, correspondentes aos diferentes grupos etários e a 

população-alvo (tabela XXXI)34.   

De acordo com a tabela XXX, que nos permite operacionalizar o confronto entre o 

número de alunos matriculados, em cada nível de ensino, elemento facultado pela 

CCDR-N, e o total de estabelecimentos disponíveis no EDV, informação constante da 

tabela XXIX, facilmente poderemos constatar que o rácio mais fragilizado, na sub-região 

em estudo, se situa ao nível do ensino secundário com uma média de 727 alunos por 

estabelecimento, enquanto que a mesma relação para o Norte do país é de 575 e para o 

Continente de 54135.  

                                                 
34 Esta realidade é ainda agravada pela circunstância de a população-alvo do sistema educativo, 
designadamente, a partir do ensino básico constituir um grupo muito superior ao que lhe corresponde em 
termos etários, isto devido às elevadas taxas de abandono escolar; aos baixos níveis de qualificação da 
população residente no EDV, fenómenos a que já tivemos oportunidade de aludir no inicio do tratamento 
deste ponto. 
35 Desequilíbrio para o qual contribui, em particular, o concelho de Santa Maria da Feira. 
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Por outro lado, e com base nos dados facultados através da mesma tabela, o 

número de alunos por estabelecimento de ensino superior é muito inferior no EDV ao 

mesmo número para o Norte de Portugal e para o Continente (356 alunos por 

estabelecimento contra 1.277 e 1.266, respectivamente), isto sem prejuízo de a este nível 

esta sub-região contar, à data, com a existência de duas instituições de ensino, ambas de 

perfil politécnico e legitimadas, através dos cursos professados, para a concessão do 

grau de bacharel e de licenciado. 

 
Tabela XXX 

Relação entre o número de alunos matriculados, por níveis de ensino, e o respectivo número de 
estabelecimentos de ensino 

Níveis de 

Ensino/Concelho 
Arouca 

Oliveira 

Azeméis 

Stª. Maria 

da Feira 

São João 

da Madeira 

Vale de 

Cambra 
EDV Norte Continente 

Pré-escolar 27 35 34 65 20 34 34 35 

Ensino básico (1º 

ciclo) 

26 62 78 137 27 58 52 53 

Ensino básico (2º 

ciclo) 

56 200 314 412 61 170 194 183 

Ensino básico (3º 

ciclo) 

347 281 391 247 350 331 327 279 

Ensino secundário 653 728 1.163 461 823 727 575 541 

Ensino Superior -- -- 356 -- -- 356 1.277 1266 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte, 2002 

 

Tais resultados poder-nos-iam remeter para a conclusão que o EDV, para no 

mínimo estar ao nível do Norte do país, precisaria de dispor de mais estabelecimentos, 

no caso do ensino secundário, e que no caso do ensino superior se encontraria numa 

situação privilegiadíssima, quer relativamente ao Norte do país, quer relativamente ao 

Continente. Todavia, os dados constantes da tabela XXXI - que respeitam à relação entre 

o número de jovens em idade escolar, em função do nível de ensino a que efectivamente 

correspondem os diferentes grupos etários, (informação igualmente disponibilizada pela 

CCDR-N) -, permitem-nos matizar esta percepção. Com efeito, se o rácio do EDV 

relativamente ao nível de ensino secundário continua mais elevado que o valor 

encontrado, quer para o Norte do país, quer para o Continente, o que significa que se 

todos os jovens residentes, nesta sub-região, com idades entre os 15 e os 17 anos 

frequentassem o nível de ensino correspondente, a média de alunos por estabelecimento 

era de 949 alunos, contra os 750 do Norte do país e os 589 do Continente, no caso do 

ensino superior esse rácio atinge valores exorbitantes por comparação com os 

encontrados para o Norte do país e para o Continente (12.678 alunos por 
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estabelecimento contra os 3.646 do Norte e os 2.814 do Continente). Se o gap entre os 

alunos matriculados no ensino secundário e o número de alunos com idades entre os 15 

e os 17 anos é considerável, o que indicia abandono escolar e/ou insucesso escolar 

(retenções em níveis anteriores), o gap entre os alunos matriculados no ensino superior e 

o número de alunos com idades entre os 18 e os 23 é brutal, o que indicia abandono e 

insucesso escolares e provavelmente, ainda, uma considerável mobilização de jovens 

para estabelecimentos de ensino superior localizados fora da região em estudo, 

eventualmente por desconhecimento da existência das instituições aí sedeadas, 

deficiente diversificação da sua oferta, quer quanto ao perfil, quer às áreas e cursos que 

abrange ou ainda por questões que se prendem com a hipótese de estigma, por nós 

colocada, relativamente ao ensino superior politécnico. 

 
Tabela XXXI 

Relação entre o número de jovens residentes com idade escolar (população-alvo dos diferentes níveis de 
ensino) e o respectivo número de estabelecimentos de ensino 

Níveis de 

Ensino/Concelho 

 

Arouca 
Oliveira 

Azeméis 

Stª. Maria 

da Feira 

São João 

da Madeira 

Vale de 

Cambra 
EDV Norte Continente 

Pré-escolar 49 47 45 55 22 43 49 47 

Ensino básico (1º 

ciclo) 

24 56 73 84 26 52 46 46 

Ensino básico (2º 

ciclo) 

53 182 281 258 52 148 168 157 

Ensino básico (3º 

ciclo) 

328 296 369 130 293 299 297 244 

Ensino secundário 1.139 1.434 1.809 17736 1.068 949 750 589 

Ensino Superior -- -- 6.179 -- -- 12.678 3.646 2.814 

Fontes: CCDR-N/Anuário Estatístico da Região Norte, 2002 

Assim sendo, poder-se-á considerar que a oferta por parte do sistema educativo, 

face à dimensão e características da população-alvo, na sub-região do EDV, evidencia 

um nível satisfatório de cobertura dos níveis pré-escolar e básico, e, neste último 

sobretudo no âmbito do 2º ciclo. De acordo com esta última tabela, o ensino secundário 

e, particularmente, o ensino superior apresentam, de facto, um número de indivíduos, por 

estabelecimento, consideravelmente superior à média encontrada para o Norte do país e 

ainda mais elevada face à média do Continente. Neste sentido, a dimensão da oferta 

educativa destes últimos, quando analisada em relação ao volume de população 

residente com idades compatíveis com a frequência de cada um dos níveis (tabela XXXI), 

é, de facto, escassa. 

                                                 
36 Confrontando as tabelas XXX e XXI, rapidamente se conclui que São João da Madeira tem vindo a captar 
alunos de outros concelhos, designadamente, de Santa Maria da Feira e de Oliveira de Azeméis. 
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Refira-se, ainda, a existência de uma única Escola Profissional, conducente a grau 

de nível 3, situada tal como as duas instituições de ensino superior no Concelho de Santa 

Maria da Feira e uma outra escola tecnológica, situada no Concelho de Vale de Cambra, 

conferente de grau nível 4.  

No que respeita à oferta de formação profissional esta ocorre no Centro de 

Formação Profissional de Rio Meão (Concelho de Santa Maria da Feira) por gestão 

directa e no Centro de Formação Profissional da Indústria da Cortiça (CINCORK), 

também situado em Santa Maria da Feira; Centro de Formação Profissional da Indústria 

do Calçado (CFPIC), em São João da Madeira e no Centro de Formação Profissional da 

Indústria Metalúrgica e Metalomecânica (CENFIM), com núcleos no Porto e Oliveira de 

Azeméis37.   

A frequência do ensino tecnológico e profissional ao representar cerca de 1,6% do 

total da frequência do ensino secundário, quando a média nacional é de, sensivelmente, 

6,8%, indicia, que de facto, a oferta do EDV, em termos de ensino tecnológico e 

profissional, é insuficiente38. Resta, contudo, questionar se o aumento da oferta, a este 

nível, se repercutiria em valores superiores de frequência ou se, pelo contrário, se 

continuaria a verificar a preferência por áreas de ensino mais vocacionadas para 

percursos escolares longos conducentes a diplomas de ensino superior. Com efeito, a 

procura ao nível do ensino secundário incide, maioritariamente, sobre formações da área 

Científico-Natural, seguida da Económico-social e Humanidades.  

Paralelamente à acção dos centros de formação profissional, os centros 

tecnológicos39, enquanto instituições privadas não lucrativas que fornecem serviços 

públicos, intervêm sectorialmente visando o desenvolvimento das capacidades técnicas e 

tecnológicas dos distintos sectores a que dizem respeito. (ADREDV, 2002:24-31) 

 

 

                                                 
37 Centros de formação profissional de gestão participada. 
38 Ainda que segundo o estudo realizado por Joaquim Azevedo e António Fonseca (2000:11) “o fluxo 
formação de base – qualificação profissional - emprego, arquitectado sem constrangimentos, de modo fluído, 
e com qualidade, em vários níveis sequenciais, parece ser o percurso educativo melhor acoplado aos desejos 
da generalidade das famílias, dos empregadores e dos próprios adolescentes (como uma via de formação 
profissional mais motivadora)”. 
39 Financiados por instituições públicas, associações industriais e empresas. 
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Nota final 
 

É irrefutável o relevante contributo da sub-região do EDV para o índice global de 

desenvolvimento identificado para a região Norte e, por essa via, para a posição que esta 

ocupa no panorama nacional. Com efeito, considerando que o referido indicador 

corresponde ao conjunto dos resultados de índices parciais como a demografia, saúde e 

assistência social, educação e cultura, rendimento, emprego e actividade económica, é 

de facto inquestionável o “peso” que a sub-região evidencia em sede de dinâmica de 

emprego e actividade económica. Refira-se, ainda, a este propósito a vitalidade de 

concelhos como São João da Madeira que se situa, a par do Porto, Braga, Vila Nova de 

Gaia, Maia e Matosinhos, no grupo dos que apresentam maior índice global de 

desenvolvimento. Note-se, a este propósito, que de acordo com conclusões apuradas por 

Fonseca (in Revista de Estatística, 2º Quadrimestre, 2002: 13-47), a região Norte é a 

segunda região do país com um índice global de desenvolvimento mais elevado, sendo o 

índice da “saúde e assistência social” aquele que, no conjunto, se afigura mais debilitado 

e, por conseguinte, o que se afigura menos estruturante para o valor encontrado. 

Sem prejuízo do que acabamos de afirmar, a referida sub-região destaca-se, em 

contrapartida, negativamente, no índice da educação e cultura no âmbito do qual haverá, 

porventura, muitos equilíbrios a repor, designadamente, no que respeita às taxas de 

abandono escolar, aos níveis de escolarização da população residente e rácios de 

alunos/estabelecimento de ensino no nível de ensino secundário, entre outros, que 

obrigariam, necessariamente, ao desenvolvimento de estudos prospectivos, para cada 

nível de ensino, mas sobretudo a uma eficiente articulação entre si, isto para que no 

âmbito da intervenção do Estado ou a um nível, porventura, mais descentralizado se 

possam vir a encetar os esforços necessários à correcção de disfuncionalidades com 

óbvias e graves repercussões para o desenvolvimento local e regional.  

 

Como refere Santos:  

 
“…um dos problemas nucleares que se torna curial atacar prende-se com o 
facto de estes espaços territoriais deprimidos serem tipicamente afectados por 
capacidades muito limitadas de aprendizagem que são a verdadeira causa da 
sua anemia económica e, nesse sentido, o principal foco de intervenção pública 
deve basear-se na promoção de dinâmicas alargadas, inclusivas e interactivas 
de aprendizagem colectiva e de reorganização institucional.” (in Revista 
Portuguesa de Estudos Regionais, Nº3, 2003:38) 
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Neste sentido, se por um lado os baixos níveis de desemprego e a abundância de 

uma população jovem, assim como a dinâmica empresarial, sugerem, para esta região, 

um considerável potencial económico-social, e, portanto, a distinguem, claramente, dos 

ditos “espaços territoriais deprimidos”, por outro as elevadas taxas de abandono escolar 

precoce, geradoras de consecutivos desajustamentos e, porventura, exclusões sociais, a 

prossecução de uma política de recrutamento de mão-de-obra barata, intensiva e 

desqualificada, a inexistência de espaços de intersecção entre o sistema de ensino-

aprendizagem e o tecido empresarial, designadamente, pelo fraco investimento em 

investigação científico-tecnológica, agravado, ainda, pela ausência de espírito de 

cooperação inter-empresarial, sugerem que a Escola, dada a sua abrangência 

predominantemente regional, por um lado, e a vocação eminentemente 

profissionalizante, por outro, a que se associam objectivos de actualização/reciclagem de 

activos, - com vista a uma sistemática adequação dos formandos à incessante 

mutabilidade do mercado de trabalho -, apresenta um considerável potencial para, em 

articulação com outros agentes, com capacidade de intervenção local e regional, impedir 

ou travar um processo de “atrofiamento” económico. De facto, o contexto presente indicia 

que as mudanças politicas e sociais dependem cada vez menos de um quadro normativo 

do que da acção colectiva como resultado de esforços concertados entre os actores 

locais, em torno de objectivos comuns e convergentes, ainda que estas não se 

promovam ao arrepio da intervenção que o poder central tem no processo. (Prata, 

2004:183) 

Atendendo a que o conceito de desenvolvimento regional é indissociável do seu 

potencial endógeno e do fomento de actividades coerentes com o meio local, a Escola 

superior, utilizada para este estudo, parece não só ter vindo a ocupar um papel 

socialmente relevante, convicção que tentaremos confirmar no âmbito do Capítulo VII do 

presente projecto de investigação, como poderá vir a assumir, no futuro, sobretudo se 

corrigir algumas das suas principais insuficiências, um desempenho ainda mais 

determinante na recuperação de percursos escolares interrompidos – note-se, a este 

propósito, que os níveis de população activa, com idades entre os 15 e os 24 anos, 

indiciam ausência de disponibilidade para a frequência de outras Escolas fora da região, 

sobretudo em horários “diurnos”, - o que se poderá repercutir na melhoria do índice 

parcial educação e cultura e, consequentemente, na qualificação dos recursos humanos 

da região. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO VII – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 
 

 

Nota Introdutória 
 

 

O presente capítulo corresponde ao culminar de um processo, enquanto conjunto 

de etapas susceptíveis de viabilizar um confronto entre o quadro teórico de referência 

esboçado e o corpo de hipóteses a validar. 

Com base num estudo de caso, através da escolha de uma Escola de ensino 

superior de tipo politécnico, e recorrendo, predominantemente, à técnica dos 

questionários, no âmbito do presente capítulo, perspectivamos identificar se a escolha do 

ensino superior politécnico se apresenta, relativamente aos quatro substratos analisados: 

alunos, diplomados, professores e entidades empregadoras/acolhedoras, condicionada 

por constrangimentos, designadamente, económico-sociais e, por outro lado, se este se 

assume relevante enquanto agente responsável pela mobilidade social ascendente dos 

indivíduos e enquanto indutor de desenvolvimento económico-social, em particular, das 

regiões do país em que se encontra, fisicamente, disponível. 

Neste sentido, procuramos, ao longo do referido estudo, detectar, a origem social 

dos substratos estudados - ou, no caso das entidades empregadoras/acolhedoras, a sua 

dimensão, no seu sentido mais lato, - eventuais relações entre o tipo de escolhas 

escolares efectuadas, no âmbito do ensino secundário, o grau de sucesso do trajecto 
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escolar percorrido e, ainda, o tipo de motivações que terão impulsionado a tomada de 

decisão ou a opção pela Escola observada, entre um conjunto de opiniões e atitudes, 

enquanto indicadores de predisposição para a acção, que, de alguma forma, nos 

permitam apreender e qualificar, - ainda que conscientes das limitações que um estudo 

de caso comporta, dadas as especificidades próprias de cada Escola e do meio sobre o 

qual intervém, - as representações sociais construídas em torno do Ensino Superior 

Politécnico, em Portugal. 

Finalmente, os comentários desenvolvidos, com base nos resultados apurados, na 

sequência do tratamento de dados efectuado, obedecem, pois, ao propósito de sustentar 

a tese que preconiza - e sem prejuízo de a opção tomada por alunos, diplomados e 

professores poder ter, globalmente, correspondido a uma escolha balizada por factores, 

como sejam: o capital económico e cultural da família de origem e o grau de sucesso 

escolar no trajecto percorrido, que ora assumem uma natureza objectiva, ora subjectiva, 

dado que, neste último caso, podem ter, simultaneamente, assumido uma dimensão mais 

psicossociológica, enquanto fenómenos responsáveis por um outro que podemos 

considerar de refreamento de expectativas - que a sua existência tem sido determinante 

para o aumento do nível de habilitações dos jovens residentes na região; para a atracção 

e fixação de indivíduos no seio da mesma, como factor impulsionador do processo de 

desenvolvimento e modernização das empresas e para o progresso generalizado da 

região que a Escola perspectiva, prioritariamente, servir, ou seja; a região de Entre Douro 

e Vouga (EDV), atrás caracterizada.  

Com o recurso a entrevistas - realizadas junto de informadores privilegiados, 

escolhidos de entre diplomados e empregadores - como técnica que vem potenciar os 

resultados apurados a partir dos questionários encetados, procurou-se, 

fundamentalmente, captar, com maior acuidade, a eventual interferência das 

representações sociais construídas em torno de um tipo de Escola com raízes no antigo 

ensino médio de cariz, acentuadamente, profissionalizante e de carácter regional. Para o 

efeito, aprofundaram-se questões já colocadas nos questionários e formularam-se novas, 

tendo-se considerado as respectivas respostas para a análise e apuramento das 

conclusões abaixo apresentadas, dentro, naturalmente, dos enquadramentos entendidos 

como mais adequados, para cada caso. 

Relativamente ao conjunto de indivíduos que, efectivamente, respondem aos 

questionários, este subdivide-se da seguinte forma: 235 alunos; 208 diplomados, 32 

professores e 42 Entidades Empregadoras/Acolhedoras (Empresas), o que em termos 

percentuais corresponde a 59% do total dos alunos (398); 19% do total dos diplomados 
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(1111); 68% do total dos professores (47) e a 39% do total das empresas (107), do que 

se afere que o grupo dos professores é o que se encontra melhor representado e, em 

contrapartida, o dos diplomados o mais sub-representado.  

Com vista a possibilitar um conhecimento mais aprofundado dos substratos 

analisados, designadamente, no que respeita à relação que os alunos e diplomados têm 

com a Escola, passaremos de seguida – e antes mesmo de iniciarmos uma 

caracterização sócio-demográfica - a fornecer alguns dados que nos permitem construir 

uma ideia da forma como estes se distribuem, face aos domínios científicos leccionados 

no âmbito da mesma, no caso dos alunos e dos diplomados; ano que frequentam, no 

caso dos alunos; e ano de conclusão, no caso dos diplomados. 

 
 
 
I. Caracterização dos inquiridos 
 
 

1. Domínios de Formação: Alunos e Diplomados 
 

 

De acordo com os resultados apurados, e conforme se pode constatar a partir dos 

dados constantes da tabela I, verificamos que os domínios científicos mais 

representados, no caso dos alunos, são os da Contabilidade e os da Gestão de 

Empresas, num total de 60,9%, os quais integram a Área Científica das Ciências 

Empresariais, relativamente à qual tivemos oportunidade de constatar, no âmbito do 

Capítulo VI, concretamente, no que respeita à caracterização da Escola, tratar-se da Área 

Científica com mais procura, isto por analogia com a Área das Ciências da Comunicação 

e a Área das Tecnologias ou seja; com as restantes Áreas ministradas no âmbito da 

Escola. 

Tendo em conta que o Curso de Engenharia da Produção e Manutenção Industrial 

não tem quarto ano, dado conferir somente grau de bacharel, os alunos encontram-se, 

grosso modo, equilibradamente representados. Sem prejuízo de se não detectarem, pois, 

grandes desfasamentos, o 1º e o 3º ano são aqueles em que se verificou maior 

participação, com cerca de 28,1% e 27,2% de respostas, respectivamente. 
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Tabela I 
Distribuição dos Alunos em função do Domínio Científico e Ano que frequentam 

Ano 

1º 2º 3º 4º TOTAL Domínio Científico 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Contabilidade 15 22,7 21 38,9 18 28,1 18 35,3 72 30,6 

Gestão de Empresas 24 36,4 14 25,9 16 25,0 17 33,3 71 30,2 

Marketing e Relações 

Públicas 
17 25,8 12 22,2 23 35,9 8 15,7 60 25,5 

Informática de Gestão 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 15,7 8 3,4 

Engenharia da Prod. e 

Manut.Ind. 
10 15,2 7 13,0 7 10,9 0 0,0 24 10,2 

Total 66 100,0 54 100,0 64 100,0 51 100,0 235 100,0 

 
 

Relativamente aos diplomados, que respondem aos questionários enviados, e de 

acordo com os dados constantes da tabela II, estes correspondem, maioritariamente, aos 

domínios da Contabilidade e do Marketing e Relações Públicas, o que se no caso do 

primeiro corresponde, proporcionalmente, ao curso com maior procura e frequência na 

Escola, no caso do segundo se poderá ficar a dever a uma maior predisposição, para o 

preenchimento de questionários, na sequência de uma maior sensibilidade quanto à 

funcionalidade desta técnica, porventura, não tanto como via para a confrontação de 

teorias, - através de um quadro de hipóteses, entretanto, formulado -, mas antes porém, 

enquanto meio privilegiado para a auscultação de necessidades do mercado e, assim 

sendo, com vista à concepção de ofertas e/ou estratégias de comunicação mais eficazes 

ou, ainda, ao desenvolvimento de produtos susceptíveis de dar resposta a necessidades 

latentes ou, mesmo, a novas necessidades, relacionando-se, pois, esta receptividade 

com a interiorização de uma “cultura” própria, mais favorável à participação neste tipo de 

“processos de auscultação”. 

No âmbito do referido substrato encontramos diplomados desde o ano lectivo de 

1992/93 a 2003/04. Dentro deste período, as percentagens mais significativas 

correspondem a diplomados em 1999/2000, 2000/01 e 2001/02, regra a que não 

obedecem os diplomados em Engenharia da Produção e Manutenção Industrial, em 

virtude de terem concluído o seu curso nos anos lectivos de 1997/98 e 1998/99. 
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Tabela II 
Distribuição dos Diplomados por Domínio Científico e Ano Lectivo em que concluíram o curso 

Domínio Científico 

Gestão de 

Empresas  
Contabilidade

 Marketing e 

Relações 

Públicas 

Informática 

de Gestão 

Engenharia 

da Produção 

e 

Manutenção 

Industrial 

Total Ano Lectivo  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1992/1993 1 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5

1993/1994 2 3,9 1 1,3 1 1,6 0 0,0 0 0,0 4 1,9

1994/1995 2 3,9 0 0,0 4 6,3 0 0,0 0 0,0 6 2,9

1995/1996 1 2,0 2 2,6 5 7,9 0 0,0 0 0,0 8 3,8

1996/1997 2 3,9 5 6,5 5 7,9 1 8,3 0 0,0 13 6,3

1997/1998 2 3,9 2 2,6 8 12,7 0 0,0 1 20,0 13 6,3

1998/1999 3 5,9 8 10,4 9 14,3 1 8,3 1 20,0 22 10,6

1999/2000 10 19,6 15 19,5 9 14,3 0 0,0 0 0,0 34 16,3

2000/2001 7 13,7 12 15,6 5 7,9 3 25,0 0 0,0 27 13,0

2001/2002 6 11,8 10 13,0 6 9,5 5 41,7 0 0,0 27 13,0

2002/2003 3 5,9 6 7,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 4,3

2003/2004 1 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5

NS/NR (A.L.) 11 21,6 16 20,8 7 11,1 2 16,7 3 60,0 39 18,8

NS/NR (D.C.)   0,0  0,0 4 6,3  0,0  0,0 4 1,9

Total 51 100,0 77 100,0 63 100,0 12 100,0 5 100,0 208 100,0

 

 

2. Caracterização socio-demográfica: Alunos, Diplomados e Professores 
 

2.1. Dados Pessoais 
 
2.1.1. O Género 

 
De entre o número total de respondentes e no âmbito do substrato dos alunos, de 

acordo com os dados constantes da tabela III, verificou-se uma percentagem de 

respostas relativamente superior por parte de indivíduos do sexo feminino (51,1%), 

relativamente à percentagem de indivíduos do sexo masculino (48,9%). 

No que respeita aos diplomados, também, neste caso, o maior volume de respostas 

é obtido por parte de indivíduos do sexo feminino, correspondendo a 54,8% do total, em 

contraposição a 45,2% de respostas, recolhidas junto dos representantes do sexo oposto. 
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Já por seu turno, considerando o grupo dos professores da Escola observada, o 

maior volume de respostas provém de indivíduos do sexo masculino com 53,1% de 

respostas, contra 46,9%, recolhidas junto de professores do sexo feminino1. 

 
Tabela III 

Distribuição dos Alunos, Diplomados e Professores, por Género 
Alunos Diplomados Professores Total 

Género 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Masculino 115 48,9 94 45,2 17 53,1 226 47,6 

Feminino 120 51,1 114 54,8 15 46,9 249 52,4 

Total 235 100,0 208 100,0 32 100,0 475 100,0 

 
 

2.1.2. O Grupo Etário 
 

No grupo dos alunos que respondem ao questionário, e de acordo com os valores 

apresentados na tabela IV, a maior parte, ou seja; 53,6% concentra-se na faixa etária 

entre os 21-25 anos. A considerável distância situa-se o número daqueles que 

apresentam idades abaixo dos 20 anos, correspondendo a 25,1% dos alunos, seguido 

dos que integram o intervalo de idades entre os 26 e os 30, com 14,0% e, por fim, as 

faixas etárias compreendidas entre os 31 e os 35 e os 36 e os 40, com 3,0% cada. Com 

idades superiores a 41 anos encontramos apenas 1,3% dos alunos.  

Os dados evidenciados, de alguma forma, contrariam o pressuposto de que os 

frequentadores da Escola correspondem a grupos etários distintos daquele que, 

classicamente, corresponde ao do público-alvo do nível de ensino superior (18-24). 

Quanto aos diplomados, o escalão etário com maior expressão é o dos 26-30 anos, 

com um peso de 49,0%, seguido, muito embora a considerável distância, pelo escalão de 

idades 31-35, com 28,4% e em terceiro lugar, o intervalo de idades entre os 21 e os 25 

anos, com 13,9% dos diplomados. A partir dos 36 anos, apenas encontramos 8,7% dos 

diplomados.  

De uma maneira geral, e de alguma forma, também, contra o esperado, os 

diplomados integram faixas etárias baixas para o estatuto de que se encontram imbuídos, 

confirmando, para anos transactos, e à semelhança do que se verifica à data de 

                                                 
1 Constata-se que a distribuição dos respondentes, por género, corresponde, no caso dos diplomados e dos 
professores, à distribuição dos substratos pela referida variável, isto é; verifica-se nestes dois casos 
coincidência entre a proporção de respostas por parte do género feminino e do masculino com o peso que 
cada um representa para o total de cada grupo. A contrariar esta situação, identificamos o caso dos alunos 
em que a maior percentagem de respostas se obteve por parte de indivíduos do sexo feminino, quando o 
grupo é composto por 53% de indivíduos do sexo masculino, o que, considerando que os questionários foram 
entregues, nas salas, no início de aulas, se poderá eventualmente atribuir ao factor “assiduidade às aulas “, 
ou seja; à possibilidade de as alunas serem mais assíduas do que os alunos. 
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realização do presente estudo, uma frequência da Escola por parte de públicos mais 

jovens do que era suposto, isto face à ideia comummente veiculada por funcionários da 

Escola (pessoal docente e não docente) de que o grupo dos alunos corresponderia, 

globalmente, a indivíduos com trajectos escolares interrompidos devido à necessidade ou 

desejo de acederem a experiências profissionais e obterem proventos próprios. 

No grupo dos professores, a distribuição é muito heterogénea. Com efeito, ainda 

que a faixa etária entre os 36 e os 40 anos, seja a que corresponde a um número 

superior de respondentes e que no caso são 31,3%; a classe de idades que se situa 

imediatamente antes, ou seja; entre os 31 e os 35 incluí 25,0% dos professores; a que se 

situa entre os 41 e os 45; 18,8%. Nos topos das classes consideradas, isto é; a partir dos 

45 anos, 15,6% e entre os 21 e os 30 anos encontramos 9,4% dos professores, do que 

se depreende que, globalmente, o corpo de docentes é relativamente jovem, como, aliás, 

seria de prever, dado o número de anos da Escola e, fundamentalmente, a prioridade 

atribuída, no âmbito dos processos de recrutamento, a indivíduos a exercer outras 

actividades.  
Tabela IV 

Distribuição dos Alunos, Diplomados e Professores, por Grupos Etários 
Alunos Diplomados Professores Total 

Grupos Etários 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

<20 59 25,1 0 0,0 0 0,0 59 12,4 

21-25 126 53,6 29 13,9 1 3,1 156 32,8 

26-30 33 14,0 102 49,0 2 6,3 137 28,8 

31-35 7 3,0 59 28,4 8 25,0 74 15,6 

36-40 7 3,0 9 4,3 10 31,3 26 5,5 

41-45 2 0,9 7 3,4 6 18,8 15 3,2 

>45 1 0,4 2 1,0 5 15,6 8 1,7 

Total 235 100,0 208 100,0 32 100,0 475 100,0 

 
2.1.3. O Estado Civil 

 
Quanto ao estado civil dos substratos analisados, de acordo com os valores 

apresentados na tabela V, a maior parte dos alunos, ou seja; 83,0% são solteiros, 

contrariando-se, assim, a percepção transmitida por funcionários e professores de que 

um número considerável tem já família constituída. Já no que respeita aos diplomados e 

professores, a maior parte deles são casados. Efectivamente, do conjunto dos 208 

diplomados, 58,2% são casados e do conjunto dos 32 professores, 84,4% são, 

igualmente, casados, confirmando-se, assim, com os referidos valores, o clássico 

comportamento de constituição de família somente após a concretização de outras 
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etapas de cunho individual, como sejam: a conclusão de um curso de nível superior e a 

obtenção de colocação no mercado de trabalho.  
 

Tabela V 
Distribuição dos Alunos, Diplomados e Professores, por Estado Civil 

Alunos Diplomados Professores Total 
Estado Civil 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Solteiro 195 83,0 79 38,0 3 9,4 277 58,3 

Casado / União de facto 35 14,9 121 58,2 27 84,4 183 38,5 

Divorciado / Separado de facto 5 2,1 7 3,4 2 6,3 14 2,9 

NS / NR 0 0,0 1 0,5 0 0,0 1 0,2 

Total 235 100,0 208 100,0 32 100,0 475 100,0 

 

2.1.4. O Concelho de Residência  
 

No que respeita à questão relativa ao concelho de residência antes da frequência 

do curso na Escola, ou, no caso dos professores, antes da leccionação, de acordo com 

os dados constantes na tabela VI, constatamos que tanto alunos, com um resultado que 

atinge os 30,6%, como diplomados com 28,4% e professores com 31,3%, identificaram, 

como resposta mais frequente o concelho de Santa Maria da Feira, isto é; o concelho 

onde se encontra sedeada a Escola estudada. O concelho de Oliveira de Azeméis 

assume a segunda posição para os alunos e para os diplomados, com 18,7% e 17,8%, 

respectivamente, logo seguida de Ovar, no caso dos alunos e de S. João da Madeira, no 

caso dos diplomados, com 13,6% no caso dos primeiros e 10,6% no caso dos segundos, 

valores que se vêm a manter, sensivelmente, durante a frequência na Escola, no caso 

destes dois grupos. Já, por seu turno, no caso dos professores, os concelhos de 

residência, mais identificados, logo imediatamente a seguir a Santa Maria da Feira, antes 

e durante a leccionação na Escola, são os de Vila Nova de Gaia, com 18,8% (antes) e 

15,6% (durante), de respostas, respectivamente, e o Porto com 15,6% (antes) e 12,5% 

(durante). 

Face aos referidos resultados, é o carácter regional da Escola, no seu sentido 

estritamente clássico, ou seja; enquanto Escola apostada em, primordialmente, servir a 

região do Entre Douro e Vouga, que se poderá confirmar. Por outro lado, destacamos a 

importância de concelhos como Ovar, sobretudo no caso dos alunos, o que, de alguma 

forma lhe acrescenta, uma vocação geográfica que poderíamos classificar mais distrital, e 

Sever de Vouga que, por seu turno, a par do concelho de Arouca – este último integrado 

no âmbito do EDV – lhe reforça a sua função enquanto agente de promoção do ensino e 

da cultura nas regiões mais a interior do país. 
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Analisando a questão dos concelhos de residência numa perspectiva evolutiva 

considerada, globalmente, para os alunos, diplomados e professores, constatamos que o 

número de indivíduos, a residir no Concelho de Santa Maria da Feira, sofreu uma 

variação positiva, durante a frequência/leccionação na Escola, face ao número verificado 

antes dessa situação ocorrer, correspondendo a um crescimento na ordem dos 4% no 

caso dos alunos; 7% no caso dos diplomados e 9%, no caso dos professores. Já por sua 

vez, os concelhos de Arouca, Espinho, Porto e “outros concelhos”, evidenciam oscilações 

negativas provocadas, no caso de Arouca, pela saída de alunos e diplomados, no caso 

de Espinho pela saída de alunos, diplomados e professores, no caso do Porto pela saída 

de alunos e professores e, por último, no caso dos “outros concelhos” pela saída de 

indivíduos que integram os grupos dos alunos e o dos diplomados, mas com um carácter 

muito mais vincado pela saída de diplomados.  
 

Tabela VI 
Distribuição dos Alunos, Diplomados e Professores, por Concelho: antes e durante a frequência/leccionação 

na Escola 
Antes Durante 

Alunos Diplomados Professores Total Alunos Diplomados Professores Total Concelhos 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Santa Maria da 

Feira 72 30,6 59 28,4 10 31,3 141 29,7 82 34,9 74 35,6 13 40,6 169 35,6

S. João da Madeira 18 7,7 22 10,6 2 6,3 42 8,8 20 8,5 23 11,1 0 0,0 43 9,1

Oliveira de Azeméis 44 18,7 37 17,8 2 6,3 83 17,5 45 19,1 37 17,8 2 6,3 84 17,7

Vale de Cambra 18 7,7 14 6,7 0 0,0 32 6,7 19 8,1 14 6,7 0 0,0 33 6,9

Arouca 11 4,7 12 5,8 0 0,0 23 4,8 9 3,8 10 4,8 0 0,0 19 4,0

Vila Nova de Gaia 2 0,9 11 5,3 6 18,8 19 4,0 2 0,9 11 5,3 6 18,8 19 4,0

Espinho 9 3,8 5 2,4 2 6,3 16 3,4 7 3,0 4 1,9 1 3,1 12 2,5

Ovar 32 13,6 14 6,7 1 3,1 47 9,9 36 15,3 15 7,2 2 6,3 53 11,2

Porto 3 1,3 0 0,0 5 15,6 8 1,7 1 0,4 0 0,0 4 12,5 5 1,1

Outro 15 6,4 29 13,9 2 6,3 46 9,7 10 4,3 14 6,7 2 6,3 26 5,5

NS / NR 11 4,7 5 2,4 2 6,3 18 3,8 4 1,7 6 2,9 2 6,3 12 2,5

Total 235 100,0 208 100,0 32 100,0 475 100,0 235 100,0 208 100,0 32 100,0 475 100,0

 

Na medida em que não era de todo possível identificar o concelho de residência 

após a frequência/leccionação na Escola, no caso dos alunos e professores, isto em 

virtude de os referidos processos se encontrarem ainda em curso, recolhemos esta 

informação única e exclusivamente para os diplomados (tabela VII), do que apuramos 

que Santa Maria da Feira, ainda que não apresente uma oscilação tão positiva como na 

relação anterior (antes/durante), com sensivelmente menos 1 valor percentual, evidencia, 

na relação antes/depois, um crescimento na ordem dos 5%. No mesmo sentido, ainda 

que em menores proporções, identificamos os concelhos de Ovar com uma variação de 
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2% e Oliveira de Azeméis e Porto, com 1%, porventura por se tratarem, de entre os 

elencados, aqueles que oferecem maiores oportunidades de emprego, o primeiro em 

virtude de albergar um conjunto significativo de empresas multinacionais, os segundos 

por serem mais urbanos e com maior oferta, em sede de emprego, em sectores de 

actividade mais atractivos como o do comércio e o dos serviços.  
 

Tabela VII 
Distribuição dos Diplomados, por Concelho: antes, durante (a frequência da Escola) e actual 

Antes Durante Actual 
Concelhos 

Nº % Nº % Nº % 

Santa Maria da Feira 59 28,4 74 35,6 69 33,2 

S. João da Madeira 22 10,6 23 11,1 22 10,6 

Oliveira de Azeméis 37 17,8 37 17,8 39 18,8 

Vale de Cambra 14 6,7 14 6,7 14 6,7 

Arouca 12 5,8 10 4,8 8 3,8 

Vila Nova de Gaia 11 5,3 11 5,3 12 5,8 

Espinho 5 2,4 4 1,9 3 1,4 

Ovar 14 6,7 15 7,2 18 8,7 

Porto 0 0,0 0 0,0 2 1,0 

Outro 29 13,9 14 6,7 20 9,6 

NS / NR 5 2,4 6 2,9 1 0,5 

Total 208 100,0 208 100,0 208 100,0 

 

Face aos resultados encontrados, podemos, efectivamente, concluir que a Escola 

proporcionou uma mobilidade geográfica, particularmente, favorável ao concelho em que 

a mesma se encontra, fisicamente, instalada. Além do mais, e não obstante a 

impossibilidade prática de, para o caso dos alunos e dos professores, se verificar se os 

efeitos dessa mobilidade se mantêm, mesmo após a conclusão do curso ou a cessação 

da relação de trabalho, a análise desenvolvida junto do substrato dos diplomados indicia 

que se trate de um fenómeno de carácter persistente, isto é; perdurável para além do 

hiato de tempo que corresponde à relação com a Escola, o que nos permite, de facto, 

admitir que esta evidencie capacidade para, não só, atrair indivíduos de outros 

concelhos, inclusive, com um nível de habilitações e estatuto sócio-profissional 

considerável, de que são exemplo os professores, como também para a respectiva 

fixação, com todos os efeitos positivos que este produz do ponto de vista económico, 

social e cultural, pelo que nos parece legítimo afirmar que o Ensino Superior Politécnico 

se assume, ao nível local, como um relevante agente de dinamização social e, nessa 

perspectiva, com potencial para sustentar uma politica de desenvolvimento regional mais 

equilibrada. 
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2.2. Dados Familiares 
 

2.2.1. O Grau de Instrução do “Pai”, “Mãe” e “Cônjuge” 
 

Relativamente ao nível de habilitações do “pai” de alunos, diplomados e 

professores, conforme dados constantes da tabela VIII, a maior parte, no caso dos três 

substratos identificados, detém o nível de Ensino Básico Primário (antiga 4ª. Classe), o 

que, em termos percentuais, corresponde a 57,0%, 66,8% e 37,5%, respectivamente, 

todavia o segundo maior número de respostas, no caso dos alunos, diplomados e dos 

professores, incide sobre o nível de Ensino Secundário ou Equivalente (antigo 7º ano), 

com 12,3% de respostas, no caso dos alunos, 8,7%, no caso dos diplomados e 18,8% no 

dos professores, sendo que esta posição é disputada, no caso dos diplomados, com 

idêntico número de resultados, pelo nível de Ensino Básico Preparatório (antigo 2º ano). 

A terceira posição é ocupada pelo nível de Ensino Básico (antigo 5º ano liceal ou 

técnico), no caso dos diplomados, com 4,3% de respostas e, no caso dos professores, 

com 15,6% e pelo nível de Ensino Básico Preparatório (antigo 2º ano), no caso dos 

alunos, com 11,9% de respostas. 
 

Tabela VIII 
Distribuição dos Alunos, Diplomados e Professores, por Grau de Instrução do “Pai” 

Alunos Diplomados Professores Total 
Grau de Instrução 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Não sabe ler nem escrever 2 0,9 2 1,0 0 0,0 4 0,8

Ensino Básico Primário (incompleto) 3 1,3 5 2,4 0 0,0 8 1,7

Ensino Básico Primário (antiga 4ª.classe) 134 57,0 139 66,8 12 37,5 285 60,0

Ensino Básico Preparatório (antigo 2º ano) 28 11,9 18 8,7 2 6,3 48 10,1

Ensino Básico (antigo 5º ano liceal ou técnico) 23 9,8 9 4,3 5 15,6 37 7,8

Ensino secundário ou equivalente (antigo 7º ano) 29 12,3 18 8,7 6 18,8 53 11,2

Antigo ensino médio e actual superior politécnico (bacharelato) 8 3,4 4 1,9 2 6,3 14 2,9

Ensino Superior (licenciatura) 4 1,7 6 2,9 2 6,3 12 2,5

Mestrado/Doutoramento 0 0,0 1 0,5 1 3,1 2 0,4

NS / NR 4 1,7 6 2,9 2 6,3 12 2,5

Total 235 100,0 208 100,0 32 100,0 475 100,0

 
No que respeita ao nível de habilitações da “mãe” de alunos, diplomados e 

professores, a maior parte, no caso dos três substratos identificados, conforme dados 

constantes na tabela IX, detém o nível de Ensino Básico Primário (antiga 4ª. Classe), 

situação com uma correspondência, em termos percentuais, a 56,6%, 57,7%, e 43,7%, 

respectivamente. O nível de ensino sobre o qual incide o segundo maior volume de 

respostas, ainda que muito distanciado do primeiro, é o nível que lhe sucede, ou seja; o 

Ensino Básico Preparatório (antigo 2º ano), tanto para alunos como para diplomados, 
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com 13,2% de respostas, no caso dos primeiros, e 9,6%, no caso dos segundos. Já no 

caso dos professores, essa segunda posição corresponde, em paridade, aos níveis de 

Ensino Básico (antigo 5º ano liceal ou técnico) e ao Ensino Secundário ou Equivalente 

(antigo 7º ano), com 18,8% de respostas, cada, do que se afere que o grupo 

correspondente à “mãe” dos professores, é globalmente, mais instruído do que o grupo 

da “mãe” dos alunos e do que o grupo da “mãe” dos diplomados. 

Genericamente, podemos, ainda, aferir que no âmbito do tratamento desta questão 

relativa à “mãe”, o número das que não sabem ler, nem escrever ou que não detém, 

sequer o Ensino Básico Primário (antiga 4ª.classe) é superior àquele que nos é 

identificado relativamente ao “pai”, nessas circunstâncias, o que, de alguma forma, vem 

confirmar a ideia, genericamente, assumida de que as mulheres, de gerações anteriores, 

detinham, em média, níveis de habilitações inferiores aos dos homens2, situação que viria 

a ser, gradualmente, corrigida, conforme parece, inclusive, indiciar a diminuição da 

expressividade dos respectivos valores, no caso do grupo da “mãe” dos alunos, face aos 

valores identificados, no caso do grupo da “mãe” dos diplomados. 

Por outro lado, também as que detêm habilitações ao nível do Antigo ensino Médio 

e Actual Superior Politécnico (bacharelato) e Ensino Superior (licenciatura), sobretudo no 

caso dos Alunos, corresponde a um número, igualmente, superior, ao encontrado no 

tratamento das respostas relativas ao “pai”, o que, nos permite confirmar, sobretudo 

relativamente a este último grupo, a ideia generalizada de que as mulheres mais jovens 

vão melhorando, em média, os respectivos níveis de escolaridade. 

Neste sentido, e ainda que não se encontre uma “mãe” que seja, em qualquer um 

dos substratos analisados, com o grau de mestre ou de doutor, situação que no caso do 

”pai” tem uma expressão de 0,5% nos diplomados e 3,1% nos professores, poderemos, 

globalmente, assumir que este grupo se posiciona com mais expressividade, do que o do 

“pai”, nos dois extremos da tabela de habilitações (grau de instrução) considerada. 

 

                                                 
2 Fenómeno de incremento da escolarização das mulheres inseparável de outros tais como a feminização do emprego e 
respectivas alterações na divisão do trabalho no seio dos agregados domésticos, a litoralização, a urbanização, a 
consolidação das classes médias de matriz urbana, emergência de novos estilos de vida e de outros posicionamentos face 
às várias dimensões da vida social (Gonçalves, 2000). 
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Tabela IX 
Distribuição dos Alunos, Diplomados e Professores, por Grau de Instrução da “Mãe” 

Alunos Diplomados Professores Total 
Grau de Instrução 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Não sabe ler nem escrever 1 0,4 6 2,9 1 3,1 8 1,7

Ensino Básico Primário (incompleto) 10 4,3 19 9,1 0 0,0 29 6,1

Ensino Básico Primário (antiga 4ª.classe) 133 56,6 120 57,7 14 43,7 267 56,2

Ensino Básico Preparatório (antigo 2º ano) 31 13,2 20 9,6 3 9,4 54 11,4

Ensino Básico (antigo 5º ano liceal ou técnico) 10 4,3 10 4,8 6 18,8 26 5,5

Ensino secundário ou equivalente (antigo 7º ano) 29 12,3 15 7,2 6 18,8 50 10,5

Antigo ensino médio e actual superior politécnico (bacharelato) 10 4,3 5 2,4 1 3,1 16 3,4

Ensino Superior (licenciatura) 9 3,8 10 4,8 1 3,1 20 4,2

Mestrado/Doutoramento   0,0   0,0   0,0   0,0

NS / NR 2 0,9 3 1,4 0 0,0 5 1,1

Total 235 100,0 208 100,0 32 100,0 475 100,0

 

O nível de habilitações dos cônjuges é, conforme expectável, globalmente, superior 

ao encontrado para o “pai” e “mãe” dos alunos, dos diplomados e dos professores. 

Com efeito, o maior número de respostas incide, como se pode verificar a partir dos 

dados apresentados na tabela X, no caso dos diplomados e dos professores, no nível de 

Ensino Superior (licenciatura), com 36,4% e 33,3% de respostas, respectivamente, e o 

segundo maior número de respostas sob o nível de Ensino Secundário ou equivalente 

(antigo 7º ano) com um peso de 30,6% e 25,9%, respectivamente. O nível de Ensino 

Secundário ou equivalente (antigo 7º ano) é, no caso dos alunos, o nível de ensino a que 

corresponde o maior número de respostas (48,6%), logo seguido pelo nível de Ensino 

Superior (licenciatura), com 28,6%, verificando-se, portanto, uma inversão de posições, 

no caso deste último grupo face aos dois primeiros (diplomados e professores). A terceira 

posição corresponde à do Antigo ensino médio e actual superior politécnico (bacharelato) 

tanto para alunos, como para diplomados e professores com 8,6%, 14,9% e 18,5% de 

respostas, respectivamente. 

Verifica-se, portanto, alguma conformidade entre o nível de instrução dos indivíduos 

que integram os substratos analisados e aqueles com quem constituíram família, 

fenómeno que de alguma forma corrobora a ideia que preconiza que, nestes processos, 

os pares são escolhidos, de forma mais ou menos consciente, entre indivíduos que 

comungam de perspectivas escolares e profissionais que potencialmente os posicionem, 

no seio de grupos com estatutos sociais semelhantes. A constituição de famílias, parece 

desenvolver-se, assim, a partir de indivíduos de sexo oposto pertencentes a uma mesma 

classe social e com potencial para, no conjunto, assegurar essa “posição” ou, se 

possível, melhorá-la. 
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Tabela X 
Distribuição dos Alunos, Diplomados e Professores, por Grau de Instrução do “Cônjuge” 

Alunos Diplomados Professores Total Grau de instrução 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Não sabe ler nem escrever  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Ensino Básico Primário (incompleto)  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Ensino Básico Primário (antiga 4ª.classe) 0 0,0 3 2,5 0 0,0 3 1,6

Ensino Básico Preparatório (antigo 2º ano) 2 5,7 7 5,8 0 0,0 9 4,9

Ensino Básico (antigo 5º ano liceal ou técnico) 1 2,9 5 4,1 2 7,4 8 4,4

Ensino secundário ou equivalente (antigo 7º ano) 17 48,6 37 30,6 7 25,9 61 33,3

Antigo ensino médio e actual superior politécnico (bacharelato) 3 8,6 18 14,9 5 18,5 26 14,2

Ensino Superior (licenciatura) 10 28,6 44 36,4 9 33,3 63 34,4

Mestrado/Doutoramento 0 0,0 2 1,7 3 11,1 5 2,7

NS / NR 2 5,7 5 4,1 1 3,7 8 4,4

Total 35 100,0 121 100,0 27 100,0 183 100,0
 
Da análise global do grau de instrução do “pai”, “mãe” e “cônjuge” dos substratos 

analisados, destacaríamos os baixos níveis de instrução, em particular, no caso do “pai” e 

da “mãe” de alunos e de diplomados, resultados que vêm, efectivamente, confirmar a 

hipótese colocada no âmbito do Capítulo V, quanto à classe social das respectivas 

famílias de origem, designadamente, no que respeita ao capital cultural de que são 

detentores. Neste sentido, e ainda que os referidos resultados indiciem a escolha do 

ensino superior politécnico, como uma escolha condicionada por constrangimentos 

sociais, a relevância deste paradigma de ensino emerge, na medida em que se assume 

como agente potenciador do capital cultural dos sujeitos e indutor de mobilidade social de 

tipo ascendente. De facto, no hiato de uma única geração, verifica-se um “salto 

qualitativo” que, no caso de alguns alunos e diplomados, é superior à distância que 

separa a escolaridade básica do nível mais elevado de ensino, pois, como se viu, é 

considerável o número de casos em que quer o “pai”, quer a “mãe” detêm habilitações 

escolares abaixo do 9º ano de escolaridade. Por outro lado, no que respeita ao cônjuge, 

denota-se que, à semelhança de resultados apurados no âmbito de outros estudos, 

designadamente, o promovido por Cerdeira (1999), existe uma certa tendência para que 

os casamentos ocorram entre indivíduos pertencentes a uma mesma classe social, isto é; 

detentores de um idêntico nível de capital económico, mas também cultural. Assim, e 

considerando que a taxa de indivíduos casados se assume, somente, significativa nos 

substratos dos diplomados e dos professores, o número considerável de cônjuges, com 

grau de instrução ao nível do ensino superior, vem apenas consolidar uma tese já 

confirmada através de trabalhos anteriores, mas, simultaneamente, reforçar a ideia de 

que os novos agregados familiares, ora emergentes, ocupam um lugar, na hierarquia da 

estratificação social, distinto daquele de que são provenientes.  
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2.2.2. A Actividade Profissional do “Pai”, “Mãe” e “Cônjuge” 
 

No que respeita às actividades profissionais desempenhadas pelo “pai” dos alunos, 

a que nos aparece com mais expressão, face ao elenco de alternativas proposto, 

conforme, aliás, dados constantes da tabela XI, é a dos Operários, seguida a 

considerável distância pelos Trabalhadores por Conta Própria no comércio, serviços e 

actividades industriais e em terceiro lugar pela dos Empresários e Gerentes de Empresas 

com menos de 10 trabalhadores. 

No caso dos diplomados, o maior número de respostas incide sobre o estatuto 

sócio-profissional dos Reformados, com 25,5% de respostas, o que se fica, com certeza, 

a dever à circunstância de o nível etário deste grupo ser mais elevado do que o do 

anterior, o segundo lugar corresponde à profissão: Operários, com 12,5% de respostas, e 

o terceiro à dos Trabalhadores por Conta Própria no comércio, serviços e actividades 

industriais, com 10,1%. 

No caso do grupo dos professores, o maior número de respostas incide sobre a 

categoria dos Reformados, com 31,3% de respostas, Empresários e Gerentes de 

Empresas com menos de 10 trabalhadores, com 18,8% e sobre a possibilidade de 

resposta: Não Sei/Não Responde, com 15,6%, o que parece indiciar, salvo melhor 

opinião, alguns constrangimentos, por parte do grupo em análise, em responder à 

questão em causa, ainda que esta possa, igualmente, integrar alguns casos em que este 

familiar directo tenha falecido. 

Globalmente, o grupo relativo ao “pai” dos alunos, diplomados e professores 

desagrega-se, por ordem decrescente de importância, nas seguintes profissões/situações 

ocupacionais: Reformados, Operários e Trabalhadores por Conta Própria no comércio, 

serviços e actividades industriais e, ainda com alguma expressão, a de Empresários e 

Gerentes de Empresas com menos de 10 trabalhadores. 
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Tabela XI 
Distribuição dos Alunos, Diplomados e Professores por Actividade Profissional do “Pai” 

Alunos Diplomados Professores Total 
Actividade Profissional 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Dirigentes superiores do Estado e de organismos públicos 1 0,4 0 0,0 1 3,1 2 0,4

Empresários, administradores e dirigentes de empresas com 10 ou 

mais trabalhadores 
11 4,7 15 7,2 4 12,5 30 6,3

Empresários e gerentes de empresas com menos de 10 trabalhadores 26 11,1 15 7,2 6 18,8 47 9,9

Profissões liberais 5 2,1 6 2,9 1 3,1 12 2,5

Quadros técnicos superiores dos sectores público e privado 7 3,0 2 1,0 1 3,1 10 2,1

Quadros técnicos intermédios dos sectores público e privado 12 5,1 9 4,3 1 3,1 22 4,6

Professores 1 0,4 3 1,4 1 3,1 5 1,1

Trabalhadores por conta própria no comércio, serviços e actividades 

industriais 
37 15,7 21 10,1 0 0,0 58 12,2

Agricultores e pescadores independentes 2 0,9 5 2,4 0 0,0 7 1,5

Empregados de escritório do comércio e serviços 6 2,6 11 5,3 0 0,0 17 3,6

Operários 52 22,1 26 12,5 1 3,1 79 16,6

Assalariados indiferenciados dos serviços públicos e domésticos 6 2,6 4 1,9 0 0,0 10 2,1

Assalariados agrícolas e das empresas 3 1,3 5 2,4 0 0,0 8 1,7

Doméstica 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Reformado 23 9,8 53 25,5 10 31,3 86 18,1

Desempregado 10 4,3 1 0,5 0 0,0 11 2,3

Outra situação 20 8,5 19 9,1 1 3,1 40 8,4

NS / NR 13 5,5 13 6,3 5 15,6 31 6,5

TOTAL 235 100,0 208 100,0 32 100,0 475 100,0

 

No caso da “mãe”  (tabela XII) relativamente ao substrato dos alunos, o primeiro 

lugar é ocupado por Domésticas, com 33,6% de respostas, a que se segue, ainda que a 

grande distância, o número das operárias, com 14,0% de respostas, em terceiro o 

número das que exercem funções por conta própria, no comércio, serviços e actividades 

industriais, com 8,9% de respostas e, em quarto lugar, as que se encontram em situação 

de reforma que são 7,7%. 

As referidas actividades/estatutos ocupam, igualmente, as quatro primeiras 

posições, no caso dos diplomados, ainda que com uma ligeira inversão da ordem 

anteriormente encontrada e que se deve, no nosso entendimento, tal como no caso do 

grupo relativo ao “pai”, à circunstância de a média de idades da “mãe” dos diplomados 

ser mais elevado do que o da “mãe” dos alunos. Com efeito, logo a seguir às Domésticas, 

com um total de 38,9%, posiciona-se o grupo das Reformadas, com 12,0%, e só depois o 

das Operárias, com 7,2%, e o dos Empregados de escritório do comércio e serviços, com 

6,3%. 

No caso da “mãe” dos professores, o estatuto mais comum é o das Domésticas, 

com 37,5% de respostas, logo seguido do das Reformadas, com 31,3%. 
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Numa análise global dos três substratos observados, a grande maioria é Doméstica, 

o que parece denunciar um padrão de alguma forma tradicional no entendimento da 

actividade da mulher e da sua disponibilidade para o exercício de um trabalho 

remunerado, o segundo grande grupo corresponde ao das Reformadas e, o terceiro ao 

das Operárias.  
 

Tabela XII 
Distribuição dos Alunos, Diplomados e Professores por Actividade Profissional da “Mãe” 

Alunos Diplomados Professores Total 
Actividade Profissional 

Nº % Nº % Nº % Nº %

Dirigentes superiores do Estado e de organismos públicos 0 0,0 1 0,5 0 0,0 1 0,2

Empresários, administradores e dirigentes de empresas com 10 ou 

mais trabalhadores 
3 1,3 4 1,9 2 6,3 9 1,9

Empresários e gerentes de empresas com menos de 10 trabalhadores 10 4,3 6 2,9 2 6,3 18 3,8

Profissões liberais 1 0,4 3 1,4 0 0,0 4 0,8

Quadros técnicos superiores dos sectores público e privado 4 1,7 2 1,0 1 3,1 7 1,5

Quadros técnicos intermédios dos sectores público e privado 16 6,8 8 3,8 1 3,1 25 5,3

Professores 8 3,4 8 3,8 0 0,0 16 3,4

Trabalhadores por conta própria no comércio, serviços e actividades 

industriais 
21 8,9 12 5,8 2 6,3 35 7,4

Agricultores e pescadores independentes 1 0,4 3 1,4 0 0,0 4 0,8

Empregados de escritório do comércio e serviços 8 3,4 13 6,3 0 0,0 21 4,4

Operários 33 14,0 15 7,2 0 0,0 48 10,1

Assalariados indiferenciados dos serviços públicos e domésticos 5 2,1 1 0,5 0 0,0 6 1,3

Assalariados agrícolas e das empresas 3 1,3 3 1,4 0 0,0 6 1,3

Doméstica 79 33,6 81 38,9 12 37,5 172 36,2

Reformado 18 7,7 25 12,0 10 31,3 53 11,2

Desempregado 7 3,0 8 3,8 0 0,0 15 3,2

Outra situação 12 5,1 9 4,3 0 0,0 21 4,4

NS / NR 6 2,6 6 2,9 2 6,3 14 2,9

Total 235 100,0 208 100,0 32 100,0 475 100,0

 
No que respeita à actividade profissional do “cônjuge” (tabela XIII) e no que 

concerne às respostas facultadas, pelo substrato dos alunos, a profissão que mais se 

destaca é a de Empregado de escritório, do comércio e serviços, com 28,6% de 

respostas, a que se seguem as actividades de Empresários, Administradores e Dirigentes 

de empresas com 10 ou mais trabalhadores e Quadros Técnicos Intermédios dos 

sectores público e privado, em situação de paridade, com 11,4% de respostas, situação 

que difere ligeiramente da encontrada para os diplomados, dado que verificamos que, 

neste grupo, a profissão mais comum é a de Quadros Técnicos Superiores dos sectores 

público e privado, com 21,5% de respostas, logo seguida dos Empregados de escritório, 

do comércio e serviços com 17,4% de respostas e, em terceiro lugar, dos Quadros 

Técnicos Intermédios dos sectores público e privado, com 13,2% de respostas. 
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No caso dos professores, a primeira posição é ocupada pelos Quadros Técnicos 

Superiores dos sectores público e privado com 22,2%, logo seguido pelo grupo dos que 

exercem funções docentes com 18,5% e do dos Empresários e Gerentes de empresas 

com menos de 10 trabalhadores, bem como o dos Quadros Técnicos Intermédios dos 

sectores público e privado, com 14,8% de respostas, cada. 

Globalmente, os cônjuges, encontram-se distribuídos, principalmente, entre as 

seguintes ocupações: em primeiro lugar, pela dos Quadros Técnicos Superiores dos 

sectores público e privado, em segundo lugar pela dos Empregados de escritório, do 

comércio e serviços, em terceiro lugar, pela dos Quadros Técnicos Intermédios dos 

sectores público e privado e, em quarto surge-nos, a dos Professores. 

Nota-se, portanto, uma evolução positiva entre o estatuto sócio profissional dos pais 

e o dos cônjuges, eventualmente, explicável pelas diferenças relativas ao nível de 

habilitações entre os primeiros e os segundos, em favor destes últimos, isto é; o acesso a 

níveis superiores de instrução, terá sido, à partida, o factor mais determinante para o 

desempenho de estatutos sócio-profissionais melhor posicionados. 

Mais uma vez se confirma, por conseguinte, a percepção que o estatuto económico- 

social alcançado ou ambicionado pelos indivíduos, que integram os substratos 

observados, poderá ter interferido sobre a escolha dos pares: indivíduos com 

representações sociais, sobre o fenómeno de prolongamento de estudos, análogas e, 

com potencial para, genericamente, contribuírem, para o tão almejado movimento de 

ascensão social, perspectivado para a nova família a constituir, o que de certa forma 

exprime um processo coerente de consolidação da estratégia familiar anterior. 

Eis, assim, que, de uma geração para outra, se constituem novas estruturas, 

percursoras de um processo de continuidade do desenvolvimento do sistema familiar, 

com características particularmente diferentes: o gap verificado entre as habilitações 

médias e o tipo de ocupações mais comum, entre estas últimas e as que as antecedem, 

é considerável, permitindo-nos assumir uma mobilidade social intergeracional, de sentido 

ascendente, com significativa expressão. 
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Tabela XIII 
Distribuição dos Alunos, Diplomados e Professores por Actividade Profissional do “Cônjuge” 

Alunos Diplomados Professores Total 
Actividade Profissional 

N.º % N.º % N.º % N.º %

Dirigentes superiores do Estado e de organismos públicos 0 0,0 1 0,8 1 3,7 2 1,1

Empresários, administradores e dirigentes de empresas com 10 ou mais 

trabalhadores 
4 11,4 5 4,1 0 0,0 9 4,9

Empresários e gerentes de empresas com menos de 10 trabalhadores 3 8,6 5 4,1 4 14,8 12 6,6

Profissões liberais 3 8,6 3 2,5 1 3,7 7 3,8

Quadros técnicos superiores dos sectores público e privado 2 5.7 26 21,5 6 22,2 34 18,6

Quadros técnicos intermédios dos sectores público e privado 4 11,4 16 13,2 4 14,8 24 13,1

Professores 1 2,9 11 9,1 5 18,5 17 9,3

Trabalhadores por conta própria no comércio, serviços e actividades 

industriais 
2 5,7 6 5,0 1 3,7 9 4,9

Agricultores e pescadores independentes 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Empregados de escritório do comércio e serviços 10 28,6 21 17,4 2 7,4 33 18,0

Operários 2 5,7 7 5,8 0 0,0 9 4,9

Assalariados indiferenciados dos serviços públicos e domésticos 1 2,9 0 0,0 0 0,0 1 0,5

Assalariados agrícolas e das empresas 0 0,0 1 0,8 0 0,0 1 0,5

Doméstica 0 0,0 3 2,5 1 3,7 4 2,2

Reformado 0 0,0 1 0,8 0 0,0 1 0,5

Desempregado 1 2,9 4 3,3 1 3,7 6 3,3

Outra situação 2 5,7 6 5,0 0 0,0 8 4,4

NS / NR 0 0,0 5 4,1 1 3,7 6 3,3

Total 35 100,0 121 100,0 27 100,0 183 100,0

 
Globalmente, podemos confirmar, face aos resultados apurados no âmbito das duas 

últimas questões: Grau de instrução e Actividade profissional3, da família de proveniência 

dos substratos analisados, a hipótese colocada no âmbito do Capítulo V, mediante a qual 

se preconizava que a origem social dos alunos e dos diplomados, pelo ensino superior 

politécnico, era particularmente baixa.  

 
 

3. Caracterização do Percurso Escolar: Alunos, Diplomados e Professores 
 
 

3.1. No ensino secundário ou equivalente: Alunos e Diplomados 
 

De acordo com a tabela XIV, a maioria dos alunos (68,9%) e dos diplomados 

(83,7%) frequentaram estabelecimentos de ensino secundário ou equivalente de natureza 

pública. Ainda assim, nota-se que a proporção dos que provêm do ensino particular tem 

vindo a aumentar, com 28,1% de alunos face aos 12,5% de diplomados. 

                                                 
3 Ainda que no caso dos diplomados e dos professores a percentagem de indivíduos em situação de reforma 
seja significativa, não nos sendo permitido conhecer o estatuto sócio-profissional anteriormente ocupado. 
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Tabela XIV 
Distribuição dos Alunos e Diplomados de acordo com a natureza dos estabelecimentos  

Alunos Diplomados Total 
Natureza 

Nº % Nº % Nº % 

Público 162 68,9 174 83,7 336 75,8 

Particular/Cooperativo 66 28,1 26 12,5 92 20,8 

Ambos 4 1,7 6 2,9 10 2,3 

NS/NR 3 1,3 2 1,0 5 1,1 

Total 235 100,0 208 100,0 443 100,0 

 
Relativamente aos tipos de ensino frequentado, concluímos, a partir dos dados 

constantes da tabela XV, respeitante aos alunos e diplomados que frequentaram um 

único tipo de ensino no nível secundário ou equivalente, que esta é a situação que 

corresponde à grande maioria dos inquiridos, 95,7% no caso dos primeiros e 99,5% no 

caso dos segundos.  

Constata-se, ainda, a partir da referida tabela que, tanto alunos, como diplomados 

frequentaram com maior representatividade o ensino geral/via ensino, com uma 

correspondência a 45,1% do total de alunos (235) e com uma correspondência a 60,6% 

do total de diplomados (208). O segundo tipo de ensino mais frequentado pelos dois 

substratos foi o ensino secundário tecnológico/via profissional com 32,8% e 30,3%, 

respectivamente e, em terceiro lugar, o ensino recorrente, no caso dos alunos, com uma 

frequência de 11,1% e as escolas profissionais, no caso dos diplomados, com uma 

frequência de 3,4%. Esta situação parece, aliás, corresponder, genericamente, à 

distribuição média da frequência dos alunos portugueses4, a partir do 9º ano de 

escolaridade. Com efeito, de acordo com dados apresentados, por Joaquim Azevedo 

(2005), em sessão de apresentação pública e de debate sobre uma proposta de tomada 

de posição, relativa à urgente necessidade de reforçar a qualificação de técnicos 

intermédios, 60% frequentam os cursos gerais do ensino secundário; 17% os cursos 

tecnológicos, deste mesmo tipo de ensino; 11% as escolas profissionais e 6% os cursos 

de aprendizagem.5 Todavia, publicação datada de 1999 relativa a um estudo de caso 

                                                 
4 Sobretudo no caso dos diplomados, pois como podemos verificar, no caso dos alunos, os níveis de 
frequência dos cursos gerais/via ensino são já, significativamente, mais baixos e a frequência do ensino 
recorrente, - segmento do sistema de ensino destinado a uma população maior de 18 anos com 
funcionamento em horário pós-laboral - evidencia valores consideráveis.  
5 Percursor das escolas profissionais, em Portugal, Joaquim Azevedo considera-as uma via, porventura a 
mais eficaz, para a qualificação de técnicos intermédios e critica, com base no respectivo rendimento escolar 
(65%), muito superior, ao encontrado no âmbito dos cursos gerais (46%) e dos cursos tecnológicos (28%), a 
ausência de medidas politicas que as dotem de maior eficácia, sobretudo no sentido de lhes permitir a 
frequência de um número mais elevado de indivíduos. De acordo ainda com estudos efectuados pelo mesmo, 
os 11% de indivíduos que as frequentam, correspondem, somente, a 47% da procura, o que parece indiciar 
uma oferta muito escassa, dada a rejeição, por conseguinte, de 53% dos indivíduos que a procuram. 
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respeitante às práticas socioculturais e escolares dos estudantes universitários6, indicia 

que a maioria dos alunos terá ingressado na universidade após a frequência, no nível de 

ensino secundário, da via de ensino (86,8%). As restantes vias evidenciam aliás, valores 

sem qualquer expressividade (a dos cursos tecnológicos: 6,0%, e a das escolas 

profissionais: 0,3%). Aliás, de acordo com os autores (Martins et al., 1999:26), estes 

valores exprimem, de certa forma, que os alunos que as frequentam perspectivam 

ingressar em outros sistemas, designadamente o de emprego.7 

 
Tabela XV 

Distribuição dos Alunos e dos Diplomados que só frequentaram um tipo de ensino  
Alunos Diplomados Total 

Tipo de Ensino 
Nº % Nº % Nº % 

Ensino Secundário Geral/Via Ensino 106 47,1 126 60,8 232 53,7 

Ensino Secundário Tecnológico/Via 

Profissional 77 34,2 63 30,4 140 32,4 

Ensino Secundário Recorrente 26 11,5 3 1,4 29 6,7 

Escolas Profissionais 9 4,0 7 3,3 16 3,7 

Sistema de Aprendizagem 1 0,4 0 0,0 1 0,2 

NS/NR 6 2,6 8 3,8 14 3,2 

Sub-total 225 100,0 207 100,0 432 100,0 

 

A tabela XVI, ainda que sem qualquer significado estatístico, permite-nos constatar, 

uma vez mais, uma ligeira tendência para a depreciação da qualidade do aluno actual 

face à qualidade de alunos anteriores, bem como captar por que tipos de ensino 

secundário ou equivalente se distribuíram os raros alunos e mais raros ainda diplomados 

que frequentaram mais do que um tipo de ensino. De acordo com os resultados 

apurados, apenas 4,3% do total dos alunos (235) “saltitaram” entre mais do que um tipo, 

situação que apenas ocorreu com uma expressão de 0,5% no caso do total dos 

diplomados (208). Dentro dos referidos 4,3% verificou-se uma distribuição equilibrada 

entre aqueles que frequentaram o ensino secundário geral/via ensino e o ensino 

secundário recorrente (1,3%), entre os que frequentaram o ensino secundário 

tecnológico/via profissional e o ensino secundário recorrente (1,3%) e, por último, os que 

frequentaram o ensino secundário tecnológico/via profissional e as escolas profissionais 

(1,3%). A frequentar mais do que dois tipos de ensino secundário ou equivalente apenas 

se identificou 0,4% dos alunos. 

 

                                                 
6 Ressalve-se a circunstância de o referido estudo ter sido realizado há já algum tempo (princípios de 19998). 
7 Entendemos que para além do referido sistema, a frequência do ensino superior politécnico se possa 
assumir, igualmente, como uma possibilidade para os alunos em causa. 



Capítulo VII  384 

Tabela XVI 
Distribuição dos Alunos e Diplomados que frequentaram mais do que um tipo de ensino  

Alunos Diplomados Total 
Tipo de Ensino 

Nº % Nº % Nº % 

Ensino Secundário Geral/Via Ensino      

Ensino Secundário Recorrente 3 30,0 0 0,0 3 27,2 

Ensino Secundário Geral/Via Ensino      

Ensino Secundário Tecnológico/Via 

Profissional 

Escolas Profissionais     1 10,0 0 0,0 1 9,0 

Ensino Secundário Tecnológico/Via 

Profissional 

Ensino Secundário Recorrente 3 30,0 0 0,0 3 27,2 

Ensino Secundário Tecnológico/Via 

Profissional 

Escolas Profissionais 3 30,0 1 100,0 4 36,3 

Sub-total 10 100,0 1 100,0 11 100,0 

 

Com base na análise das duas tabelas anteriores, e conforme tivemos ocasião de 

referir, os actuais alunos evidenciam percursos escolares mais “sinuosos” do que os 

anteriores alunos, ou seja; aqueles que integram, à data do presente estudo, o substrato 

dos diplomados. Tais incursões, entre distintos tipos de ensino secundário, poderão 

explicar-se como uma tentativa de “fugir” a um ensino com uma componente, 

eminentemente, científica e, ter, assim, na sua origem, a dificuldade de compreensão de 

domínios desta natureza e o insucesso escolar, expresso em maus resultados nas 

avaliações e, inclusive até, situações de não aprovação. 

Neste sentido, e tendo por base o estudo de caso encetado, entendemos legítimo 

assumir que se tem verificado uma degradação qualitativa do nível de aluno do ensino 

superior politécnico, o que se poderá, inclusive, relacionar com fenómenos, a que tivemos 

já oportunidade de fazer referência, de massificação do ensino superior e ausência de 

correspondência entre o número de indivíduos a frequentar os vários níveis do sistema 

de ensino e os recursos físicos, humanos e materiais afectos para esse efeito e, por 

conseguinte, com a perda de capacidade, por parte do referido sistema, em assegurar os 

níveis de padrões anteriores, o que lhe confere, assim, um duplo papel: o de responsável 

e o de “cúmplice” pela manutenção de gente indevidamente impreparada que, grande 

parte das vezes, vem mesmo a atingir o sistema de ensino superior. 

No que respeita às áreas de ensino frequentadas (tabela XVII), no ensino 

secundário ou equivalente, de acordo com os resultados apurados, e tendo em linha de 

conta que um peso considerável de alunos e diplomados: 41,3% no caso dos primeiros e 

44,7% no caso dos segundos, não sabiam ou não quiseram responder a esta questão, as 
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que evidenciaram maior expressão, no caso dos dois substratos referidos foram: as de 

Económico-social com 24,3% e 25,5%, respectivamente e, em segundo lugar, as 

Humanidades no caso dos alunos (11,1%) e Ciências no caso dos diplomados (6,7%).8 

As áreas de Ciências e Científico-Natural denotam uma procura superior à expectável, 

por parte de indivíduos que vêm a optar, mais tarde, pelo ensino superior politécnico. 

 
Tabela XVII 

Distribuição dos Alunos e Diplomados por áreas de ensino frequentadas 
Alunos Diplomados Total 

Áreas de Ensino 
Nº % Nº % Nº % 

Administração, Serviços e Comércio 6 2,6 4 1,9 10 2,3

Artes 3 1,3 1 0,5 4 0,9

Ciências 13 5,5 14 6,7 27 6,1

Científico-Natural 17 7,2 8 3,8 25 5,6

Curso Técnico de Contabilidade 3 1,3 1 0,5 4 0,9

Económico-Social 57 24,3 53 25,5 110 24,8

Humanidades 26 11,1 11 5,3 37 8,4

Humanísticas 0 0,0 11 5,3 11 2,5

Informação, Comunicação e Documentação 3 1,3 3 1,4 6 1,4

Outras 10 4,3 9 4,3 19 4,3

NS/NR 97 41,3 93 44,7 190 42,9

Total 235 100,0 208 100,0 443 100,0

 

Relativamente a outras variáveis utilizadas para desagregar o indicador de sucesso 

ou, melhor dito, de insucesso, como seja, o número de anos em que não obtiveram 

aprovação, no âmbito do nível de ensino em estudo, 50,2% dos 235 alunos e 48,5% dos 

208 diplomados não transitaram de ano, pelo menos uma vez.  

Por outro lado, em relação, especificamente, a estes 118 alunos e 101 diplomados, 

e de acordo com os resultados apurados, constantes na tabela XVIII, abaixo, os valores 

percentuais de alunos e de diplomados que não obtiveram aprovação 1 ano, entre 2 a 3 

anos e mais do que 3 são muito próximos, ainda que mais expressivos, nas duas 

primeiras situações, para o substrato dos alunos. Constata-se que os referidos valores 

diminuem, substancialmente, da primeira situação para a segunda e ainda mais, 

abruptamente, da segunda para a terceira, a qual, aliás, não evidencia, já, grande 

expressão: 2,5% para os alunos e 2,9% para os diplomados. 

 

                                                 
8 Note-se, todavia, que se considerarmos, no caso dos diplomados, a área de humanidades e a área de 
humanísticas como uma única área, ou seja; conjuntamente, esta passará a ocupar, tal como no caso dos 
alunos, o segundo lugar e a área das Ciências passa a ocupar, então, o terceiro lugar, que no caso dos 
últimos é ocupado pela área Científico-Natural.  
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Tabela XVIII 
Distribuição dos Alunos e Diplomados pelo número de anos em que não obtiveram aprovação 

Alunos Diplomados Total 
Nº de Anos 

Nº % Nº % Nº % 

1 74 60,7 62 59,6 136 60,2 

2-3 41 33,6 36 34,6 77 34,1 

>3 3 2,5 3 2,9 6 2,7 

NS/NR 4 3,3 3 2,9 7 3,1 

Total 122 100,0 104 100,0 226 100,0 

 

A tabela I, em anexo (pág.529), permite-nos analisar, a partir das respostas 

facultadas pelos alunos e diplomados que responderam não ter tido aprovação, em pelo 

menos 1 ano, na questão anterior, as principais razões a que atribuem o sucedido.  

Constatamos, assim, que os alunos identificaram como 1ª razão: “Dificuldade em 

compreender algumas matérias, disciplinas ou áreas científicas” (25,4%)9, seguida da: 

“Falta de maturidade para encarar os estudos com seriedade” (15,6%), enquanto que os 

diplomados atribuíram o seu insucesso, em primeiro lugar, à: “Falta de maturidade para 

encarar os estudos com seriedade”, com 28,8% de respostas e, em segundo lugar, à: 

”Dificuldade em compreender algumas matérias, disciplinas ou áreas científicas”, com 

26,0%. Como 2ª razão a maior parte dos alunos considerou: o “Desinteresse 

generalizado pelos estudos” e “Maus resultados nas avaliações”, com 13,1% de 

respostas, cada, já, por seu turno, os diplomados apontaram: “Maus resultados nas 

avaliações” (18,3%) e “Falta de disciplina para estudar” (14,4%). A 3ª razão mais 

identificada por alunos foi, igualmente, “Maus resultados nas avaliações” (16,4%) e “Falta 

de disciplina para estudar” (13,9%), tal como, aliás, por diplomados com 12,5% e 10,6% 

de respostas, ainda que a estas razões se deva acrescentar, no caso destes últimos, o: 

“Desinteresse generalizado pelos estudos” com um peso de respostas análogo à anterior 

(10,6%). 

Quanto ao número de anos que interrompem, outra das variáveis utilizadas para 

aferir sobre o grau de sucesso ou, melhor dito, de insucesso dos alunos e diplomados da 

Escola, e de acordo com os valores constantes da tabela XIX, a maior parte, quer de 

alunos (65,2%), quer de diplomados (76,5%) não interromperam o seu percurso escolar 

durante a frequência do ensino secundário ou equivalente. De todo em todo, é curioso 

                                                 
9 Depreende-se, aqui, que os alunos, mas também os diplomados se estejam a referir, em considerável 
número de casos, a disciplinas como a matemática, uma vez que respostas houve no âmbito da alínea: 
“J.Outra.Qual?” em que os indivíduos fizeram questão de identificar que a origem do seu insucesso estava, 
precisamente, na dificuldade em compreender o referido domínio e/ou maus resultados nas avaliações no 
âmbito do mesmo. Aliás, estas dificuldades vêm a confirmar-se no ensino superior, pois de forma particular 
no Curso Superior de Engenharia da Manutenção e Produção Industrial, e conforme vimos no Capítulo 
anterior é na realização das disciplinas de Matemática I e II, Física e Química que os alunos evidenciam mais 
insucesso. 
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observar que, no grupo dos que interrompem, a maior percentagem, tanto no que 

respeita a alunos, como a diplomados, fazem-no por períodos superiores a 3 anos, 39,5% 

e 49,1%, respectivamente.  
Uma vez mais, também relativamente a esta questão, se confirma que os actuais 

alunos tiveram um percurso menos linear do que alunos que, presentemente, já se não 

encontram na Escola ou que configuram, agora, o grupo dos diplomados. 

 
Tabela XIX 

Distribuição dos Alunos e Diplomados pelo número de anos em que interrompem o seu percurso escolar 

Alunos Diplomados Total Nº de Anos 
Nº % Nº % Nº % 

1 22 25,6 8 15,1 30 21,6 

2-3 26 30,2 15 28,3 41 29,5 

>3 34 39,5 26 49,1 60 43,2 

NS/NR 4 4,7 4 7,5 8 5,8 

Total 86 100,0 53 100,0 139 100,0 
 

Quanto às principais razões identificadas, pelos alunos, para a interrupção do 

ensino secundário ou equivalente, e de acordo com os resultados apurados e 

apresentados no âmbito da tabela II, em anexo (pág. 530), destaquem-se: “Questões 

pessoais…” (15,1%), seguida de “Falta de condições financeiras” e “Desejo de ser 

financeiramente independente”, com 14,0% de respostas, cada. A segunda razão, mais 

identificada por este mesmo grupo foi:” Desejo de ser financeiramente independente” 

(17,4%) e a 3ª: “Vontade de ter uma experiência prática” (11,6%) e “Estar cansado de 

estudar” (10,5%). 

No que respeita aos diplomados as razões mais apontadas enquanto 1ª. razão 

foram: “Questões pessoais…” e “Falta de condições financeiras”, com 22,6% de 

respostas cada, razões, aliás, comuns às assinaladas pelo grupo dos alunos. Quanto à 

2ª. razão, a mais indicada foi: “Desejo de ser financeiramente independente” (15,1%) e, 

por último, a questão a que os diplomados mais atribuem a 3ª. razão para a interrupção 

do seu percurso escolar, no âmbito do secundário ou equivalente corresponde a: “Estar 

cansado de estudar” com 9,4% de respostas. 

 
 

3.2. No ensino superior: Alunos, Diplomados e Professores 
 

 
Face aos valores constantes da tabela XX, ainda que uma percentagem muito 

considerável de alunos e de diplomados nunca tenha deixado de ter aprovação, é curioso 
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que no grupo dos alunos, já 14,4% tenha passado por essa experiência, pelo menos uma 

vez. Note-se que a possibilidade de esta situação voltar a ocorrer pode ainda verificar-se, 

dado que se encontram ainda a estudar. Ainda assim, valores em nada comparáveis aos 

encontrados no âmbito do ensino secundário ou equivalente, onde a percentagem de 

alunos que não obtiveram, pelo menos uma vez aprovação, atinge os 50,2%. Já no grupo 

dos diplomados este tipo de incidente ocorreu em menor expressão (13,9%), o que mais 

uma vez atesta a degradação da qualidade dos actuais alunos da Escola e, muito 

provavelmente, dos do sistema de ensino superior, designadamente, politécnico. 

 
Tabela XX 

Distribuição dos Alunos e Diplomados pelo número de anos em que reprovaram 

Alunos Diplomados Total Nº de Anos 
Nº % Nº % Nº % 

1 17 50,0 14 48,2 31 49,2 

2-3 12 35,2 11 37,9 23 36,5 

>3 3 8,8 0 0,0 3 4,7 

Ns/Nr 2 5,8 4 13,7 6 9,5 

Sub-total 34 100,0 29 100,0 63 100,0 

 
De acordo com os dados constantes na tabela III, em anexo (pág. 531), as 

primeiras razões, identificadas, quer por alunos, quer por diplomados, são comuns: 

“Dificuldade em compreender algumas matérias, disciplinas ou áreas científicas”, com 

29,4% e 27,6%, respectivamente, e “Sobrecarga de solicitações por parte da actividade 

profissional”, com 20,6% e 27,6% de respostas, respectivamente. O superior peso de 

respostas a esta última razão, por parte do substrato dos diplomados advém, 

naturalmente, da circunstância de o peso de diplomados a exercer uma actividade, 

durante a frequência do curso, ser mais expressivo do que o dos alunos, como se irá ver, 

no tratamento dos resultados à questão 4, relativa à situação profissional de alunos e de 

diplomados. Quanto à segunda razão, também a mais escolhida é comum aos dois 

grupos, ainda que com muito maior significado no grupo dos alunos: “Maus resultados 

nas avaliações”, com 29,4% de respostas, por parte destes, e 17,2% de respostas, por 

parte dos diplomados. A terceira razão mais indicada foi, igualmente, “Maus resultados 

nas avaliações”. 

Globalmente, parece que, de facto, o insucesso escolar, - pautado, ora pela 

dificuldade em compreender algumas matérias, disciplinas ou áreas científicas, ora pelos 

maus resultados nas avaliações, - se assume, no âmbito do ensino superior, como um 

factor altamente responsável pelas situações de reprovação. 
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Os resultados apurados, relativamente à questão sobre o número de anos em que 

alunos e diplomados interromperam o seu percurso escolar no ensino superior, poder-se-

ão considerar pouco expressivos.  

De facto, a percentagem de alunos corresponde a 8,9% do respectivo total (235) e a 

de diplomados a 11,5% do seu total (208). A circunstância de estes últimos o terem feito 

mais, era perfeitamente expectável, em virtude de o peso dos trabalhadores-estudantes, 

neste grupo, ser mais significativo, - o que os torna menos disponíveis para a Escola. 

Note-se, todavia, que não tendo, os alunos, completado ainda os seus processos de 

formação inicial, - condição, aliás, implícita no estatuto de aluno, - poderão ainda vir a 

interrompê-los, pelo que os valores encontrados, para este grupo, à presente questão, 

podem vir, naturalmente, a aumentar.  

De acordo com os dados constantes da tabela XXI, o valor percentual dos alunos e 

dos diplomados que interrompem 1 ano e entre 2 a 3 é muito semelhante. 

 
Tabela XXI 

Distribuição dos Alunos e Diplomados pelo número de anos em que interromperam o seu percurso escolar 

Alunos Diplomados Total Nº de Anos 
Nº % Nº % Nº % 

1 8 38,0 11 39,2 19 38,7

2-3 8 38,0 10 35,7 18 36,7

>3 5 23,8 3 10,7 8 16,3

Ns/Nr 0 0,0 4 14,2 4 8,1

Total 21 100,0 28 100,0 49 100,0

 
De entre as principais razões invocadas, para os anos em que interromperam o seu 

percurso escolar, e de acordo com os dados constantes da tabela IV, em anexo (pág. 

532), no caso dos alunos, foram: “Falta de maturidade para encarar os estudos com 

seriedade”, com 23,8% de respostas e no caso dos diplomados: “Sobrecarga de 

solicitações por parte da actividade profissional”, com 39,3% de respostas. Quanto à 

segunda razão mais identificada, no caso dos alunos, foi, igualmente,: “Falta de 

maturidade para encarar os estudos com seriedade”, com 14,3% de respostas e, no caso 

dos diplomados, novamente,: ”Sobrecarga de solicitações por parte da actividade 

profissional”, com 21,4% de respostas. Quanto à terceira razão mais indicada, no caso do 

primeiro grupo, identificam-se: “Desinteresse generalizado pelos estudos” e “Desejo de 

ser financeiramente independente”, com 14,3% de respostas, cada. Já para os 

diplomados as respostas diversificam-se mais, designadamente, entre: “Desinteresse 

generalizado pelos estudos”, Falta de disciplina para estudar”, Sobrecarga de solicitações 
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por parte da actividade profissional” e Desejo de ser financeiramente independente”, com 

7,1% de respostas. 

No que respeita aos professores, conforme pudemos concluir dos resultados 

obtidos, a maior parte detém o grau de mestre (46,9%), logo seguido do grau de 

licenciado (40,6%). Os doutores têm ainda muito pouca expressão na Escola (6,3%). 

Neste grupo, a maior parte obteve, também, o seu grau de bacharelato/licenciatura 

(grau mais elevado entre estes dois) no âmbito do ensino público e dentro deste, no 

ensino de tipo universitário (84,4%). A área científica mais escolhida para a obtenção do 

grau de bacharelato/licenciatura (grau mais elevado entre estes dois) foi a Tecnológica, 

com 40,6% de respostas. Refira-se que dentro do grupo dos 21,9% que responderam 

“outra”, 42,8% indicaram, especificamente, o Curso de Direito. 

Os resultados apurados, permitem-nos aferir que a maior parte dos professores 

necessitou de um único ano para a realização de cada ano do plano de estudos do 

bacharelato/licenciatura concluída (grau mais elevado entre estes dois). Naturalmente, 

que tendo conhecimento que 6,3% do total dos professores tem o grau de bacharel e que 

a este corresponde somente a duração de três anos, pressupomos que a percentagem 

que, no 4º ano, responde “NS/NR” corresponda a esses mesmos professores. Por outro 

lado, desconhecemos quantos professores concluíram licenciaturas com a duração de 

apenas quatro anos. Supomos, todavia, que a percentagem de respostas no 5º ano 

“NS/NR” (21,9%) inclua os 6,3% respeitantes aos bacharéis e a percentagem 

correspondente àqueles que tenham concluído licenciaturas com duração inferior a 5 

anos (15,6%).  

Por outro lado, relativamente a este grupo, também nos foi permitido concluir que a 

maior parte dos professores obteve o seu grau de mestrado/doutoramento (grau mais 

elevado entre estes dois) no âmbito do ensino de natureza público. Ainda, assim, a 

obtenção destes graus está mais dividida entre o sistema público (52,9%) e o particular e 

cooperativo (35,3%), do que no caso dos graus de nível inferior, ou seja; do bacharelato e 

da licenciatura, os quais tinham sido obtidos, de uma forma muito mais expressiva, 

conforme, de resto, identificamos no âmbito do ponto 3.2.4, no subsistema de ensino de 

natureza público.  

O grau de mestre e de doutor, de acordo com os resultados apurados, foi, 

maioritariamente, obtido no âmbito do ensino universitário (88,2%). Refira-se, ainda, que 

de entre os professores com o grau de mestrado e de doutoramento, a maior parte, 

obteve-o nas áreas das Ciências Empresariais e das Ciências da Comunicação. De facto, 

fica-nos, a percepção, a partir da conjugação dos resultados evidenciados acima, 
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relativos às áreas científicas respeitantes ao grau de bacharel e licenciado, que ainda 

que, maioritariamente, licenciados em áreas tecnológicas, os professores enveredaram, 

com vista ao acesso ao grau de mestre, por áreas distintas, eventualmente, com o fito de 

se “aproximarem” das áreas científicas mais preponderantes na Escola.  
 A maior parte dos professores com o grau de mestre necessitou de 3 anos para a 

sua conclusão (42,9%). Já por outro lado, os professores com grau de doutor 

necessitaram de 5 anos para a respectiva obtenção (100,0%).  

Globalmente, face aos resultados descritos, podemos avaliar o percurso escolar dos 

professores, no ensino superior, como um percurso académico de tipo “clássico” e 

razoavelmente bem sucedido, ou pelo menos, sem incidentes dignos de registo. 

 
 

4. Caracterização da situação profissional: Alunos e Diplomados 
 
 

De acordo com a tabela XXII, a maior parte dos alunos (53,6%) e diplomados 

(61,1%) realizaram o seu curso em regime de acumulação com o exercício de uma 

profissão. A segunda situação mais comum é a de estudante a tempo inteiro com 40,0% 

de respostas por parte dos alunos e 19,2% por parte dos diplomados. No caso dos 

diplomados o peso dos que se encontravam a realizar estágio, é considerável (16,8%) e 

muito superior ao dos alunos (6,0%), situação que se pode explicar pela circunstância de 

a disciplina que lhe corresponde “Projecto de Investigação e Intervenção Profissional” ter 

transitado, no ano lectivo de 2003/04, do 3º ano do plano de estudos para a fase terminal 

do 4º e último ano, ou seja; para o 2º ciclo das licenciaturas bietápicas.10 

Globalmente, poder-se-á considerar que o peso dos diplomados que frequentaram 

o seu curso em regime de acumulação com o exercício de uma profissão e com a 

realização de estágios (77,9%) é muito superior ao dos alunos em idênticas situações 

(59,6%). 
 
 

                                                 
10 A Escola “deslocou” a componente de intervenção profissional (estágio) da mencionada disciplina, contida 
no plano de estudos de todas as licenciaturas que ministra, para um semestre desprovido de outras 
disciplinas, isto para que os alunos tivessem condições para a desenvolver de uma forma menos 
condicionada, ou seja; menos repartida com outro tipo de responsabilidades, preconizando-se, assim, 
potenciar os respectivos níveis de eficiência.  
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Tabela XXII 
Distribuição dos Alunos e dos Diplomados de acordo com a situação profissional durante a realização do 

curso 
Alunos Diplomados Total 

Situação Profissional 
Nº % Nº % Nº % 

Estudante a tempo inteiro 94 40,0 40 19,2 134 30,2 

Estudante a realizar estágio  14 6,0 35 16,8 49 11,0 

Estudante a exercer profissão 126 53,6 127 61,1 253 57,1 

NS/NR 1 0,4 6 2,9 7 1,5 

Total 235 100,0 208 100,0 443 100,0 
 

 

De acordo com a tabela XXIII, a grande maioria dos diplomados encontra-se a 

exercer uma profissão (87,5%). De notar que na situação de desempregado, à procura do 

1º. emprego, há mais de um ano, à data de realização deste estudo, apenas se 

encontrou 1,0% dos respondentes, o que pode, perfeitamente, resultar do desencontro 

entre as expectativas dos diplomados, face ao “investimento” realizado, e o tipo de oferta 

de emprego disponível. Ressalte-se, ainda, que cerca de 14,0% dos indivíduos se 

encontram a realizar, em simultâneo, com o exercício das suas actividades profissionais, 

outros cursos conducentes a grau académico ou acções/cursos de formação contínua. O 

contributo de uma maior escolarização para a prossecução de novas investidas no 

sistema de ensino/formação, parece, assim, confirmar-se. 

 
Tabela XXIII 

Distribuição dos Diplomados de acordo com a situação profissional actual 
Diplomados 

Situação Profissional 
Nº % 

Desempregado à procura do 1º Emprego há mais de um ano 2 1,0 

Desempregado à procura do 1º Emprego há mais de 6 meses 1 0,5 

Desempregado à procura do 1º Emprego 1 0,5 

Desempregado há mais de um ano 2 1,0 

Desempregado há mais de seis meses 0 0,0 

Desempregado 7 3,4 

Inactivo (não procura emprego) 0 0,0 

A realizar estágio não remunerado 0 0,0 

A realizar estágio remunerado 3 1,4 

A exercer profissão 153 73,6 

A exercer profissão e a frequentar curso conducente a grau académico 9 4,3 

A exercer profissão e a frequentar acção/curso de formação contínua 20 9,6 

NS/NR 10 4,8 

Total 208 100,0 
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Conforme a tabela XXIV, as situações mais correntes e que se traduzem em 

percentagens mais significativas, no caso dos alunos, são: uma experiência profissional, 

com 19,6%, e duas experiências profissionais com 16,6%. No caso dos diplomados, 

verifica-se já uma grande incidência de respostas em duas, três e até quatro experiências 

profissionais, com 23,6%, 22,6% e 13,9%, respectivamente. Aliás, a proporção destes 

últimos é tão significativa como a dos que tiveram somente uma. 

 
Tabela XXIV 

Distribuição dos Alunos e dos Diplomados de acordo com o número de experiências profissionais 

Alunos Diplomados Total Nº de 
Experiências 
Profissionais Nº % Nº % Nº % 

0 1 0,4 0 0,0 1 0,2 

1 46 19,6 29 13,9 75 16,9 

2 39 16,6 49 23,6 88 19,8 

3 21 8,9 47 22,6 68 15,3 

4 12 5,1 29 13,9 41 9,2 

5 2 0,9 21 10,1 23 5,1 

>5 2 0,9 10 4,8 12 2,7 

NS/NR 112 47,7 23 11,1 135 30,4 

Total 235 100,0 208 100,0 443 100,0 
 
 
4.1. O regime de trabalho: Diplomados 
 
A partir da tabela XXV, que se refere ao regime de trabalho dos diplomados, 

constatamos que, efectivamente, estes terão conquistado, após a conclusão do curso, 

uma relação mais favorável com o trabalho, isto considerando que a transição de uma 

situação de trabalho em regime parcial, para uma outra em regime integral, corresponde 

a uma variação positiva, - isto na medida em que a relação assume um carácter mais 

sólido, mais estável - que, inclusive, se faz, habitualmente, acompanhar por uma melhoria 

dos respectivos níveis de remuneração.  

 
Tabela XXV 

Distribuição dos Diplomados pelo regime de trabalho que usufruíam antes da conclusão do curso e a actual 
Diplomados 

Antes Actual Regime 

Nº % Nº % 

Tempo Integral (dias úteis completos) 114 70,4 176 95,1 

Tempo Parcial (uma parte do dia/alguns dias da semana) 47 29,0 6 3,7 

Ns/Nr 1 0,6 3 1,9 

Total 162 100,0 185 100,0 
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4.2. O tipo de relação contratual: Diplomados 
 
 

Quanto à distribuição dos diplomados pelo tipo de relação contratual, aqui ao 

contrário da tabela anterior não encontramos qualquer inversão de posição face às 

situações durante a frequência do curso e depois da conclusão do mesmo. De facto, de 

acordo com os dados constantes na tabela XXVI, tanto num caso como no outro a maior 

percentagem de diplomados trabalha numa relação de dependência, isto é; por contra de 

outrem. Denota-se, todavia, uma ligeira subida da percentagem daqueles que, após a 

conclusão do curso, trabalham por conta própria com 16,2% contra os 7,4% anteriores.  
 

Tabela XXVI 
Distribuição dos Diplomados pelo tipo de relação contratual que usufruíam antes da conclusão do curso e a 

actual 

Diplomados 

Antes Actual Tipo de Relação Contratual 

Nº % Nº % 

Trabalhador por conta própria 12 7,4 30 16,2 

Trabalhador por conta de outrem 138 85,2 148 91,4 

Outra 0 0,0 2 1,2 

NS/NR 12 7,4 5 3,1 

 
 

4.3. O tipo de contrato: Diplomados 
 
 

Também no que respeita ao tipo de contrato dos diplomados, antes e após a 

conclusão do curso, aferimos que a situação evolui de forma positiva. Com efeito, a 

percentagem de indivíduos com contrato de trabalho sem termo, - sem dúvida, entre as 

situações elencadas, aquela a que correspondem níveis mais elevados de segurança na 

relação de trabalho, - é superior após a conclusão do curso. 

Por outro lado, a percentagem de indivíduos com contrato de prestação de serviços 

diminui de 6,7% para 3,4% e as de trabalho pontual e ocasional deixam de se verificar. 

Admitimos que as referidas alterações, no âmbito da relação de trabalho e que 

tentamos espelhar no âmbito dos pontos: 4.1, 4.2, e 4.3, produzam efeitos positivos sobre 

os níveis de qualidade de vida dos sujeitos implicados, e se assumam, porventura, como 

um dos fenómenos com maior protagonismo no processo de individuação e 

autonomização dos mesmos, face à família de origem e, simultaneamente, para a 

construção de novos núcleos familiares, ou seja; para a reprodução daquele que 

poderemos considerar como um dos mais primitivos sistemas de sociabilização e 



Capítulo VII  395 

transmissão de conhecimentos, ainda que hoje, dadas as crescentes disfuncionalidades 

com que se depara, com funções muito mais delimitadas do que outrora. 

 
Tabela XXVII 

Distribuição dos Diplomados pelo tipo de contrato que usufruíam antes da conclusão do curso e o actual 

Diplomados 

Antes Actual Tipo de Contrato 

Nº % Nº % 

Contrato de trabalho sem termo 88 54,3 134 72,4 

Contrato individual de trabalho com termo (a prazo) 30 18,5 24 14,8 

Contrato de prestação de serviços (recibos verdes ou semelhantes) 13 8,0 7 4,3 

Situações de trabalho pontuais e ocasionais 13 8,0 0 0,0 

Outro 1 0,6 3 1,9 

NS/NR 17 10,5 17 10,5 

Total 162 100,0 185 100,0 

 
 

4.4. O tipo de funções: Diplomados 
 
 

Relativamente ao tipo de funções exercidas pelos diplomados, antes e após a 

conclusão do curso (tabela XXVIII), constata-se, igualmente, uma evolução significativa. 

Há uma redução da percentagem de indivíduos que exercem funções operacionais e 

administrativas. Por outro lado, a partir do grupo de funções que se situa entre a Chefia 

intermédia e as de Administração, inclusive, os valores percentuais após a conclusão do 

curso são sempre superiores aos encontrados antes de os inquiridos se terem diplomado, 

destacando-se o grupo dos que desempenham funções técnicas de nível superior, com 

uma variação de 10,5% e os que desempenham funções de administração com uma 

variação de 8,0%. 

Com efeito, se no que respeita às questões anteriores, através das quais se 

pretende confirmar a melhoria generalizada do estatuto profissional dos indivíduos, após 

a conclusão do curso, a evolução pode não ser directa ou isoladamente consequente do 

estatuto de diplomado, mas de factores, como por exemplo, antiguidade na empresa ou 

entidade, aumento da relação de confiança, evolução da qualidade do desempenho fruto 

da experiência adquirida, entre outros, entende-se que esta última resulta, efectivamente, 

muito mais da obtenção do grau académico. Com efeito, a alteração do tipo de funções 

constitui uma mudança com um carácter menos regular, ou se preferirmos que obedece a 

uma lógica menos sequencial ou linear do que as anteriores, implicando, de alguma 

forma, até, uma ruptura com o que “vem detrás”. Claro, que não dispomos de dados que 

nos permitam aferir se essa evolução se processou dentro da mesma empresa ou 
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entidade ou entre empresas ou entidades distintas, todavia, ainda que nalguns casos os 

diplomados possam ter que ter mudado de empresa/entidade empregadora para poder 

desempenhar funções mais qualificadas, como, aliás, o indicia a questão relativa ao 

número de experiências profissionais, o que é facto é que essa evolução teve lugar e que 

muito dificilmente o tipo de funções em causa seriam atribuídas a indivíduos com 

habilitações ao nível do ensino secundário ou equivalente. O diploma conferido pelo 

ensino superior, terá sido, assim, determinante para o efeito. 

 
Tabela XXVIII 

Distribuição dos Diplomados pelo tipo de funções desempenhadas antes 
da conclusão do curso e o actual 

Diplomados 

Antes Actual Tipo de funções 

Nº % Nº % 

Operacionais 17 10,5 3 1,6 

Administrativas 82 50,6 69 42,6 

Chefia intermédia 8 4,9 16 9,9 

Técnicas de nível intermédio 15 9,3 17 10,5 

Técnicas de nível superior 8 4,9 25 15,4 

Direcção 7 4,3 16 9,9 

Administração 3 1,9 16 9,9 

Outro 2 1,2 1 0,6 

Ns/Nr 20 12,3 22 13,6 

Total 162 100,0 185 100,0 

 
 

4.5. Os escalões de vencimento: Diplomados  
 
 

No que respeita aos vencimentos verifica-se, igualmente, a partir da tabela XXIX, 

uma considerável melhoria, que se admite, inclusive, resulte, em grande parte dos casos, 

da alteração do tipo de funções. Note-se que com vencimentos a partir dos 1255 € foram 

identificados, à data de realização do presente estudo, 18,5% dos diplomados, por 

oposição aos 3,1% que se encontravam em idêntica situação antes da conclusão do 

curso. Recorde-se, ainda, que de acordo com dados publicados pelo INE, Direcção 

Regional do Norte, o ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem, em 

2000, no país, era de 729 €, pelo que entendemos que o valor percentual (58,6%) dos 

diplomados posicionados nos escalões de vencimento acima daquele em que o referido 

montante se inclui (505-750) atesta a relevância social da Escola, enquanto promotora de 

sucesso individual, com considerável expressão.   

 



Capítulo VII  397 

Tabela XXIX 
Distribuição dos Diplomados pelos escalões de vencimento líquido/subsídio auferidos, mensalmente, antes 

da conclusão do curso e os actuais 

Diplomados 

Antes Actual Vencimento líquido / Subsídio 

Nº % Nº % 

Nenhum 8 4,9 0 0,0 

≤ 500 € 56 34,6 9 5,6 

505 - 750 € 60 37,0 73 45,1 

755 - 1250 € 24 14,8 65 40,1 

1255 – 1750 € 2 1,2 20 12,3 

1755 – 2250 € 0 0,0 5 3,1 

2255 – 2750 € 0 0,0 2 1,2 

≥ 2755 € 3 1,9 3 1,9 

Ns/Nr 9 5,6 8 4,9 
Total 162 100,0 185 100.0 

 
 

4.6. O sector de actividade: Diplomados 
 
 
O sector de actividade com maior expressão, antes e após a conclusão do curso, é, 

de acordo com os dados constantes da tabela XXX, o das indústrias transformadoras, - 

situação que não nos surpreende em virtude de constituir aquele que mais se destaca na 

região e aquele que emprega um superior número de indivíduos, conforme tivemos, aliás, 

oportunidade de constatar no âmbito do Capítulo anterior do presente projecto de 

investigação, - a que se segue o sector dos serviços públicos e privados. Note-se, 

todavia, que o primeiro tem mais expressão antes da conclusão do curso, o mesmo se 

passando com o sector do comércio por grosso e a retalho.  

Em sentido inverso, afiguram-se-nos os sectores da banca e seguros, ensino e o 

dos serviços públicos e privados e, ainda, o dos intermediários (prestação de serviços a 

empresas).  

Globalmente, podemos assumir que se verifica uma deslocação de indivíduos de 

sectores menos nobres para outros mais prestigiados entre os dois momentos de 

avaliação: antes e após a conclusão do curso. 
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Tabela XXX 
Distribuição dos Diplomados de acordo com o sector de actividade das Entidades 

Empregadoras/Acolhedoras antes da conclusão do curso e o actual 

Diplomados 

Antes Actual Sector de Actividade 

Nº % Nº % 

Agricultura, Sivicultura e Pescas 0 0,0 0 0,0 

Indústrias Extractivas 2 1,2 0 0,0 

Indústrias Transformadoras 46 28,4 40 24,7 

Electricidade, Gás e Água 0 0,0 2 1,2 

Construção e Obras Públicas 11 6,8 9 5,6 

Comércio por Grosso e a Retalho 22 13,6 16 9,9 

Restauração (Restaurantes, Hotéis ou Similares) 5 3,1 2 1,2 

Transportes e Armazenamento de Produtos 0 0,0 0 0,0 

Comunicações e Informação (criação, circulação, 
armazenamento e aplicação de informação) 

4 2,5 1 0,6 

Banca e Seguros 2 1,2 13 8,0 

Intermediários (prestação de serviços a empresas) 19 11,7 24 14,8 

Serviços Públicos e Privados 29 17,9 37 22,8 

Ensino 4 2,5 10 6,2 

Outro. Qual? 1 0,6 1 0,6 

NS/NR 17 10,5 30 18,5 
Total 162 100,0 185 100,0 

 
 

O sector de actividade mais expressivo, e conforme seria de esperar face às 

características, apresentadas no âmbito do Capítulo VI, relativamente ao tecido produtivo 

da região, é, pois, o das Indústrias Transformadoras, uma vez que corresponde ao sector 

de actividade a que se dedica 31,0% das empresas que, entre as inquiridas respondem 

aos questionários enviados, ao qual se segue, ainda que a grande distância, a 

percentagem daquelas que se dedicam à intermediação, isto é; à prestação de serviços a 

empresas, com uma taxa de incidência de respostas na ordem dos 19,0%. O sector do 

Comércio por grosso e a retalho, bem como o dos Serviços Públicos e Privados ocupam 

a terceira posição, correspondendo a 11,9% das respostas, para cada um. Por seu turno, 

a Banca e Seguros ocupa a quarta posição, com uma taxa de respostas de 9,5%. A partir 

dos referidos resultados, poderemos aferir que, não obstante o desequilíbrio de “pesos” 

em favor de um sector, eminentemente, tradicional como o das Indústrias 

Transformadoras, se denota já uma certa tendência para o crescimento de actividades 

associadas à moderna sociedade do conhecimento, ou pelo menos, uma tendência 

considerável, para a absorção de diplomados, por parte destas últimas. 
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4.7. O concelho de actividade: Diplomados 
 

Relativamente aos concelhos em que se localizam as entidades 

empregadoras/acolhedoras, e de acordo com as respostas proporcionadas pelos 

diplomados, constantes da tabela XXXI, ainda que, na sua maioria, se situem em Santa 

Maria da Feira e Oliveira de Azeméis, constata-se um aumento da percentagem de 

indivíduos, após a conclusão do curso, que exercem funções nos concelhos de Arouca, 

Vila Nova de Gaia, Espinho e Porto, o primeiro pelo potencial que evidencia face à 

tendência, por demais conhecida, de reduzido interesse, por parte de diplomados, em 

sedear-se em concelhos mais interiores; os três últimos pelo seu carácter mais urbano, 

isto é; pela atractividade que usufruem, junto deste grupo, -até por este último ser, 

maioritariamente, constituído por jovens,- não só pelos atributos intrínsecos ao conceito 

de urbanidade, como pela diversidade das ofertas de emprego que possam disponibilizar, 

em áreas mais permeáveis à inovação, aos mais diversos níveis e, socialmente mais 

nobres, relativamente às quais, porventura, a dos serviços traduz o exemplo mais 

paradigmático, ou seja; pelo mesmo tipo de factores que explicam a falta de apetência 

por localidades, fisicamente, situadas mais a interior. Note-se que, conforme tivemos já 

ocasião de referir, a região do entre Douro e Vouga evidencia alguma dificuldade na 

absorção de quadros qualificados, situação que, eventualmente, se ficará a dever à débil 

terciarização da mesma e aos modelos de organização e produção vigentes nas 

pequenas e médias empresas que a integram. A necessidade de quadros médios e 

superiores, sobretudo, em áreas de apoio às empresas, irá depender da capacidade das 

próprias empresas se modernizarem e valorizarem áreas distintas da da produção, como 

aliás, se referiu no item sobre a caracterização da estrutura produtiva do EDV. De facto, 

de acordo com depoimentos de um dos entrevistados, as empresas evidenciam lacunas 

de funcionamento, fora da área da produção, graves. A existência e absorção destes 

quadros, no âmbito das mesmas, poderá contribuir para lhes impulsionar uma nova 

dinâmica. 

 
“A Escola está ter um papel fundamental para jovens já inseridos no mercado 
de trabalho. Estou convicto que poderá contribuir para melhorar o desempenho 
das nossas empresas que ao nível da organização são péssimas. Descuidam 
completamente os aspectos administrativos e comerciais. Há o “patrão”, o 
contabilista externo que não faz praticamente nada: trabalha uma vez ao ano 
para apresentar as contas e o administrativo que prepara a “papinha” ao 
contabilista. Tudo o que sejam processos, não sabem preencher, perdem os 
papéis, não respondem, não viram a documentação…Só se preocupam com a 
produção, o resto é acessório…” (Centro de Formação Profissional, 
Fevereiro:2005) 
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Refira-se, ainda, que após uma análise exaustiva às respostas a “outro”, 

identificamos que o concelho de Ovar se assume com principal destaque “antes”, com 

25,0% de respostas e “após” com 27,5% de respostas. Depreendemos que o papel 

preponderante de concelhos como este último resulte, por um lado, da circunstância de aí 

residir um número considerável, quer de alunos, quer de diplomados e, por outro, do 

protagonismo industrial do referido concelho, situação a que já tivemos oportunidade de 

fazer referência no âmbito do ponto 2 do capítulo anterior. Os concelhos de Sever do 

Vouga e Lisboa são, ainda, apontados com 12,5% e 9,4% de respostas, respectivamente, 

para o período “antes” da conclusão do curso e 12,5% de respostas, para cada um, para 

o período “após”. Enquanto que relativamente a Sever do Vouga se atribui o mesmo tipo 

de motivações, já acima sugerido para o de Arouca, ou seja; o “reduzido interesse, por 

parte de diplomados, em sedear-se em concelhos mais interiores” e, portanto, à escassez 

de indivíduos com qualificações de nível superior, no âmbito dos mesmos e, por 

conseguinte, à situação, ainda que limitada ou de reduzida expressão, de oferta não 

correspondida, a Lisboa atribuímos o mesmo tipo de motivações que identificamos para o 

crescente protagonismo de concelhos como: Porto, Vila Nova de Gaia e Espinho, isto é; 

uma maior oferta de emprego qualificado, compatível, portanto, com o nível de 

habilitações alcançado no âmbito da Escola estudada e com o estatuto sócio-profissional 

almejado pelos respectivos titulares. 
 

Tabela XXXI 
Distribuição dos Diplomados de acordo com os concelhos em que se localizavam as Entidades 

Empregadoras/Acolhedoras antes da conclusão do curso e as actuais 
Diplomados 

Antes Actual Concelhos 

Nº % Nº % 

Santa Maria da Feira 49 30,2 43 23,2 

S. João da Madeira 18 11,1 19 10,3 

Oliveira de Azeméis 27 16,7 21 11,4 

Vale de Cambra 16 9,9 9 4,9 

Arouca 3 1,9 5 2,7 

Vila Nova de Gaia 8 4,9 13 7,0 

Espinho 0 0,0 3 1,6 

Ovar 8 4,9 11 5,9 

Porto 6 3,7 7 3,8 

Outro 23 14,2 29 15,7 

NS/NR 4 2,5 25 13,5 

Total 162 100,0 185 100,0 
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5. Características das Entidades Empregadoras/Acolhedoras 
 
 

Com vista a procedermos a uma caracterização das empresas inquiridas, 

seleccionamos os indicadores: ano de constituição, natureza, dimensão e dinâmica de 

internacionalização. 

Relativamente ao ano de constituição das empresas inquiridas que nos 

responderam, a maior percentagem foi criada entre o ano de 1951 e o ano 2000 (85,7%). 

Apenas 7,1% foram constituídas antes de 1900 e também somente 7,1% foram criadas 

depois do ano 2000.  

No que respeita à natureza das empresas, esta é, fundamentalmente, privada com 

92,9% de respostas a incidir sobre este grupo, contra as 7,1% de empresas públicas, 

sendo que no que concerne ao regime jurídico se repartem, maioritariamente, entre as 

“sociedades por quotas” (47,6%) e as “sociedades anónimas” (35,7%). 

Quanto à dimensão das empresas, perspectivada relativamente ao número de 

trabalhadores, a maior percentagem de empresas (19,0%) tem entre 1 a 4 trabalhadores, 

logo seguida do grupo que tem entre 10 a 19 e do grupo que tem entre 100 a 249 

trabalhadores, com uma representação de 16,7%, cada um, do que se poderá aferir que, 

não obstante se fazer sentir, no âmbito do presente estudo, a existência de empresas de 

muito reduzida dimensão, apanágio da região e do distrito em que se insere a Escola, é 

já notória a presença de empresas com alguma dimensão, ou pelo menos, a tendência, 

por parte destas últimas, para a absorção de diplomados.  

Analisando, ainda, a dimensão das mesmas com base na respectiva dinâmica de 

internacionalização, e sem prejuízo de podermos retirar outras conclusões dos 

resultados, constantes na tabela V, anexo (pág. 533), destacamos o facto de a grande 

maioria das empresas, até à data, não o ter feito (71,4%). 
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II. As representações sociais sobre o ensino superior politécnico 
 
 

1. As motivações para a frequência de um curso de ensino superior: Alunos e 
Diplomados 

 
 
No que respeita à primeira razão pela qual alunos e diplomados optaram por 

realizar um curso superior, e de acordo com a tabela VI, anexo (pág. 534), as mais 

indicadas tanto no caso dos alunos, como no caso dos diplomados foram: “Vir a trabalhar 

naquilo que gosta”, com 30,2% e 28,4% de respostas, “Progredir na carreira”, com 22,6% 

e 15,9%, respectivamente, e “Aumentar o nível de conhecimento”, com 20,2% e 17,4% 

de respostas. A segunda razão, mais indicada, também foi comum a alunos e 

diplomados: “Aumentar o nível de conhecimento”, com 24,7% e 25,0% de respostas, 

respectivamente, seguida, ainda que a considerável distância, por: “Progredir na 

carreira”, com 20,9% e 14,4% de respostas, para cada um dos grupos. Quanto à terceira 

razão, também alunos e diplomados responderam, em primeiro lugar: “Aumentar o nível 

de conhecimento.” Verifica-se, assim, que tanto alunos, como diplomados são, 

prioritariamente motivados por questões de realização pessoal, quer estas se relacionem 

com o desempenho futuro da actividade profissional, quer com aspectos de carácter mais 

flagrantemente cultural, como o aumento de conhecimentos e, a que se segue, de facto, 

outros de carácter mais funcionalista, e de que são exemplo: “Progredir na carreira” e 

“Sentir mais segurança no desempenho das suas funções”, do que, globalmente, se 

poderá apreender que a realização de um curso superior, constitui uma fonte de 

concretização de aspirações individuais, e, portanto, que é um fenómeno percepcionado 

como algo mais do que um mero “trampolim” para o mercado de trabalho. Note-se que de 

acordo com Jodelet (2005), o grau de interferência das motivações intrínsecas, no 

fenómeno de prolongamento dos estudos, está correlacionado com a origem social dos 

sujeitos. De facto, a autora, considera que o referido tipo de motivação assume um 

carácter mais regular no caso das classes sociais económica e culturalmente favorecidas, 

enquanto que no caso das outras, serão outro tipo de motivações, - mais directamente 

relacionadas com a perspectiva de retorno do respectivo investimento -, que intervêm na 

referida tomada de decisão. Sem prejuízo de, no caso observado, a origem social, quer 

de alunos, quer de diplomados se enquadrar na base da pirâmide da estrutura social, 

fenómeno que tivemos oportunidade de constatar a partir dos dados coligidos 

relativamente ao grau de instrução e actividade profissional dos pais, o que é facto é que, 

de acordo com a resposta à presente questão, esta relação parece não se verificar, o 



Capítulo VII  403 

que, eventualmente, se poderá explicar pela circunstância de uma percentagem 

significativa dos sujeitos envolvidos no processo, estar já inserida no mercado de 

trabalho. A questão da subsistência parece, assim, ultrapassada; a da autonomização 

dos indivíduos face à família de origem, em alguns casos assegurada, pelo que os 

comportamentos adoptados são impulsionados por estímulos de natureza distinta ou com 

vista à satisfação de outro tipo de necessidades, que segundo Maslow, autor a que 

fizemos, já, igualmente, referência, culminam nas de auto-realização, grupo no qual, face 

às respostas apuradas, o prolongamento de estudos ou mais, especificamente, a 

realização de um curso de ensino superior, parece, pois, caber. Nesta acepção, 

poderemos inclusive considerar verificada aqui a teoria da não-correspondência, pois a 

motivação dos indivíduos não evidencia um carácter flagrantemente extrínseco 

(funcionalista ou economicista), a frequência do curso não obedece a imperativos de 

retorno material e social, mas à necessidade de auto-realização, de aquisição de 

conhecimentos como forma de valorização pessoal. 

 
 
2. As opções de candidatura no acesso ao ensino superior: Alunos e 

Diplomados 
 
 

No âmbito da presente questão, os dados recolhidos e apresentados através da 

tabela XXXII, permitem-nos aferir que a maioria, quer dos alunos (72,3%), quer dos 

diplomados (57,2%), só se candidataram à Escola. Todavia, o desfasamento, entre as 

opções destes dois grupos, é ainda muito elevado. Ainda assim, no ano de ingresso, pela 

1ª. vez, no ensino superior, a percentagem de alunos que concorreram a “ Só outras “ 

(5,1%) foi superior à dos diplomados (1,9%). 

 
Tabela XXXII 

Distribuição dos Alunos e dos Diplomados de acordo com as suas opções de candidatura, no ano em que 
ingressam, pela 1ª vez, no ensino superior 

Alunos Diplomados Total Opções de Candidatura 
Nº % Nº % Nº % 

A Escola e Outras 51 21,7 82 39,4 133 30,0 

Só Outras 12 5,1 4 1,9 16 3,6 

Só a Escola 170 72,3 119 57,2 289 65,2 

NS/NR 2 0,9 3 1,4 5 1,1 

Total 235 100,0 208 100,0 443 100,0 

 
Naturalmente, que as escolhas efectuadas foram condicionadas por 

constrangimentos de ordem vária, o que, aliás, se poderá verificar, em certa medida, a 
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partir dos resultados obtidos à questão subjacente às motivações para a frequência de 

um curso na Escola. Todavia, outras haverá, ainda, - algumas das quais eventualmente, 

comuns a situações de não aprovação e interrupção do percurso escolar no ensino 

secundário ou equivalente, como sejam “dificuldade em compreender algumas matérias, 

disciplinas ou áreas científicas” e “maus resultados nas avaliações”, logo mais conotáveis 

com o grau de sucesso escolar – que, com toda a certeza, terão tido influência sobre os 

percursos escolares escolhidos e que os vêm a conduzir, no presente, a “destinos 

profissionais” distintos daqueles que, de outra forma, podiam ter sido a sua primeira 

escolha. 

 
“Gostava muito das físicas, químicas e biologias e sempre me imaginei, em 
pequenita, a trabalhar nessas áreas, mas como não era boa aluna a 
matemática… Quando tive conhecimento da existência de um curso de 
Relações Públicas senti curiosidade.” (Diplomada, Janeiro-2005) 

 

De facto, parece confirmar-se, através do estudo de caso encetado, que os 

constrangimentos motivados pela origem social dos indivíduos, são, ampliados por 

situações, mais ou menos episódicas, que, correntemente, caracterizam o fenómeno do 

insucesso escolar. Aliás, este acaba por ser aceite com uma maior naturalidade e 

indiferença, por parte das classes sociais mais desfavorecidas, na medida em que, se por 

um lado ocorre com alguma regularidade, no grupo de pertença, por outro, é, 

objectivamente, um constrangimento de difícil superação, isto dado que o fosso entre o 

capital cultural da família e a linguagem escolar, é considerável e os recursos financeiros 

necessários para, eventualmente, o colmatar ou, no mínimo, esbater, escassos. Além do 

mais, a percepção do retorno do referido investimento é, subjectivamente, como se referiu 

no âmbito do Capítulo III, subavaliado. O fenómeno de sublimação que ocorre, por parte 

dos referidos grupos, face ao maior ou menor insucesso, neste domínio específico da 

esfera familiar, dissipa situações de dissonância cognitiva e permite que os mesmos 

perspectivem, com relativo desprendimento, a opção pela interrupção do percurso escolar 

em favor de outras, percepcionadas como, efectivamente, mais compensadoras e com 

efeitos mais imediatos, como é o caso do ingresso no sistema de produção ou, então, a 

opção por percursos escolares menos longos e/ou considerados mais acessíveis. 

Diríamos que, estes casos, configuram situações de resiliência, cujo conceito implica 

vulnerabilidade e poder regenerativo, dado que segundo Alarcão (2000:353): “envolve a 

capacidade do sistema para minimizar o impacto disruptivo de uma situação stressante, 

(…) e desenvolver recursos para fazer-lhes frente.” 
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2.1. O tipo/perfil formativo das “outras” escolas: Alunos e Diplomados 
 
 

De entre os alunos e diplomados que se candidataram a outras escolas, em 

situação de acumulação ou exclusiva, a escolha recaiu, e de acordo com os dados 

constantes da tabela XXXIII, maioritariamente, em instituições de perfil universitário, 

(47,6% dos alunos e 64,0% dos diplomados). O facto de os alunos terem concorrido em 

maior percentagem “Só à Escola” e dentro dos que concorreram a outras, a percentagem 

dos que escolheram o ensino superior politécnico ser superior ao valor encontrado para 

os diplomados, poderá indiciar que as representações sociais face ao ensino superior 

politécnico estão a evoluir favoravelmente, todavia se relacionarmos os resultados 

obtidos à presente questão, com questões anteriores, respeitantes ao percurso escolar 

dos dois substratos, poderemos ter que matizar  esta percepção, isto na medida em que 

os alunos mais recentes, ou seja; os actuais alunos são indivíduos com menos sucesso 

escolar que os já diplomados, verificando-se, pois, alguma degradação do respectivo 

estatuto. Neste sentido, a escolha ou prioridade atribuída, quer à Escola, quer a “outras 

escolas” ao invés de corresponder, tout court, a uma preferência; a uma escolha 

deliberada, poderá, em certa medida, corresponder a um comportamento condicionado 

pela interiorização, por parte dos alunos, dos seus próprios limites, enquanto estudantes, 

ou por uma percepção mais realista sobre a ausência de condições objectivas, por parte 

dos mesmos, para a concretização de trajectórias escolares dotadas de uma linguagem 

mais abstracta, logo; muito distanciada daquela pela qual se pautam nas suas vivências 

do quotidiano e, por conseguinte, perspectivadas como mais exigentes; mais difíceis de 

concretizar. 
Tabela XXXIII 

Distribuição dos alunos e dos diplomados que se candidataram à "Escola e outras" ou "só outras" quanto ao 
tipo/perfil formativo das mesmas 

Alunos Diplomados Total Tipo/Perfil Formativo 
Nº % Nº % Nº % 

Universitário 30 47,6 55 64,0 85 57,0 

Politécnico 18 28,6 12 14,0 30 20,1 

Aos dois 13 20,6 19 22,1 32 21,5 

NS/NR 2 3,2 0 0,0 2 1,3 

Total 63 100,0 86 100,0 149 100,0 

 
Nesta perspectiva, o ensino superior politécnico não é considerado como uma 

alternativa de facto, isto é; como uma opção desprovida de constrangimentos, mas como 

o resultado de uma decisão para a qual terá interferido, de uma forma mais ou menos 

consciente, um passado escolar menos bem sucedido, para além de outros, já atrás 
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invocados, como sejam o estatuto social da família de origem, analisado no âmbito do 

presente estudo, através das variáveis: “Grau de instrução” e “Actividade profissional” do 

“pai” e da “mãe”. 

 

3. As motivações para a frequência de um curso de ensino superior 
politécnico: Alunos e Diplomados 

 
 

Na sequência desta questão, de acordo com os dados constantes da tabela VII, 

anexa (pág. 535), identificamos como respostas mais frequentes, enquanto primeira 

razão, tanto para alunos como para diplomados: a “Localização da Escola”, seguida de “ 

Disponibilizar o curso que pretendia”. A terceira razão mais indicada, pelos alunos, 

relaciona-se, directamente, com o perfil de ensino de tipo politécnico: “O facto de 

imaginar que teria acesso a um ensino com uma forte ligação às empresas da região”. 

Quanto à terceira razão, mais indicada pelos diplomados, consiste em “Não ter ficado 

colocado nos cursos dos outros estabelecimentos de ensino que elegeu como 

prioridade”. Lembre-se que, efectivamente, os alunos optaram, em maior percentagem, 

por: “Só a Escola” e de entre os que escolheram também outras ou, mesmo, só outras, 

as de perfil politécnico foram mais escolhidas por este grupo do que pelo dos diplomados. 

Quanto às segundas razões mais identificadas, também elas recaíram sobre a 

“Localização da Escola” e “O facto de imaginar que teria acesso a um ensino com uma 

forte ligação às empresas da região”, isto para ambos os casos. Já como terceira razão, 

alunos e diplomados indicaram, maioritariamente, a “Localização da Escola”, seguida de 

“Disponibilizar o curso que pretendia”, no caso dos alunos, e “O facto de imaginar que 

teria acesso a um ensino com uma forte ligação às empresas da região”, no caso dos 

diplomados. 

Globalmente, podemos aferir que num elenco de dezassete razões, as mais 

determinantes, para os dois grupos de indivíduos, foram: Localização da Escola”, seguida 

de “O facto de imaginar que teria acesso a um ensino com uma forte ligação às empresas 

da região” e, finalmente, “Disponibilizar o curso que pretendia”.  

Assim sendo, não obstante a importância de factores de ordem prática, como a 

proximidade física face ao local de residência e/ou trabalho, corroborada, aliás, no âmbito 

das entrevistas realizadas, 
 

“O facto de estar próxima de casa e de não ter que sair de perto dos meus pais 
motivou-me a escolher a Escola. Aliás, o meu pai nem queria saber se o curso 
estava homologado ou não, o que queria é que eu estivesse pertinho…” 
(Diplomada, Janeiro- 2005) 
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e outros tais como: “Vir a trabalhar naquilo que gosta” e “Aumentar o nível de 

conhecimento”, atrás identificados como principais motivações para a frequência de um 

curso de ensino superior politécnico, facilmente, conotáveis com necessidades de 

realização pessoal, outros aspectos, mais directamente implicados no conceito de ensino 

professado, como o da relação mais estreita com o mercado empresarial da região, 

assumem um evidente protagonismo na decisão tomada, pelo que poderemos assumir, 

aqui, uma posição, marcadamente, deliberada em favor de uma matriz de perfil 

politécnico. Refira-se, ainda, que, mesmo, no que respeita à razão: “Disponibilizar o curso 

que pretendia” e sem prejuízo de o ensino superior politécnico oferecer cursos comuns 

aos do ensino superior universitário e vice-versa, o que no caso da Escola é bem 

evidente com a licenciatura em Gestão de Empresas, outros há que, dada a sua natureza 

mais prática, apenas estão disponíveis no ensino superior politécnico, de que é exemplo, 

o curso de Marketing e Relações Públicas. Refira-se, aliás, a este propósito, o facto de 

vários entrevistados terem mencionado que estavam perfeitamente conscientes, no 

momento em que optaram, que: por um lado, o curso que pretendiam era dotado de uma 

vertente, consideravelmente, prática e que por outro, na sequência desse facto, só existia 

“neste tipo de Escolas”. 

 
“Sempre me fez muita confusão os meus colegas, da Escola Profissional que 
frequentei, não pretenderem continuar os estudos… 
…Apesar de gostar de andar com os livros debaixo do braço e sempre ter tido 
aspirações de ir para o “superior”, como sou uma pessoa muito activa, queria 
um curso mais prático, já mais direccionado para o trabalho…Não sabia muito 
bem o quê, mas sabia que era nesta área do marketing, da publicidade, das 
relações públicas, da comunicação…Depois tive conhecimento de que na 
Escola tinha este curso, e vim…” (Diplomada, Fevereiro-2005) 

 

No âmbito desta questão, e sob a perspectiva que lhe preside, podemos aferir que o 

ensino superior politécnico, pela vocação de ensino que abraça, corresponde a um 

efectivo paradigma de ensino alternativo. Com efeito, não obstante as condições 

económicas e culturais das famílias de origem possam condicionar a percepção sobre os 

respectivos limites e possibilidades, e, por conseguinte, assumir-se determinantes num 

quadro de tomada de decisão, em favor de um ensino de índole mais prática, e, por 

conseguinte, ainda que este ocorra no seio de uma moldura que, grosso modo, 

poderemos considerar fantasiosa, de total e estimulante liberdade, - quando, de facto, 

resulta ou é, fortemente, condicionado pelo produto de um processo inconsciente de 

interiorização do que lhes é, objectiva e subjectivamente, permitido esperar, - destaque-

se, face aos resultados apurados, que o ensino superior politécnico gera nos indivíduos 

que o frequentam  e que, de outra forma, poderiam quedar-se por inferiores níveis de 
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ensino, elevados níveis de satisfação e de realização pessoal, para além da 

predisposição para futuros processos de ensino/formação, produzindo, ainda, outros a 

que teremos oportunidade de fazer referência no âmbito do tratamento de questões que 

se seguem.  

 

 

4. A conscencialização, face à especificidade, do ensino superior politécnico: 
Alunos, Diplomados, Professores e Entidades Empregadoras/Acolhedoras 

 
 

De facto, como se perspectivou a partir do pré-teste realizado e conforme dados 

constantes da tabela XXXIV, uma considerável percentagem de alunos, diplomados, 

professores e entidades empregadoras/acolhedoras desconhecia a existência de um 

perfil ou vocação própria para cada um dos subsistemas, ou por outras palavras; que 

pertencendo a um mesmo sistema, o ensino superior politécnico e o ensino superior 

universitário são dotados de objectivos distintos, cuja concretização dita, na prática, a 

identidade conferida no papel.  

 
Tabela XXXIV 

Distribuição dos Alunos, Diplomados, Professores e Entidades Empregadoras/Acolhedoras quanto à 
presença ou ausência de consciência, face à especificidade de ensino da Escola 

Alunos Diplomados Professores Empresas Conhecimento do perfil/tipo 
do ensino ministrado 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sim 94 40,0 67 32,2 21 65,6 31 73,8 

Não 136 57,9 138 66,3 11 34,4 11 26,2 

NS/NR 5 2,1 3 1,4 0 0,0 0 0,0 

Total 235 100,0 208 100,0 32 100,0 42 100,0 

 
Todavia, não deixa de ser um tanto ao quanto paradoxal, a circunstância de uma 

das motivações mais invocadas, por alunos e diplomados, para a frequência de um curso 

na Escola, constituir, justamente: “O facto de imaginar que teria acesso a um ensino com 

uma forte ligação às empresas da região”, a qual define, de uma forma muito concisa, 

aquelas que poderíamos consignar, efectivamente, como as suas características mais 

paradigmáticas (relação com o mercado de trabalho e com a realidade produtiva de 

âmbito, acentuadamente, regional), do que se poderá depreender, grosso modo, que as 

associações em torno deste tipo de Escola evidenciam ter uma efectiva correspondência 

com a vocação que lhe assiste ou seja; que o conceito acaba por estar, genericamente, 

assimilado, ainda que de uma forma inconsciente. Por outro lado, detecta-se, igualmente, 

a percepção ainda que, porventura, ligeiramente difusa, que tratando-se de ensino 
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superior, apresenta algumas particularidades que o tornam mais atractivo para 

determinados grupos: 

 
“A grande vantagem deste tipo de Escolas é que oferecem horários pós-
laborais, permitindo a sua frequência a públicos distintos dos clássicos grupos-
alvo do ensino superior.” (Hospital S.Sebastião, Fevereiro-2005) 

 

Para além deste excerto de entrevista, outros, porventura menos favoráveis, à tese 

que preconiza a relevância social deste tipo de ensino, corroboram a existência de um 

conhecimento, mais ou menos rigoroso, das especificidades do mesmo: 
 

“Sou muito crítico relativamente ao título académico, aos engenheiros que não 
fazem engenharia, aos gestores que gerem o quê? Depois há frustrações de 
ambas as partes…A Escola tem contribuído para aumentar o nível de 
conhecimentos, mas não prepara para o mercado de trabalho…” (Cifial, 
Fevereiro-2005) 

 

“…falta-lhe conquistar uma maior aproximação entre a oferta e a procura. Aliás, 
a Escola para cumprir melhor com a sua função deveria adaptar-se melhor à 
realidade local…” (Conselho Empresarial do Entre Douro e Vouga, Fevereiro-
2005) 

 
4.1.Atributos específicos do ensino superior politécnico: Alunos, Diplomados 

e Professores 
 
 

Face à questão colocada, anteriormente, e que se relaciona com a 

conscencialização, por parte dos Alunos, Diplomados, Professores e Entidades 

Empregadoras/acolhedoras da existência de dois perfis de ensino de nível superior, 

distintos, impunha-se a confirmação dessa percepção, ou seja; verificar, para os casos 

em que esta é assumida, se, de facto, existe correspondência entre as especificidades 

que os mesmos lhes atribuem e aquelas que, efectivamente, melhor definem o 

paradigma de ensino superior politécnico, objecto de estudo do presente projecto de 

investigação. 

Conforme tivemos oportunidade de apurar, a partir dos dados constantes da tabela 

VIII, em anexo (pág. 536), o atributo que os alunos identificam, mais distintamente, no 

ensino professado na Escola, considerando a respectiva especificidade, é a de “Ensino 

com uma forte ligação às Empresas da região”, com 50,0% de respostas, a segunda 

característica mais evidente para este mesmo grupo consiste em: “Ensino de carácter 

mais prático” e “Ensino com uma forte ligação às empresas da região”, com 26,6% e 

24,5% de respostas, cada, e a terceira mais indicada foi a de “Ensino mais fácil” e, 

novamente, “Ensino com uma forte ligação às empresas da região”, com 14,9% de 
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respostas, cada. Quanto aos diplomados, a característica que atribuem, em primeiro 

lugar, ao ensino da Escola, consiste em “Ensino de carácter mais teórico-prático”, com 

41,8% de respostas, a segunda característica corresponde a: “Ensino com uma forte 

ligação às empresas da região”, com 34,3% de respostas, e a terceira é comum a esta 

última, com 20,9% de respostas. Quanto aos professores, também de entre as 

características mais vincadas consideram, em primeiro lugar: “Ensino com uma forte 

ligação às empresas da região”, com 47,6% de respostas, a que se segue a mesma, 

enquanto segunda razão mais identificada, com 38,1% de respostas e “Ensino de 

carácter mais teórico-prático”, com 28,6% de respostas, como terceira razão.  

Face ao exposto, parece-nos que, para os substratos analisados, a articulação da 

Escola com as Empresas da região e um ensino de considerável pendor prático são 

atributos que se destacam, pelo que o tratamento das respostas, obtidas à presente 

questão, parece confirmar a correspondência entre a percepção que fazem sobre o 

ensino superior politécnico e o respectivo conceito substantivo. 

 

4.2. O grau de adequação do ensino dos cursos ao paradigma de ensino 
superior politécnico: Alunos, Diplomados e Professores 

 
 

De acordo com os resultados apurados, e constantes na tabela XXXV, 90, 5% dos 

professores que afirmam ter consciência da especificidade de ensino da Escola, 

consideram que o ensino, no âmbito dos cursos professados, está adequado a essa 

especificidade. De entre os alunos e os diplomados, 70,2% dos primeiros e 64,2% dos 

segundos, são de opinião que se verifica uma situação de conformidade entre o ensino 

dos cursos, no âmbito da prática, e a filosofia de ensino que, em teoria ou de acordo com 

o discurso oficial, a Escola deve abraçar.    

 
Tabela XXXV 

Distribuição da opinião dos Alunos, Diplomados e Professores face à adequação do ensino dos cursos ao 
perfil de ensino da Escola 

Alunos Diplomados Professores Total Ensino adequado ao perfil 
da Escola Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sim 66 70,2 43 64,2 19 90,5 128 70,3 
Não 25 26,6 18 26,9 1 4,8 44 24,2 
NS/NR 3 3,2 6 9,0 1 4,8 10 5,5 
Total 94 100,0 67 100,0 21 100,0 182 100,0 
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5. Valorização, por parte das Entidades Empregadoras/Acolhedoras, da 
frequência do ensino superior politécnico 

 
 

Face aos resultados apurados, no âmbito da presente questão, e, patentes na 

tabela XXXVI, 57,1% dos alunos tem a percepção que as Entidades 

Empregadoras/Acolhedoras valorizam a circunstância destes se encontrarem a 

frequentar um curso superior, na Escola. Já no que respeita aos diplomados, apenas 

48,8% considera que as Entidades Empregadoras/Acolhedoras reconheciam, no referido 

processo, um factor positivo, isto é; com potencial para a sua própria dinâmica de 

desenvolvimento/modernização. Tais resultados permitem-nos admitir que, - não 

obstante, ainda, os baixos níveis de sensibilidade, por parte das mesmas, para a 

importância de os seus colaboradores aumentarem os respectivos níveis de 

escolarização, designadamente, no âmbito de um perfil de ensino, supostamente, mais 

vocacionado para as apoiar, de forma mais imediata, - se poderá estar a assistir a um 

contexto de crescente valorização e receptividade aos ditos processos e, neste sentido, a 

uma considerável evolução qualitativa das até então estigmatizadas representações 

sociais, construídas em torno de um ensino de matriz técnica e, particularmente, no caso 

do subsistema em estudo, herdadas do extinto ensino médio, conforme tivemos 

oportunidade de verificar no Capítulo I deste trabalho. 

 
Tabela XXXVI 

Percepção dos Alunos e Diplomados relativamente à valorização, por parte das Entidades 
Empregadoras/Acolhedoras, quanto à frequência de um curso de ensino superior, na Escola 

Alunos Diplomados Total Valorização do Curso 
Nº % Nº % Nº % 

Sim 80 57,1 79 48,8 159 52,6 

Não 52 37,1 77 47,5 129 42,7 

NS/NR 8 5,7 6 3,7 14 4,6 

Total 140 100,0 162 100,0 302 100,0 
 

De acordo com os resultados apurados, e constantes da tabela IX anexa (pág. 537), 

a maior parte dos alunos que respondeu afirmativamente à questão anterior, ou seja; que 

consideram que as respectivas entidades empregadoras/acolhedoras 

valorizam/valorizavam a frequência de um curso de ensino superior, desenvolveu essa 

percepção com base no facto de lhes solicitarem…”opinião sobre matérias relacionadas 

com a área científica do curso que frequentava” e de terem acatado algumas das 

sugestões que emitiram ”…com vista à melhoria dos resultados no âmbito comercial”. 

Com efeito, foram 15,0% e 11,3%, os indivíduos pertencentes ao referido substrato, que, 
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respectivamente, indicaram estas razões, como as mais determinantes, isto é; como 1ª. 

razão. Já no que respeita ao grupo dos diplomados, e ainda que uma das razões tenha 

sido comum: ”Solicitavam-lhe opinião sobre matérias relacionadas com a área científica 

do curso que frequentava”, com 17,7% de respostas, a que se lhe segue, com 15,2% de 

respostas, “Solicitavam-lhe opinião sobre matérias relacionadas com a função que 

desempenhava”. A 2ª. razão mais identificada pelos alunos coincide com esta última e 

com: “Acataram algumas das sugestões que emitiu com vista à melhoria dos resultados 

no âmbito da organização do trabalho”, com 11,3% de respostas, cada. Quanto aos 

diplomados identificaram como 2ª. razão: “Solicitavam-lhe opinião sobre matérias 

relacionadas com a função que desempenhava”, com 12,7% de respostas e o facto de 

lhes terem atribuído …”funções mais prestigiantes”, com 10,1% de respostas. Por último, 

a 3ª. razão mais importante para os alunos consiste em: “Acataram algumas das 

sugestões que emitiu com vista à melhoria dos resultados no âmbito do ambiente de 

trabalho”, seguida de atribuíram-lhes …”funções mais prestigiantes”, com 12,5% e 11,3% 

de respostas, respectivamente. Já para os diplomados esta 3ª. Razão consiste, 

fundamentalmente, em: “Acataram algumas das sugestões que emitiu com vista à 

melhoria dos resultados no âmbito da organização do trabalho”, com 13,9% de respostas 

e atribuíram-lhes …”funções mais prestigiantes”, com 10,1% de respostas. 

Globalmente, parece-nos que o estatuto de aluno na Escola, enquanto instituição de 

ensino superior de natureza politécnica, se repercute, só por si, de forma favorável no 

estatuto profissional do mesmo, isto na medida em que, se poderá assumir que, em 

número considerável de casos, a sua opinião é mais requisitada, sobretudo relativamente 

a questões que se enquadrem no âmbito científico do curso a frequentar, mas, também, 

porque, algumas vezes, só por esse facto, lhes é proporcionada a prerrogativa de 

desempenhar funções mais nobres, gerando-se, pois, logo nesta etapa, um ambiente de 

abertura à melhoria generalizada de condições de trabalho. Com efeito, esta crescente 

afirmação profissional do individuo, poder-se-á repercutir, mais tarde, em alterações de 

vencimento e/ou até mesmo de categoria, entre outras formas de reconhecimento ou 

ajustamento face ao contributo proporcionado.  

 
 

6. Adequação da prática de ensino às necessidades do sistema de produção: 
Professores e Entidades Empregadoras 

 
 

De acordo com a tabela XXXVII, a maior parte das Empresas (47,6%) e dos 

Professores (43,8%) consideram a prestação da Escola estudada, no que respeita ao 
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grau de adequação do ensino aos conhecimentos e competências necessários para o 

exercício de uma actividade/profissão, como: “Bom”. Aliás, 14,3% das Empresas e 25,0% 

dos Professores consideram-no, mesmo,: “Muito Bom”. Avaliações que nos permitem 

aferir que se por um lado a Escola concretiza aquele que assume como o seu objectivo 

prioritário, isto é; proporcionar formações de nível superior sincronizadas com o tipo de 

competências pessoais e funcionais carenciadas pelo mercado de trabalho da região em 

que se insere, por outro que a sua missão é cumprida com algum sucesso, pelo que 

entendemos que a relevância social da Escola emerge, a partir desta questão, com 

considerável destaque.  
Tabela XXXVII 

Opinião dos Professores e Entidades Empregadoras sobre o ensino superior politécnico 

Professores Empresas Grau de Adequação 
Nº % Nº % 

Nulo 0 0,0 0 0,0

Fraco 0 0,0 2 4,8

Aceitável 8 25,0 10 23,8

Bom 14 43,8 20 47,6

Muito Bom 8 25,0 6 14,3

Excelente 0 0,0 2 4,8

NS/NR 2 6,3 2 4,8

Total 32 100,0 42 100,0
 
 

As representações sociais das Entidades Empregadoras/Acolhedoras relativamente 

à frequência de um curso na Escola, e considerando as respostas obtidas à presente 

questão, são, pois, visivelmente positivas, indiciando, inclusive, que após a conclusão do 

mesmo, os respectivos diplomados possam ser ainda mais valorizados, o que, à partida, 

se repercutirá, favoravelmente, nas condições (objectivas e simbólicas) de existência e, 

por conseguinte, na mobilidade social dos sujeitos da acção social, implicados. 

Note-se que, conforme vimos no âmbito do Capítulo III, as representações sociais 

correspondem a um fenómeno heterogéneo e dinâmico que, obviamente, sofre 

influências das alterações económicas, culturais e sociais dos meios em que os actores 

sociais interagem. Assim, admitimos como hipótese que esta evolução qualitativa das 

representações sociais, construídas em torno do ensino superior politécnico, e a 

crescente relevância que venha a conquistar, individual e socialmente, possam vir a 

contribuir para a diluição do estigma associado ao ensino de perfil mais técnico, 

especificamente, no nível de ensino superior.  
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7. As opções de candidatura para o exercício de funções docentes e as 
motivações para a escolha do ensino superior politécnico 

 
De acordo com os dados apurados a grande maioria dos professores (87,5%) 

candidataram-se ao exercício de funções docentes, exclusivamente na Escola. No que 

respeita à percentagem de professores (12,5%) que se candidataram a outras Escolas de 

ensino superior, 50,0% candidataram-se a leccionar no ensino de tipo universitário e os 

outros 50,0% no ensino de tipo politécnico.  
Mais uma vez, de acordo com a tabela XXXVIII, a primeira razão invocada, neste 

caso, para a escolha da Escola, pelos professores, consiste no: “Ensino com uma forte 

ligação às empresas da região” (21,9%), seguida de: “Disponibilizar um curso(s) afim(ns) 

à sua área de formação” (18,8%) e de: “Grau de credibilidade da instituição” (15,6%). A 

segunda razão mais indicada reveste-se de um carácter mais prático: “Horários das aulas 

compatíveis com as suas disponibilidades”, com 18,8% de respostas, seguida de, uma 

vez mais,: “Grau de credibilidade da instituição”, com 12,5% de respostas. Quanto à 

terceira razão mais presente consiste na “Localização da Escola”, com 21,9% de 

respostas, seguida de: “Ensino com uma forte ligação às empresas da região” (15,6%). 

Através dos referidos resultados, conseguimos, de facto, aferir que a preferência 

pela Escola, constatada em questões anteriores, se deve, numa quota parte, a 

motivações de ordem prática, isto é; questões de facilidade para os visados, tais como: 

“Disponibilizar um curso(s) afim(ns) à sua área de formação”, “Horários das aulas 

compatíveis com as suas disponibilidades”, “Localização da Escola”, mas sobretudo 

outras, mais correlacionadas com o desenvolvimento de representações sociais positivas, 

correlacionadas com a vocação do ensino superior politécnico e, especificamente, com a 

Escola observada, tais como: “Ensino com uma forte ligação às empresas da região” e 

“Grau de credibilidade da instituição”. 
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Tabela XXXVIII 
Distribuição da opinião dos Professores quanto ao tipo de razões que os motivaram a escolher a Escola para 

leccionar 
Professores 

1ª Razão 2ª Razão 3ª Razão Razões 

Nº % Nº % Nº % 

Ensino mais fácil 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Ensino de carácter mais teórico 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Ensino de carácter mais teórico-prático 3 9,4 2 6,3 3 9,4

Ensino de carácter mais prático 1 3,1 3 9,4 1 3,1

Ensino com uma forte ligação às empresas da região 7 21,9 2 6,3 5 15,6

Grau de credibilidade da instituição 5 15,6 4 12,5 2 6,3

Leque de cursos professados 0 0,0 2 6,3 1 3,1

Disponibilizar um curso(s) afim(ns) à sua área de formação 6 18,8 3 9,4 1 3,1

Disponibilizar um curso(s) afim(ns) à sua área de intervenção profissional 3 9,4 1 3,1 4 12,5

Localização 3 9,4 3 9,4 7 21,9

Questões financeiras 1 3,1 3 9,4 1 3,1

Horários das aulas compatíveis com as suas disponibilidades 0 0,0 6 18,8 2 6,3

Opinião favorável por parte de conhecidos/amigos 0 0,0 1 3,1 2 6,3

Ter amigos/familiares a trabalhar na instituição 0 0,0 0 0,0 0 0,0

De entre as instituições a que se candidatou, para leccionar, foi aquela 
que solicitou os seus serviços 

2 6,3 0 0,0 0 0,0

Outra. Qual? 0 0,0 1 3,1 1 3,1

NS/NR 1 3,1 1 3,1 2 6,3
Total 32 100,0 32 100,0 32 100,0

 
 

8. Motivações para a aceitação de trabalhadores ou estagiários provenientes 
do ensino superior politécnico 

 
 
De entre as razões mais identificadas pelas entidades empregadoras/acolhedoras, 

para aceitar como trabalhador/estagiário um(a) diplomado(a), pela Escola, e de acordo 

com os resultados constantes na tabela XXXIX: 32,1% das empresas deu continuidade a 

relações de trabalho anteriores à conclusão do curso. Já a segunda razão mais invocada, 

com 19,6% de respostas, consiste na coincidência entre as necessidades das mesmas e 

as habilitações do diplomado, o que atesta que, de facto, a Escola é relevante para as 

entidades da região em que se encontra sedeada, subentenda-se quer pelo nível de 

ensino que professa, quer pela oferta (cursos) que disponibiliza, quer, particularmente, 

pelo paradigma de ensino que o caracteriza. 
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Tabela XXXIX 
Distribuição das Entidades Empregadoras/Acolhedoras em função das razões que as motivaram a aceitar 

como trabalhador/estagiário um(a) diplomado(a) pela Escola 

Empresas 
Razões 

Nº % 

A relação de trabalho é anterior à frequência/conclusão do curso 18 32,1 
Uma relação de estágio bem sucedida a preceder a relação de trabalho 6 10,7 

Perfil de formação do ensino recebido 3 5,4 

Grau de credibilidade da instituição de ensino 4 7,1 

Coincidência entre as necessidades dessa instituição e as habilitações do(a) 
diplomado(a) 11 19,6 

Era o(a) candidato(a) mais habilitado(a) que concorreu ao lugar 4 7,1 

Foi aquele(a) que aceitou as condições oferecidas 0 0,0 

Ser familiar, amigo(a) ou conhecido(a) de pessoas que se relacionavam com 
a entidade 8 14,3 

Residir nas proximidades 2 3,6 

Outra. Qual? 0 0,0 
 
 

Uma leitura desenvolvida a partir dos resultados apurados para esta mesma 

questão que - conforme podemos verificar a partir da análise da estrutura do exemplar do 

questionário constante do anexo 8 do Capítulo V (Págs. 515-518) – é de resposta 

múltipla, permite-nos constatar que a capacidade mais indicada, a título exclusivo, foi: 

“uma relação de estágio bem sucedida a preceder a relação de trabalho”, com 26,2% de 

respostas, seguida de: “Coincidência entre as necessidades dessa instituição e as 

habilitações do(a) diplomado(a)”, com 11,9% de respostas e, em terceira posição: “Era 

o(a) candidato(a) mais habilitado(a) que concorreu ao lugar”, com 9,5% de respostas, do 

que se poderá reforçar a ideia de que se por um lado o desempenho dos diplomados 

tem, no mínimo, correspondido às expectativas das entidades 

empregadoras/acolhedoras, o que, em certa medida, se poderá ficar a dever ao perfil de 

ensino recebido, por outro, que a Escola está, efectivamente, a conseguir dar resposta, 

através do seu output, às necessidades do mercado de trabalho, no que respeita a 

qualificações de recursos humanos, o que, uma vez mais, parece atestar a respectiva 

relevância social, designadamente, pelo contributo para o desenvolvimento e 

modernização dos sistemas de produção e para o progresso generalizado da região em 

que se encontra sedeada. 
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III. Relevância económica e social do ensino superior politécnico 

 
 

No âmbito deste ponto, perspectivamos avaliar, com base nas respostas apuradas, 

a partir dos questionários realizados, junto dos substratos mencionados, os efeitos 

económicos e sociais positivos, produzidos pela obtenção de um diploma, no âmbito do 

ensino superior politécnico.  

Preconizamos, assim, através de um conjunto de variáveis, tais como: grau de 

concretização de expectativas, principais vantagens identificadas, grau de adequação 

entre o curso e a profissão e grau de satisfação com esta última, retirar, ainda que, de 

uma forma genérica, ilações sobre a percepção dos mesmos, relativamente ao 

investimento educativo realizado, no âmbito do subsistema de ensino, em estudo. 

Com vista à formulação de um juízo, sobre esta matéria, mais estruturado e 

sistematizado, debruçar-nos-emos, em fase posterior (conclusão) do presente trabalho, 

sobre as ditas percepções captadas, bem como sobre todo um conjunto de questões, de 

natureza muito mais objectiva, tratadas no âmbito de pontos anteriores, que nos 

permitem captar distintas alterações qualitativas, associadas às respectivas trajectórias 

profissionais dos sujeitos da acção social, verificadas após a obtenção do diploma e, por 

conseguinte, correlacionadas com este fenómeno, numa perspectiva tanto económica, 

como social. 

Naturalmente, que o fenómeno da relevância social do ensino superior politécnico 

pode ser abordado a dois níveis: um mais individualizado e outro, - ainda que com 

efeitos, porventura, mais intangíveis, - mais abrangente, correspondendo, neste último 

caso, a um fenómeno mais diluído, mas também mais global. Por razões que se prendem 

com a organização do trabalho, numa primeira etapa (questões 1 a 4), iremos 

focalizarmo-nos no primeiro, respeitante a: Alunos, Diplomados e Professores, para numa 

segunda, incidirmos, com particular ênfase, sobre um domínio mais colectivo, o dos 

sistemas de produção, designadamente: Entidades Empregadoras/Acolhedoras e região, 

no âmbito do qual, poderemos vir, também, a estabelecer relações, com dados 

apresentados e analisados no âmbito de pontos anteriores e cujo exemplo, porventura, 

mais paradigmático, consiste naqueles que nos evidenciam que a presença física da 

Escola, utilizada para efeitos de estudo de caso, fomentou a atracção e fixação de 

indivíduos no Concelho em que está sedeada.  
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1. O grau de concretização das expectativas: Alunos, Diplomados e 
Professores 

 
 

Relativamente ao nível de concretização das expectativas, nutridas por estes três 

substratos, é considerado, maioritariamente,: “Bom”, parecendo-nos, pela leitura global 

da tabela XL, que, genericamente, para estes três grupos, a Escola permitiu e continua a 

permitir alcançar objectivos de índole pessoal e, portanto, se assume como um 

importante meio de realização de aspirações individuais, revestindo-se, igualmente, por 

essa via, de considerável relevância social. 

 
Tabela XL 

Distribuição da opinião dos Alunos, Diplomados e Professores quanto ao grau de concretização das 
expectativas relativamente à Escola 

Alunos Diplomados Professores Total Grau de Concretização 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Nulo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Fraco 12 5,1 5 2,4 2 6,3 19 4,0 
Aceitável 92 39,1 71 34,1 6 18,8 169 35,5 
Bom 103 43,8 111 53,4 18 56,3 232 48,8 
Muito Bom 26 11,1 18 8,7 3 9,4 47 9,8 
Excelente 2 0,9 1 0,5 2 6,3 5 1,0 
NS/NR 0 0,0 2 1,0 1 3,1 3 0,6 
Total 235 100,0 208 100,0 32 100,0 475 100,0 

 
 

Com efeito, até no âmbito de depoimentos de diplomados entrevistados se 

apreende que as expectativas foram concretizadas, na medida em que a conclusão do 

curso lhes permitiu desempenhos eficientes e, por essa via, mais sucesso sócio-

profissional. 
 

“Os conhecimentos que recebi no âmbito do curso foram fundamentais para o 
exercício da minha profissão...Tenho o maior orgulho em dizer que me licenciei 
na Escola e nunca senti qualquer obstáculo por esse facto…tenho colegas que 
ainda não estão independentes, mas porque para elas nada é bom…tudo tem 
defeitos, ou seja; não querem trabalhar…” (Diplomada, Fevereiro: 2005) 

 
 

2. As principais vantagens associadas à frequência ou conclusão deste 
ensino: Alunos e Diplomados 

 
 

De acordo com os resultados obtidos a esta questão, e conforme poderemos aferir 

a partir dos dados constantes da tabela X, em anexo (pág. 538), as principais vantagens, 

identificadas por alunos, associadas à circunstância de frequentar um curso na Escola, 

foram: “Satisfação consigo próprio por ter concretizado esse objectivo” (44,7%) e 
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acreditar que “o investimento que fez em aquisição e/ou actualização de conhecimentos 

lhe irá ser útil mais cedo ou mais tarde” (19,6%). Já no caso dos diplomados, a primeira 

razão consiste, para a maior parte, (55,8%), igualmente, “Satisfação consigo próprio por 

ter concretizado esse objectivo” e, ainda que a grande distância, “Sente-se realizado pelo 

tipo de conhecimentos que o mesmo lhe proporcionou”. Quanto à segunda razão mais 

indicada, no caso dos alunos, consiste em: “Acredita que o investimento que fez em 

aquisição e/ou actualização de conhecimentos lhe irá ser útil mais cedo ou mais tarde”, 

com 23,4% de respostas e “Sente-se realizado pelo tipo de conhecimentos que o mesmo 

lhe proporcionou”, com 22,1% de respostas. No que respeita aos diplomados “Sente-se 

realizado pelo tipo de conhecimentos que o mesmo lhe proporcionou”, com 21,6% de 

respostas e “Sente-se mais seguro no desempenho das suas funções”, também com 

21,6% de respostas. A terceira vantagem mais indicada consiste, para os alunos: 

“Acredita que o investimento que fez em aquisição e/ou actualização de conhecimentos 

lhe irá ser útil mais cedo ou mais tarde” (18,7%) e “Satisfação consigo próprio por ter 

concretizado esse objectivo” enquanto que para os diplomados consiste em: “Sente-se 

mais seguro no desempenho das suas funções” (20,7%) e “Acredita que o investimento 

que fez em aquisição e/ou actualização de conhecimentos lhe irá ser útil mais cedo ou 

mais tarde” (16,3%).  

Neste sentido, podemos, genericamente, concluir que enquanto que para os alunos 

as vantagens estão mais associadas a questões de realização pessoal e de investimento 

no futuro, para os diplomados embora este tipo de vantagens seja, igualmente, relevante, 

constata-se que a conclusão do curso na Escola lhes conferiu uma maior segurança no 

desempenho das suas funções, o que não deixando de ser uma vantagem de carácter 

pessoal, tal como o aumento de conhecimentos e a concretização de objectivos, se 

traduzirá, certamente, no aumento dos níveis de eficiência do trabalho que desempenha 

e, globalmente, por parte das empresas em que exercem funções. 

Por outro lado, a considerável percentagem de respostas: “Acredita que o 

investimento que fez em aquisição e/ou actualização de conhecimentos lhe irá ser útil 

mais cedo ou mais tarde” indicia que as expectativas face ao investimento realizado, por 

via do prolongamento de estudos, para uma não negligenciável percentagem de 

diplomados, ainda não foram, efectivamente, concretizadas. 

 



Capítulo VII  420 

3. O grau de adequação entre a área científica do curso e o tipo de actividade: 
Diplomados 

 
 
Relativamente à percepção sobre o grau de adequação entre a área científica do 

curso e a profissão exercida antes da conclusão do mesmo, evidenciada através da 

tabela XLI, os diplomados consideram-no, na sua maioria, entre o “Aceitável” e o “Bom”. 

No que respeita à situação actual, a percentagem que considera “Muito Bom”, face 

à que atribui, idêntica classificação, à actividade exercida antes da conclusão do curso, 

aumenta consideravelmente.  

Os níveis de satisfação com a adequação entre a área científica do curso e o tipo 

de actividade a exercer actualmente, evidenciam uma evolução com considerável 

expressão. Verifica-se, pois, uma aproximação que poderá ser entendida como um factor 

positivo, na medida em que indicia que os diplomados vão conseguindo integrar-se, ao 

longo das suas trajectórias profissionais, em profissões ou funções percepcionadas como 

ajustadas ao curso concluído, o que, com certeza, se traduz em níveis mais elevados de 

satisfação pessoal, condições materiais e simbólicas mais aliciantes, aumento dos níveis 

de eficiência, - até porque intervêm em domínios ou esferas do sistema de produção que 

conhecem melhor e relativamente aos quais, à partida, estão mais vocacionados e mais 

motivados - e, por conseguinte, em que inter-agem com mais confiança, factor que, por 

seu turno, poderá interferir, de forma muito positiva, sobre competências como a 

assunção de responsabilidades, grau de autonomia, designadamente, no que respeita à 

capacidade de tomar decisões, desenvolvimento do pensamento crítico e capacidade de 

propor novas formas de organização e de produção. 

Se o desempenho de funções em sectores de actividade ou áreas/departamentos, 

com consideráveis níveis de intersecção com as áreas científicas dos cursos concluídos, 

pelos diplomados, se repercute, favoravelmente, sob estes últimos, os efeitos deste 

fenómeno sob os níveis de eficiência das empresas e sob o potencial destas para se 

desenvolver e modernizar, parece-nos, igualmente, evidente. Ainda que desconheçamos 

qualquer estudo que corrobore a hipótese ora colocada, parece-nos legítimo admitir que 

a existência de “espaços” - espontâneos ou criados, mais ou menos artificialmente, - que 

possibilitem a contextualização dos conhecimentos recebidos, no âmbito do sistema 

escolar, e que permitam potenciar as competências adquiridas, como a capacidade de 

trabalhar em equipa e a capacidade de planeamento, coordenação e organização, se 

traduzam em mais-valias cuja “rentabilização”, pelas entidades 

empregadoras/acolhedoras se poderá considerar estratégica.  
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Tabela XLI 
Distribuição da opinião dos Diplomados, quanto ao grau de adequação entre a área científica do curso e o 

tipo de actividade exercida, antes da conclusão do mesmo e a que exercem actualmente 

Diplomados 

Antes Actual Grau de Adequação 

Nº % Nº % 
Nulo 11 6,8 2 1,1 

Fraco 17 10,5 12 6,5 

Aceitável 59 36,4 47 25,4 

Bom 53 32,7 72 38,9 

Muito Bom 14 8,6 38 20,5 

Excelente 1 0,6 10 5,4 

NS/NR 7 4,3 4 2,2 

Total 162 100,0 185 100,0 

 
 

4. O grau de satisfação com a profissão: Diplomados 
 
 

A partir dos dados apresentados na tabela XLII, verificamos que a maior parte dos 

diplomados classifica o seu nível de satisfação, com a profissão que exercia antes da 

conclusão do curso, como: “Aceitável” e “Bom”. 

Relativamente ao grau de satisfação com a profissão dos Diplomados, à data da 

realização do presente estudo, constata-se que a maior parte o considera: “Bom e “Muito 

Bom”. De salientar que a percentagem dos que consideram esse grau de satisfação ao 

nível do “Excelente” aumenta de 0,6% para 4,3%. 

Globalmente, podemos aferir que se verifica uma evolução positiva dos níveis de 

realização profissional dos diplomados. De facto, ainda que este aspecto não tenha sido 

o mais mencionado nas vantagens associadas à conclusão do curso, - pois conforme 

vimos, as de cunho pessoal prevaleciam sobre as profissionais, - regista-se um “salto 

qualitativo” entre a apreciação respeitante ao período anterior à conclusão do curso e a 

actual. 
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Tabela XLII 
Distribuição da opinião dos Diplomados, pelo grau de satisfação com a profissão que exerciam antes da 

conclusão do curso e com a que exercem actualmente 

Diplomados 

Antes Actual Grau de Satisfação 

Nº % Nº % 
Nulo 4 2,5 0 0,0 

Fraco 15 9,3 4 2,2 

Aceitável 67 41,4 34 18,4 

Bom 58 35,8 82 44,3 

Muito Bom 9 5,6 52 28,1 

Excelente 1 0,6 8 4,3 

NS/NR 8 4,9 5 2,7 

Total 162 100,0 185 100,0 

 
 

5. O ensino superior politécnico e os processos de desenvolvimento e de 
modernização 

 
 

Por oposição a todos os resultados obtidos que nos permitem, genericamente, aferir 

que a Escola tem vindo a ocupar um papel relevante, quer ao nível individual, quer ao 

nível social, enquanto agente responsável pela atracção e fixação de jovens; 

potenciadora do aumento de escolarização dos mesmos e dos níveis de eficiência das 

empresas da região em que se insere, a tabela XLIII indicia alguma degradação da 

percepção, por parte dos diplomados, face ao grau do contributo do seu trabalho para a 

modernização/desenvolvimento das Entidades Empregadoras/Acolhedoras. Com efeito, 

enquanto antes da conclusão do curso 92,4%, o consideravam igual ou superior a 

“Aceitável”, actualmente, apenas 79,6% o entendem como tal, verificando-se que o maior 

desencontro se encontra ao nível da avaliação de tipo “Muito Bom” que antes se 

verificava em 24,3% dos diplomados, actualmente se verifica em apenas 9,9%. Na 

origem deste desencanto poderá estar, justamente, a falta de capacidade de 

aproveitamento de recursos humanos mais qualificados, por parte das empresas da 

região, fragilidade a que já tivemos oportunidade de aludir no âmbito do Capítulo VI do 

presente trabalho, situação que tende a agravar-se com o aumento do número de 

indivíduos com o mesmo nível de certificação e, por conseguinte, na sequência da 

inflação e desvalorização de diplomas, questão tratada no âmbito do Capítulo III. Por 

outro lado, é natural que as expectativas dos indivíduos, após a conclusão do curso, 

também aumentem para níveis a que as empresas nem sempre consigam corresponder, 

grande parte das vezes, porque os empresários, genericamente, não são detentores de 
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uma visão estratégica que viabilize a rentabilização do potencial conferido, aos primeiros, 

pelo sistema escolar, ou seja; pela incapacidade de proporcionar os espaços de 

contextualização necessários à transformação desse potencial em competências 

específicas, ideia que tivemos oportunidade de desenvolver no âmbito do Capítulo IV do 

presente projecto de investigação. Por outro lado, e na medida em que as entidades 

empregadoras/acolhedoras são, na sua maioria, de reduzida dimensão, mesmo que, em 

dado momento, na esfera da relação de trabalho, tenham expressado o seu 

reconhecimento pelos conhecimentos e pelas competências adquiridas, por estes 

diplomados, é provável que, a partir de uma dada altura, o fenómeno de transferência de 

“valores” do sistema escolar para o sistema de produção deixe de ser tão evidente ou, de 

alguma forma, se esgote, até pela eventual ausência de dinamismo, por parte deste 

último, patente na inexistência de novos projectos; processos de inovação, quer ao nível 

dos processos, quer dos produtos; perspectivas de captação e penetração em novos 

mercados. Destaque-se a este propósito, o comentário tecido por uma das diplomadas 

entrevistadas: “Às vezes lamento ser tão acomodada e nunca ter tido coragem de sair da 

terra.”Tal facto poderá encontrar-se na origem do desenvolvimento de um sentimento de 

estagnação profissional e, consequente, frustração, mas, provavelmente, também, 

poderá acicatar a busca de experiências mais estimulantes e, inclusive, a adesão a novos 

processos de formação, não só como mecanismos de compensação do referido 

sentimento de insatisfação, como, ainda, enquanto estratégias pessoais com vista a 

processos de reconversão profissional, ou seja, como factores impulsionadores de novos 

movimentos de ajustamento ou até de ruptura com as anteriores áreas de trabalho e de 

incursão noutras, subjectivamente, avaliadas como potenciadoras de maior realização 

pessoal e/ou, materialmente, mais aliciantes. As etapas de dissonância que, 

regularmente, ocorrem, no âmbito das trajectórias profissionais, e cujos resultados 

apurados parecem, efectivamente, denunciar, podem assumir, assim, uma dimensão 

mais positiva, se as perspectivarmos como pontos de partida para renovadas 

experiências profissionais e ou formativas e, nesta acepção, enquanto fontes de 

valorização e enriquecimento pessoal e, por conseguinte, de actualização do capital 

humano, portadoras de benefícios não só de índole individual, como, também, de 

natureza colectiva, designadamente, em favor dos sistemas de produção, em geral. De 

acordo com autores como Jacob Mincer, a formação dos indivíduos é apreendida como o 

produto da formação inicial e da experiência profissional, pelo que os contextos 

profissionais se assumem, desta forma, como espaços de formação, por excelência. 
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A reduzidíssima percentagem de empresas (2,4%) que considerou o contributo do 

trabalho dos Diplomados inferior a aceitável, invoca o facto de o(s) mesmo(s) nunca 

ter(em), até ao momento, apresentado quaisquer propostas/sugestões susceptíveis de 

potenciar a sua modernização/desenvolvimento. 

 
Tabela XLIII 

Distribuição da opinião dos Alunos, Diplomados e Entidades Empregadoras/Acolhedoras quanto ao grau do 
contributo do trabalho dos primeiros para a modernização/desenvolvimento destas últimas 

 
Diplomados 

 Alunos 

Antes Actual 

Empresas 
Grau do contributo  

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Nulo 7 5,0 2 1,1 9 5,6 0 0,0 

Fraco 10 7,1 6 3,2 14 8,6 1 2,4 

Aceitável 30 21,4 31
      

16,8 41 25,3 7 16,7 

Bom 57 40,7 90 48,6 72 44,4 22 52,4 

Muito Bom 20 14,3 45 24,3 16 9,9 7 16,7 

Excelente 7 5,0 5 2,7 1 0,6 2 4,8 

NS/NR 9 6,4 6 3,2 9
      

5,6 3 7,1 

Total 140 100,0 185 100,0 162 100,0 42 100,0 

 
 

De uma maneira geral, os resultados apurados na sequência das técnicas 

utilizadas, com o intuito de se captar informação e as subjectividades dos diferentes 

grupos que inter-agem com a Escola, confirmam-se, mutuamente, no que respeita ao 

potencial que lhe atribuem para o desenvolvimento e modernização das empresas e, por 

essa via, também, para o progresso generalizado da região. 

 
“A Escola é importante para o desenvolvimento e modernização das Empresas, 
os diplomados conferem-lhes eficiência e a eficiência confere prestígio.” 
(Sociedade de Turismo de Santa Maria da Feira, Janeiro:2005) 

 

“Os diplomados podem dar um contributo determinante para o desenvolvimento 
das empresas, desde que reúnam alguma prática…” (Banco Internacional de 
Crédito, Fevereiro: 2005) 

 
De entre as sugestões mais preconizadas, pelos diplomados, no sentido de se 

promover um maior ajustamento do conhecimento ministrado, pela Escola, aos 

conhecimentos e competências necessários para o exercício de uma 

actividade/profissão, identificaram-se: “aulas mais práticas” e “disciplinas/conteúdos mais 

de acordo com a realidade empresarial”, opiniões, estas, de alguma forma, 

secundarizadas pelas entidades empregadoras/acolhedoras, uma vez que, face a esta 
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mesma questão, propõem: “aulas mais práticas” e “acesso mais regular às ferramentas 

de trabalho”, aspectos que indiciam que a Escola, para fazer jus ao respectivo perfil de 

ensino e optimizar o seu nível de intervenção, na construção de uma sociedade mais 

moderna, deverá promover, ainda, um maior estreitamento com os sistemas de 

produção. 

Da mesma forma, no que respeita às percepções, face ao domínio ou área de 

intervenção em que o contributo, dos diplomados, se faz sentir mais, com vista à 

modernização/desenvolvimento das empresas, a tabela XLIV permite-nos corroborar que 

é no domínio organizacional que, de acordo com a opinião, quer de diplomados, quer de 

entidades empregadoras/acolhedoras, o contributo dos diplomados mais se sobressai, 

seguido dos domínios comercial e financeiro, na perspectiva dos diplomados, com 19,4% 

de respostas, em cada, e dos domínios produtivo e comercial, no caso das entidades 

empregadoras/acolhedoras, com 14,3% de respostas em cada. 

 
Tabela XLIV 

Distribuição da opinião dos Diplomados e das Entidades Empregadoras/Acolhedoras quanto aos domínios 
em que consideram que o contributo do trabalho dos primeiros, com vista à modernização/desenvolvimento 

destas últimas, se faz sentir mais 

Diplomados Empresas 
Domínios 

Nº % Nº % 

a. Produtivo 32 13,0 12 14,3

b. Comercial 48 19,4 12 14,3

c. Financeiro 48 19,4 11 13,1

d. Organizacional 87 35,2 25 29,8

e. Outro 9 3,6 14 16,7

f. NS/NR 23 9,3 10 11,9
 
 

Regista-se, assim, alguma conformidade entre as percepções detidas pelos 

diplomados e as detidas pelas empresas. Já por outro lado, verifica-se alguma 

discrepância entre a forma como é percepcionado o contributo dos diplomados no 

domínio financeiro, entre estes dois grupos, sendo que os próprios lhe reconhecem maior 

impacto. 
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6. Apreciação da formação do ensino superior politécnico relativamente a 
outras formações 

 
 

De acordo com as respostas apuradas, junto do substrato das entidades 

empregadoras/acolhedoras, e sistematizadas na tabela XLV, verifica-se que de entre as 

capacidades mais reconhecidas aos diplomados face a outros colaboradores sem 

formação superior, se destacam: a “capacidade de assumir responsabilidades”, com 

54,8% de respostas, a “capacidade de trabalhar em equipa”, com 52,4% de respostas, e 

a “capacidade de planeamento, coordenação e organização” também com 52,4% de 

respostas. A “capacidade de pensamento crítico”, ainda que com um “peso”, 

consideravelmente, inferior (40,5%), destaca-se, igualmente, no elenco alternativo de 

respostas proporcionado. 

 
Tabela XLV 

Distribuição das Entidades Empregadoras/Acolhedoras em função das mais-valias que reconhecem ao 
Diplomado(a) pela Escola face a outros colaboradores sem formação superior 

Empresas 
Mais-valias 

Nº % 

a. Capacidade de trabalhar em equipa 22 52,4 

b. Capacidade de negociação/argumentação 14 33,3 

c. Capacidade de planeamento, coordenação e organização 22 52,4 

d. Capacidade de liderança 11 26,2 

e. Capacidade de pensamento crítico 17 40,5 

f. Capacidade de síntese 7 16,7 

g. Capacidade de comunicação oral e escrita 13 31,0 

h. Capacidade de tomar decisões 15 35,7 

i. Capacidade de assumir responsabilidades 23 54,8 

j. Conhecimentos sobre as organizações 12 28,6 

k. Outra. Qual? 1 2,4 

l. NS/NR 3 7,1 

 
 

Numa outra análise, que tivemos oportunidade de desenvolver, verificamos que a 

capacidade que mais se destaca no(a) diplomado(a) pela Escola, face a outros 

colaboradores sem formação superior, é a “capacidade de planeamento, coordenação e 

organização”. De facto, 7,1% de empresas identificam, única e exclusivamente, esta 

“mais-valia” e 4,8% a “capacidade de trabalhar em equipa”. 

Com o mesmo “peso” de respostas, da primeira (7,1%), identificamos o conjunto de 

todas as capacidades previstas no questionário, o que nos permite aferir que os 
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diplomados são, globalmente, considerados com mais capacidades do que os indivíduos 

sem formação superior, e com o mesmo “peso” de respostas da segunda, o conjunto de 

três “capacidades”: “capacidade de trabalhar em equipa”, “capacidade de planeamento, 

coordenação e organização” e “capacidade de assumir responsabilidades”. 

Com base nos resultados proporcionados pelos questionários, e de acordo com a 

tabela XLVI, os diplomados pelo ensino superior politécnico destacam-se, relativamente 

aos diplomados pelo ensino superior universitário, na “capacidade de trabalhar em 

equipa”, com 15,5% de respostas, na “capacidade de tomar decisões” e na “capacidade 

de assumir responsabilidades”, com 11,8% de respostas, cada, resultados que se 

poderão ficar a dever, em grande parte, ao carácter regular com que na Escola se 

realizam trabalhos práticos, no contexto das várias disciplinas leccionadas, no âmbito dos 

cursos disponibilizados, particularidade apreendida aquando da caracterização da 

Escola. De facto, a concretização dos referidos trabalhos parece corresponder a uma 

ferramenta pedagógica determinante para a aquisição e/ou consolidação das 

competências acima identificadas, uma vez que implicam divisão de tarefas, partilha de 

objectivos, autonomia por parte dos sujeitos e considerável capacidade de decisão face 

às orientações a seguir, itens a privilegiar na prossecução dos trabalhos, bem como um 

apurado sentido de responsabilidade, face à necessidade de cumprimento de prazos; de 

zelar pela apresentação escrita e oral dos mesmos, entre outras capacidades que, 

decididamente, contribuem para, no âmbito de contextos profissionais, facilitar 

interacções com elevado grau de assertividade e bastante apreciadas pelos 

empregadores. 
Tabela XLVI 

Distribuição das Entidades Empregadoras/Acolhedoras em função das mais-valias que reconhecem ao(à) 
Diplomado(a) pela Escola face a outros colaboradores com formação superior de perfil universitário 

Empresas 
Mais-valias 

Nº % 

a. Capacidade de trabalhar em equipa 17 15,5 

b. Capacidade de negociação/argumentação 6 5,5 

c. Capacidade de planeamento, coordenação e organização 12 10,9 

d. Capacidade de liderança 7 6,4 

e. Capacidade de pensamento crítico 6 5,5 

f. Capacidade de síntese 7 6,4 

g. Capacidade de comunicação oral e escrita 5 4,5 

h. Capacidade de tomar decisões 13 11,8 

i. Capacidade de assumir responsabilidades 13 11,8 

j. Conhecimentos sobre as organizações 7 6,4 

k. Outra. Qual? 0 0,0 

l. NS/NR 17 15,5 
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Uma perspectiva diversa da que a tabela acima nos proporciona e que espelha a 

prerrogativa de resposta múltipla concedida no âmbito da respectiva questão, permite-

nos constatar que a capacidade mais indicada, de forma isolada ou em situação 

exclusiva, foi a “capacidade de trabalhar em equipa”, com 7,1% de respostas, o que vem 

corroborar o que acima se referiu sobre este item e, por conseguinte, o impacto da 

estratégia pedagógica da Escola ao dinamizar a vertente de trabalho em grupo, sendo 

que a segunda resposta mais identificada foi a “capacidade de tomar decisões” e a 

“capacidade de assumir responsabilidades”, com 4,8% de respostas, cada.  

No âmbito desta questão, o “peso” de respostas não sei/não responde é 

significativo (40,5%), o que denota dificuldade, por parte das empresas, em comparar as 

“mais-valias” dos diplomados por estes dois subsistemas de ensino superior. Situação 

que se poderá ficar a dever, no nosso entendimento, à circunstância de grande parte das 

empresas inquiridas não disporem, mesmo, de termo de comparação, isto é; os 

colaboradores diplomados provirem, única e exclusivamente, do subsistema de ensino 

superior politécnico.  

Tal facto poderá, ainda, interpretar-se como uma dificuldade, - por parte de 

empresas de menor dimensão e/ou cujos gestores/empresários detêm fracos níveis de 

conhecimento do sistema de ensino/formação, - em captar diferenças entre 

colaboradores diplomados pelos dois subsistemas, e ainda, porventura, da circunstância 

de, na prática, a dicotomização do ensino superior, não estar a ser conseguida, quer 

porque o subsistema de ensino superior politécnico esteja, por uma questão de estatuto, 

a adoptar um posicionamento idêntico ao do universitário, quer porque este último esteja 

a tentar, aproximar-se mais da realidade do mercado de trabalho, com vista a melhorar 

os seus indicadores de relevância social. 
Por outro lado, relativamente ao feed-back apurado nas entrevistas, apercebemo-

nos que os empregadores interpretavam esta questão como se o seu objectivo fosse 

simplisticamente dar resposta a: “pensa que os diplomados pelo ensino superior 

universitário têm um desempenho melhor do que os do politécnico?” ou então: “pensa 

que os primeiros são “superiores” aos segundos?... A que todos responderam “não”.  

Todavia, quando reorientados para a questão no sentido de indicarem diferenças 

entre uns e outros, há uma percepção, generalizada, no sentido de os diplomados pelo 

ensino superior politécnico evidenciarem uma “atitude diferente”, isto é; estarem muito 

mais receptivos a desempenhar funções administrativas ou operacionais; mais 

disponíveis para trabalhar no que a empresa precisasse. 
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De facto, e de acordo com os depoimentos recolhidos, a partir das entrevistas 

realizadas, todos os empregadores entrevistados são uníssonos na opinião de que as 

competências são similares e que os sujeitos que provêm do ensino superior politécnico 

estão, como, aliás, se referiu já, mais receptivos para colaborar, incondicionalmente, com 

o projecto assumido pelas organizações, flexibilidade, esta, naturalmente, muito 

apreciada.  
 

“Ao nível de competências funcionais não encontro diferenças entre os 
diplomados pelas universidades e os diplomados pela Escola…os da 
universidade são menos humildes…o que pode resultar da circunstância de 
terem ido estudar “fora da terra”… Os das universidades ficam menos 
receptivos à operacionalização. Colocam-se num plano mais elevado.” 
(Sociedade de Turismo de Santa Maria da Feira, Janeiro-2005) 
 

“Não vejo qualquer diferença entre os licenciados de universidades e 
licenciados pela Escola, ao nível de competências. Acontece que os licenciados 
das universidades possuem expectativas muito altas, maiores exigências de 
estatuto e de remuneração. Os diplomados pela Escola são portadores de 
menores expectativas ao nível destas duas vertentes: estatuto e remuneração, 
não sei se pelo facto de serem oriundos de famílias relativamente humildes ou 
se por terem concluido o curso numa instituição com carácter mais local, de 
menor notoriedade.” (Conselho Empresarial do entre Douro e Vouga, Fevereiro- 
2005) 
 

“Entre os diplomados pelo politécnico e os diplomados pela universidade não 
sinto qualquer diferença, em termos funcionais. No entanto tenho um 
funcionário a estudar numa universidade que quando chegou à agência não 
sabia fazer nada e já tinha vários anos de Banca, o que quer dizer que na 
agência de onde veio o “poupavam” a trabalhos operacionais, “puxavam-lhe 
pelos galões”… Com a diplomada pela Escola isso nunca aconteceu. (Banco 
Internacional de Crédito, Fevereiro:2005) 
 

“Os diplomados pelo politécnico estão mais vocacionados “para fazer”, os do 
universitário “estão menos para arregaçar as mangas”, menos disponíveis para 
certos trabalhos.” (Hospital de S.Sebastião, Fevereiro: 2005) 

 

Exceptua-se desta perspectiva, por assim dizer, mais optimista, a facultada pelo 

presidente da AEP que, globalmente, se mostrou desencantado com os contributos e a 

baixa relevância social das formações obtidas, quer no âmbito do paradigma 

universitário, quer do politécnico, ou seja, com o ensino superior, em geral, e apologista 

de uma revitalização, ainda que “devidamente adaptada” das antigas escolas técnicas, 

como via mais eficaz para se proporcionar ao tecido empresarial português, os recursos 

humanos de que este necessita.  

Ressalve-se, ainda, o presidente da Câmara de Santa Maria da Feira que, logo de 

início refere não poder tecer uma apreciação crítica em moldes comparativos, por não ter 

indivíduos, formados no âmbito dos dois perfis de ensino, a exercer idênticas funções, - 
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com efeito, os licenciados pelo ensino superior universitário intervêm, profissionalmente, 

no âmbito do departamento de obras, na qualidade de engenheiros civis, e no 

departamento de ambiente, como engenheiros de qualidade e do ambiente -:  

 
“Ao nível de competências não me é possível comparar uns com os outros, isto 
porque o pessoal que temos cá das universidades desempenha funções muito 
específicas…De qualquer forma, sente-se que os diplomados, em geral, 
assimilaram, nos seus comportamentos, um modo de estar diferente…dos não 
diplomados e, globalmente, considero, em particular, os diplomados pela 
Escola bastante dinâmicos, determinados, com muita iniciativa e lutadores. 
(Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Fevereiro: 2005) 
 
 
Face ao grau de satisfação das empresas com as mais-valias que, em geral, o 

Diplomado(a) pela escola apresenta, poder-se-à considerar, face aos dados constantes 

da tabela XLVII, na sua maioria, “Bom” (42,9%). À referida apreciação, segue-se, em 

representatividade, a de: “Muito Bom” com 35,7% de respostas. 
 

Tabela XLVII 
Distribuição das Entidades Empregadoras/Acolhedoras de acordo com o grau de satisfação com as  

mais-valias que o(a) Diplomado(a), pela Escola, apresenta 

Empresas 
Grau de Satisfação  

Nº % 

Nulo 0 0,0

Fraco 0 0,0

Aceitável 4 9,5

Bom 18 42,9

Muito Bom 15 35,7

Excelente 3 7,1

NS/NR 2 4,8

Total 42 100,0
 

No que respeita à opinião dos alunos, professores e entidades 

empregadoras/acolhedoras relativamente ao contributo que a Escola proporciona, 

através dos conhecimentos e competências que promove, para o desenvolvimento 

económico e social da região, e de acordo com a informação coligida na tabela XLVIII, a 

maior percentagem de respostas corresponde a “Bom” com 42,6%, 46,9% e 47,6% de 

respostas, respectivamente, e a “Aceitável”, no caso dos diplomados, com 40,4% de 

respostas. Refira-se, ainda, relativamente à apreciação tecida, pelos distintos substratos 

analisados, a esta questão, que 38,9% dos diplomados o consideram “Bom” e 31,3% dos 

professores e 21,4% das empresas, o classificam, mesmo, em “Muito Bom”. 
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Tabela XLVIII 
Contributo que a Escola proporciona, através dos conhecimentos e competências que promove, para o 

desenvolvimento económico e social da região 

Alunos Diplomados Professores Empresas Grau do contributo  
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Nulo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Fraco 18 7,7 8 3,8 1 3,1 0 0,0 

Aceitável 79 33,6 84 40,4 2 6,3 12 28,6 

Bom 100 42,6 81 38,9 15 46,9 20 47,6 

Muito Bom 30 12,8 26 12,5 10 31,3 9 21,4 

Excelente 4 1,7 3 1,4 3 9,4 0 0,0 

Ns/Nr 4 1,7 6 2,9 1 3,1 1 2,4 

Total 235 100,0 208 100,0 32 100,0 42 100,0 

 
Globalmente, a opinião dos entrevistados acerca do contributo que a Escola 

proporciona para o desenvolvimento económico e social da região, é muito positivo, não 

só porque está acessível, física e financeiramente, para os jovens que aí residem, factor 

destacado pelo ex-presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Turismo 

de Santa Maria da Feira (Janeiro, 2005): 

 
“A Escola é fundamental para a região, pois permite aos jovens conciliar 
trabalho e estudo. A obtenção de um curso consegue-se por um custo mais 
moderado, pois não exige que as pessoas se fixem fora da sua residência. Por 
outro lado, a região beneficia da melhoria de competências das pessoas que 
ingressam ou já estão nas empresas.”  

 

e partilhada pelo presidente do Conselho Empresarial do Entre Douro e Vouga (Fevereiro, 

2005):  

 
“As famílias têm dificuldade em manter os filhos deslocados. A Escola veio 
esbater esse problema. Evitou custos de fixação fora da área de residência ou 
deslocações mais longas, o que contribuiu para que muitos pudessem 
estudar.”, 

 

como também pelas mais-valias que tem comportado para o aumento dos níveis de 

eficiência das empresas, aspectos salientados, quer pelo presidente do Conselho 

Empresarial do Entre Douro e Vouga (Fevereiro, 2005): 
 

As empresas estão globalmente satisfeitas e os licenciados na área das 
relações internacionais têm sido bons exemplos de que a Escola tem sido uma 
fonte de recrutamento de mão-de-obra de qualidade e muito requisitada, 
fundamentalmente, pelas entidades públicas…”,  
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quer pelo Director da Agência do Banco Internacional de Crédito, de Santa Maria da 

Feira, (Fevereiro, 2005): 

 
“ A Escola veio enriquecer a região. Tem uma grande notoriedade na 
região…as empresas reconhecem-na como uma fonte credível de recursos 
humanos.” 

 
Todavia, o depoimento que mais destaca e, porventura, melhor sintetiza a 

relevância social da Escola, - até porque aborda esta questão nas suas principais 

vertentes: individual e social e, mais especificamente, no âmbito do desenvolvimento 

local, - é, justamente, o que se extrai da entrevista realizada, em Janeiro de 2005, junto 

do presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, e que passamos a 

apresentar: 

 
“A presença da Escola no Concelho trouxe: alunos, prestígio e uma maior 
movimentação sócio-económica da cidade. Por outro lado, proporcionou maior 
facilidade, a muitos jovens, na obtenção de um curso superior. Sem a sua 
existência, muitos com certeza não o teriam feito. A oferta de ensino em horário 
nocturno reforçou essa possibilidade e assumiu-se como um valor 
acrescentado ou vantagem competitiva, face às universidades clássicas.”  

 
 

Nota final 
 

Considerando que: 

 

- com o projecto de investigação a ultimar, se preconizou responder à questão ou 

problema central do respectivo objecto de estudo, isto é; aferir se o ensino superior 

politécnico em Portugal corresponde, de facto, a um paradigma de ensino alternativo; 

- numa primeira parte se procedeu a uma breve apresentação do subsistema e na 

segunda à construção do quadro teórico de referência, para numa terceira e última parte 

se estabelecerem eventuais relações entre fenómenos;  

- se encontram já, estatisticamente, tratados e analisados os dados recolhidos, 

através do estudo de caso encetado,  

 

impõe-se a realização, na presente nota final, de uma resenha daquelas que 

consideramos as principais conclusões e que, genericamente, vêm confirmar algumas 

hipóteses operacionais (e infirmar outras), colocadas no âmbito do Capítulo V. 
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Neste sentido, e no que respeita à hipótese genérica prévia, prevista e contemplada 

após a realização dos pré-testes aos questionários construídos, para recolha de 

informação junto dos quatro substratos a analisar, constatamos que, efectivamente, tal 

como supúnhamos o conceito de que o ensino superior se encontra dicotomizado, ou 

seja; que lhe corresponde dois perfis de ensino distintos não é de todo claro. Uma 

percentagem significativa quer de alunos, quer de diplomados afirmam que, à data de 

candidatura à Escola não tinham consciência dessa realidade. Todavia, é curioso ter-se 

detectado que a associação que mais, correntemente, se faz ao ensino da Escola é a de 

“ensino com uma forte ligação às empresas da região”, o que talvez nos permita matizar a 

conclusão anterior, no sentido de assumir que o conceito existe, ainda que de uma forma 

relativamente pouco estruturada ou consciente. 

Por outro lado, se é um facto que a razão mais identificada, quer por alunos, quer 

por diplomados para a frequência de um curso, na Escola, foi a localização da mesma e, 

portanto, uma motivação mais do foro prático do que vocacional (era aquela Escola que 

ali estava e não outra), e que “Não ter ficado colocado nos cursos dos outros 

estabelecimentos de ensino que elegeu como prioridade” é uma razão identificada por 

uma percentagem de diplomados a não negligenciar, o que é facto é que razões como: 

“Disponibilizar o curso que pretendia” e “O facto de imaginar que teria acesso a um ensino 

com forte ligação às empresas” evidenciam um peso considerável na escolha quer de 

uns, quer de outros.  

Além do mais, convém ressaltar que no substrato dos alunos, a grande maioria 

candidatou-se apenas à Escola e de entre os que se candidataram à Escola e a outras ou 

só a outras, uma considerável percentagem candidatou-se a escolas de ensino de perfil 

politécnico, o que nos permite concluir que, numa expressiva percentagem de casos, o 

ensino superior politécnico foi a prioridade, contrariando-se, pois, desta forma, a segunda 

hipótese operacional colocada, que preconizava que a opção, por uma instituição de 

ensino superior politécnico, por parte de alunos, diplomados e professores, surge, 

habitualmente, em segundo plano.  

Não obstante, termos obtido resultados que, em certa medida, infirmam as 

hipóteses operacionais anteriormente colocadas, num sentido que, claramente, vem 

favorecer a tese que preconiza para o ensino superior politécnico, um estatuto de ensino 

alternativo, efectivo, constatamos, todavia, a partir do estudo de caso encetado, que os 

respectivos públicos-alvo (alunos, diplomados e professores) são indivíduos originários de 

uma classe social baixa. Com efeito, tanto o “pai”, como a “mãe”, sobretudo de alunos e 

diplomados, são, na globalidade, detentores de fracos níveis de habilitações escolares. 
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Por outro lado, também o respectivo tipo de ocupações profissionais tem, globalmente, 

conotações sociais negativas, facto que não é de estranhar, dadas as habilitações 

escolares acima identificadas. Neste sentido e, por esta via, confirma-se que, 

efectivamente, a opção dos alunos, diplomados e professores pode ter sido condicionada 

por uma maior ou menor consciencialização do conceito de classe social de pertença, o 

que lhe retira o carácter de liberdade, implícito na acepção completamente aberta que 

atribuímos, no âmbito deste projecto, ao conceito: “alternativo”, e em que este se assume, 

pois, não somente como outro tipo de oferta disponível, mas como um projecto de 

formação deliberadamente escolhido, não só pelo tipo de conteúdos e competências que 

proporciona, aos sujeitos da acção social, como, também, enquanto forma de estes 

acederem a lugares, por si, ambicionados, no sistema ocupacional, sem que, nesse 

processo, sintam qualquer pressão (mais ou menos consciente) motivada por barreiras ou 

constrangimentos, quer a sua natureza seja objectiva, quer seja psicossocial. 

Assiste-se, portanto, a um fenómeno de refreamento de expectativas, por parte 

destes indivíduos, face ao futuro, cuja origem se encontra directamente relacionada com 

o seu passado, como se estes tivessem interiorizado a possibilidade de aspirar a um 

“salto” qualitativo, mas nunca ou quase nunca a um “salto” desmesurado. 

A relação entre o capital cultural e económico da família de proveniência e a opção 

quanto ao perfil de escola ao nível do ensino superior, de acordo com o presente estudo, 

parece-nos sobressair de forma mais nítida do que a relação entre o percurso escolar dos 

substratos estudados e a referida opção, pois ainda que apresentem - tanto alunos, como 

diplomados, - consideráveis taxas de reprovação, em pelo menos um ano, no ensino 

secundário, (60,7% e 59,6%, respectivamente) e sejam provenientes, com maior 

expressividade, do que os alunos que frequentam o subsistema universitário11, de tipos 

de ensino distintos do da via ensino, não se verificam outros tipos de incidente com um 

carácter de regularidade digno de registo. De facto, as interrupções ou incursões entre 

distintos tipos de ensino secundário são relativamente pouco expressivas, o que nos 

permite concluir que de facto, ainda que não tivéssemos podido aceder a alguns 

indicadores que nos permitiriam avaliar com maior fiabilidade a “qualidade média” destes 

grupos enquanto alunos, e de que é exemplo a média de ingresso no ensino superior, - 

questão que terá suscitado dúvidas de preenchimento, uma vez que um considerável 

número de inquiridos terá indicado a média do ensino secundário, - de uma forma geral 

estes não são indivíduos, sobretudo os que se encontram entre o grupo dos diplomados, 

com percursos escolares consensualmente acidentados. 

                                                 
11 De acordo com estudo de caso promovido por Martins e outros (1999:26) 
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Note-se, ainda, em particular, no que respeita ao grupo dos professores, que a 

grande maioria se candidatou a leccionar, exclusivamente, na Escola e dos 

remanescentes, ou seja; dos que se candidataram à Escola e a outras escolas, metade 

candidataram-se a instituições de ensino de natureza politécnica, o que, todavia, poderá 

resultar da percepção de que seja mais fácil leccionar no referido subsistema, dada a sua 

dimensão mais prática, sobretudo uma vez que os professores inquiridos exercem, na sua 

maioria, funções (não docentes) em empresas ou enquanto profissionais liberais. Por 

outro lado, há que ver, ainda, que este subsistema de ensino disponibiliza mais, 

flagrantemente, horários pós-laborais, factor que se ajusta, também, melhor às 

disponibilidades horárias dos indivíduos que integram os respectivos corpos docentes. 

De uma forma genérica, no que respeita às imagens construídas, face à forma como 

a Escola cumpre com a respectiva vocação de ensino, e ainda que no âmbito das 

entrevistas realizadas se tenha detectado alguma insatisfação, ou dito de outra forma; 

algum desejo de uma maior aproximação, por parte desta, ao mercado local de trabalho, 

os substratos analisados são detentores, de representações sociais positivas, fomentadas 

não só pela ideia de existência de um considerável grau de envolvimento com as 

empresas e de efectiva dinamização da vertente prática do ensino, como também pelo 

contributo percepcionado no âmbito da formação das competências, evidenciadas pelos 

diplomados, através dos respectivos desempenhos, nos contextos profissionais. 

Relativamente ao perfil das entidades empregadoras/acolhedoras, estas integram, 

maioritariamente, o sector das indústrias transformadoras, resultam da iniciativa particular 

e, face ao número de trabalhadores que empregam, enquadram-se no grupo das micro-

empresas que não iniciaram, sequer, qualquer processo de internacionalização, o que se 

por um lado nos permite, grosso modo, confirmar a representatividade das mesmas face 

à caracterização da estrutura do tecido produtivo, apresentada no Capítulo VI, por outro e, 

considerando que se localizam, com um peso considerável, no concelho em que se 

encontra a Escola (23,8%), a correspondência entre as principais características dos 

sistemas de produção local e as entidades empregadoras/acolhedoras dos diplomados 

pela Escola. Aliás, o perfil, porventura, menos nobre das entidades identificadas é 

directamente proporcional ao protagonismo que o referido sector, evidencia na região e, 

sobretudo, no concelho.  

Por outro lado, 23,8% das entidades empregadoras/acolhedoras situam-se fora da 

Região de entre Douro e Vouga, o que se ficará a dever à relativa falta de capacidade de 

enquadramento, por parte das entidades situadas na referida região, de indivíduos 

portadores deste nível de certificação, sobretudo dada a sua reduzida dimensão e 
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ausência de sentido estratégico. Este facto, uma vez associado à tendência observada, 

no sentido de crescimento dos níveis de absorção de diplomados nas áreas da 

intermediação, comércio por grosso e a retalho, serviços públicos e privados e banca e 

seguros, indiciam, todavia, que a Escola, enquanto instituição de ensino superior 

politécnico, poderá vir a assumir um papel preponderante num processo de 

modernização, designadamente, de inovação e de internacionalização de sectores mais 

tradicionais, como é o caso das indústrias transformadoras e no apoio e consolidação de 

outros iminentes e mais conotados com a actual sociedade do conhecimento. 

Aliás, a percentagem de alunos dotados da percepção que as entidades 

empregadoras/acolhedoras valorizam a frequência de um curso superior na Escola é 

superior à percentagem de diplomados em idênticas circunstâncias. Detectamos, pois, 

aqui uma evolução positiva que pode ser interpretada como um indicador de aumento de 

sensibilidade, por parte das empresas, face ao valor acrescentado ou efeitos positivos 

que possam advir do referido processo de formação. 

Ainda no que respeita à relevância social da Escola, enquanto instituição de ensino 

superior politécnico, concluímos, designadamente, face à primeira hipótese colocada, que 

os diplomados obtêm emprego rapidamente. De entre os 208 diplomados apenas 6,4% 

está no desemprego e destes, somente, 1,0% à procura do 1º emprego, há mais de um 

ano, situação que, inclusive, se poderá ficar a dever, no primeiro caso, tal como, aliás, 

indicia depoimento de diplomada pela Escola, a uma situação voluntária eventualmente 

motivada pela percepção de desfasamento entre as respectivas aspirações e a oferta 

disponível. Note-se que de acordo com os resultados apurados, na sequência do estudo 

promovido pela ODES, e a que tivemos ocasião de nos referir no Capítulo II deste 

trabalho, um ano e meio após a obtenção do diploma, os valores de desemprego rondam 

os 9%, e particularmente o curso de Direito, 10,5% - fenómeno que se atribuí, todavia, à 

longa duração dos estágios curriculares - e ao fim de quase seis anos, as taxas de 

desemprego em áreas associadas aos serviços de transporte, humanidades, informação 

e jornalismo e indústrias transformadoras são afectadas por taxas de desemprego na 

ordem dos 5%. Por outro lado, o grau de adequação do curso à actividade exercida 

evidencia níveis muito satisfatórios e, genericamente, - mesmo tendo em conta as 

características mais paradigmáticas do mercado de trabalho local, bem como a 

circunstância de 42,6% exercerem funções administrativas e cerca de 45,0% usufruírem 

de vencimentos entre 505€ e 750€ -, o respectivo estatuto sócio-profissional encontra-se, 

razoavelmente, ajustado. Com efeito, cerca de 46,0% dos diplomados exercem funções 
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iguais ou superiores a funções técnicas de nível intermédio e cerca de 59,0% auferem 

vencimentos líquidos superiores a 755€.  

Confirmamos, ainda, a partir dos dados apurados, que os cursos concluídos na 

Escola contribuíram para melhorar a situação profissional dos diplomados que já se 

encontravam a trabalhar, tanto ao nível do contrato que rege as relações de trabalho, 

como das funções que exercem e proventos respectivos. Outro aspecto que atesta a 

relevância social da Escola, enquanto instituição de ensino superior de tipo politécnico, 

consiste no facto destes últimos se considerarem, globalmente, satisfeitos com a 

profissão que exercem. Aliás, enquanto antes da conclusão do curso apenas 30,1% 

identificam o grau de satisfação ao nível do “Bom”, 3,4% ao nível do “Muito Bom” e 0,6% 

do “Excelente”, actualmente, 40,9% consideram-no “Bom”, 25,1% “Muito Bom” e 4,4% 

“Excelente”. 

Naturalmente, que face às afirmações que temos vindo a fazer, o estatuto social dos 

indivíduos pertencentes ao substrato dos diplomados melhora, significativamente, face ao 

estatuto social dos seus pais, verificando-se, pois, uma mobilidade social intergeracional 

de tipo ascendente, assinalável. 

Por outro lado, a Escola contribuiu para a atracção e sobretudo fixação de jovens na 

região, conforme podemos concluir do estudo sobre o local de residência antes da 

frequência do curso e o actual, o que, obviamente, comporta um acréscimo de vitalidade 

económica considerável e constitui um impulso decisivo para o aparecimento de novas 

estruturas, entre outros efeitos positivos em benefício do desenvolvimento local e 

regional. Mesmo ao nível dos professores, e ainda que estes residissem, 

maioritariamente, no concelho em que se situa a Escola observada, verificamos um 

aumento da percentagem daqueles que aí passaram a residir, após terem iniciado o 

desempenho de funções docentes, no âmbito da mesma.  

Além do mais, de acordo com depoimentos de vários entrevistados, a existência da 

Escola propiciou o aumento dos níveis de escolarização de jovens que de outra forma 

não se teriam podido deslocar, quer porque trabalhassem, quer porque, financeiramente, 

essa possibilidade lhes era vedada. Assim, o carácter regional do ensino superior 

politécnico parece consubstanciar, na prática, o princípio democrático através do qual se 

preconiza uma maior igualdade de oportunidades de acesso ao ensino superior. A oferta 

de ensino em horário pós-laboral, como particularidade deste tipo de ensino, corrobora a 

intenção profissionalizante que lhe assiste e favorece, sem margem de dúvidas, a 

prossecução de estudos, por parte de indivíduos, que de outra forma nunca o poderiam 

fazer. 
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Relativamente ao contributo dos diplomados em prol da 

modernização/desenvolvimento das empresas, estas últimas consideram-no, 

globalmente, muito positivo. Com efeito, 73,9% avaliam-no, mesmo, entre o “Bom” e o 

Excelente”, reconhecendo-lhes, aliás, em domínios como seja a “capacidade de trabalho 

em equipa”, competências mais desenvolvidas do que as evidenciadas, por diplomados, 

no âmbito de instituições de ensino superior de tipo universitário. 

Face aos resultados encontrados e à validação de todas as hipóteses respeitantes à 

relevância da Escola, tanto ao nível individual, como social, podemos concluir que, 

efectivamente, o ensino superior politécnico impulsiona, de forma determinante, o 

desenvolvimento económico-social das regiões em que se encontra representado. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acordo com os objectivos identificados para o presente trabalho, este projecto 

de investigação esteve balizado: quanto ao domínio de intervenção, ao subsistema de 

ensino superior politécnico e, geograficamente, ao contexto económico, social e político 

português. Sem prejuízo do carácter de intencionalidade com que definimos os referidos 

”marcos”, da análise a desenvolver, nem por isso deixamos de estar, igualmente, 

conscientes do potencial de que a destituímos, por essa via. 

De facto, se por um lado, a circunscrição deste estudo a um único “braço” do 

sistema de ensino superior constituiu uma fragilidade do próprio trabalho, isto na medida 

em que poderá ter condicionado o apuramento de conclusões mais completas e, 

eventualmente, mais rigorosas, por outro, também a superficialidade com que aqui e ali 

aflorámos as principais alterações processadas no âmbito do nível de ensino 

imediatamente precedente, se nos afigura como uma não menos inconsequente falha, 

até pelas responsabilidades que à mesma se possam atribuir relativamente ao constructo 

da imagem do subsistema de ensino a que corresponde, especificamente, o nosso 

objecto de estudo.  

Finalmente, temos, ainda, consciência do contributo que a análise de modelos de 

ensino análogos, implementados nos mais distintos países, traria para a compreensão e 

problematização de algumas medidas, entretanto, adoptadas no panorama nacional. A 

ausência de enquadramento da referida questão no âmbito de “Bolonha”, poderá ainda
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ser perspectivada como uma “falha” relativamente grave, considerando a pertinência e 

actualidade desta última. 

Tendo em conta, todavia, a rigidez do prazo para a realização do presente trabalho 

- em virtude do apoio recebido pelo Fundo Social Europeu (FSE) - focalizamo-nos nos 

conceitos e fenómenos com implicações mais directas sobre a questão central à qual nos 

propusemos dar resposta. 

Ainda assim, e sem prejuízo das limitações decorrentes das lacunas identificadas e 

de outras que porventura não nos tenha sido possível vislumbrar, o presente projecto de 

investigação permitiu-nos contextualizar, retrospectivamente, a origem do subsistema de 

ensino superior politécnico português: as motivações económicas-sociais e políticas que 

presidem a sua institucionalização, as características ou atributos que melhor o 

identificam e, por conseguinte, que mais claramente o distinguem, do subsistema 

universitário. 

Por outro lado, a referida moldura de enquadramento, permitiu-nos destacar a 

estreita relação entre os movimentos de procura do ensino secundário e os do ensino 

superior, em que os segundos se assumem, muito naturalmente, como uma 

consequência dos primeiros, bem como, por outro lado, o desencontro ocorrido entre os 

movimentos da oferta e os da procura, no âmbito do ensino de nível secundário, o que, 

de alguma forma, nos permite reflectir sobre a relatividade do poder político, 

consubstanciado pelo que identificamos como manifestações de “autoritarismo dirigente”, 

face à vontade social de mobilidade ascendente e, ainda, a desarticulação, ainda hoje 

patente, entre as medidas políticas adoptadas no âmbito do referido subsistema de 

ensino e as implementadas no seio do ensino superior. 

O estudo da origem e da evolução do subsistema de ensino superior politécnico 

permitiu-nos ainda ressaltar as descontinuidades deste último processo, ou seja, o seu 

desenvolvimento à margem de um conceito aglutinador coerente. As diferentes linhas de 

orientação a que foi obedecendo materializam propósitos distintos e as sucessivas 

oscilações a que esteve sujeito, longe de se tratarem de acertos numa mesma trajectória, 

poderão ter contribuído para a sedimentação de representações sociais menos positivas. 

De facto, dificilmente se poderá edificar algo “sólido” se ao longo do processo de 

concepção e construção do projecto os respectivos autores seguirem titubeantes. Os 

percursos ziguezagueantes tornam mais difíceis a assimilação dos conceitos e 

operacionalização dos projectos, turvando-os, podendo, em certa medida, ofuscar 

aqueles que na essência são os seus objectivos, por melhor intencionados que sejam. O 

medo de agir univocamente, o receio de confrontos resultantes da definição de um 
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traçado firme, parece de alguma forma, e apesar de todo o crescimento de que o 

subsistema tem sido alvo, ter diluído a sua definição de missão, ou seja, aquilo que 

efectivamente o identifica e distingue do subsistema de ensino universitário, aquela que 

sustenta a sua mais genuína razão de ser. As medidas adoptadas, à semelhança do que 

tem vindo a acontecer no subsistema de ensino secundário, denunciam o receio de 

tomadas de posição firmes. A opção deliberada por medidas paliativas, em que a 

perspectiva de apaziguamento de tensões - que possam gerar situações de conflito 

latente ou expresso, no seio ou entre distintos grupos de interesses - e, por conseguinte, 

de consenso, parece imperar acima de qualquer outro propósito, resultando pois de uma 

política que “pretende agradar sempre a uns e a outros e a todos.” (Azevedo, 1999:59). 

Além do mais, esta primeira abordagem permitiu-nos ainda aferir que continuam por 

esclarecer, quer a intervenção, quer as funções da iniciativa privada, a par da pública. A 

uma já considerável oferta por parte da primeira, sobretudo no âmbito do ensino superior 

politécnico, vem sobrepor-se geográfica e qualitativamente (perfil de ensino e cursos), um 

reforço da rede pública. Como refere Azevedo (1999:56), ainda que a propósito do ensino 

secundário, “A iniciativa pública tende a impor-se, quantas vezes de modo arbitrário e 

sem qualquer espécie de concertação e de aproveitamento de recursos nacionais, em 

nome de um jacobinismo atávico e inexplicável na actualidade.”.    

Por último, a referida análise retrospectiva, e dada a origem, do subsistema em 

estudo, nas antigas escolas de ensino médio, permitiu-nos configurar, no campo das 

hipóteses genéricas, e após a construção de um quadro teórico de referência, a 

perspectiva de o ensino superior politécnico, de alguma forma, enfermar do estigma 

social associado a um ensino de perfil mais técnico, fenómeno que comporta 

consideráveis implicações sobre aquele que é, efectivamente, o problema central do 

nosso trabalho, ou seja; o ensino superior politécnico enquanto paradigma de formação, 

alternativo. Com base no presente projecto de investigação, confirmamos que na origem 

das decisões relativas aos percursos escolares conducentes a lugares na estrutura 

social, mais ou menos reconhecidos, se encontram estratégias familiares que dependem, 

fundamentalmente, do capital económico e cultural das mesmas, podendo mesmo 

estabelecer-se uma relação de proporcionalidade entre o nível destas e a duração e 

níveis de exigência dos referidos trajectos escolares das descendências. Em 

contrapartida, verificamos que as classes sociais menos favorecidas tendem a 

desvalorizar o retorno desse tipo de processos de escolarização, eventualmente, como 

forma de sublimação face às dificuldades objectivas em lidar, por um lado, com códigos 

linguísticos de natureza mais abstracta, dado o fosso entre estes últimos e os vivenciados 
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no âmbito das experiências quotidianas e, por outro, com os custos inerentes à condição 

de estudante, entre os quais relevamos os decorrentes da eventual impossibilidade de 

acesso ao mercado de trabalho (o que se repercute, em termos práticos, em despesas, 

por um lado e ausência de receitas, por outro). Também no âmbito do corpo teórico de 

referência se teve oportunidade de constatar que os indivíduos, oriundos de classes 

sociais baixas, optam por percursos escolares, no âmbito do ensino secundário, que os 

condicionam, mais tarde, a ocupar lugares na estrutura social, distintos daqueles que 

consideram dotados de maior prestígio, confirmando-se, assim, uma tomada de decisão 

precedida por um processo de interiorização inconsciente de refreamento de 

expectativas. 

Numa sociedade meritocrática, em que o sucesso escolar é a via, porventura, mais 

eficaz para que se alcancem prestigiados estatutos sócio-profissionais e face ao 

sentimento generalizado de desejo de ascensão social ou, no mínimo, de manutenção do 

estatuto social da família de origem, este parece continuar a ser balizado por 

constrangimentos relacionados, pois, com o capital económico e cultural da família de 

origem. O grau de sucesso escolar, inclusive, parece constituir, por si, um fenómeno que 

condiciona tanto mais as decisões relativas aos percursos escolares quanto mais baixo 

for o referido capital.  

Com efeito, atendendo aos resultados obtidos na sequência do estudo encetado, e, 

designadamente, no que respeita à origem social dos pais de alunos, de diplomados e 

inclusive, de professores, - aferida a partir de indicadores como o grau de instrução e 

actividade profissional exercida, - as representações sociais do ensino superior 

politécnico não são, ainda, tão positivas como seria de desejar, face ao papel que 

entendemos que este assume para o desenvolvimento económico e social. Com efeito, o 

grau de incidência ou o carácter de regularidade com que identificamos: baixos níveis de 

habilitações e profissões com conotações pouco prestigiantes, por parte dos 

progenitores, bem como, por outro lado, a total ausência de indivíduos, dentro do referido 

grupo, com habilitações de nível superior e/ou a exercer funções a que se associam 

consideráveis níveis de poder ou de comando, profissões liberais, etc., quando associado 

às consideráveis taxas de reprovação verificadas, no âmbito do ensino secundário, no 

caso dos alunos e dos diplomados, indiciam que os sujeitos terão tomado as suas 

decisões em função de um processo prévio de interiorização de investimento ou esforço 

relativo, dentro, pois, de um quadro moderado de expectativas, ainda que, 

eventualmente, em grande parte dos casos, imbuídos da percepção de estas terem 

correspondido a escolhas desprovidas de quaisquer condicionalismos. Nesta perspectiva, 
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o estudo encetado confirma o conjunto de hipóteses colocadas no âmbito do Capítulo V 

que previam, de facto, para este subsistema de ensino, opções condicionadas e, por 

conseguinte, a negação de um estatuto de paradigma alternativo. Com efeito, para além 

de termos constatado que a dicotomização do ensino superior é um conceito, 

explicitamente, desconhecido, por parte de alguns alunos, diplomados, professores e 

entidades empregadoras/acolhedoras, - o que parece contrariar a hipótese de, pelo 

menos esses, terem optado, pelo ensino superior politécnico, devido aos respectivos 

atributos, - ainda que depois, genericamente, a globalidade dos substratos que integram 

a amostra, lhe atribuam características que, de facto, coincidem com o conceito 

substantivo, tais como: “forte ligação às empresas da região” e “carácter prático”, 

verificamos, ainda, que a escolha, por parte dos alunos e dos diplomados, por uma 

instituição de ensino superior politécnico, surge, habitualmente, na sequência de 

motivações extrínsecas e de ordem prática, confirmando-se, assim, a primeira das 

hipóteses consideradas no âmbito do primeiro grupo de entre as hipóteses operacionais 

colocadas. Com efeito, a primeira razão identificada, quer por alunos, quer por 

diplomados consiste na: “Localização da Escola”, - aliás à semelhança dos resultados 

apurados, para os diplomados pelo ensino superior politécnico, no âmbito do estudo 

levado a cabo pela ODES, aos diplomados no ano lectivo de 1994/95, e a que nos 

referimos no Capítulo II do presente trabalho - embora seguida de “Disponibilizar o curso 

que pretendia”, que não deixa de ser uma variável relacionada com o perfil de ensino, 

pois não obstante a existência de cursos comuns aos dois tipos de paradigma, outros há 

que se encontram disponíveis só num ou só noutro, o que no caso do ensino superior 

politécnico ocorre com cursos, eminentemente, práticos. Além do mais, e já no âmbito da 

2ª. hipótese colocada, o ensino superior politécnico resulta de uma escolha efectuada em 

segundo plano, face à do ensino superior universitário. 

Por outro lado, confirmamos, ainda, sobretudo no caso dos alunos e dos 

diplomados, a 3ª. hipótese colocada que prevê que a respectiva proveniência familiar, 

avaliada a partir de indicadores, tais como o grau de habilitações e a profissão exercida 

pelos pais, orientou (condicionou) a opção tomada em favor da Escola.  

Da mesma forma, no que respeita à 4ª. hipótese, e ainda que se não tenham 

verificado relações dignas de registo quanto á área frequentada, no âmbito do ensino 

secundário, constatamos que o número de reprovações ocorrido é considerável e, com 

uma incidência ainda mais forte, por parte dos alunos do que dos diplomados, fenómeno 

que se apreende, igualmente, no âmbito da questão respeitante às interrupções 

efectuadas no trajecto escolar, o que nos parece indiciar um processo evolutivo de 
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degradação da qualidade dos alunos, corroborado não só pela circunstância de a 

frequência dos cursos gerais/via ensino se ter verificado em menor grau, em detrimento 

de outras opções, como por exemplo, o ensino recorrente, como ainda pelo facto de a 

percentagem dos que percorreram mais do que um tipo e mais do que dois tipos de 

ensino secundário ou equivalente ser, igualmente, superior, neste último grupo. Por outro 

lado, e por analogia com os estudantes do subsistema universitário, verificamos também 

que, de uma maneira geral, quer alunos, quer diplomados, - com maior incidência por 

parte dos primeiros, - situação que vem reforçar ainda mais a ideia de que se assiste a 

um processo de degradação do nível cultural do “aluno-tipo” do ensino superior 

politécnico -, frequentaram, em níveis percentuais mais elevados, tipos de ensino 

distintos do “geral/via ensino”. 

Todavia, e sem prejuízo destas conclusões, porventura, menos abonatórias para o 

subsistema em estudo, o que é facto é que, a mobilidade social verificada no hiato de 

uma geração, é considerável. De facto, indivíduos cujos pais não têm sequer a 

escolaridade mínima obrigatória, atingem agora certificações escolares de nível superior, 

além do mais acabam por constituir família com indivíduos detentores de idênticos níveis 

de escolarização e com profissões de reconhecido estatuto social. Quanto à situação 

profissional dos próprios (diplomados), verificam-se melhorias significativas, entre as 

condições anteriores, à conclusão do curso, e as encontradas à data de realização do 

presente estudo, não só no que respeita aos níveis de segurança na relação de trabalho, 

como no que respeita ao estatuto das funções desempenhadas e aos níveis de 

vencimento, indicadores que poderão ter produzido efeitos positivos assinaláveis sobre a 

capacidade de autonomização dos indivíduos, face às famílias de origem, e para o 

aumento dos respectivos níveis de qualidade de vida. Por outro lado, a constatação de 

um fenómeno de ajustamento relativo entre as funções/profissões e as áreas científicas 

dos cursos concluídos, poderá ter igualmente contribuído para os consideráveis níveis de 

satisfação apurados relativamente aos diplomados. 

De acordo com o quadro teórico esboçado, no sentido de relacionar os conceitos de 

educação e desenvolvimento e, sobretudo, a um nível mais restrito o impacto da 

presença de uma escola, de ensino superior, para o desenvolvimento económico e social, 

este estudo vem ainda corroborar os elevados níveis de relevância social que o referido 

fenómeno comporta, designadamente no caso de uma escola inserida no âmbito do 

subsistema politécnico, em prol do aumento dos níveis de escolarização de indivíduos, - 

que, de outra forma, poderiam ver-se na contingência de quedar-se por níveis inferiores 

de escolarização -; fixação e atracção de população, sobretudo, em idade activa; 
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aumento dos consumos ao nível local, enquanto impulsionador da criação de novas 

estruturas e infra-estruturas, até então pouco requisitadas, bem como na qualidade de 

agente de mudança e modernização dos sistemas de produção. Por outro lado, 

verificamos que o processo de escolarização proporcionado pela Escola e, mormente, 

pela sua presença na região, poderá ter impulsionado a predisposição para novos 

processos de formação, dentro ou fora do sistema formal de ensino, permitindo 

aperfeiçoamento de conhecimentos e reconversões, contribuindo para um maior sucesso 

das trajectórias profissionais, para o aumento dos níveis de auto-confiança dos indivíduos 

e para uma valorização das respectivas competências o que, naturalmente, se repercute, 

de forma favorável, sobre os desempenhos em contexto de trabalho e sobre a 

capacidade de as empresas progredirem e se modernizarem. 

De facto, confirma-se, por intermédio do presente estudo, a 1ª. hipótese do 

segundo grupo de hipóteses operacionais, pois os diplomados pelo ensino superior 

politécnico obtêm emprego rapidamente, em área afim ao curso, e usufruem, 

genericamente, de um estatuto sócio-profissional compatível com o nível de habilitações 

alcançado.  

Por outro lado, constata-se, igualmente, que a 2ª hipótese colocada corresponde à 

realidade observada, isto é; que os diplomados, que já se encontravam, à data de 

conclusão do curso, inseridos no mercado de trabalho, melhoraram a sua situação após a 

conclusão do mesmo (passaram a trabalhar em área mais afim ao curso concluído e/ou 

melhoraram o seu estatuto sócio-profissional, designadamente, quanto ao tipo de 

contrato que rege a sua relação de trabalho, funções que desempenham e vencimento 

auferido).  

Além do mais, estão, também, globalmente satisfeitos com a profissão que 

exercem, ou seja, conseguem auto-realizar-se, por essa via, e, por conseguinte, aceder 

ao conceito de desenvolvimento, no sentido mais aberto do termo, enquanto fenómeno 

propiciador de felicidade, verificando-se, desta forma, a proposição consignada no âmbito 

da 3ª. hipótese.  

O estatuto social auferido é muito superior ao dos seus progenitores, confirmando-

se, assim, igualmente a 4ª. hipótese. 

Ao nível meso, a presença do ensino superior politécnico tem, de acordo com os 

dados apurados, contribuído para o aumento da taxa de escolarização e para a atracção 

e fixação de jovens, e, inclusive até, de indivíduos com níveis de habilitações superiores, 

designadamente professores, o que corrobora o pressuposto implícito na 5ª. hipótese.  
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As empresas consideram, ainda, que o contributo dos diplomados pelo ensino 

superior politécnico em prol da modernização e desenvolvimento das mesmas, é, 

globalmente, positivo e, inclusive, - por comparação, ao dos formados no âmbito do 

paradigma universitário, - de nível superior, confirmando-se, desta forma, as 6ª. e 7ª. 

hipóteses colocadas. Aliás, os alunos que se encontram já inseridos no mercado de 

trabalho têm a percepção que, mesmo sem terem sequer concluído os seus cursos, o 

“investimento” que se encontram a realizar é já valorizado pelas respectivas entidades 

empregadoras. Note-se que a referida percepção é mais sentida pelos alunos do que 

pelos diplomados, o que parece evidenciar uma evolução da sensibilidade das empresas 

relativamente aos ditos processos de escolarização, situação que a não ocorrer pode dar 

azo a fenómenos de frustração, por parte dos sujeitos implicados, e à “fuga de capital 

humano”, designadamente, para concelhos relativamente aos quais se percepcione que 

esse “investimento” é não só reconhecido, como rentabilizado. 

O estudo desenvolvido vem, ainda, confirmar a 8ª. hipótese, que admite como 

globalmente positiva, a percepção dos substratos estudados, relativamente ao contributo 

do ensino superior politécnico para o desenvolvimento económico e social das regiões 

em que se inserem. Com efeito, 42, 6% dos alunos, 38,9% dos diplomados, 46,9% dos 

professores e 47,6% das entidades empregadoras/acolhedoras, avaliam-na ao nível do 

“Bom”. 

Para finalizar, com a devida ressalva de a acuidade de alguns resultados poder ter 

origem em especificidades da Escola e da região observadas, concluímos que não 

obstante este subsistema de ensino vir ao encontro de uma estrutura económica-social 

estratificada e piramidal, - em que a origem social dos sujeitos implicados, no respectivo 

processo de formação, é baixa e onde se denota, portanto, a permanência de um 

fenómeno de marcagem social, - a ascensão social que proporciona e a auto realização 

que confere, bem como o protagonismo que evidencia para o progresso das regiões e, 

em particular, dos concelhos, em que as respectivas escolas foram criadas, não só o 

legitimam, como reforçam o sentido e pertinência da dicotomização do ensino superior 

português. O carácter regional e a forte ligação às empresas, enquanto atributos do 

ensino superior politécnico, - mais viável através de instituições com estruturas de 

pequena e média dimensão, flexíveis e adaptáveis, - são determinantes para fomentar o 

tão desejado e premente equilíbrio regional. Além do mais, o carácter regional do ensino 

superior politécnico consolida, na esfera prática, o princípio de democratização na 

medida em que viabiliza, de facto, o acesso dos filhos dos trabalhadores por conta de 

outrem, com limitações financeiras e uma “bagagem” cultural, globalmente pobre, ao 
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ensino superior. Neste sentido, corroboramos da ideia de D’Orey da Cunha (1991:25 in 

Antunes, 1998:114), quando preconiza: 

 
“Todo o sistema de ensino que diversifica a sua oferta de acordo com os 
múltiplos interesses e competências dos alunos é ensino de primeira. A falta de 
qualidade consiste na falta de adaptação ao aluno ou às necessidades do país. 
A qualidade define-se assim pela verdade, isto é, pela fidelidade à realidade.” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 



 



Bibliografia  453 

 

 

(A) 
ABRAHAN-FROIS G. (1991). Dynamique Economique, 8ª Ed. Paris: Dalloz. 

 

ADReDV – Agência de Desenvolvimento Regional de Entre Douro e Vouga (2002). 

Caracterização e levantamento de necessidades do Entre Douro e Vouga, ao nível dos 

Recursos Humanos, Formação Profissional e Serviços de Apoio Empresarial. Projecto 

INFORMAR Local. 

 

ADReDV – Agência de Desenvolvimento Regional de Entre Douro e Vouga e NET – BIC 

(2003). Estudo de Caracterização do Tecido Empresarial do Concelho de Santa Maria da 

Feira.  

 

AIDA - Associação Industrial do Distrito de Aveiro (2002). Perfis e dinâmicas sócio – 

económicas do distrito de Aveiro. Estudos. Aveiro. 

 

AGUIAR, Joaquim (1985). O Pós – Salazarismo. As fases políticas no período 1974 – 

1984. Lisboa: Publicações Dom Quixote. 

 

ALARCÃO, Madalena (2000). (Des)Equilibrios Familiares, 1ª Ed. Coimbra: Quarteto 

Editora. 

 

ALTHUSSER, Louis (1974). Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. Lisboa: 

Editorial Presença. 

 

ALMEIDA, António José et al  (2000). Carreiras Profissionais:Novos  caminhos para as 

relações de trabalho? IV Congresso Português de Sociologia, organizado pela 

Associação Portuguesa de Sociologia, Coimbra. 

 

ALVES, Natália (1998). “Escola e Trabalho: Atitudes, Projectos e Trajectórias”, in Jovens 

Portugueses de Hoje [Pais, José Machado e Cabral, Manuel Villaverde (Coords)]. Oeiras: 

Celta/SEJ. 

 



Bibliografia  454 

AMARAL, Diogo Freitas do (1995). O Antigo Regime e a Revolução. Memórias Políticas 

(1941 – 1975). Lisboa: Círculo de Leitores. 

 

AMBRÓSIO, Teresa (1990). “O sistema educativo: ruptura, desestabilização e desafios 

europeus”, in Portugal Contemporâneo [A. Reis (Dir.)], Vol. 6 (1974-1992). Lisboa: Alfa. 

 

ANTUNES, Fátima (1998). Políticas Educativas Para Portugal, Anos 80 – 90. O debate 

acerca do ensino profissional na escola pública. Lisboa: Instituto de Inovação 

Educacional. 

 

APESP – Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (2002). Regime Jurídico do 

Desenvolvimento e Qualidade do Ensino Superior. Análise Crítica. 

 

ARROTEIA, Jorge Carvalho (1996). O Ensino Superior em Portugal. Aveiro: Universidade 

de Aveiro. 

 

ARROTEIA, Jorge Carvalho (1997). “Contributos para a análise do ensino superior como 

factor de desenvolvimento regional”, in Revista Universa. Brasília: Universidade Católica 

de Brasília; Vol. 5; n.º 2. 

 

ARROTEIA, Jorge Carvalho (1998). “Aspectos recentes do ensino superior”, in População 

e Sociedade. Porto: Centro de Estudos da População e Família-Universidade do Porto; 

n.º 4. 

 

ARROTEIA, Jorge Carvalho (2002). O Ensino Superior Politécnico em Portugal, 1ª Ed. 

Aveiro: Universidade. 

 

ARROTEIA, Jorge Carvalho e MARTINS, António Maria (1998). Inserção Profissional dos 

Diplomados pela Universidade de Aveiro, Trajectórias Académicas e Profissionais. 

Aveiro: Universidade de Aveiro. 

 

ARROW, John Kenneth (1973). Higher Education as a Filter. Journal of Public 

Economics. 

 

AZEVEDO, Joaquim (1991). Educação Tecnológica. Anos 90. Porto: Edições Asa. 



Bibliografia  455 

 

AZEVEDO, Joaquim (1994). Avenidas de Liberdade. Reflexões sobre Política Educativa. 

Porto: Edições Asa. 

 

AZEVEDO, Joaquim (1999). Sair do Impasse. Os Ensinos Tecnológico e Profissional em 

Portugal, 1ª Ed. Porto: Edições Asa. 

 

AZEVEDO, Joaquim (1999a). Voos De Borboleta – Escola, Trabalho e Profissão, 1ª Ed. 

Porto: Edições Asa. 

 

AZEVEDO, Joaquim (2000). O Ensino Secundário na Europa – O Neoprofissionalismo e 

o Sistema Educativo Mundial, 1ª Ed. Porto: Edições Asa 

 

AZEVEDO, Joaquim (2002). O Fim de Um Ciclo? A Educação em Portugal no Início do 

Século XXI, 1ª Ed. Porto: Edições Asa. 

 

AZEVEDO, Joaquim (2003). Programa de Trabalho Sobre a Educação e a Formação na 

Europa: Que Pontes Para o Mundo do Trabalho? Vila Real. 

 

AZEVEDO, Joaquim (2003). Rendimento Escolar nos Cursos das Escolas Secundárias e 

Profissionais: Resultados de Uma Amostragem. Vila Nova de Gaia: Fundação Manuel 

Leão. 

 

AZEVEDO, Joaquim (2005). “Precisamos de melhorar sempre”, in Programa Escolhas – 

2ª.Geração; Julho 2005. 

 

AZEVEDO, Joaquim e FONSECA, António (2000). Prioridades para a qualificação dos 

Recursos Humanos do Entre–Douro–e–Vouga. Relatório Final. Vila Nova de Gaia: 

Fundação Manuel Leão. 

 

AZEVEDO, Joaquim et al (2004). Que Estratégia Para o Ensino Tecnológico e 

Profissional em Portugal? Lisboa: SEDES – Associação Para o Desenvolvimento 

Económico e Social. 

 



Bibliografia  456 

AZEVEDO, José Maria (2003). Disparidades Territoriais em Educação na Região do 

Norte. Indicadores de escolarização construídos com informação dos Censos de 2001. 

Porto: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR – N); 

Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente. 

 

(B) 
BEILLEROT, Jacky (s/d). A Sociedade Pedagógica. Porto: Rés Editora. 

 

BENAVENTE, Ana (1976). A Escola na Sociedade de Classes, Biblioteca do Educador 

Profissional. Lisboa: Livros Horizonte. 

 

BENDIX, Reinhard e LIPSET, Seymour Martin (1959). Social Mobility in Industrial Society. 

Califórnia: University of Califórnia Press. 

 

BERTAUX, Daniel (1978). Destinos Pessoais e Estrutura de Classe, 1ª Ed. Lisboa: 

Moraes Editores. 

 

BLAUG, Mark (1970). An introduction to the economics of education. Aldershot: Gregg 

Revivals.  

 

BOGDAN, Robert e BIKLEN, Sari (1994). Investigação Qualitativa em Educação. Uma 

Introdução à Teoria e aos Métodos. Porto: Porto Editora, Lda. 

 

BOUDON, Raymond (1973). L’inégalité des Chances – la Mobilité Sociale Dans les 

Sociétés Industrielles. Paris: Armand Colin. 

 

BOUDON, Raymond (1974). Os Métodos em Sociologia. Lisboa: Edições Rolim. 

 

BOUDON, Raymond (1979). La Logique du Social Introduction à L’analyse Sociologique, 

2ª Ed. Paris: Collection Pluriel. 

 

BOURDIEU, Pierre e PASSERON, Jean Claude (s/d). A Reprodução – Elementos para 

uma Teoria do Sistema de Ensino. Lisboa: Editorial Vega. 

 



Bibliografia  457 

BOWLES, Samuel e GINTIS, Herbert (1972). “O Papel dos Q.I: na Estrutura de Classes”, 

in Escola e Classes Sociais (1981) [Mónica, M. Filomena]. Lisboa: Editorial 

Presença/Gabinete de Investigações sociais. 

 

BRAGA, Carlos Alberto Lloyd (1993). “20 anos de ensino politécnico em Portugal”, in 

Actas do 2.º Congresso do Ensino Superior Politécnico. Castelo Branco: Instituto 

Politécnico de Castelo Branco. 

 

BUCHA, Agostinho Inácio (2004). “Gestão de escolas: gestão adaptada a uma realidade 

local”, Políticas e Gestão Local da Educação. Actas do III Simpósio sobre Organização e 

Gestão Escolar [Costa, Jorge; Mendes-Neto, António; Ventura, Alexandre (org.)]. Aveiro: 

Universidade de Aveiro. 

(C) 
CAETANO, Marcelo (1974). Depoimento. Rio de Janeiro & S. Paulo: Distribuidora 

Record. 

 

CARDIA, Mayor Sotto (1973). Por uma Democracia Anti-capitalista. Lisboa: Seara Nova. 

 

CARNEIRO, Roberto (1988). Portugal: Os Próximos 20 anos. V Vol. Educação e 

Emprego em Portugal: Uma Leitura de Modernização. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian. 

 

CARNEIRO, Roberto (2001). Fundamentos da Educação e da Aprendizagem. 21 ensaios 

para o século 21. Vila Nova de Gaia: Fundação Manuel Leão. 

 

CARVALHO, Adalberto Dias de (1994). Olhares e Percursos. S. M. Feira: Fundação 

Terras de Santa Maria da Feira. 

 

CARVALHO, Rómulo de (1986). História do Ensino Em Portugal. Desde a Fundação da 

Nacionalidade Até o Fim do Regime De Salazar – CAETANO. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian. 

 

CCRN – Comissão de Coordenação da Região do Norte. Estatísticas de Educação. 

População Residente 3-5 e 6-9 anos. Porto: Comissão de Coordenação da Região do 

Norte – Departamento Regional de Prospectiva e Planeamento. 



Bibliografia  458 

 

CCRN – Comissão de Coordenação da Região do Norte. Plano Nacional De 

Desenvolvimento Económico e Social 2000 – 2006. Diagnóstico Prospectivo da Região 

do Norte (1998). Porto: Comissão de Coordenação da Região do Norte. 

 

CCRN – Comissão de Coordenação da Região do Norte. Taxas específicas e Taxas 

líquidas de escolarização da população residente por grupos etários 2001. Porto: 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N). 

 

CEDEFOP (1984). Le Changement Technologique, l’Emploi, Les Qualifications et la 

Formation. Luxemburgo. 

 

CÉLESTIN, Jean-Bernard (2002). A Qualidade Do Emprego, n.º 37. Lisboa: Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade; Direcção-Geral do Emprego e Formação Profissional. 

 

CERDEIRA, Maria da Conceição Santos (2004). Dinâmicas De Transformação Das 

Relações Laborais em Portugal, 1ª Ed. Lisboa: Direcção-Geral do Emprego e das 

Relações de Trabalho. 

 

CERDEIRA, Maria Luísa Machado (1999). Da contribuição das instituições de ensino 

superior para o desenvolvimento duma região – O Alentejo, o caso dos diplomados do 

ensino superior – ano lectivo de 1994/1995. Dissertação de Mestrado. Mestrado de 

Educação – Administração Escolar. Universidade de Évora.  

 

CHARLOT, Bernard (1989). 1959-1989: Les mutations du discours éducatif. Éducation 

Permanente, n. º 98. 

 

CHERKAOUI, Mohamed (1982). Les Changements du systéme éducatif en France. 1950-

1980. Paris: PUF. 

 

CHERKAOUI, Mohamed (1986). Sociologia da Educação. Lisboa: PEA. 

 

CHERKAOUI, Mohamed (1995). “Estratificação”, in Tratado de Sociologia [Boundon 

Raymond (org.)]. Porto: Asa. 

 



Bibliografia  459 

CHIAVENATO, Idalberto (1987/a)). Teoria Geral da Administração, 3ª Ed., Vol. 1. São 

Paulo: McGraw-Hill. 

 

CHIAVENATO, Idalberto (1987/b)). Teoria Geral da Administração, 3ª Ed., Vol. 2. São 

Paulo: McGraw-Hill. 

 

CIPES (1999). Previsão da evolução do número de alunos e das necessidades de 

financiamento: ensino superior – 1995 a 2005. Porto: CIPES – Fundação das 

Universidades Portuguesas. 

 

CNAVES – Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior (2000). Avaliação Global 

do Ensino Superior – 1º Seminário Nacional. Lisboa: CNAVES. 

 

CNAVES – Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior (2000). Ensino Superior 

e Competitividade. Vol. I. Porto: Edifícios da Alfândega. 

 

CNAVES – Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior (2000). Estatuto do 

Ensino Superior Particular e Cooperativo. Modelo funcional, regime de fusões e direitos 

do corpo docente, Recomendação n.º 1/2000, D. R., 2ª série, n.º 110. 

 

COHEN, Philip (1984). “Against the New Vocationalism”, in Schooling for the Dole? The 

New Vocationalism [Bates, I. et al.]. Londres: Mac Millan. 

 

COIMBRA, Joaquim Luís et al (2001). Formação ao Longo da Vida e Gestão da Carreira, 

n.º 33. Lisboa: Ministério do Trabalho e da Solidariedade; Direcção-Geral do Emprego e 

Formação Profissional. 

 

Comissão das Comunidades Europeias (1993). Livro Branco sobre o Crescimento, 

Competitividade e Emprego. Os desafios e as pistas para entrar no século XXI. Bruxelas: 

Comissão das Comunidades Europeias. 

 

Comissão Europeia (2003). “Política de Inovação: Filiação Histórica e Relação com as 

Políticas de Desenvolvimento Territorial”, in Revista Portuguesa de Estudos Regionais – 

Instituto Nacional de Estatística [Santos, Domingos], n.º 3. Lisboa, INE. 

 



Bibliografia  460 

Confederação Portuguesa dos Quadros Técnicos e Científicos (2002). Inquérito às 

Instituições de Ensino Superior Público e Privado em Portugal. Relatório.  

 

CONCEIÇÃO, Pedro e HEITOR, Manuel Valsassima (1998). “Perspectivas sobre o Papel 

da Universidade da Economia do Conhecimento”, in Educação e Sociedade, n.º 2 – Nova 

Série; Fundação Calouste Gulbenkian, Serviço de Educação. 

 

CORREIA, José Alberto et al (1993). A Ideologia da Modernização no Sistema Educativo 

em Portugal. Cadernos de Ciências Sociais. 

 

COSTA, Almeida (1998). “Perspectivas de desenvolvimento do ensino superior 

politécnico”, in Encontro internacional sobre regras e indicadores de gestão no ensino 

superior. Lisboa: Direcção Geral do Ensino Superior – Ministério da Educação. 

 

COSTA, Jorge Adelino et al (2004). Políticas e Gestão Local da Educação. Actas do III 

Simpósio Sobre Organização e Gestão Escolar. Aveiro: Universidade Aveiro. 

 

COSTA, Ricardo Fortes da (2005). “Trabalho e Profissão na sociedade Pós-capitalista” in 

Revista Recursos Humanos. Lisboa: Editora RH, Lda. 

 

CRESPO, Vítor (1993). Uma Universidade Para Os Anos 2000. O ensino superior numa 

perspectiva de Futuro. Lisboa: Editorial Inquérito. 

 

CROZIER, Michel (1964). The Bureaucratic Phenomenon. And Examination of 

Bureaueracy in Modern Organization and its Cultural Sitting in France. Chicago: 

University of Chicago Press. 

 

CRUZ, Luís Braga da (1995). “Relações do Planeamento Regional com os outros Níveis 

de Planeamento”, in Estratégia e Planeamento na Gestão e Administração Pública; 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. 

 

(D) 
 

Diário de Notícias/Negócios (08/07/02). “Empresas ignoram diplomados” in Suplemento 

ao Jornal da FENPROF, nº178, Julho 2002. Lisboa. 



Bibliografia  461 

DEPP – Departamento de Estado, Prospectiva e Planeamento (2002). Sociedade e 

Trabalho, n.º 16. Lisboa: Ministério da Segurança Social e do Trabalho. 

 

DGESup – Direcção Geral do Ensino Superior (1999). O Ensino Superior Em Portugal. 

Editorial do Ministro da Educação. 

 

DIAS, Carlos Alberto Rodrigues (1998). Representações Sociais Do Ensino Tecnológico 

– O Currículo na Escola Secundária. Dissertação de Mestrado. Aveiro: Universidade de 

Aveiro. 

 

DRUCKER, Peter Ferdinand (1992). Gerindo Para O Futuro. Lisboa: Difusão Cultural. 

 

DRUCKER, Peter Ferdinand (1993). Sociedade Pós-Capitalista. Lisboa: Difusão Cultural, 

pp. 47-201. 

 

DUARTE GOMES (1992). “Formas de Organização e Técnica de Gestão: Análise 

Comparativa e Níveis de Análise”, in Revista Portuguesa de Gestão, II/92. 

 

DUBOIS, Bernard (1993). Compreender o Consumidor, 1ª Ed. Lisboa: Publicações D. 

Quixote. 

 

(E) 
ECO, Umberto (1991). Como Se Faz Uma Tese Em Ciências Humanas, 5ª Ed. Lisboa: 

Editorial Presença, Lda. 

 

EMERY, Fred e TRIST, Eric (1960). “Social-technical Systems”, in Management Science, 

Models and Techniques [Churchman, C; Verhulst, M. (orgs.)]. London: Pergaman Press.  

 

EMÍDEO, Tavares (1981). “Ensino secundário”, in Sistema de Ensino em Portugal [M. 

Silva & M. I. Tamen (Coord.)]. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

(F) 
FAYOL, Henri (1950). Administração Industrial e Geral. São Paulo: Atlas. 

 



Bibliografia  462 

FERNANDES, Rogério (1973). Situação da Educação em Portugal. Lisboa: Moraes 

Editores. 

 

FERNANDES, Rogério (1988). “História da Educação, História das Mentalidades, História 

da Cultura”, in História da História da Educação em Portugal [J. F. Gomes et al]. Lisboa: 

Livros Horizontes. 

 

FERREIRA, Fernando Ilídio (2004). “Educação e Local: animação, gestão e parceria” in 

Políticas e Gestão Local da Educação. Actas do III Simpósio sobre Organização e Gestão 

Escolar [Costa, Jorge; Mendes-Neto, António; Ventura, Alexandre (org.)]. Aveiro: 

Universidade de Aveiro. 

 

FISCHER, Gustave-Nicolas (1992). A Dinâmica Social. Violência, Poder, Mudança. 

Lisboa: Planeta Editora. 

 

FITZGERALD, Louise (1986). On the essential relation between education and work. 

Journal of Vocational Behaviour, 28. 

 

FLEMING, Manuela (1997). Adolescência e Autonomia. O desenvolvimento psicológico e 

a relação com os pais, 2ª Ed. Porto: Edições Afrontamento. 

 

FOLLETT, Mary Parker (1942). “Dynamic Administration”, in The Collected Papers of 

Mary Parker Follett [Metcalf, Henry; Urwick, Lyndall (orgs)]. New York: Harper and Bros. 

 

FONSECA, Paulo Lucas da (2002). “Índices de Desenvolvimento Concelhio”, in Revista 

de Estatística – Instituto Nacional de Estatística, Vol. II, 2º Quadrimestre. Lisboa, INE. 

 

FREIRE, João (2000). Contributos para uma sociologia da vida económica em Portugal 

no final do século. IV Congresso Português de Sociologia, organizado pela Associação 

Portuguesa de Sociologia, Coimbra. 

 

FRAÚSTO DA SILVA, João José Rodilles (1991, Dezembro). Ensino Universitário e 

Ensino Politécnico – das intenções à prática. Comunicação apresentada ao 2.º 

Congresso a Pedagogia na Universidade, Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian. 



Bibliografia  463 

 

Fundação Calouste Gulbenkian (1981). O Sistema de Ensino em Portugal. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

(G) 
 

GALLAND, Olivier e ROUAULT, Dominique (1996) Des études supérieures inégalement 

rentables selon les milieux sociaux. Insee Premiere, nº 469, 07/96 

 

GINTIS, Herbert (1971). Education, Techonology and Characteristics of Worker 

Productivity. American Economic Review. 

 

GOMES, Joaquim Ferreira (1995). Para a História da Educação em Portugal. Seis 

Estudos. Porto: Porto Editora, n.º 17. 

 

GOMES, Joaquim Ferreira et al (1988). História da Educação em Portugal. Lisboa: Livros 

Horizonte, Lda. 

 

GOMES, Nuno Filipe e MATOS, Patrícia Ribeiro de (2003). Indicadores de 

Caracterização. Lisboa: Ministério da Segurança Social e do Trabalho.  

 

GONÇALVES, Carlos Manuel (2000). Emprego e desemprego: algumas notas de 

reflexão. IV Congresso Português de Sociologia, organizado pela Associação Portuguesa 

de Sociologia, Coimbra. 

 

GOULDNER, Alvin (1954). Patters of Industrial Bureaucracy. Glencoe: The Free Press. 

 

GRÁCIO, Rui (1981). Educação e Processo Democrático em Portugal. Lisboa: Livros 

Horizonte. 

 

GRÁCIO, Sérgio (1997). “A Mobilidade Social Revistada”, in CIES – Centro de 

Investigação e Estudos de Sociologia, Sociologia – Problemas e Práticas, n.º 24. 

 



Bibliografia  464 

GRÁCIO, Sérgio (1998). “Ensino técnico e indústria. Uma perspectiva de sociologia 

histórica”, in O Sistema de Ensino em Portugal século XIX-XX [Proença, Maria Cândida]. 

Edições Colibri. 

 

GRÁCIO, Sérgio Montenegro Miguel (1992). Destinos Do Ensino Técnico Em Portugal 

(1910 – 1990). Dissertação de Doutoramento. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

na Universidade Nova de Lisboa, Lisboa. 

 

GRÁCIO, Sérgio e STOER, Stephen (1982). Sociologia da Educação II – Antologia. A 

Construção Social das Práticas Educativas. Lisboa: Livros Horizonte. 

 

GRILO, Eduardo Marçal e ROSA, Manuel Carmelo (1985). Contribuição para o estudo do 

ensino politécnico em Portugal. Relatório do Seminário: Os Politécnicos na Europa 

Ocidental. 

 

GUIMARÃES (2003). “Política de Inovação: Filiação Histórica e Relação com as Políticas 

de Desenvolvimento Territorial”, in Revista Portuguesa de Estudos Regionais – Instituto 

Nacional de Estatística [Santos, Domingos], n.º 3. Lisboa, INE. 

 

(H) 
HENDERSON (2003). “Política de Inovação: Filiação Histórica e Relação com as 

Políticas de Desenvolvimento Territorial”, in Revista Portuguesa de Estudos Regionais – 

Instituto Nacional de Estatística [Santos, Domingos], n.º 3. Lisboa, INE. 

 

HERZBERG, Frederick (1966). Work and Nature of Man. Ohio: The World Publishing. 

 

HILL, Manuela Magalhães e HILL, Andrew (2002). Investigação por Questionário, 2ª Ed. 

Lisboa: Edições Sílabo, Lda. 

 

(I) 
INE – Instituto Nacional de Estatística (2001). Atlas de Empresas Galiza – Norte de 

Portugal. Porto: Instituto Nacional de Estatística, Direcção Regional do Norte. 

 

INE – Instituto Nacional de Estatística (2002). Anuário Estatístico da Região Norte. Porto: 

Instituto Nacional de Estatística, Direcção Regional do Norte. 



Bibliografia  465 

 

INE – Instituto Nacional de Estatística (2002). Anuário Estatístico da Região Alentejo. 

Évora: Instituto Nacional de Estatística, Direcção Regional do Alentejo. 

 

INE – Instituto Nacional de Estatística (2002). Anuário Estatístico da Região Algarve. 

Faro: Instituto Nacional de Estatística, Direcção Regional do Algarve. 

 

INE – Instituto Nacional de Estatística (2002). Anuário Estatístico da Região Centro. 

Coimbra: Instituto Nacional de Estatística, Direcção Regional do Centro. 

 

INE – Instituto Nacional de Estatística (2002). Anuário Estatístico da Região de Lisboa e 

Vale do Tejo. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. 

 

INE – Instituto Nacional de Estatística (2002). Anuário Estatístico da Região Norte. Porto: 

Instituto Nacional de Estatística, Direcção Regional do Norte. 

 

INE – Instituto Nacional de Estatística (2002). Carta de Equipamentos e Serviços de 

Apoio à População. Região Norte. Porto: Instituto Nacional de Estatística; Direcção 

Regional do Norte. 

 

INE – Instituto Nacional de Estatística (2002). Estudos sobre o Poder de Compra 

Concelhio. Coimbra: Instituto Nacional de Estatística, Direcção Regional do Centro, n.º V. 

 

INE – Instituto Nacional de Estatística (s/d). Sistema Urbano: Área de Influência e 

Marginalidade Funcional. Região Norte. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística, Direcção 

Regional do Norte. 

 

Instituto de Alta Cultura. Centro de Estudos de Estatística Económica. Projecto Regional 

do Mediterrâneo [PRM] (1963). Análise Quantitativa da Estrutura Escolar Portuguesa 

(1950-1959). Lisboa: Instituto de Alta Cultura / Centro de Estudos de Estatística 

Económica. 

 

Instituto de Alta Cultura. Centro de Estudos de Estatística Económica. Projecto Regional 

do Mediterrâneo [PRM] (1964). Evolução da Estrutura Escolar Portuguesa (Metrópole). 



Bibliografia  466 

Previsão para 1975. Lisboa: Instituto de Alta Cultura / Centro de Estudos de Estatística 

Económica. 

 

Instituto para a Inovação na Formação. ODES (2000). Inquérito – Piloto Aos Diplomados 

Do Ensino Superior. Sistema de Observação de Percursos de Inserção de Diplomados do 

Ensino Superior. Lisboa: Instituto para a Inovação na Formação. 

 

Instituto para a Inovação na Formação. Equipa de Projecto ODES (2002). Inquérito de 

Percurso aos Diplomados do Ensino Superior 2001: Dossier metodológico. Lisboa: 

Instituto para a Inovação na Formação. 

 

Instituto para a Inovação na Formação. Equipa de Projecto ODES (2002). Inquérito de 

Percurso aos Diplomados do Ensino Superior 2001: Síntese de Resultados. Lisboa: 

Instituto para a Inovação na Formação. 

 

Instituto para a Inovação na Formação. Equipa de Projecto ODES (2002). Inquérito de 

Percurso aos Diplomados do Ensino Superior 2001: Síntese de Resultados. Lisboa: 

Instituto para a Inovação na Formação. 

 

Instituto Politécnico Leiria (2000). A rede do ensino superior em Portugal. Leiria: Instituto 

Politécnico de Leiria. 

 

IRIBARNE, Alain (1987). “Novas Formações e Qualificações nas Fábricas Novas”, in 

Formação Profissional, n.º 1. 

 

(J) 
JODELET, Denise (1989). “Représentations Sociales: Un Domaine En Expansion”, in Les 

Représentations Sociales [Denise Jodelet (dir.)], 1ª Ed. Paris: PUF. 

 

(K) 
KOTT, Joseph (1988). Regional Economic Impact of Institutions of Higher Education. 

Planning for Higher Education. 

 

KOVÁCS, Ilona (1990, B)). “Concepção e Implementação de um Modelo Organizacional 

Flexível”, in Organizações Trabalho, n.º 3/4, Dez.. 



Bibliografia  467 

 

(L) 
LAGES, Mário Ferreira (2001). Desempregados inscritos e não-inscritos nos centros de 

emprego. Características e Atitudes perante o trabalho, n.º32. Lisboa: Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade; Direcção-Geral do Emprego e Formação Profissional.  

 

LAWRENCE, Paul e LORSCH, Jay William (1972). O Desenvolvimento de Organizações: 

Diagnóstico e Ação. São Paulo: Edgard Blucher. 

 

LEVY-GARBOUA, Louis (1979). “Marché du travail et marché de l’enseignement 

supérieur”, in Economique de l´Education, Economica [Eicher, J. C. e Levy-Garboua, L.]. 

 

LIEURY, Alain; FENOUILLET, Fabien (1997). Motivação e Sucesso Escolar, 1ª Ed. 

Lisboa: Editorial Presença. 

 

LIKERT, Rensis (1971). Novos Padrões de Administração. São Paulo: Pioneira. 

 

LIMA, Licínio (1992). A escola como organização e a participação na organização 

escolar. Um estudo sobre a escola secundária em Portugal (1974-1988). Braga: Instituto 

de Educação da Universidade do Minho. 

 

LIPOVETSKY, Gilles (1994). O Crepúsculo do Dever. A ética indolor dos novos tempos 

democráticos, 1ª Ed. Lisboa: Publicações Dom Quixote. 

 

LOISON, Laurence (2000). Mecanismos compensatórios do desemprego em Portugal: 

família e redes sociais. IV Congresso Português de Sociologia, organizado pela 

Associação Portuguesa de Sociologia, Coimbra 

 

LOPES, António Simões (1999). Emprego e desenvolvimento Regional – um ponto de 

situação da problemática do desenvolvimento, in Regiões e Cidades na União Europeia. 

Que Futuro?, Actas do VI Encontro Nacional da APDR, Vol.2. Coimbra: Associação 

Portuguesa para o Desenvolvimento Regional. 

 

LOPES, Ernâni et al (1989). Portugal: o desafio dos anos 90. Lisboa: Editorial Presença. 

 



Bibliografia  468 

LOPES, Helena (1992). “A Produção de Competências no Portugal de Amanhã: O 

Desafio Colocado às Empresas Portuguesas”, in Revista Portuguesa de Gestão, Vol. I, 

n.º 1, Abr.-Jul.. 

 

LOPES, José da Silva (1996). “A Economia Portuguesa desde 1960”, in A Situação 

Social em Portugal, 1960-1995 [A. Barreto (Org.)]. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa. 

 

LOURTIE, Pedro Manuel Gonçalves (1989). Perspectivas para o Ensino Superior 

Politécnico. Revista Crítica de Ciências Sociais. 

 

LUCAS, Richard (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal for 

Monetary Economics, 22. 

 

(M) 
MADEIRA, Rosa (2005). “As representações sociais que ocultam aquilo que anunciam: a 

universidade do direito à educação”, in Congresso Internacional Educação e Trabalho. 

Representações Sociais, Competências e Trajectórias Profissionais. Aveiro: Universidade 

de Aveiro. 

 

MARSHALL, Alfred (1890). Princípios de Economia, Vol. II. Nova Cultura, 1985. 

 

MARTINS, António Maria (1993). “Ensino Técnico e Profissional em Portugal: Que 

Alternativa à Via de Ensino?”, in Estruturas Sociais e Desenvolvimento, Vol. I. Lisboa: 

Editorial Fragmentos. 

 

MARTINS, António Maria (1996). Escola e Mercado de Trabalho em Portugal: 

Imperativos de Mudança e Limites de Realização. Dissertação de Doutoramento. 

Universidade de Aveiro no Ramo de Ciências da Educação, Universidade Aveiro. 

 

MARTINS, António Maria (1999). Formação e Emprego numa Sociedade em Mutação, 1ª 

Ed. Aveiro: Universidade de Aveiro. 

 

MARTINS, António Maria et al (1999). Práticas Socioculturais e Escolares dos Estudantes 

Universitários: estudo de caso, 1ª. Ed.Aveiro: Universidade de Aveiro. 



Bibliografia  469 

 

MARTINS, António Maria et al (2002). Sistema de (des) emprego: trajectórias de 

inserção, 1ª Ed. Aveiro: Universidade de Aveiro. 

 

MARTINS, Susana et al (2005). Condições Socioeconómicas dos Estudantes do Ensino 

Superior em Portugal. Lisboa: DSAS: Direcção de Serviços de Acção Social – Direcção-

Geral do Ensino Superior. 

 

MASLOW, Abraham (1954). Motivation and Personality. New York: Harper and Row. 

 

MAYO, Elton (1933). The Human Problems of an Industrial Civilization. New York: The 

Macmillan Co.. 

 

McGREGOR, Douglas (1947). The Professional Manager. New York: McGraw-Hill. 

 

ME, GETAP (1992). Ensino secundário – Do Ensino Técnico-Profissional aos Cursos 

Tecnológicos (1992-1994). 

 

MICINCOVÁ, Maria (2002). Educação e Formação Profissional nos Países da Europa 

Central e de Leste – Assistência à Pré-Adesão à UE, Situação Actual e Quadro 

Institucional. Lisboa: Instituto para a Inovação na Formação – INOFOR: Ministère de 

L’Éducation – Département de L’Enseignement Secondaire (2000). Filières de 

L’Enseignement Secondaire. Lisboa: Editorial do Ministério da Educação. 

 

MINCER, Jacob (1974). Schooling, Experience and Earnings. National Bureau of 

Economics Research. New York: Columbia University Press. 

 

Ministério da Ciência, Inovação e Ensino Superior. Direcção Geral do Ensino Superior 

(2004). Dados Estatísticos. Acesso ao Ensino Superior 1991 – 2003. 1ª Fase do 

Concurso Nacional de Acesso. Lisboa: Ministério da Educação; Ministério da Ciência e do 

Ensino Superior. 

 

Ministério da Ciência, Inovação e Ensino Superior. Observatório da Ciência e do Ensino 

Superior (2004). O Sistema do Ensino Superior em Portugal 1993-2003. Lisboa: 



Bibliografia  470 

Ministério da Ciência, Inovação e Ensino Superior; Observatório da Ciência e do Ensino 

Superior. 

 

Ministério do equipamento, do Planeamento e da Administração do Território. Comissão 

de Coordenação da Região do Norte. Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e 

Social 2000-2006. Diagnóstico Prospectivo da Região do Norte (1998). Porto: Comissão 

de Coordenação da Região do Norte. 

 

Ministério do Planeamento e da Administração do Território. Secretaria de Estado do 

Planeamento e do Desenvolvimento Regional (1993). Preparar Portugal para o Século 

XXI – Análise Económica e Social, Ministério do Planeamento e da Administração do 

Território. 

 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade. Instituto do Emprego e Formação Profissional 

(2000). Aprendizagem. Formação Profissional de Jovens em Alternância.  

 

Ministry of Education – Department of Secondary Education (2000). Educational and 

training paths. Secundary education. Lisboa: Ministério da Educação. 

 

MONIZ, António Brandão et al (2001). Futuros do Emprego na Sociedade da Informação, 

n.º 34. Lisboa: Ministério do Trabalho e da Solidariedade; Direcção-Geral do Emprego e 

Formação Profissional.  

 

MOORE, Robert (1987). Education and the Ideology of Production British Journal of 

Sociology of Education, Vol. 8, n. º 2. 

 

MOREIRA, Vital (1992). “A edificação do novo sistema institucional democrático”, in 

Portugal Contemporâneo [A. Reis (Dir.)], Vol. VI (1974-1992). Lisboa: Publicações Alfa. 

 

MOSCOVICI, Serge (1960). Étude de la Représentation Sociale de la Psychanalyse. 

Paris: PUF. 

 

(N) 
NICO, José Bravo (2004). “ A Educação no epicentro do desenvolvimento local: o caso 

da freguesia de S. Miguel de Machede” in Políticas e Gestão Local da Educação. Actas 



Bibliografia  471 

do III Simpósio sobre Organização e Gestão Escolar [Costa, Jorge; Mendes-Neto, 

António; Ventura, Alexandre (org.)]. Aveiro: Universidade de Aveiro. 

 

NUNES, Rui Conceição (1993-94). Teoria da Administração. Porto: Universidade 

Portucalense Infante D. Henrique. 

 

(O) 
Observatório do Emprego e Formação Profissional (2004). Caracterização Sócio – 

Económica: Entre Douro e Vouga, Baixo Vouga e Baixo Mondego. Lisboa: Observatório 

do Emprego e Formação Profissional.  

 

Observatório do Emprego e Formação Profissional (2004). Taxas de Desemprego por 

Concelhos (previsão a 4 meses). Lisboa: Observatório do Emprego e Formação 

Profissional. 

 

OCDE (1965). Le Project Régional Méditerranéen. Portugal (Rapport). Paris: Organisation 

de Coopération et de Développement Économiques. 

 

OCDE (1984). Exames das Políticas Nacionais de Educação. Portugal. Lisboa: Ministério 

da Educação – Gabinete de Estudos e Planeamento. 

 

OCDE (1989). O Ensino na Sociedade Moderna, 1ª Ed. Rio Tinto: Edições Asa. 

 

OCES – Observatório da Ciência e do Ensino Superior. Potencial Científico e Tecnológico 

Nacional 1982-2001: Duas décadas de evolução do esforço em I&D em Portugal. Lisboa: 

Observatório da Ciência e do Ensino Superior. 

 

(P) 
PARDAL, Luís António (2001). “Que professor para a Educação Secundária?”, in 

Conhecimento Profissional de Professores [Tavares, J. e Brezinski, I. (org.)]. Brasília e 

Fortaleza: Plano Editora e Editora Demócrito Rocha. 

 

PARDAL, Luís e CORREIA, Eugénia (1995). Métodos e Técnicas de Investigação Social, 

1ª Ed. Porto: Areal Editores, Lda. 

 



Bibliografia  472 

PARO, Victor Henrique (1983). Escola e Formação Profissional. São Paulo: Edições 

Cultrix. 

 

PERRENOUD, Philippe (2001). Porquê Construir Competências a Partir da Escola? 

Desenvolvimento da Autonomia e Luta Contra as Desigualdades, 1ª Ed. Porto: Edições 

Asa. 

 

PETRELLA, Riccardo (1990). Portugal: os próximos 20 anos. VII Vol. Reflexões sobre o 

Futuro de Portugal (e da Europa). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

PIRES, Eurico Lemos (1987). Lei de Bases do Sistema Educativo. Apresentação e 

comentários. Porto: Edições Asa. 

 

PIRES, Eurico Lemos (1988). “Massificação Escolar”, in Revista Portuguesa de 

Educação. Braga: Universidade do Minho. 

 

PORTER, Michael (1990). A Vantagem Competitiva das Nações. São Paulo: Editora 

Campus. 

 

PORTUGAL, Pedro (2004). Mitos e Factos Sobre o Mercado de Trabalho Português: a 

Trágica Fortuna dos Licenciados. Boletim Económico. 

 

PRATA, Manuela (2004). “Autarquias e educação: das competências legais às 

competências morais – uma intervenção emergente.” in Políticas e Gestão Local da 

Educação. Actas do III Simpósio sobre Organização e Gestão Escolar (Costa, Jorge; 

Mendes-Neto, António; Ventura, Alexandre (org.)). Aveiro: Universidade de Aveiro. 

 

PROENÇA, Maria Cândida (1998). O Sistema de Ensino em Portugal Século XIX – XX. 

Lisboa: Edições Colibri. 

 

(Q) 
QUIVY, Raymond e CAMPENHOUDT, Luc Van (1998). Manual de Investigação em 

Ciências Sociais, 2ª Ed. Lisboa: Grávida – Publicações, Lda. 

 

 



Bibliografia  473 

(R) 
RAMOS, Maria da Conceição Pereira (2003). Acção Social na Área do Emprego e da 

Formação Profissional. Lisboa: Universidade Aberta. 

 

REBELO, Fernando (2004). Reflexões sobre a vida universitária, 1ª Ed. Coimbra: Minerva 

Coimbra. 

 

REIS, António (1994). A Revolução de 25 de Abril, in Portugal, 20 anos de democracia [A. 

Reis (Coord.)]. Lisboa: Publicações Alfa. 

 

REVISTA DE ESTATÍSTICA (2002) – Instituto Nacional de Estatística, Vol. II, 2º 

Quadrimestre. Lisboa, INE. 

 

REVISTA DE ESTUDOS REGIONAIS (2002). REGIÃO NORTE – Instituto Nacional de 

Estatística, Direcção Regional do Norte, n.º 1. Porto, INE. 

 

REVISTA DE ESTUDOS REGIONAIS (2002). REGIÃO NORTE – Instituto Nacional de 

Estatística, Direcção Regional do Norte, n.º 2. Porto, INE. 

 

REVISTA PORTUGUESA DE ESTUDOS REGIONAIS (2003) – Instituto Nacional de 

Estatística, n.º 3. Lisboa, INE. 

 

(S) 
SANTOS, Boaventura de Sousa (1990). O Estado e a Sociedade em Portugal (1974-

1988). Porto: Edições Afrontamento. 

 

SANTOS, Boaventura de Sousa (1993). “O Estado, as relações salariais e o bem-estar 

social na semiperiferia: o caso português”, in Portugal: um retrato singular [B. de S. 

Santos (Org.)]. Porto: Edições Afrontamento / Centro de Estudos Sociais. 

 

SANTOS, Boaventura de Sousa (org.) (2002). Globalização: Fatalidade ou Utopia?, 2ª 

Ed. Porto: Edições Afrontamento. 

 



Bibliografia  474 

SANTOS, Domingos (2003). “Política de Inovação: Filiação Histórica e Relação com as 

Políticas de Desenvolvimento Territorial”, in Revista Portuguesa de Estudos Regionais – 

Instituto Nacional de Estatística, n.º 3. Lisboa, INE. 

 

SARAIVA, José Herman (1971). Aspirações e controvérsias da Pedagogia 

contemporânea. Lisboa: Editorial Grémio Literário. 

 

SCHULTZ, Theodore William (1960). Capital Formation by Education. Journal of Political 

Economy.  

 

Seminário (2001) sobre Business Angels e Empreendorismo, Agência de 

Desenvolvimento Regional de Entre Douro e Vouga, Santa Maria da Feira. 

 

Seminário (2002) sobre Perspectivas de Desenvolvimento no Entre Douro e Vouga, 

Agência de Desenvolvimento Regional de Entre Douro e Vouga, Santa Maria da Feira. 

 

SILVA, Manuela e TAMEN, Maria Isabel (1981). O Sistema de Ensino em Portugal. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

SIMÃO, José Veiga (1973). Educação… Caminhos de Liberdade. Lisboa: CIREP / 

Ministério da Educação Nacional [compilação e coordenação de Rita Pinto Leite]. 

 

SIMÃO, José Veiga (1997). Diálogo Universidade Empresa – Que Futuro?, 1ª Ed. Aveiro: 

Universidade de Aveiro. 

 

SIMÃO, José Veiga (2002). Modernização da Sociedade Portuguesa, Documenta n.ºs 4 e 

5. Coimbra: Fundação das Universidades Portuguesas. 

 

SIMÃO, José Veiga e COSTA, António de Almeida (2000). O Ensino Politécnico Em 

Portugal. Lisboa: Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. 

 

SIMÃO, José Veiga et al (2002). Ensino superior: uma visão para a próxima década, 1ª 

Ed. Grávida – Publicações, Lda. 

 



Bibliografia  475 

SIMÃO, José Veiga, SANTOS, Sérgio dos e COSTA, António (2002). Ensino superior: 

uma visão para a próxima década, 1ª Ed. Grávida – Publicações, Lda. 

 

SMITH, Adam (1776). Inquérito Sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, 

Vol. I. Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

SMITH, Adam (1999). Riqueza das Nações, 6ª Ed. Londres, Metthuen and Co., Ltd., 

1950, Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

SOARES, Luís de Jesus Santos (1986). “ESE: algumas questões polémicas ou a 

polémica sobre algumas questões”, in Ensino Superior e Formação de Professores. 

Lisboa: Federação Nacional dos Professores. (Cadernos da FENPROF, n.º 7). 

 

SPENCE, Michael (1973). Job Market Signaling. Quaterly Journal Economics, Vol. 87, n.º 

3. 

 

STOER, Stephen Ronald (1982). Educação, Estado e Desenvolvimento em Portugal. 

Lisboa: Livros Horizonte. 

 

STOER, Stephen Ronald (1986). Educação e Mudança Social em Portugal. 1970-1980, 

uma década de transição. Porto: Edições Afrontamento. 

 

STOER, Stephen Ronald (1994). “O Estado e as Políticas Educativas: Uma proposta de 

mandato renovado para a Escola Democrática”, in Revista Crítica de Ciências Sociais, 

41. 

 

STOER, Stephen Ronald e ARAÚJO, Helena Costa (1991). “Educação e democracia 

num país semiperiférico (no contexto europeu)”, in Educação, Ciências Sociais e 

Realidade Portuguesa. Uma abordagem interdisciplinar [S. R. Stoer (Org.)]. Porto: 

Edições Afrontamento. 

 

STOER, Stephen Ronald e ARAÚJO, Helena Costa (1992). Escola e Aprendizagem para 

o Trabalho num país da (semi) periferia europeia. Lisboa: Escher. 

 



Bibliografia  476 

STOER, Stephen Ronald et al (1990). “O Novo Vocacionalismo na Política Educativa em 

Portugal e a Reconstrução da Lógica da Acumulação”, in Revista Crítica de Ciências 

Sociais, pp. 11-53. 

 

(T) 
TAYLOR, Frederick Winslow (1970). Princípios de Administração Científica. São Paulo: 

Atlas. 

 

TEDESCO, Juan Carlos (2000). O novo pacto educativo. Educação, competitividade e 

cidadania na sociedade moderna, 2ª Ed. Vila Nova de Gaia: Fundação Manuel Leão. 

 

TEODORO, António (1982). O Sistema Educativo Português. Situação e Perspectivas. 

Lisboa: Livros Horizonte. 

 

TEODORO, António (1994). Política Educativa Em Portugal. Educação, Desenvolvimento 

e Participação Política Dos Professores. Venda Nova: Bertrand Editora. 

 

TEODORO, António (2001). A Construção Política da Educação. Estado, mudança social 

e políticas educativas no Portugal contemporâneo. Porto: Edições Afrontamento. 

 

TERÇA, Olga Maria Martins (2000). A Rede do Ensino Superior em Portugal. Instituto 

Politécnico de Leiria. 

 

THÉLOT, Claude e VALLET, Louis-André (2000). La Réduction des Inégalités Sociales 

Devant L’école Depuis le Début du Siècle Économie et Statistique, n.º 334. 

 

THUROW, Lester Carl (1975). Generating Inequality: Mechanisms of Distribution in 

U.S.A. Economy. New York: Basic Books. 

 

TOFFLER, Alvin e TOFFLER, Heidi (1995). Criando Uma Nova Civilização – A Política da 

Terceira Vaga. Lisboa: Livros do Brasil. 

 



Bibliografia  477 

(U) 
UNESCO (1975). Éléments pour une politique de l’éducation au Portugal. Services 

consultatifs fournis aux États membres en matière de planification et des politiques de 

l’éducation, nº série: ASMS/ED/EPP/002. Paris: UNESCO. 

 

UNESCO (1998). Declaração Mundial sobre o Ensino Euperior para o Século XXI: Visão 

e Acção. Ed. 98 (Conf. 202/3). Paris: UNESCO. 

 

Universidade de Aveiro, Comissão Instaladora do Programa para o Ensino Politécnico 

Aveiro-Norte (2002). Programa para o Ensino Politécnico Aveiro –Norte: Ponto da 

Situação em Julho de 2002. Aveiro: Comissão Instaladora do Programa para o Ensino 

Politécnico Aveiro-Norte. 

 

(V) 
VALA, Jorge (1996). “Representações Sociais – Para uma Psicologia Social do 

Pensamento Social”, in Psicologia Social, Serviços de Educação [Vala, J. e Monteiro, M. 

B. (Coord.)], 2ª Ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

VALENTE, Cecília Maria Tavares (2004). “Mudança, desenvolvimento e educação de 

adultos” in Políticas e Gestão Local da Educação. Actas do III Simpósio sobre 

Organização e Gestão Escolar (Costa, Jorge; Mendes-Neto, António; Ventura, Alexandre 

(org). Aveiro: Universidade de Aveiro. 

 

(W) 
WEBER, Max (1947). The Theory of Social and Economic Organization. New York, 

Oxford: University Press. 

 

WOBBE, Werner (1991). “Sistemas de Produção Antropocêntricos: a Fábrica Avançada 

Baseia-se em Pessoas Especializadas”, in Formação Profissional, n.º2. 

 

WOODWARD, Joan (1965). Industrial Organizations: Theory and Practice. London: 

Oxford University Press. 

 

 

 



Bibliografia  478 

LEGISLAÇÃO 
 

 

Decreto de 11 de Janeiro de 1837 

 

Decreto de 13 de Janeiro de 1837 

 

Decreto – Lei n.º 47 587/67, de 10 de Março – Permite ao Ministro da Educação Nacional 

determinar ou autorizar a realização de experiências pedagógicas em estabelecimentos 

de ensino público dependentes do respectivo Ministério para além dos casos e limites em 

que essa realização já é possível segundo a legislação vigente. 

 

Decreto – Lei n.º 402/73, de 11 de Agosto – Novas Universidades, Institutos Politécnicos 

e Escolas Normais Superiores. 

 

Decreto – Lei n.º 830/74, de 31 de Dezembro – Criação dos Institutos Superiores de 

Engenharia. 

 

Decreto – Lei n.º 313/75, de 26 de Junho – Passa para a dependência da Direcção – 

Geral do Ensino Superior os Institutos Comerciais de Lisboa, Porto e Coimbra. 

 

Decreto – Lei n.º 316/76, de 29 de Abril – Determina que as escolas de regentes 

agrícolas e respectivas secções passem a depender da Direcção – Geral do Ensino 

Superior. 

 

Decreto – Lei n.º 327/76, de 6 de Maio – Converte os institutos comerciais em escolas 

superiores, que passam a designar-se institutos superiores de contabilidade e 

administração. 

 

Decreto – Lei n.º 427-B/77, de 14 de Outubro – Concede ao Governo autorização para 

legislar sobre a criação do ensino superior de curta duração. 

 

Decreto – Lei n.º 107/79, de 2 de Maio – Cria o Concelho de Reitores das Universidades 

Portuguesas. 

 



Bibliografia  479 

Decreto – Lei n.º 513 – L1/79, de 27 de Dezembro – Regime de Instalação dos 

estabelecimentos do ensino politécnico. 

 

Decreto – Lei n.º 513 – T/79, de 26 de Dezembro – Define a rede de estabelecimentos do 

ensino superior politécnico que anteriormente se designava “ensino superior de curta 

duração”. 

 

Decreto – Lei n.º 553/80, de 21 de Novembro – Estatuto do Ensino Privado e 

Cooperativo. 

 

Decreto – Lei n.º 441 – A/82, de 6 de Novembro – Estabelece disposições relativas às 

cooperativas de ensino. 

 

Decreto – Lei n.º 86/83, de 11 de Fevereiro – Estabelece as normas fundamentais da 

organização e estrutura do Concelho Coordenador da Instalação dos Estabelecimentos 

de Ensino Superior Politécnico. 

 

Decreto – Lei n.º 100 – B/85, de 8 de Abril – Define as regras gerais de criação de 

estabelecimentos de ensino superior particular e cooperativo. 

 

Decreto – Lei n.º 70/88, de 3 de Março – Integra Institutos Superiores de Contabilidade e 

Administração na rede de estabelecimentos do ensino superior politécnico. 

 

Decreto – Lei n.º 346/88, de 23 de Novembro – Rectificação do 102/84. 

 

Decreto – Lei n.º 389/88, de 25 de Outubro – Integra Institutos Superiores de Engenharia 

na rede de estabelecimentos do ensino superior politécnico. 

 

Decreto – Lei n.º 480/88, de 23 de Dezembro – Estabelece a integração do ensino 

superior de enfermagem no ensino superior politécnico. 

 

Decreto – Lei n.º 271/89, de 19 de Agosto – Cria o estatuto do Ensino Superior Particular 

e Cooperativo. 

 



Bibliografia  480 

Decreto – Lei n.º 344/89, de 11 de Outubro – Define o ordenamento jurídico da formação 

inicial e contínua dos educadores de infância e dos professores dos ensinos básicos e 

secundário. 

 

Decreto – Lei n.º 216/92, de 13 de Outubro – Estabelece o quadro jurídico da atribuição 

dos graus de mestre e de doutor pelas instituições de ensino universitário. 

 

Decreto – Lei n.º 344/93, de 1 de Outubro – Aprova o novo estatuto jurídico do Conselho 

Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. 

 

Decreto – Lei n.º 16/94, de 22 de Janeiro – Aprova o estatuto do Ensino Superior 

Particular e Cooperativo. 

 

Decreto – Lei n.º 304/94, de 19 de Dezembro – Define a rede de estabelecimentos de 

ensino superior politécnico. 

 

Decreto – Lei n.º 15/96, de 6 de Março – Determina a obrigatoriedade da divulgação 

pública, anual, da composição do corpo docente dos estabelecimentos de ensino superior 

público, particular e cooperativo, bem como da Universidade Católica Portuguesa. 

 

Decreto – Lei n.º 28 – B/96, de 4 de Abril – Estabelece o regime de acesso ao ensino 

superior. 

 

Decreto – Lei n.º 75/97, de 3 de Abril – Altera o regime de acesso ao ensino superior 

fixado pelo Decreto – Lei n.º 28 – B/96, de 4 de Abril. 

 

Decreto – Lei n.º 180/97, de 24 de Julho de 1997 – Desafecta do Instituto Politécnico de 

Aveiro a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda e autoriza a Universidade 

de Aveiro a integrá-la, fixando as regras gerais do regime de integração e instalação. 

 

Decreto – Lei n.º 205/98, de 11 de Julho – Cria o Concelho Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior e estabelece as regras gerais necessárias a concretização do sistema de 

avaliação e acompanhamento do ensino superior e os princípios a que deve obedecer a 

constituição das entidades representativas das instituições do ensino superior 

universitário e politécnico, públicas e não públicas. 



Bibliografia  481 

 

Decreto – Lei n.º 94/99, de 23 de Março – Adita ao Estatuto do Ensino Superior Particular 

e Cooperativo (aprovado pelo Decreto – Lei nº 16/94, de 22 de Janeiro, alterado, por 

ratificação, pela Lei n.º 37/94, de 11 de Novembro) normas acerca das situações de 

funcionamento de estabelecimento e autorização de funcionamento prévios. 

 

Decreto – Lei n.º 264/99, de 14 de Julho – Reestrutura a rede de estabelecimentos do 

ensino superior politécnico. 

 

 

Despacho Normativo n.º 194-A/83, de 19 de Outubro – Institui os cursos técnico-

profissionais. 

 

Despacho 62/ME/96, de 14 de Maio – Determina as medidas a desenvolver no ensino 

particular e cooperativo para assegurar a sua qualidade.  

 

 

Lei n.º 5/73, de 25 de Julho – Reforma o Sistema de Ensino (conhecida por Reforma 

Veiga Simão). 

 

Lei n.º 61/78, de 28 de Julho – Ratifica, com emendas, o Decreto – Lei n.º 427-B/77, de 

14 de Outubro, que cria o ensino superior curto. 

 

Lei n.º 9/79, de 19 de Março – Define as Bases do Ensino Privado e Cooperativo. 

 

Lei n.º 65/79, de 4 de Outubro – Institucionaliza a liberdade do Ensino. 

 

Lei n.º46/86, de 14 de Outubro – Estabelece os pontos que integram a Lei de Bases do 

Sistema Educativo (LBSE). 

 

Lei n.º 54/90, de 5 de Setembro – Define o estatuto e autonomia dos estabelecimentos de 

ensino superior politécnico. 

 

Lei n.º 37/94, de 11 de Novembro – Altera, por ratificação, o Decreto – Lei n.º 16/94, de 

22 de Janeiro. 



Bibliografia  482 

 

Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro – Altera a Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro (Lei de 

Bases do Sistema Educativo). 

 

Lei n.º 26/2000, de 23 de Agosto – Aprova a organização e ordenamento do ensino 

superior. 

 

 

Parecer n.º 8/89, de 21 de Setembro – Define o estatuto dos Estabelecimentos de Ensino 

Superior Politécnico. 

 

Parecer n.º 1/2000, de 12 de Maio – Propõe os princípios a integrar a Lei de Organização 

e Ordenamento do Ensino Superior. 

 

 

Portaria n.º 413-A/98, de 17 de Julho – Define o Regulamento Geral dos Cursos Bi-

etápicos de licenciatura das Escolas do ensino superior politécnico. 

 

Portaria n.º 533-A/99, de 22 de Julho – Altera o regulamento geral dos cursos biétapicos 

de licenciatura das escolas de ensino superior politécnico. 

 

 

Resolução do Concelho de Ministros n.º 139/97 – Cria um grupo de missão, a funcionar 

na dependência do Ministro da Educação, tendo em vista proceder à avaliação do 

cumprimento por parte das instituições de ensino superior particular e cooperativo dos 

imperativos legais de adequação ao estatuto do Ensino Superior Particular e Cooperativo. 

 

 



Bibliografia  483 

OUTRAS FONTES 
 

Índices por Distrito e Estabelecimentos. www.acessoensinosuperior.pt. 

 
CARDIM; José Casqueiro (1999). O Sistema de Formação Profissional em Portugal. 

Capítulo 5 – Aspectos Qualitativos, 2ª Ed. CEDEFOP — Centro Europeu para o 

Desenvolvimento da Formação Profissional 

http://www2.trainingvillage.gr/etv/publication/download/monograf/7009pt/7009PT_5.pdf 

 

HEITOR, Manuel et al (s/d). Engenharia e Conhecimento: Ensino Técnico e Investigação. 

Retirado do Instituto Superior Técnico-Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e 

Políticas de Desenvolvimento, cujo endereço: 

http://in3.dem.ist.utl.pt/msc_04history/aula_4_a.pdf 

 

Histoire de l’OCDE. Retirado da OCDE – Organisation de coopération et de 

développement économiques; CEuvrer ensemble pour le progrès, cujo endereço: 

http://www.oecd.org/document/58/0,2340,fr_2649_201185_1876666_1_1_1_1,00.html 
 

MARTINS, Guilherme d’Oliveira (s/d). A Educação Como Espelho. O Futuro da Educação 

em Portugal: Tendências e Oportunidades. 

Retirado do Ministério da Educação; GIASE – Gabinete de Informação e Avaliação do 

Sistema Educativo, cujo endereço: 

http://www.giase.min-edu.pt/aval_pro/PDF/rcarneiro/Tomo1/tom_1_1.pdf 

 

TEODORO, António (s/d). O Fim do Isolacionismo. Da Participação de Portugal no Plano 

Marshall ao Projecto Regional do Mediterrâneo. Publicado na Revista de Humanidades e 

Tecnologias, n.º3, 2000, pp. 48-54. Retirado do Ministério da Ciência e do Ensino 

Superior; FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, cujo endereço: 

http://observatorio.ulusofona.pt/tol/papers/uploads/O%20fim%20do%20isolacionismo.%2
02000.doc 
 

TEODORO, António. Ensino Superior: Tendências e desafios no caso português (s/d). 

Retirado do Portal dos Universitários, cujo endereço: 

http://www.universia.pt/conteudos/universidades_sist_tend.jsp 

 



Bibliografia  484 

Ministério da Ciência, Inovação e Ensino Superior. Observatório da Ciência e do Ensino 

Superior. Ensino Superior. Informação Estatística. Alunos Inscritos 1990 – 2003. 

www.oces.mcies.pt. 

 

Secretaria de Estado do Ensino Superior e da Investigação Científica (1975), Política do 

Ensino Superior – Bases para um Programa  

 

MOREIRA, Vital – Público [Educação], 11-02-03 

 

WONG, Bárbara – Público [Sociedade], 05-07-05 

 

Expresso Emprego, Edição nº 1645, 08/05/04 



PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS 
 
A1 – Auto-Estrada n.º 1 

AD – Partido Aliança Democrática 

ADREDV – Agência de Desenvolvimento Regional de Entre Douro e Vouga 

AEP – Associação Empresarial de Portugal 

AEVA – Associação para a Educação e Valorização de Recursos Humanos do Distrito de Aveiro 

AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro 

AIP – Associação Industrial Portuguesa 

APCOR – Associação Portuguesa da Cortiça 

APESP – Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado 

APPM – Associação Portuguesa dos Professores de Marketing 

CAE – Classificação das Actividades Económicas 

CCDR-N – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

CCISP – Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos 

CDS – Partido do Centro Democrático Social 

CEE – Comunidade Económica Europeia 

CENFIM – Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica 

CEREQ – Centre d’Études et de Recherches sur les Qualifications 

CFPIC – Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado 

CHIM – Computer and Human Integrated Manufacturing 

CINCORK – Centro de Formação Profissional da Indústria da Cortiça 

CNASES – Conselho Nacional de Acção Social do Ensino Superior 

CNAVES – Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior 

CP – Cursos Profissionais 

CSPOVA – Cursos Secundários Predominantemente Orientados para a Vida Activa 

CSPOPE – Cursos Secundários Predominantemente Orientados para o Prosseguimento de 

Estudos 

CRSE – Comissão de Reforma do Sistema Educativo 

CT – Cursos Tecnológicos 

C&T – Ciência e Tecnologia 

DGES – Direcção-Geral do Ensino Superior 

DGESup – Direcção-Geral do Ensino Superior  

DSAT – Departamento Superior de Apoio Técnico 

DSEI – Direcção de Serviços Estatísticas e Indicadores 

EDV – Entre Douro e Vouga 

EFTA – European Free Trade Association 

ESE – Escola Superior de Educação 



LISTAS  

ESU – Ensino Secundário Unificado 

EUA – Estados Unidos da América 

FMI – Fundo Monetário Internacional 

FSE – Fundo Social Europeu 

GATT – Gabinete de Apoio Técnico de Entre Douro e Vouga 

GEP – Gabinete de Estudos e Planeamento 

GETAP – Gabinete de Educação Tecnológica Artística e Profissional 

I&D – Investigação e Desenvolvimento 

IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento 

IC2 – Itinerário Complementar n.º 1 

IC2 – Itinerário Complementar n.º 2 

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

IP – Instituto Politécnico 

IP5 – Itinerário Principal n.º 5 

ISCA – Instituto Superior de Contabilidade e Administração 

ISE – Institutos Superiores de Engenharia 

IST – Instituto Superior Técnico 

IUT – Instituts Universitaires Technologiques 

LBSE – Lei de Bases do Sistema Educativo 

MDP-CDE – Movimento Democrático Português 

ME – Ministério Educação 

MFA – Movimento das Forças Armadas 

NEEP – Novos Empresários de Elevado Potencial 

NOEI – Nova Ordem Económica Internacional 

NUT – Nomenclatura de Unidades Territoriais  

OCDE – Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico 

OCES – Observatório da Ciência e do Ensino Superior 

ODES – Sistema de Observação de Percursos de Inserção dos Diplomados do Ensino Superior 

OECE – Organização Europeia para a Cooperação Económica 

PCP – Partido Comunista Português 

PIB – Produto Interno Bruto 

PME – Pequenas e Médias Empresas 

PRD – Partido Renovador Democrático 

PRM – Plano Regional do Mediterrâneo 

PS – Partido Socialista 

PSD – Partido Social Democrata 

RFA – Republica Federal da Alemanha 

SPSS – Statistical Package for Social Science 



LISTAS  

TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação 

UA – Universidade de Aveiro 

UE – União Europeia 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

URSS – União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

 
 
 
LISTA DE FIGURAS 
 

CAPÍTULO II 
 
ANEXO 
Figura 1 – Mapa de implantação de instituições de ensino superior politécnico............................ 487 
 

CAPÍTULO VI 
 
Figura 1 – A região do entre Douro e Vouga .................................................................................. 324 
Figura 2 – A rede viária do entre Douro e Vouga ........................................................................... 326 
 
 
 
LISTA DE TABELAS 
 

CAPÍTULO II 
 
TABELA I - Mercado potencial versus mercado real do ensino superior português 
(2001/02), para a região Norte e Continente .................................................................................. 116 
TABELA II - Evolução da oferta de ensino superior (Vagas disponibilizadas pelo ensino 
superior público e pelo ensino superior particular e cooperativo)................................................... 120 
TABELA III - Distribuição dos candidatos colocados, por opção, na 1ª fase do concurso 
nacional de acesso.......................................................................................................................... 121 
TABELA IV - Distribuição dos estabelecimentos e cursos de ensino superior politécnico, 
por distrito, no ano lectivo de 2003/04 ............................................................................................ 123 
TABELA V - Evolução da frequência do ensino superior politécnico em Portugal......................... 126 
TABELA VI - Evolução do número de diplomados pelo ensino superior, por áreas 
científicas, em Portugal ................................................................................................................... 127 
TABELA VII - Diplomados, pelo ensino superior politécnico, empregados segundo a 
actividade económica...................................................................................................................... 130 
TABELA VIII - Diplomados, pelo ensino superior politécnico, empregados segundo os 
escalões de remuneração ............................................................................................................... 131 
 

CAPÍTULO V 
 
TABELA I - Correspondência entre a hipótese operacional prévia e as perguntas dos 
questionários ................................................................................................................................... 276 
TABELA II - Correspondência entre as hipóteses operacionais e as perguntas dos 
questionários (1º Grupo) ................................................................................................................. 276 
TABELA III - Correspondência entre as hipóteses operacionais e as perguntas dos 
questionários (2º Grupo) ................................................................................................................. 277 
 
 
 



LISTAS  

ANEXO 
TABELA I - Dimensões, Variáveis e Indicadores inerentes aos Questionários efectuados 
aos Alunos....................................................................................................................................... 489 
TABELA II - Dimensões, Variáveis e Indicadores inerentes aos Questionários efectuados 
aos Diplomados............................................................................................................................... 490 
TABELA III - Dimensões, Variáveis e Indicadores inerentes aos Questionários 
efectuados aos Professores............................................................................................................ 491 
TABELA IV - Dimensões, Variáveis e Indicadores inerentes aos Questionários 
efectuados às Entidades Empregadoras/Acolhedoras ................................................................... 492 

 
CAPÍTULO VI 

 
TABELA I - Evolução do número de alunos, por ano lectivo, em cada curso ................................ 296 
TABELA II - Evolução do número de alunos, no 1º ano, por ano lectivo, em cada curso.............. 298 
TABELA III - Concelho de proveniência dos alunos do 1º ano, por ano lectivo ............................. 299 
TABELA IV - Evolução do número de alunos, por ano lectivo, em cada área científica ................ 300 
TABELA V - Evolução do número de vagas atribuídas, do número de vagas preenchidas 
e do número de vagas preenchidas no âmbito de processos de transferência e 
mudanças de curso ......................................................................................................................... 302 
TABELA VI - Evolução da distribuição dos alunos, em horário laboral e pós-laboral, por 
ano lectivo. ...................................................................................................................................... 303 
TABELA VII - Evolução do número de alunos desistentes, no 1.º ano ......................................... 303 
TABELA VIII - Evolução do número de bacharéis .......................................................................... 304 
TABELA IX - Evolução do número de licenciados.......................................................................... 305 
TABELA X - Repartição do pessoal docente por categorias .......................................................... 307 
TABELA XI - Tipo de prestação de serviços................................................................................... 307 
TABELA XII - Relação entre a acessibilidade directa e a Rede Fundamental ............................... 327 
TABELA XIII - Evolução da População Residente entre 1981 e 2001 ........................................... 328 
TABELA XIV - Relação percentual entre a população jovem (15-24 anos) e a população 
residente no EDV, em 2001, por concelho ..................................................................................... 330 
TABELA XV - Distribuição da população activa e da população empregada, em 2001, 
por concelho.................................................................................................................................... 341 
TABELA XVI - Distribuição, por concelho, da população empregada por sector de 
actividade, em 2001 ........................................................................................................................ 342 
TABELA XVII - Taxas de crescimento do desemprego por sector de actividade........................... 343 
TABELA XVIII - Contributo económico da sub-região do EDV para a região Norte de 
Portugal ........................................................................................................................................... 343 
TABELA XIX - Empresas com sede na região segundo o CAE-rev.2 em 31.12.01....................... 345 
TABELA XX - Empresas com sede na região segundo a CAE-rev.2 em 31.12.01-
Indústria Transformadora ................................................................................................................ 346 
TABELA XXI - Pessoal ao serviço nas sociedades com sede na região segundo o CAE-
rev.2 em 31.12.00-Indústria Transformadora.................................................................................. 347 
TABELA XXII - Taxa de conclusão do ensino superior (grupo etário: 25-29 anos), por 
região (2001) ................................................................................................................................... 351 
TABELA XXIII - Percentagem de indivíduos, com 15 ou mais anos de idade, que 
atingiram pelo menos o ensino secundário..................................................................................... 351 
TABELA XXIV - Alunos matriculados, por concelho e níveis de ensino, em 
estabelecimentos públicos e particulares ....................................................................................... 352 
TABELA XXV - Relação percentual entre o número de alunos matriculados, por níveis de 
ensino, nas sub-regiões do Norte e desta última face ao continente ............................................. 353 
TABELA XXVI - Distribuição de equipamentos de ensino públicos e privados, por 
freguesia, na região Norte de Portugal ........................................................................................... 355 
TABELA XXVII - Distribuição de equipamentos de ensino públicos e privados por 
freguesias do EDV .......................................................................................................................... 355 
TABELA XXVIII - Relação percentual entre o número de estabelecimentos de ensino 
público e privado disponíveis nas sub-regiões do Norte e desta última face ao continente .......... 356 
TABELA XXIX - Número de estabelecimentos de ensino públicos e privados disponíveis 
na sub-região do EDV ..................................................................................................................... 357 



LISTAS  

TABELA XXX - Relação entre o número de alunos matriculados, por níveis de ensino, e 
o respectivo número de estabelecimentos de ensino..................................................................... 358 
TABELA XXXI - Relação entre o número de jovens residentes com idade escolar 
(população-alvo dos diferentes níveis de ensino) e o respectivo número de 
estabelecimentos de ensino............................................................................................................ 359 
 
ANEXO 
TABELA I - Contribuição dos concelhos de Arouca, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da 
Feira, São João da Madeira e Vale de Cambra para a sub-região que integram (EDV) ............... 527 
TABELA II - Distribuição de equipamentos de ensino públicos e privados por freguesias 
dos Concelhos de EDV ................................................................................................................... 528 
 

CAPÍTULO VII 
 

TABELA I - Distribuição dos Alunos em função do Domínio Científico e Ano que 
frequentam ...................................................................................................................................... 366 
TABELA II - Distribuição dos Diplomados por Domínio Científico e Ano Lectivo em que 
concluíram o curso .......................................................................................................................... 367 
TABELA III - Distribuição dos Alunos, Diplomados e Professores, por Género............................. 368 
TABELA IV - Distribuição dos Alunos, Diplomados e Professores, por Grupos Etários ................ 369 
TABELA V - Distribuição dos Alunos, Diplomados e Professores, por Estado Civil ...................... 370 
TABELA VI - Distribuição dos Alunos, Diplomados e Professores, por Concelho: antes e 
durante a frequência/leccionação na Escola .................................................................................. 371 
TABELA VII - Distribuição dos Diplomados, por Concelho: antes, durante (a frequência 
da Escola) e actual.......................................................................................................................... 372 
TABELA VIII - Distribuição dos Alunos, Diplomados e Professores, por Grau de Instrução 
do “Pai” ............................................................................................................................................ 373 
TABELA IX - Distribuição dos Alunos, Diplomados e Professores, por Grau de Instrução 
da “Mãe” .......................................................................................................................................... 375 
TABELA X - Distribuição dos Alunos, Diplomados e Professores, por Grau de Instrução 
do “Cônjuge”.................................................................................................................................... 376 
TABELA XI - Distribuição dos Alunos, Diplomados e Professores por Actividade 
Profissional do “Pai” ........................................................................................................................ 378 
TABELA XII - Distribuição dos Alunos, Diplomados e Professores por Actividade 
Profissional da “Mãe” ...................................................................................................................... 379 
TABELA XIII - Distribuição dos Alunos, Diplomados e Professores por Actividade 
Profissional do “Cônjuge” ................................................................................................................ 381 
TABELA XIV - Distribuição dos Alunos e Diplomados de acordo com a natureza dos 
estabelecimentos ............................................................................................................................ 382 
TABELA XV - Distribuição dos Alunos e Diplomados que só frequentaram um tipo de 
ensino .............................................................................................................................................. 383 
TABELA XVI - Distribuição dos Alunos e Diplomados que frequentaram mais do que um 
tipo de ensino ................................................................................................................................. 384 
TABELA XVII - Distribuição dos Alunos e Diplomados por áreas de ensino frequentadas............ 385 
TABELA XVIII - Distribuição dos Alunos e Diplomados pelo número de anos em que 
reprovaram ...................................................................................................................................... 386 
TABELA XIX - Distribuição dos Alunos e Diplomados pelo número de anos em que 
interromperam o seu percurso escolar ........................................................................................... 387 
TABELA XX - Distribuição dos Alunos e Diplomados pelo número de anos em que 
reprovaram ...................................................................................................................................... 388 
TABELA XXI - Distribuição dos Alunos e Diplomados pelo número de anos em que 
interromperam o seu percurso escolar ........................................................................................... 389 
TABELA XXII - Distribuição dos Alunos e Diplomados de acordo com a situação 
profissional durante a realização do curso...................................................................................... 392 
TABELA XXIII - Distribuição dos Diplomados de acordo com a situação profissional 
actual ............................................................................................................................................... 392 
TABELA XXIV - Distribuição dos Alunos e Diplomados de acordo com o número de 
experiências profissionais ............................................................................................................... 393 



LISTAS  

TABELA XXV - Distribuição dos Diplomados pelo regime de trabalho que usufruíam 
antes da conclusão do curso e a actual.......................................................................................... 393 
TABELA XXVI - Distribuição dos Diplomados pelo tipo de relação contratual que 
usufruíam antes da conclusão do curso e a actual......................................................................... 394 
TABELA XXVII - Distribuição dos Diplomados pelo tipo de contrato que usufruíam antes 
da conclusão do curso e o actual.................................................................................................... 395 
TABELA XXVIII - Distribuição dos Diplomados pelo tipo de funções desempenhadas 
antes da conclusão do curso e o actual.......................................................................................... 396 
TABELA XXIX - Distribuição dos Diplomados pelos escalões de vencimento 
líquido/subsídio auferidos, mensalmente, antes da conclusão do curso e os actuais ................... 397 
TABELA XXX - Distribuição dos Diplomados de acordo com o sector de actividade das 
Entidades Empregadoras/Acolhedoras antes da conclusão do curso e o actual........................... 398 
TABELA XXXI - Distribuição dos Diplomados de acordo com os concelhos em que se 
localizavam as Entidades Empregadoras/Acolhedoras antes da conclusão do curso e as 
actuais ............................................................................................................................................. 400 
TABELA XXXII - Distribuição dos Alunos e Diplomados de acordo com as suas opções 
de candidatura, no ano em que ingressam, pela 1ª vez, no ensino superior ................................. 403 
TABELA XXXIII - Distribuição dos Alunos e diplomados que se candidataram à "Escola e 
outras" ou "só outras" quanto ao tipo/perfil formativo das mesmas................................................ 405 
TABELA XXXIV - Distribuição dos Alunos, Diplomados, Professores e Entidades 
Empregadoras/Acolhedoras quanto à presença ou ausência de consciência, face à 
especificidade de ensino da Escola ................................................................................................ 408 
TABELA XXXV - Distribuição da opinião dos Alunos, Diplomados e Professores face à 
adequação do ensino dos cursos ao perfil de ensino da Escola .................................................... 410 
TABELA XXXVI - Percepção dos Alunos e Diplomados relativamente à valorização, por 
parte das Entidades Empregadoras/Acolhedoras, quanto à frequência de um curso de 
ensino superior, na Escola .............................................................................................................. 411 
TABELA XXXVII - Opinião dos Professores e Entidades Empregadoras sobre o ensino 
superior politécnico ......................................................................................................................... 413 
TABELA XXXVIII - Distribuição da opinião dos Professores quanto ao tipo de razões que 
os motivaram a escolher a Escola para leccionar........................................................................... 415 
TABELA XXXIX - Distribuição das Entidades Empregadoras/Acolhedoras em função das 
razões que as motivaram a aceitar como trabalhador/estagiário um(a) diplomado(a) pela 
Escola.............................................................................................................................................. 416 
TABELA XL - Distribuição da opinião dos Alunos, Diplomados e Professores quanto ao 
grau de concretização das expectativas relativamente à Escola ................................................... 418 
TABELA XLI - Distribuição da opinião dos Diplomados, quanto ao grau de adequação 
entre a área científica do curso e o tipo de actividade exercida, antes da conclusão do 
mesmo e a que exercem actualmente ............................................................................................ 421 
TABELA XLII - Distribuição da opinião dos Diplomados, pelo grau de satisfação com a 
profissão que exerciam antes da conclusão do curso e com a que exercem actualmente............ 422 
TABELA XLIII - Distribuição da opinião dos Alunos, Diplomados e Entidades 
Empregadoras/Acolhedoras quanto ao grau do contributo do trabalho dos primeiros para 
a modernização/desenvolvimento destas últimas........................................................................... 424 
TABELA XLIV - Distribuição da opinião dos Diplomados e Entidades 
Empregadoras/Acolhedoras quanto aos domínios em que consideram que o contributo 
do trabalho dos primeiros, com vista à modernização/desenvolvimento destas últimas, se 
faz sentir mais ................................................................................................................................. 425 
TABELA XLV - Distribuição das Entidades Empregadoras/Acolhedoras em função das 
mais-valias que reconhecem ao Diplomado(a) pela Escola face a outros colaboradores 
sem formação superior.................................................................................................................... 426 
TABELA XLVI - Distribuição das Entidades Empregadoras/Acolhedoras em função das 
mais-valias que reconhecem ao(à) Diplomado(a) pela Escola face a outros 
colaboradores com formação superior de perfil universitário ......................................................... 427 
TABELA XLVII - Distribuição das Entidades Empregadoras/Acolhedoras de acordo com 
o grau de satisfação com as mais-valias que o(a) Diplomado(a), pela Escola, apresenta ............ 430 
TABELA XLVIII - Contributo que a Escola proporciona, através dos conhecimentos e 
competências que promove, para o desenvolvimento económico e social da região.................... 431 



LISTAS  

 
ANEXOS 
TABELA I - Distribuição dos Alunos e Diplomados pelas principais razões identificadas 
para situações de reprovação no ensino secundário ou equivalente............................................. 529 
TABELA II - Distribuição dos Alunos e Diplomados pelas principais razões identificadas 
para a interrupção do seu percurso escolar no ensino secundário ou equivalente ....................... 530 
TABELA III - Distribuição dos Alunos e Diplomados pelas principais razões identificadas 
para situações de reprovação no ensino superior .......................................................................... 531 
TABELA IV - Distribuição dos Alunos e Diplomados pelas principais razões identificadas 
para a interrupção do seu percurso escolar no ensino superior..................................................... 532 
TABELA V - Locais de internacionalização das Entidades Empregadoras/Acolhedoras............... 533 
TABELA VI - Distribuição de Alunos e Diplomados em função das principais razões 
identificadas para a frequência de um curso de ensino superior.................................................... 534 
TABELA VII - Distribuição dos Alunos e Diplomados pelas principais razões identificadas 
para a frequência de um curso na Escola....................................................................................... 535 
TABELA VIII - Distribuição dos Alunos, Diplomados e Professores de acordo com a 
percepção que têm quanto aos atributos da Escola....................................................................... 536 
TABELA IX - Distribuição da opinião dos Alunos e Diplomados que consideram que as 
respectivas entidades empregadoras/acolhedoras valorizam/valorizaram a frequência de 
um curso de ensino superior, quanto às principais vias como estas o evidenciaram .................... 537 
TABELA X - Distribuição dos Alunos e Diplomados de acordo com as principais 
vantagens que associam à circunstância de frequentar ou ter concluído um curso na 
Escola.............................................................................................................................................. 538 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



 



ANEXOS 487 

 
 

ANEXO 1 
(CAPÍTULO II) 

 



ANEXOS 489 

 

ANEXO 1 
(CAPÍTULO V) 

Tabela I 
Dimensões, Variáveis e Indicadores inerentes aos 

Questionários efectuados aos Alunos 
 

 
Dimensões 

 

 
Variáveis 

 
Indicadores  

Dados Pessoais 

• Género (1) 
• Idade (2) 
• Estado Civil (3) 
• Residência (4) Identificação Sócio-demográfica 

Dados Familiares 
• Grau de Instrução: pai/mãe/cônjuge (5) 
• Actividade Profissional: pai/mãe/cônjuge 
(6) 

Ensino Secundário 

• Natureza do Estab. de Ensino (7) 
• Tipo de Ensino (8) 
• Identificação da Área de Ensino (9) 
• Sucesso Escolar (10-16) 

Ensino Superior 

• Sucesso Escolar (17-22) 
• Motivações para a Frequência (23) 
• Prioridade atribuída ao Ensino Superior 
Politécnico (24-26)  Trajectória Escolar 

Relação com a Escola em estudo

• Identificação do Curso e Ano a 
Frequentar (27 - 28) 
• Motivações para a Frequência (29) 
• Nível de Reconhecimento do 
Perfil/Vocação de Ensino da Escola (30-31) 
• Grau de Adequação entre o 
Perfil/Vocação da Escola e o Tipo de Ensino 
Ministrado (32-35)1 

Caracterização da Relação do 
Aluno com o Mercado de 
Trabalho 

• Situação face ao Trabalho (36) 
• Experiência Profissional (37) 
• Opinião s/ o grau do contributo do 
trabalho a desempenhar para a 
modernização/desenvol- 
• vimento da entidade 
empregadora/acolhedora (38) 

Trajectória Profissional 

Importância atribuída pelo 
Mercado de Trabalho a 
processos de formação inicial de 
nível superior 

• Formas de manifestação desse 
Reconhecimento (39-40) 

 
 
 
 

 

 

                                                 
1 Com vista a confirmarmos as hipóteses operacionais colocadas e, nesse sentido, correspondermos, tanto 
quanto possível, ao objectivo deste trabalho, as respostas à questão 33 deverão ser relacionadas com as 
respostas obtidas à questão 29 e, em particular, com o número de escolhas que incidiu sobre as motivações 
identificadas como pontos 4 e 5 desta última questão. Por outro lado, mas dentro desta mesma perspectiva, a 
escolha da alínea “c” da questão 34 é aquela que nos permite, de alguma forma, aferir que o ensino 
professado apoia o desempenho profissional dos que o recebem e, assim, confirmar a desejada 
correspondência entre o perfil/vocação da Escola e o tipo de ensino ministrado. 
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ANEXO 2 
(CAPÍTULO V) 

 
Tabela II 

Dimensões, Variáveis e Indicadores inerentes aos Questionários efectuados aos Diplomados 
 

 
Dimensões 

 

 
Variáveis 

 
Indicadores  

Dados Pessoais 

• Género (1) 
• Idade (2) 
• Estado Civil (3) 
• Residência (4) Identificação Sócio-demográfica 

Dados Familiares 
• Grau de Instrução: pai/mãe/cônjuge (5) 
• Actividade Profissional: pai/mãe/cônjuge 
(6) 

Ensino Secundário 

• Natureza do Estab. de Ensino (7) 
• Tipo de Ensino (8) 
• Identificação da Área de Ensino (9) 
• Sucesso Escolar (10-16) 

Ensino Superior 

• Sucesso Escolar (17-22) 
• Motivações para a Frequência (23) 
• Prioridade atribuída ao Ensino Superior 
Politécnico (24-26)  Trajectória Escolar 

Relação com a Escola em estudo

• Identificação do Curso e Ano de Conclusão 
(27 - 28) 
• Motivações para a Frequência (29) 
• Nível de Reconhecimento do 
Perfil/Vocação de Ensino da Escola (30-31) 
• Grau de Adequação entre o Perfil/Vocação 
da Escola e o Tipo de Ensino Ministrado (32-35)2 

Relação com o Mercado de 
Trabalho Antes da Conclusão do 
Curso 

• Situação face ao Trabalho (36-45) 
• Caracterização da entidade 
empregadora/acolhedora (46-47) 
• Opinião s/ o grau do contributo do trabalho 
desempenhado para a modernização/desenvolvi-
mento da entidade empregadora/acolhedora (48) 

Trajectória Profissional 

 
 
 
 
 
 
 

Relação com o Mercado de 
Trabalho à Data de Realização 

do Estudo 

• Situação face ao Trabalho (49-54) 
• Caracterização da entidade 
empregadora/acolhedora (55-56) 
• Grau de Satisfação com a Profissão (57) 
• Grau de Adequação entre a Profissão e a 
Área Científica do Curso Concluído (58) 
• Opinião s/ o grau do contributo do trabalho 
a desempenhar para a modernização/desenvolvi- 
• mento da entidade   
empregadora/acolhedora             
        (59-60) 
• Experiência Profissional (61) 
• Mudanças a Introduzir para Maior 
Adequação entre o Perfil/Vocação da Escola e o 
Mercado de Trabalho (62) 

 
 
 

                                                 
2 Com vista a confirmarmos as hipóteses operacionais colocadas e, nesse sentido, correspondermos, o tanto 
quanto possível, ao objectivo deste trabalho, as respostas à questão 33 deverão ser relacionadas com as 
respostas obtidas à questão 29 e, em particular, com o número de escolhas que incidiu sobre as motivações 
identificadas como pontos 4 e 5 desta última questão. Por outro lado, mas dentro desta mesma perspectiva, a 
escolha da alínea “c” da questão 34 é aquela que nos permite, de alguma forma, aferir que o ensino 
professado apoia o desempenho profissional dos que o recebem e, assim, confirmar a desejada 
correspondência  entre o perfil/vocação da Escola e o tipo de ensino ministrado. 
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ANEXO 3 
(CAPÍTULO V) 

 
Tabela III 

Dimensões, Variáveis e Indicadores inerentes aos  
Questionários efectuados aos Professores 

 
 

Dimensões 
 

 
Indicadores 

 
Variáveis 

Dados Pessoais 

• Género (1) 
• Idade (2) 
• Estado Civil (3) 
• Residência (4) Identificação Sócio-demográfica 

 

Dados Familiares 

• Grau de Instrução: pai/mãe/cônjuge 
(5) 
• Actividade Profissional: 
pai/mãe/cônjuge (6) 

Trajectória Escolar Ensino Superior 

• Habilitações Literárias (7) 
• Natureza do Estab. de Ensino 
(Bach./Lic.) (8) 
• Tipo/Perfil Formativo do Estab. de 
Ensino (Bach./Lic.) (9) 
• Área Científica do (Bach./Lic.) (10) 
• Número de Anos Despendido para 
a Conclusão (Bach./Lic.) (11) 
• Natureza do Estab. de Ensino 
relativo ao Último Grau Académico obtido 
(12) 
• Tipo/Perfil Formativo do Estab. de 
Ensino relativo ao Último Grau Académico 
obtido (13) 
• Área Científica do Último Grau 
Académico obtido (14) 
• Número de Anos Despendido para 
a Conclusão (15) 

Trajectória Profissional Relação com a Escola em Estudo 

• Prioridade Atribuída (16-18) 
• Nível de Reconhecimento do 
Perfil/Vocação de Ensino (19-20) 
• Grau de Adequação entre o 
Perfil/Vocação da Escola e o Tipo de Ensino 
Ministrado (21-22) 
• Motivações para Leccionar (23) 
• Grau de Concretização de 
Expectativas (24)3  
• Mudanças a Introduzir para Maior 
Adequação entre o Perfil/Vocação da Escola 
e o Mercado de Trabalho (25) 
• Percepção sobre o Contributo da 
Escola para o Desenvolvimento Económico e 
Social da Região (26) 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Com vista a confirmarmos as hipóteses operacionais colocadas e, nesse sentido, correspondermos tanto 
quanto possível, ao objectivo deste trabalho, as respostas à questão 24 deverão ser relacionadas com as 
respostas obtidas à questão 23 e, em particular, com o número de escolhas que incidiu sobre as motivações 
identificadas como pontos 4 e 5 desta última questão. 
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ANEXO 4 
(CAPÍTULO V) 

 
Tabela IV 

Dimensões, Variáveis e Indicadores inerentes aos 
Questionários efectuados às Entidades Empregadoras/Acolhedoras 

 
 

Dimensões 
 

 
Variáveis 

 
Indicadores 

Antiguidade • Ano de Constituição (1) 

Prestígio Social 

• Sector de Actividade (2) 
• Natureza (3) 
• Regime Jurídico (4) 
• Localização (5) 

Identificação da Entidade/Empresa 

Dimensão • Número de Trabalhadores (6) 
• Níveis de Internacionalização (7) 

Percepção 

• Nível de Reconhecimento do 
Perfil/Vocação de Ensino (8) 
• Motivações para o Recrutamento (9)4 
• Grau de Adequação entre o 
Perfil/Vocação de Ensino da Escola e o Mercado 
de Trabalho  (10.1)  
• Mudanças a Introduzir para Maior 
adequação entre o Perfil/Vocação de Ensino da 
Escola e o Mercado de Trabalho (10.2) 
• Contributo da Escola para o 
Desenvolvimento Económico e Social da Região 
(11) 

Dinâmica entre a 
Entidade/Empresa e a Escola 

Acção 

• Pontos Fortes do Ensino da Escola face 
a Níveis Inferiores de Formação e ao 
Perfil/Vocação de Ensino Universitário (12)  
• Grau de Satisfação com a Formação 
prestada pela Escola (13)  
• Contributo da Escola para o Crescimento 
da Empresa (14) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Nesta questão deverá atender-se, particularmente, às respostas dadas ao ponto 3.  
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ANEXO 9 

(CAPÍTULO V) 
 

 
Roteiro de Entrevista aos Diplomados 

 

Eixo 1: Caracterização do Entrevistado 
 

• Nascimento 

• Vivência 

• Família 

• Amigos 

• Tempos Livres 

 

Perguntas norteadoras 

 

• Onde e quando nasceu? 

• Como era(m) o local(ais) onde cresceu? Do que gostava e do que não 

gostava neles? 

• Como era a sua relação com a sua família? De que conversavam 

quando estavam juntos? A sua família interessava-se com os seus 

resultados na Escola? Fazia-lhe sentir que o seu sucesso na Escola 

poderia interferir com o seu bem-estar futuro?  

• Quem eram os seus amigos? Eram os seus vizinhos? Eram os seus 

primos? Eram os seus colegas da Escola? A que brincavam quando 

estavam juntos? 

• Na adolescência como ocupava os seus tempos livres? Com quem o 

fazia habitualmente? 

 

Eixo 2: Percurso Escolar 
 

• Tipo de ensino e cursos por que optou no ensino secundário 

• Percepção que detinha à data sobre os mesmos 

• Motivações e influências que interferiram com essas opções 

• Reacções dos amigos e da família 

• Cursos superiores que mais admirava. Razões pelas quais não foram 

escolhidos 
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• Percepção que detinha, à data, sobre o tipo de ensino e curso por que 

optou no ensino superior 

• Motivações e influências que interferiram com essas opções 

• Reacções dos amigos e da família 

• Interrupções no percurso escolar 

• Grau de satisfação com o percurso escolar 

• Auto-avaliação enquanto aluno 

 

Perguntas norteadoras 

 

• Como era a Escola que frequentou ao nível do ensino secundário? Que 

escolhas fez nessa etapa quanto ao tipo de ensino e cursos? Em que 

momento ou momentos é que tomou essa(s) decisão(ões)?  

• Qual era a opinião que tinha, nessa altura, sobre o tipo de ensino e 

cursos por que optou? 

• O que o levou a tomar essas opções? Sente que terão sido já, 

conscientemente, tomadas em função de perspectivas profissionais? 

Sente que sofreu alguma pressão ou influência, para as opções que 

tomou, por parte de amigos, familiares ou outros? 

• Como reagiram os seus amigos e familiares às opções que tomou? 

• Qual(is) era(m) o(s) curso(s) superior(es) pelo(s) qual(is) nutria mais 

admiração (mais nobre(s) e distinto(s))? Alguma vez pensou nele(s) para 

si? Se sim, por que razão(ões) não seguiu qualquer um de entre eles?  

Se não, por que razão(ões)? Considera, hoje, ter sido um erro não o ter 

feito? 

• Qual era a opinião que detinha então da Escola e do curso pelos quais 

optou no âmbito do ensino superior? 

• O tipo de Escola e curso por que optou no ensino superior seguiu, na 

sua opinião, uma linha de coerência com as decisões escolares 

anteriores? Correspondia a alguma estratégia pessoal face ao seu futuro 

profissional? Foi influenciado nessa opção por algum amigo, familiar ou 

alguém em particular? 

• Como reagiram os seus amigos e familiares a essas opções? 
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• O seu percurso escolar foi, em algum momento, interrompido, por um ou 

mais anos, por motivo de não aprovação ou saída do sistema de ensino? 

Se sim, por que razões?  

• Está satisfeito com o percurso escolar que delineou para si? Hoje teria 

feito o mesmo? Aconselhava-o a amigos ou familiares seus? 

• Como se classificaria, globalmente, enquanto aluno? 

 

Eixo 3: Profissão 
 

• Profissão(ões) que mais admirava 

• Profissão que escolheu 

• Influências nessa opção 

• Reacções a essa opção 

• Grau de adequação da profissão ao curso e ao estatuto de diplomado 

• Satisfação com o encaminhamento profissional seguido 

• Percepção sobre o contributo que o trabalho desempenhado proporciona 

à empresa e sobre o papel da Escola nesse contributo e, ainda, sobre o 

eventual interesse no alargamento desse papel 

• Percepção sobre o valor atribuído pela empresa à formação do 

diplomado 

• Percepção sobre o contributo da Escola para o desenvolvimento local e 

regional 

 

Perguntas norteadoras 

 

• Qual era a profissão(ões) que considerava mais prestigiante(s), com 

mais estatuto à data em que escolheu a sua? Chegou a considerar a 

hipótese de exercer alguma delas? Se sim, por que não exerceu? Se 

não, porquê? 

• Considera que a profissão que exerce corresponde a uma decisão 

deliberada sua? Foi influenciado por amigos ou familiares nessa 

escolha? 

• Como reagiram os seus amigos e familiares a essa escolha? 

• É de opinião que a profissão que exerce está adequada ao curso que 

concluiu? E ao estatuto de diplomado pelo ensino superior? 
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• Sente-se realizado com o que faz? Está satisfeito com o seu estatuto 

sócio-profissional (categoria/ordenado)? Como classificaria o nível de 

vida que o seu emprego lhe proporciona face ao da sua família? Se 

fosse hoje, seguia o mesmo percurso profissional? Aconselhava-o a 

amigos? Porquê?  

• Sente que o seu trabalho contribui para o progresso da empresa em que 

trabalha? A que níveis é que considera que esse contributo é mais 

evidente? Sente que esse contributo está relacionado com o perfil de 

ensino da escola? Que tipo de competências gostava que a Escola lhe 

tivesse proporcionado para que esse contributo fosse ainda mais 

determinante?  

• Sente que a empresa em que trabalha reconhece e valoriza a formação 

que detém? Alguma vez, pela sua formação, se sentiu discriminado, pela 

positiva? E pela negativa? De que forma? 

• É de opinião que a Escola contribui favoravelmente para o 

desenvolvimento local e regional? Se sim, a que níveis é que esse 

contributo se evidencia mais? 

• De que forma é que o papel da Escola poderia ser melhorado com vista 

ao desenvolvimento local e regional? 



ANEXOS 523 

ANEXO 10 
(CAPÍTULO V) 

 
Roteiro de Entrevista às Entidades Empregadoras/Acolhedoras 

 

Eixo 1: Caracterização da Empresa 
 

• Constituição da Empresa 

• Dimensão 

• Relação com o meio 

• Situação Económica 

 

Perguntas norteadoras 

 

• Em que ano e por quem foi criada a Empresa? Por que razão nasceu 

naquele local e não noutro qualquer? 

• Quantos empregados tem? E qual o volume de negócios, aproximado, 

por ano? 

• Como são as relações da empresa com o meio em que se insere? Qual 

o papel que tem tido para o desenvolvimento local? Emprega muitos 

residentes? Quantas pessoas emprega, de fora da localidade, 

aproximadamente? E de fora da região? 

• Como é a sua situação económica hoje? Que perspectivas apresenta 

para o futuro? 

 

 

Eixo 2: Competências humanas valorizadas 
 

• Nível de formação dos empregados 

• Competências de que são detentores 

• Competências que têm sido privilegiadas mais recentemente pela 

Empresa? 

• Competências entendidas como necessárias para o seu futuro? 
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Perguntas norteadoras 

 

• Que tipo/nível de formação apresenta, na globalidade, o conjunto dos 

seus empregados? 

• Que tipo de competências se destacam mais neles? 

• Quais as competências que se têm privilegiado mais nos processos de 

recrutamento mais recentes? 

• Quais as competências que a Empresa poderá vir a precisar mais no 

futuro? 

 

 

Eixo 3: Papel atribuído ao perfil de ensino da Escola 
 

• Percepção sobre o tipo de competências proporcionadas 

• Percepção sobre as diferenças entre as competências proporcionadas 

pela Escola e as competências proporcionadas por Escolas com um 

perfil de ensino universitário 

• Contributo dos diplomados para o desenvolvimento/modernização das 

empresas 

• Percepção sobre as mudanças a introduzir com vista a um maior 

contributo da Escola em prol das empresas e da região 

• Percepção sobre as vantagens associadas à presença da Escola na 

região 

 

Perguntas norteadoras 

 

• Encontra as competências mais necessárias hoje ou aquelas que 

entende vir a ser mais necessárias ao futuro da empresa, nos 

diplomados pela Escola? 

• Encontra diferenças entre as competências dos diplomados pela Escola 

e as competências dos diplomados provenientes de Escolas com perfil 

de ensino universitário? Se sim, que tipo de diferenças? 
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• Considera que o contributo dos diplomados é positivo para o 

desenvolvimento e modernização da empresa? Se sim, a que níveis é 

que esse contributo se destaca mais? 

• Que tipo de mudança sugeriria no ensino da Escola para que esse 

contributo fosse mais determinante para as empresas? E para a região 

em que se insere? 

• Globalmente, quais são, para si, as principais vantagens associadas à 

presença da Escola na região? 
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ANEXO 5 
(CAPÍTULO V) 

INQUÉRITO AOS ALUNOS 
 
 

O presente questionário é anónimo e perspectiva a recolha de informações que possibilitem um estudo 

sobre a imagem e contributo da Escola para o desenvolvimento económico-social da região em que se 

insere. Agradecemos que responda atentamente, lendo o conjunto completo de respostas possíveis para 

cada questão, e com toda a sinceridade. Muito Obrigado.  

 
 
 
 
I - IDENTIFICAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA 
 
 
I.I - Dados pessoais: 
       (Assinale com um (x), os atributos que se identificam consigo) 
 
 

1 - Sexo: Feminino Masculino 
 
 
2 - Idade: ______anos 
 
 
3 - Estado Civil: Solteiro  Casado/União de facto 
 
 Divorciado/Separado de facto Viúvo  

 
 
4 – Residência: 

 Anterior à frequência do curso Actual 

a. Santa Maria da Feira ........................................................  ............................. 
b. S. João da Madeira...........................................................  ............................. 
c. Oliveira de Azeméis.......................................................... ............................. 
d. Vale de Cambra ...............................................................  ............................. 
e. Arouca............................................................................  ............................. 
f. Vila Nova de Gaia............................................................. ............................. 
g. Espinho .......................................................................... ............................. 
h. Ovar............................................................................... ............................. 
i. Porto ..............................................................................  ............................. 
j. Outro (identificar) ______________ ..................................  ............................. 
k. NS/NR ............................................................................  ............................. 
 

 
 
I.II - Dados familiares 

(Assinale com um (x) os atributos que se identificam com o seu pai, mãe e cônjuge/companheiro(a)) 
 
 

5 - Grau de instrução: 
 Pai Mãe Cônjuge 
 (5.1) (5.2) (5.3) 

a. Não sabe ler nem escrever ........................................................  ......... ..........
b. Ensino Básico Primário (incompleto) ...........................................  ......... ..........
c. Ensino Básico Primário (antiga 4ª.classe) ....................................  ......... ..........
d. Ensino Básico Preparatório (antigo 2º ano)..................................  ......... ..........
e. Ensino Básico (antigo 5º ano liceal ou técnico).............................  ......... ..........
f. Ensino secundário ou equivalente (antigo 7º ano) ........................  ......... ..........
g. Antigo ensino médio e actual superior politécnico(bacharelato) ......  ......... ..........
h. Ensino Superior (licenciatura) ....................................................  ......... ..........
i. Mestrado/ Doutoramento ..........................................................  ......... ..........
j. NS/NR ....................................................................................  ......... ..........
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6 - Actividade profissional: 
 Pai Mãe Cônjuge 
 (6.1) (6.2) (6.3) 

a. Dirigentes superiores do Estado e de organismos públicos..........  ......... ..........
b. Empresários, administradores e dirigentes de empresas com   

10 ou mais trabalhadores ......................................................  ......... ..........
c. Empresários e gerentes de empresas com menos de 10   

trabalhadores.......................................................................  ......... ..........
d. Profissões liberais .................................................................  ......... ..........
e. Quadros técnicos superiores dos sectores público e privado........  ......... ..........
f. Quadros técnicos intermédios dos sectores público e privado......  ......... ..........
g. Professores ..........................................................................  ......... ..........
h. Trabalhadores por conta própria no comércio, serviços e   

actividades industriais ...........................................................  ......... ..........
i. Agricultores e pescadores independentes .................................  ......... ..........
j. Empregados de escritório do comércio e serviços ......................  ......... ..........
k. Operários .............................................................................  ......... ..........
l. Assalariados indiferenciados dos serviços públicos e   

domésticos ..........................................................................  ......... ..........
m. Assalariados agrícolas e das empresas.....................................  ......... ..........
n. Doméstica............................................................................  ......... ..........
o. Reformado ...........................................................................  ......... ..........
p. Desempregado .....................................................................  ......... ..........
q. Outra situação ......................................................................  ......... ..........
r. NS/NR .................................................................................  ......... ..........

   

 
 
II - IDENTIFICAÇÃO ESCOLAR  
     (Assinale com um (x) os atributos que se identificam consigo) 
 
 
II.I - No nível de ensino que precede o superior (secundário ou equivalente) 
 
 

7 - Qual a natureza do estabelecimento de ensino que frequentou no nível secundário? 
 

 Público Particular/Cooperativo Ambos NS/NR 
 
 
 

8 - Qual(is) o(s) tipo(s) de ensino que frequentou no nível secundário? 
 

a. Ensino secundário geral/via ensino....................................................................... 
b. Ensino secundário tecnológico/via profissional ....................................................... 
c. Ensino secundário recorrente............................................................................... 
d. Escolas Profissionais ........................................................................................... 
e. Sistema de Aprendizagem................................................................................... 
f. Outro. Qual? ______________ .......................................................................... 
g. NS/NR .............................................................................................................. 

 
 
 

9 - Qual a designação da área de ensino frequentada: _____________________________________ 
 
 
 
10 - Houve algum ano em que não obteve aprovação? 
 

 Sim Não (Passe à questão 13, p.f.)  NS/NR 
 
 
 
11 - Se sim, em quantos anos não obteve aprovação? 
 

 0 1 2-3 >3 NS/NR 
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12 - Quais as razões que atribui para não ter obtido aprovação? 
(escolha as três mais fortes, indicando a 1ª, a 2ª e a 3ª) 
 

a. Desinteresse generalizado pelos estudos............................................................... 
b. Dificuldade em compreender algumas matérias, disciplinas ou áreas científicas ......... 
c. Maus resultados nas avaliações............................................................................ 
d. Falta de disciplina para estudar............................................................................ 
e. Falta de maturidade para encarar os estudos com seriedade ................................... 
f. Questões Pessoais (falecimentos, problemas de saúde, serviço militar obrigatório, 

casamento, nascimento de filho(a), divórcio e outras)............................................ 
g. Falta de estímulo por parte da família ................................................................... 
h. Dificuldade em efectuar as deslocações necessárias para a escola ............................ 
i. Sobrecarga de solicitações por parte da actividade profissional ................................ 
j. Outra. Qual? _______________.......................................................................... 
k. NS/NR .............................................................................................................. 

 
 
 
13 - Fez alguma interrupção no seu percurso escolar? 

 
 

 Sim Não (Passe à questão 16, p.f.)  NS/NR 
 

 
 

14 - Se sim, em quantos anos interrompeu o seu percurso escolar?  
 

 0 1 2-3 >3 NS/NR 
 

 
 

15 - Quais as razões que atribui para ter interrompido o seu percurso escolar? 
(escolha as três mais fortes, indicando a 1ª, a 2ª e a 3ª) 
 

a. Desinteresse generalizado pelos estudos............................................................... 
b. Dificuldade em compreender algumas matérias, disciplinas ou áreas científicas ......... 
c. Maus resultados nas avaliações............................................................................ 
d. Falta de disciplina para estudar............................................................................ 
e. Falta de maturidade para encarar os estudos com seriedade ................................... 
f. Questões Pessoais (falecimentos, problemas de saúde, serviço militar obrigatório, 

casamento, nascimento de filho(a), divórcio e outras)............................................ 
g. Falta de estímulo por parte da família ................................................................... 
h. Dificuldade em efectuar as deslocações necessárias para a escola ............................ 
i. Sobrecarga de solicitações por parte da actividade profissional ................................ 
j. Falta de condições financeiras.............................................................................. 
k. Desejo de ser financeiramente independente.........................................................  
l. Vontade de ter uma experiência prática ................................................................ 
m. Estar cansado de estudar .................................................................................... 
n. Outra. Qual? _______________.......................................................................... 
o. NS/NR .............................................................................................................. 

 
 
 
II.II - No nível de ensino superior 
 
 

16 - Qual a média de ingresso? (1ª.vez) ___,___ NS/NR 
 
 
 

17 - Houve algum ano, no ensino superior, em que não obteve aprovação? 
 

 Sim Não (Passe à questão 20, p.f.)  NS/NR 
 
 
 
18 - Se sim, em quantos anos não obteve aprovação? 
 

 0 1 2-3 >3 NS/NR 
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19 - Quais as razões que atribui para não ter obtido aprovação? 
(escolha as três mais fortes, indicando a 1ª, a 2ª e a 3ª) 
 

a. Desinteresse generalizado pelos estudos............................................................... 
b. Dificuldade em compreender algumas matérias, disciplinas ou áreas científicas ......... 
c. Maus resultados nas avaliações............................................................................ 
d. Falta de disciplina para estudar............................................................................ 
e. Falta de maturidade para encarar os estudos com seriedade ................................... 
f. Questões Pessoais (falecimentos, problemas de saúde, serviço militar obrigatório, 

casamento, nascimento de filho(a), divórcio e outras)............................................ 
g. Falta de estímulo por parte da família ................................................................... 
h. Dificuldade em efectuar as deslocações necessárias para a escola ............................ 
i. Sobrecarga de solicitações por parte da actividade profissional ................................ 
j. Outra. Qual? _______________.......................................................................... 
k. NS/NR .............................................................................................................. 

 
 

 
20 - Fez alguma interrupção, no seu percurso escolar, durante a frequência do ensino superior? 
 

 Sim Não (Passe à questão 23, p.f.)  NS/NR 
 

 
 

21 - Se sim, em quantos anos interrompeu o seu percurso escolar? 
 

 0 1 2-3 >3 NS/NR 
 

 
 
22 - Quais as razões que atribui para ter decidido interromper o seu percurso escolar, durante a 

frequência do ensino superior? (escolha as três mais fortes indicando a 1ª, a 2ª e a 3ª) 
 

a. Desinteresse generalizado pelos estudos............................................................... 
b. Dificuldade em compreender algumas matérias, disciplinas ou áreas científicas ......... 
c. Maus resultados nas avaliações............................................................................ 
d. Falta de disciplina para estudar............................................................................ 
e. Falta de maturidade para encarar os estudos com seriedade ................................... 
f. Questões Pessoais (falecimentos, problemas de saúde, serviço militar obrigatório, 

casamento, nascimento de filho(a), divórcio e outras)............................................ 
g. Falta de estímulo por parte da família ................................................................... 
h. Dificuldade em efectuar as deslocações necessárias para a escola ............................ 
i. Sobrecarga de solicitações por parte da actividade profissional ................................ 
j. Falta de condições financeiras.............................................................................. 
k. Desejo de ser financeiramente independente.........................................................  
l. Vontade de ter uma experiência prática ................................................................ 
m. Estar cansado de estudar .................................................................................... 
n. Não existir o C.E.S.E. correspondente ao Bacharelato concluído ............................... 
o. Outra. Qual? _______________.......................................................................... 
p. NS/NR .............................................................................................................. 

 
 
 
23 - Quais as razões que o(a) motivaram a frequentar um Curso superior? 
(escolha as três mais fortes, indicando a 1ª, a 2ª e a 3ª) 

 
a. Vir a trabalhar naquilo que gosta ......................................................................... 
b. Conseguir obter emprego mais facilmente............................................................. 
c. Progredir na carreira .......................................................................................... 
d. Mudar para uma área de actividade mais atractiva ................................................. 
e. Aumentar o nível de conhecimentos ..................................................................... 
f. Estar ocupado enquanto não conseguisse colocação no mercado de trabalho............. 
g. Sentir maior segurança no desempenho das suas funções....................................... 
h. Sentir-se mais protegido face à eventual necessidade da sua empresa vir a reduzir 

Pessoal............................................................................................................. 
i. Corresponder a um desejo dos seus pais............................................................... 
j. Fazer o que a maior parte dos seus amigos fazem.................................................. 
k. Ter uma licenciatura........................................................................................... 
l. Outra. Qual? _______________ ......................................................................... 
m. NS/NR .............................................................................................................. 
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24 – De que tipo e natureza era(m) a(s) instituição(ões) que escolheu quando se candidatou, pela 1ª 
vez, ao ensino superior? 

 
a. Público (Universidades)....................................................................................... 
b. Público (Politécnico) ........................................................................................... 
c. Particular ou Cooperativo (Universidades) ............................................................. 
d. Particular ou Cooperativo (Politécnico) 

d.1 Esta Escola .................................................................................................. 
d.2 Outro(s)...................................................................................................... 

e. Concordatário (Universidade Católica) .................................................................. 
f. NS/NR .............................................................................................................. 

 
25 - No ano em que ingressou, pela 1ª. vez no ensino superior, candidatou-se a mais algum 

estabelecimento de ensino superior? 
 

a. À Escola e outras ............................................................................................... 
b. Só outras .......................................................................................................... 
c. Só à Escola (passe à questão 27, p.f.) ................................................................... 
d. NS/NR .............................................................................................................. 

 
 

26 - E de que natureza era(m) o(s) estabelecimento(s) a que se candidatou? 
 

a. Universitário...................................................................................................... 
b. Politécnico......................................................................................................... 
c. Candidatei-me a estabelecimento(s) de natureza universitária e de natureza 

Politécnica ........................................................................................................ 
d. NS/NR .............................................................................................................. 

 
 
 
 
II.II.I - No ensino superior e especificamente na Escola 
 

27 - Qual o Curso que frequenta? 
 

a. Licenciatura Biétapica em Gestão de Empresas ...................................................... 
b. Licenciatura Biétapica em Contabilidade................................................................ 
c. Licenciatura Biétapica em Marketing e Relações Públicas......................................... 
d. Licenciatura Biétapica em Informática de Gestão ................................................... 
e. Curso Superior de Engenharia da Produção e Manutenção Industrial......................... 

 
 
28 - Qual o ano que frequenta? ____ 

 
 

29 - Quais as motivações que o(a) levaram a frequentar um Curso nesta Escola?  
       (escolha as três mais fortes, indicando a 1ª, a 2ª e a 3ª) 

 
a. O facto de imaginar que teria acesso a um diploma por via de um ensino mais fácil ... 
b. O facto de imaginar que teria acesso a um diploma por via de um ensino de carácter 

mais teórico...................................................................................................... 
c. O facto de imaginar que teria acesso a um diploma por via de um ensino de carácter 

mais teórico-prático ........................................................................................... 
d. O facto de imaginar que teria acesso a um diploma por via de um ensino de carácter 

mais prático...................................................................................................... 
e. O facto de imaginar que teria acesso a um ensino com uma forte ligação às empresas 
f. O facto de imaginar que teria acesso a um ensino que lhe permitiria mais facilidades  

na obtenção de emprego .................................................................................... 
g. Grau de credibilidade da instituição ...................................................................... 
h. Leque de cursos professados ............................................................................... 
i. Disponibilizar o curso que pretendia ..................................................................... 
j. Localização do Instituto ...................................................................................... 
k. Ser-lhe financeiramente viável............................................................................. 
l. Horários das aulas.............................................................................................. 
m. Opinião favorável por parte de conhecidos/amigos/familiares .................................. 
n. Ter conhecidos/amigos/familiares a frequentar o Instituto....................................... 
o. Não ter ficado colocado nos cursos dos outros estabelecimentos de ensino que elegeu 

como prioridade ................................................................................................ 
p. Experiências negativas noutros estabelecimentos de ensino .................................... 
q. Outro. Qual? _______________ ......................................................................... 
r. NS/NR .............................................................................................................. 
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30 - Tinha a percepção, à data de candidatura nesta Escola, que o ensino que este deveria proporcionar 
deveria assumir, por natureza, um estilo/perfil específico? 

 
 Sim Não (Passe à questão 33, p.f.)  NS/NR 

 
 

31 - Quais as características que associava a esse estilo/perfil? 
        (escolha as três mais fortes, indicando a 1ª, a 2ª e a 3ª) 
 

a. Ensino mais fácil ................................................................................................ 
b. Ensino de carácter mais teórico ........................................................................... 
c. Ensino de carácter mais teórico-prático................................................................. 
d. Ensino de carácter mais prático ........................................................................... 
e. Ensino com forte ligação às empresas da região..................................................... 
f. Outra. Qual? _______________ ......................................................................... 
g. NS/NR .............................................................................................................. 

 
 

32 - Considera que o ensino, no âmbito do Curso que frequenta, tem estado adequado a esse 
estilo/perfil? 

 
 Sim Não NS/NR 
 

 
 

33 - Como classifica o grau de concretização das expectativas que nutria relativamente à Escola? 
 

(Nulo) (Fraco) (Aceitável) (Bom) (Muito 
Bom) 

(Excelente) (NS/NR) 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 

34 - Que vantagens associa à circunstância de estar a frequentar um Curso superior? 
       (escolha as três mais fortes, indicando a 1ª, a 2ª e a 3ª) 
 

a. Satisfação consigo próprio por estar a concretizar esse objectivo ............................. 
b. Sente-se realizado pelo tipo de conhecimentos que o mesmo lhe está a proporcionar . 
c. Sente-se mais seguro no desempenho das suas funções ......................................... 
d. Acredita que o investimento que está a fazer em aquisição e/ou actualização de 

conhecimentos lhe irá ser útil mais cedo ou mais tarde .......................................... 
e. Acredita que virá a ser promovido de categoria...................................................... 
f. Acredita que virá a ser reclassificado quanto ao tipo de funções que exerce .............. 
g. Acredita que virá a auferir de um vencimento superior e/ou melhores condições de 

trabalho ........................................................................................................... 
h. Está convicto que conseguirá mudar, dentro da empresa em que trabalha, para uma 

área de actividade mais atractiva para si .............................................................. 
i. Está convicto que conseguirá mudar de emprego e, dessa forma, desempenhar outro 

tipo de funções mais atractivas para si ................................................................. 
j. Está convicto de que conseguirá mudar de emprego e, dessa forma, usufruir de um 

vencimento superior e/ou melhores condições de trabalho...................................... 
k. Está convicto de que conseguirá mudar para uma outra entidade onde passará a 

exercer uma actividade mais atractiva para si ....................................................... 
l. Outra. Qual? _______________ ......................................................................... 
m. NS/NR .............................................................................................................. 

 
 
 
35 - Qual a sua opinião relativamente ao contributo que a Escola proporciona, designadamente, através 

dos conhecimentos e competências que promove nos seus alunos, para o desenvolvimento 
económico e social da região? 

 
(Nulo) (Fraco) (Aceitável) (Bom) (Muito 

Bom) 
(Excelente) (NS/NR) 

1 2 3 4 5 6 7 
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III - SITUAÇÃO PROFISSIONAL: 
 
III.I - Actual 
 
 

36 - Com que estatuto se encontra? 
 

a. Estudante a tempo inteiro (O seu questionário terminou. Muito Obrigado) .................. 
b. Estudante a realizar estágio ................................................................................ 
c. Estudante a exercer profissão.............................................................................. 
d. NS/NR .............................................................................................................. 

 
 
 

37 - Quantas experiências profissionais teve até à data? (considere para a contagem a actual e os 
estágios realizados)  

 
 0 1 2 3 4 5 >5 
 
 

38 - Na sua opinião qual o grau do contributo do seu trabalho para a modernização/desenvolvimento da 
entidade empregadora/acolhedora? 

 
(Nulo) (Fraco) (Aceitável) (Bom) (Muito 

Bom) 
(Excelente) (NS/NR) 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 

39 - Sente que a entidade empregadora/acolhedora valoriza o seu investimento em educação, ou seja, 
a circunstância de estar a frequentar um Curso de ensino superior? 

 
 Sim Não (O seu questionário terminou. Muito Obrigado) NS/NR 
 

 
40 - Se respondeu sim, de que forma é que considera que a entidade expressa esse reconhecimento? 

(escolha as três mais fortes, indicando a 1ª, a 2ª e a 3ª) : 
 

a. Solicitam-lhe opinião sobre matérias relacionadas com a área cientifica curso que 
frequenta ......................................................................................................... 

b. Solicitam-lhe opinião sobre matérias relacionadas com a função que desempenha ..... 
c. Acatam algumas das sugestões que emite com vista à melhoria dos resultados no 

âmbito comercial ............................................................................................... 
d. Acatam algumas das sugestões que emite com vista à melhoria dos resultados no 

âmbito financeiro............................................................................................... 
e. Acatam algumas das sugestões que emite com vista à melhoria dos resultados no 

âmbito da produção ........................................................................................... 
f. Acatam algumas das sugestões que emite com vista à melhoria dos resultados no 

âmbito da organização do trabalho ...................................................................... 
g. Acatam algumas das sugestões que emite com vista à melhoria dos resultados no 

âmbito do ambiente de trabalho .......................................................................... 
h. Proporcionam-lhe melhoria de condições no que respeita ao seu espaço físico de 

trabalho ........................................................................................................... 
i. Atribuíram-lhe funções mais prestigiantes ............................................................. 
j. Atribuíram-lhe condições de trabalho mais aliciantes(vencimento, categoria, horário). 
k. Outra. Qual? _______________ ......................................................................... 
l. NS/NR .............................................................................................................. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O seu questionário terminou. MUITO OBRIGADO. 
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ANEXO 6 
(CAPÍTULO V) 

INQUÉRITO AOS DIPLOMADOS 
 
 
 

O presente questionário é anónimo e perspectiva a recolha de informações que possibilitem um estudo 

sobre a imagem e contributo da Escola para o desenvolvimento económico-social da região em que se 

insere. Agradecemos que responda atentamente, lendo o conjunto completo de respostas possíveis para 

cada questão, e com toda a sinceridade. Muito Obrigado.  

 
 
 
 
I - IDENTIFICAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA 
 
 
I.I - Dados pessoais: 
       (Assinale com um (x), os atributos que se identificam consigo) 
 

 
1 - Sexo: Feminino Masculino 
 
 
2 - Idade: ______anos 
 
 
3 - Estado Civil: Solteiro  Casado/União de facto 
 
 Divorciado/Separado de facto Viúvo  

 
 

4 – Residência: 
Anterior à 

frequência do 
curso 

Durante a 
frequência do 

curso 
Actual 

 

a. Santa Maria da Feira ............................. ............................. ..........................
b. S. João da Madeira................................ ............................. ..........................
c. Oliveira de Azeméis............................... ............................. ..........................
d. Vale de Cambra .................................... ............................. ..........................
e. Arouca................................................. ............................. ..........................
f. Vila Nova de Gaia ................................. ............................. ..........................
g. Espinho ............................................... ............................. ..........................
h. Ovar.................................................... ............................. ..........................
i. Porto ................................................... ............................. ..........................
j. Outro (identificar) ____________ .......... ............................. ..........................
k. NS/NR ................................................. ............................. ..........................

 
 
 
I.II - Dados familiares 

(Assinale com um (x) os atributos que se identificam com o seu pai, mãe e cônjuge/companheiro(a)) 
 

 
5 - Grau de instrução: 

 Pai Mãe Cônjuge 
 (5.1) (5.2) (5.3) 

a. Não sabe ler nem escrever.......................................................  ......... ..........
b. Ensino Básico Primário (incompleto)..........................................  ......... ..........
c. Ensino Básico Primário (antiga 4ª.classe)...................................  ......... ..........
d. Ensino Básico Preparatório (antigo 2º ano) ................................  ......... ..........
e. Ensino Básico (antigo 5º ano liceal ou técnico) ...........................  ......... ..........
f. Ensino secundário ou equivalente (antigo 7º ano) .......................  ......... ..........
g. Antigo ensino médio e actual superior politécnico(bacharelato).....  ......... ..........
h. Ensino Superior (licenciatura)...................................................  ......... ..........
i. Mestrado/ Doutoramento .........................................................  ......... ..........
j. NS/NR ...................................................................................  ......... ..........

 



ANEXOS 501 

6 - Actividade profissional: 
 Pai Mãe Cônjuge 
 (6.1) (6.2) (6.3) 

a. Dirigentes superiores do Estado e de organismos públicos..........  ......... ..........
b. Empresários, administradores e dirigentes de empresas com   

10 ou mais trabalhadores ......................................................  ......... ..........
c. Empresários e gerentes de empresas com menos de 10   

trabalhadores.......................................................................  ......... ..........
d. Profissões liberais .................................................................  ......... ..........
e. Quadros técnicos superiores dos sectores público e privado........  ......... ..........
f. Quadros técnicos intermédios dos sectores público e privado......  ......... ..........
g. Professores ..........................................................................  ......... ..........
h. Trabalhadores por conta própria no comércio, serviços e   

actividades industriais ...........................................................  ......... ..........
i. Agricultores e pescadores independentes .................................  ......... ..........
j. Empregados de escritório do comércio e serviços ......................  ......... ..........
k. Operários .............................................................................  ......... ..........
l. Assalariados indiferenciados dos serviços públicos e   

domésticos ..........................................................................  ......... ..........
m. Assalariados agrícolas e das empresas.....................................  ......... ..........
n. Doméstica............................................................................  ......... ..........
o. Reformado ...........................................................................  ......... ..........
p. Desempregado .....................................................................  ......... ..........
q. Outra situação ......................................................................  ......... ..........
r. NS/NR .................................................................................   .........  ..........  

 
 
 
II - IDENTIFICAÇÃO ESCOLAR  
     (Assinale com um (x) os atributos que se identificam consigo) 
 
 
II.I - No nível de ensino que precede o superior (secundário ou equivalente) 
 
 

7 - Qual a natureza do estabelecimento de ensino que frequentou no nível secundário? 
 

 Público Particular/Cooperativo Ambos NS/NR 
 
 
 

8 - Qual(is) o(s) tipo(s) de ensino que frequentou no nível secundário? 
 

a. Ensino secundário geral/via ensino......................................................................... 
b. Ensino secundário tecnológico/via profissional ......................................................... 
c. Ensino secundário recorrente................................................................................. 
d. Escolas Profissionais............................................................................................. 
e. Sistema de Aprendizagem..................................................................................... 
f. Outro. Qual? _______________ .......................................................................... 
g. NS/NR ................................................................................................................ 

 
 

9 - Qual a designação da área de ensino frequentada: _____________________________________ 
 
 
II.II - Em todo o seu trajecto escolar 
 
 

10 - Houve algum ano em que não obteve aprovação? 
 

 Sim Não (Passe à questão 13, p.f.)  NS/NR 
 
 
11 - Se sim, em quantos anos não obteve aprovação? 
 

 0 1 2-3 >3 NS/NR 
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12 - Quais as razões que atribui para não ter obtido aprovação? 
(escolha as três mais fortes, indicando a 1ª, a 2ª e a 3ª) 

 
a. Desinteresse generalizado pelos estudos................................................................. 
b. Dificuldade em compreender algumas matérias, disciplinas ou áreas científicas ........... 
c. Maus resultados nas avaliações ............................................................................. 
d. Falta de disciplina para estudar.............................................................................. 
e. Falta de maturidade para encarar os estudos com seriedade ..................................... 
f. Questões Pessoais (falecimentos, problemas de saúde, serviço militar obrigatório, 

casamento, nascimento de filho(a), divórcio e outras) .............................................. 
g. Falta de estímulo por parte da família..................................................................... 
h. Dificuldade em efectuar as deslocações necessárias para a escola.............................. 
i. Sobrecarga de solicitações por parte da actividade profissional .................................. 
j. Outra. Qual? ________________.......................................................................... 
k. NS/NR ................................................................................................................ 
 
 
 

13 - Fez alguma interrupção no seu percurso escolar? 
 

 Sim Não (Passe à questão 16, p.f.)  NS/NR 
 
 

 
14 - Se sim, em quantos anos interrompeu o seu percurso escolar?  
 

 0 1 2-3 >3 NS/NR 
 
 

 
15 - Quais as razões que atribui para ter interrompido o seu percurso escolar? 
(escolha as três mais fortes, indicando a 1ª, a 2ª e a 3ª) 
 

a. Desinteresse generalizado pelos estudos................................................................. 
b. Dificuldade em compreender algumas matérias, disciplinas ou áreas científicas ........... 
c. Maus resultados nas avaliações ............................................................................. 
d. Falta de disciplina para estudar.............................................................................. 
e. Falta de maturidade para encarar os estudos com seriedade ..................................... 
f. Questões Pessoais (falecimentos, problemas de saúde, serviço militar obrigatório, 

casamento, nascimento de filho(a), divórcio e outras) .............................................. 
g. Falta de estímulo por parte da família..................................................................... 
h. Dificuldade em efectuar as deslocações necessárias para a escola.............................. 
i. Sobrecarga de solicitações por parte da actividade profissional .................................. 
j. Falta de condições financeiras ............................................................................... 
k. Desejo de ser financeiramente independente...........................................................  
l. Vontade de ter uma experiência prática .................................................................. 
m. Estar cansado de estudar...................................................................................... 
n. Outra. Qual? ________________.......................................................................... 
o. NS/NR ................................................................................................................ 

 
 
 
II.II - No nível de ensino superior 
 

 
16 - Qual a média de ingresso? (1ª.vez) ___,___ NS/NR 

 
 
 

17 - Houve algum ano, no ensino superior, em que não obteve aprovação? 
 

 Sim Não (Passe à questão 20, p.f.)  NS/NR 
 
 
 

18 - Se sim, em quantos anos não obteve aprovação? 
 

 0 1 2-3 >3 NS/NR 
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19 - Quais as razões que atribui para não ter obtido aprovação ? 
(escolha as três mais fortes, indicando a 1ª, a 2ª e a 3ª) 
 

a. Desinteresse generalizado pelos estudos................................................................. 
b. Dificuldade em compreender algumas matérias, disciplinas ou áreas científicas ........... 
c. Maus resultados nas avaliações ............................................................................. 
d. Falta de disciplina para estudar.............................................................................. 
e. Falta de maturidade para encarar os estudos com seriedade ..................................... 
f. Questões Pessoais (falecimentos, problemas de saúde, serviço militar obrigatório, 

casamento, nascimento de filho(a), divórcio e outras) .............................................. 
g. Falta de estímulo por parte da família..................................................................... 
h. Dificuldade em efectuar as deslocações necessárias para a escola.............................. 
i. Sobrecarga de solicitações por parte da actividade profissional .................................. 
j. Outra. Qual? ________________.......................................................................... 
k. NS/NR ................................................................................................................ 
 

20 - Fez alguma interrupção, no seu percurso escolar, durante a frequência do ensino superior? 
 

 Sim Não (Passe à questão 23, p.f.)  NS/NR 
 
21 - Se sim, em quantos anos interrompeu o seu percurso escolar? 

 
 0 1 2-3 >3 NS/NR 
 

22 - Quais as razões que atribui para ter decidido interromper o seu percurso escolar, durante a 
frequência do ensino superior? (escolha as três mais fortes indicando a 1ª, a 2ª e a 3ª) 

 
a. Desinteresse generalizado pelos estudos................................................................. 
b. Dificuldade em compreender algumas matérias, disciplinas ou áreas científicas ........... 
c. Maus resultados nas avaliações ............................................................................. 
d. Falta de disciplina para estudar.............................................................................. 
e. Falta de maturidade para encarar os estudos com seriedade ..................................... 
f. Questões Pessoais (falecimentos, problemas de saúde, serviço militar obrigatório, 

casamento, nascimento de filho(a), divórcio e outras) .............................................. 
g. Falta de estímulo por parte da família..................................................................... 
h. Dificuldade em efectuar as deslocações necessárias para a escola.............................. 
i. Sobrecarga de solicitações por parte da actividade profissional .................................. 
j. Falta de condições financeiras ............................................................................... 
k. Desejo de ser financeiramente independente...........................................................  
l. Vontade de ter uma experiência prática .................................................................. 
m. Estar cansado de estudar...................................................................................... 
n. Não existir o C.E.S.E. correspondente ao Bacharelato concluído................................. 
o. Outra. Qual? ________________.......................................................................... 
p. NS/NR ................................................................................................................ 

 
23 - Quais as razões que o(a) motivaram a frequentar um Curso superior? 
(escolha as três mais fortes, indicando a 1ª, a 2ª e a 3ª) 
 

a. Vir a trabalhar naquilo que gosta ........................................................................... 
b. Conseguir obter emprego mais facilmente............................................................... 
c. Progredir na carreira ............................................................................................ 
d. Mudar para uma área de actividade mais atractiva................................................... 
e. Aumentar o nível de conhecimentos ....................................................................... 
f. Estar ocupado enquanto não conseguisse colocação no mercado de trabalho............... 
g. Sentir maior segurança no desempenho das suas funções......................................... 
h. Sentir-se mais protegido face à eventual necessidade da sua empresa vir a reduzir 

Pessoal ............................................................................................................... 
i. Corresponder a um desejo dos seus pais................................................................. 
j. Fazer o que a maior parte dos seus amigos fazem ................................................... 
k. Ter uma licenciatura............................................................................................. 
l. Outra. Qual? ________________ ......................................................................... 
m. NS/NR ................................................................................................................ 

 
24 - Qual(is) foi(ram) a(s) sua(s) prioridade(s) quando se candidatou, pela 1ª.vez, ao ensino superior? 

a. Público (Universidades) ........................................................................................ 
b. Público (Politécnico) ............................................................................................. 
c. Particular ou Cooperativo (Universidades) ............................................................... 
d. Particular ou Cooperativo (Politécnico) 

d.1 Esta Escola .................................................................................................... 
d.2 Outro(s) ........................................................................................................ 

e. Concordatário (Universidade Católica) .................................................................... 
f. NS/NR ................................................................................................................ 
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25 - No ano em que ingressou, pela 1ª. vez no ensino superior, candidatou-se a mais algum 
estabelecimento de ensino superior? 
 

a. À Escola e outras ................................................................................................. 
b. Só outras............................................................................................................ 
c. Só à Escola (passe à questão 27, p.f.) ..................................................................... 
d. NS/NR ................................................................................................................ 

 
26 - E de que natureza era(m) o(s) estabelecimento(s) a que se candidatou? 

 
a. Universitário........................................................................................................ 
b. Politécnico........................................................................................................... 
c. Candidatei-me a estabelecimento(s) de natureza universitária e de natureza 

Politécnica........................................................................................................... 
d. NS/NR ................................................................................................................ 

 
 
II.III.I - No ensino superior e especificamente no Instituto 
 

27 - Qual(is) o(s) Curso(s) em que se diplomou? 
       (Identificar o Bacharelato e C.E.S.E. ou 1º ciclo e 2º ciclo de licenciatura bietápica concluídas) 

 
27.1 
a. Curso Superior de Gestão das PME´s.................................................................... 
b. Curso Superior de Gestão Comercial e Contabilidade .............................................. 
c. Curso Superior de Marketing e Publicidade ............................................................ 
d. Curso Superior de Relações Públicas..................................................................... 
e. Curso Superior de Informática de Gestão .............................................................. 
f. Curso Superior de Engenharia da Produção e Manutenção Industrial......................... 

27.2 
a. C.E.S.E. em Gestão Industrial.............................................................................. 
b. C.E.S.E. em Contabilidade e Ciências da Administração .......................................... 
c. C.E.S.E. em Marketing e Relações Públicas Internacionais ....................................... 

27.3 
a. Bacharelato em Gestão de Empresas .................................................................... 
b. Bacharelato em Contabilidade.............................................................................. 
c. Bacharelato em Marketing e Relações Públicas....................................................... 
d. Bacharelato em Informática de Gestão ................................................................. 

27.4 
a. Licenciatura Bietápica em Gestão de Empresas ...................................................... 
b. Licenciatura Bietápica em Contabilidade................................................................ 
c. Licenciatura Bietápica em Marketing e Relações Públicas......................................... 
d. Licenciatura Bietápica em Informática de Gestão ................................................... 

 
28 - Qual o ano lectivo de conclusão? (último grau obtido) _______/________ 

 
29 - Quais as motivações que o(a) levaram a frequentar um Curso nesta Escola?  
       (escolha as três mais fortes, indicando a 1ª, a 2ª e a 3ª) 
 

a. O facto de imaginar que teria acesso a um diploma por via de um ensino mais fácil ..... 
b. O facto de imaginar que teria acesso a um diploma por via de um ensino de carácter 

mais teórico ........................................................................................................ 
c. O facto de imaginar que teria acesso a um diploma por via de um ensino de carácter 

mais teórico-prático ............................................................................................. 
d. O facto de imaginar que teria acesso a um diploma por via de um ensino de carácter 

mais prático ........................................................................................................ 
e. O facto de imaginar que teria acesso a um ensino com uma forte ligação às empresas 
f. O facto de imaginar que teria acesso a um ensino que lhe permitiria mais facilidades  

na obtenção de emprego ...................................................................................... 
g. Grau de credibilidade da instituição ........................................................................ 
h. Leque de cursos professados ................................................................................. 
i. Disponibilizar o curso que pretendia ....................................................................... 
j. Localização do Instituto ........................................................................................ 
k. Ser-lhe financeiramente viável .............................................................................. 
l. Horários das aulas ............................................................................................... 
m. Opinião favorável por parte de conhecidos/amigos/familiares .................................... 
n. Ter conhecidos/amigos/familiares a frequentar o Instituto ........................................ 
o. Não ter ficado colocado nos cursos dos outros estabelecimentos de ensino que elegeu 

como prioridade................................................................................................... 
p. Experiências negativas noutros estabelecimentos de ensino ...................................... 
q. Outro. Qual? ________________ ......................................................................... 
r. NS/NR ................................................................................................................ 
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30 - Tinha a percepção, à data de candidatura nesta Escola, que o ensino que este deveria proporcionar 
deveria assumir, por natureza, um estilo/perfil específico? 

 
 Sim Não (Passe à questão 33, p.f.)  NS/NR 

 
 
31 - Quais as características que associava a esse estilo/perfil? 
        (escolha as três mais fortes, indicando a 1ª, a 2ª e a 3ª) 
 

a. Ensino mais fácil .................................................................................................. 
b. Ensino de carácter mais teórico ............................................................................. 
c. Ensino de carácter mais teórico-prático................................................................... 
d. Ensino de carácter mais prático ............................................................................. 
e. Ensino com forte ligação às empresas da região ...................................................... 
f. Outra. Qual? ________________ ......................................................................... 
g. NS/NR ................................................................................................................ 

 
 

32 - Considera que o ensino, no âmbito do Curso que concluiu, esteve adequado a esse estilo/perfil? 
 

 Sim Não NS/NR 
 
 
33 - Como classifica o grau de concretização das expectativas que nutria relativamente à Escola? 

 
(Nulo) (Fraco) (Aceitável) (Bom) (Muito 

Bom) 
(Excelente) (NS/NR) 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
34 - Que vantagens associa à circunstância de ter concluído um Curso superior? 
       (escolha as três mais fortes, indicando a 1ª, a 2ª e a 3ª) 
 

a. Satisfação consigo próprio por ter concretizado esse objectivo................................... 
b. Sente-se realizado pelo tipo de conhecimentos que o mesmo lhe proporcionou............ 
c. Sente-se mais seguro no desempenho das suas funções........................................... 
d. Acredita que o investimento que fez em aquisição e/ou actualização de conhecimentos 

lhe irá ser útil mais cedo ou mais tarde................................................................... 
e. O facto de ter sido promovido de categoria ............................................................. 
f. O facto de ter sido reclassificado quanto ao tipo de funções que exercia ..................... 
g. O facto de ter passado a auferir de um vencimento superior e/ou melhores condições 

de trabalho ......................................................................................................... 
h. Ter conseguido mudar para uma área de actividade mais atractiva para si .................. 
i. Ter conseguido mudar de emprego e, dessa forma, desempenhar outro tipo de 

funções mais atractivas para si .............................................................................. 
j. Ter conseguido mudar de emprego e, dessa forma, usufruir de um vencimento  

superior e/ou melhores condições de trabalho ......................................................... 
k. Ter conseguido mudar para uma outra entidade onde passou a exercer uma actividade 

mais atractiva para si ........................................................................................... 
l. Outra. Qual? ________________ ......................................................................... 
m. NS/NR ................................................................................................................ 

 
 

35 - Qual a sua opinião relativamente ao contributo que a Escola proporciona, designadamente, através 
dos conhecimentos e competências que promove nos seus alunos, para o desenvolvimento 
económico e social da região? 

 
(Nulo) (Fraco) (Aceitável) (Bom) (Muito 

Bom) 
(Excelente) (NS/NR) 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
III - SITUAÇÃO PROFISSIONAL 
 
III.I - Imediatamente anterior à conclusão do Curso: 
 
 

36 - Com que estatuto se encontrava antes de concluir o seu Curso? 
 

a. Não teve acesso a qualquer experiência profissional (Passe à questão 48, p.f.) ........... 
b. Realizou estágio (curricular, profissional, outro)..................................................... 
c. Estudava e trabalhava em simultâneo................................................................... 
d. NS/NR .............................................................................................................. 
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37 - Em que regime exercia a sua actividade/função profissional antes de concluir o seu Curso? 
 

a. Tempo integral (dias úteis completos) .................................................................. 
b. Tempo parcial (uma parte do dia/alguns dias da semana) ....................................... 
c. NS/NR .............................................................................................................. 

 
 
38 - Com que tipo de relação contratual se encontrava antes de concluir o seu Curso? 
 

a. Trabalhador por conta própria ............................................................................. 
b. Trabalhador por conta de outrem ......................................................................... 
c. Outra. Qual? _______________ ......................................................................... 
d. NS/NR .............................................................................................................. 

 
 

39 - Qual o tipo de contrato que caracterizava a sua relação de trabalho antes de concluir o seu Curso? 
 

a. Contrato de trabalho sem termo .......................................................................... 
b. Contrato individual de trabalho com termo (a prazo) .............................................. 
c. Contrato de prestação de serviços (recibos verdes ou semelhante) .......................... 
d. Situações de trabalho pontuais e ocasionais .......................................................... 
e. Outra. Qual? _______________ ......................................................................... 
f. NS/NR .............................................................................................................. 

 
 

40 - Que tipo de funções exercia antes de concluir o seu Curso? 
(Responder somente no caso de ter estado integrado(a) numa empresa ou outro tipo de entidade com 

estruturas organizacionais do tipo empresarial) 
 

a. Operacionais ..................................................................................................... 
b. Administrativas.................................................................................................. 
c. Chefia intermédia............................................................................................... 
d. Técnicas de nível intermédio................................................................................ 
e. Técnicas de nível superior ................................................................................... 
f. Direcção ........................................................................................................... 
g. Administração.................................................................................................... 
h. Outra. Qual? _______________ ......................................................................... 
i. NS/NR .............................................................................................................. 

 
 

41 - Qual o vencimento líquido/subsídio que auferia, mensalmente, antes de concluir o seu Curso? 
 

a. Nenhum............................................................................................................ 
b. ≤ 500 € ............................................................................................................ 
c. 505 - 750 €....................................................................................................... 
d. 755 - 1250 € ..................................................................................................... 
e. 1255 - 1750 € ................................................................................................... 
f. 1755 - 2250 € ................................................................................................... 
g. 2255 - 2750 € ................................................................................................... 
h. ≥ 2755 € .......................................................................................................... 
i. NS/NR .............................................................................................................. 

 
 
42 - Como classifica o seu grau de satisfação com a profissão exercida antes de concluir o Curso? 
 

(Nulo) (Fraco) (Aceitável) (Bom) (Muito 
Bom) 

(Excelente) (NS/NR) 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

43 - Como considera o grau de adequação entre o tipo de actividade exercida antes de concluir o Curso 
e a área científica do mesmo? 

 
(Nulo) (Fraco) (Aceitável) (Bom) (Muito 

Bom) 
(Excelente) (NS/NR) 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
44 - Sentiu que a entidade empregadora/acolhedora valorizava o seu investimento em educação, ou 

seja, reconhecia importância ao facto de estar a frequentar um Curso de ensino superior? 
 

 Sim Não (Passe à questão 46, p.f.)  NS/NR 
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45 - Se respondeu sim, tente identificar de que forma é que a entidade expressava esse 
reconhecimento (escolha as três mais fortes, indicando a 1ª, a 2ª e a 3ª): 

 
a. Solicitavam-lhe opinião sobre matérias relacionadas com a área científica do curso...... 

que frequentava .................................................................................................. 
b. Solicitavam-lhe opinião sobre matérias relacionadas com a função que desempenhava. 
c. Acataram algumas das sugestões que emitiu com vista à melhoria dos resultados no 

âmbito comercial ................................................................................................. 
d. Acataram algumas das sugestões que emitiu com vista à melhoria dos resultados no 

âmbito financeiro ................................................................................................. 
e. Acataram algumas das sugestões que emitiu com vista à melhoria dos resultados no 

âmbito da produção ............................................................................................. 
f. Acataram algumas das sugestões que emitiu com vista à melhoria dos resultados no 

âmbito da organização do trabalho......................................................................... 
g. Acataram algumas das sugestões que emitiu com vista à melhoria dos resultados no 

âmbito do ambiente de trabalho ............................................................................ 
h. Proporcionaram-lhe melhoria de condições no que respeita ao seu espaço físico de 

trabalho.............................................................................................................. 
i. Atribuíram-lhe funções mais prestigiantes............................................................... 
j. Atribuíram-lhe condições de trabalho mais aliciantes(vencimento, categoria, horário) 
k. Outra. Qual? ________________ ......................................................................... 
l. NS/NR ................................................................................................................ 

 
 
III.I.I - Caracterização da entidade empregadora/acolhedora anterior à conclusão do curso 
 

46 - Qual o sector de actividade da entidade empregadora/acolhedora em que exercia funções ou 
desempenhava uma actividade antes da conclusão do Curso? 

 
a. Agricultura, Silvicultura e Pescas.......................................................................... 
b. Indústrias Extractivas ......................................................................................... 
c. Indústrias Transformadoras................................................................................. 
d. Electricidade, Gás e Água.................................................................................... 
e. Construção e Obras Públicas................................................................................ 
f. Comércio por Grosso e a Retalho ......................................................................... 
g. Restauração (Restaurantes, Hotéis ou similares).................................................... 
h. Transportes e Armazenagens de Produtos ............................................................. 
i. Comunicações e Informação (criação, circulação, armazenagem e aplicação de 

Informação)...................................................................................................... 
j. Banca e Seguros ................................................................................................ 
k. Intermediários (prestação de serviços a empresas) ................................................ 
l. Serviços Públicos e Privados ................................................................................ 
m. Ensino .............................................................................................................. 
n. Outra. Qual? _______________ ......................................................................... 
o. NS/NR .............................................................................................................. 

 
47 - Qual o Concelho em que se situa a entidade empregadora/acolhedora em que exercia funções ou 

desempenhava uma actividade antes da conclusão do Curso? 
 

a. Santa Maria da Feira .......................................................................................... 
b. S. João da Madeira............................................................................................. 
c. Oliveira de Azeméis............................................................................................ 
d. Vale de Cambra ................................................................................................. 
e. Arouca.............................................................................................................. 
f. Vila Nova de Gaia............................................................................................... 
g. Espinho ............................................................................................................ 
h. Ovar................................................................................................................. 
i. Porto ................................................................................................................ 
j. Outro. Qual? _______________ ......................................................................... 
k. NS/NR .............................................................................................................. 

 
 
48 – Na sua opinião qual o grau do contributo do seu trabalho antes de concluir o curso para a 

modernização/desenvolvimento da entidade empregadora/acolhedora? 
 

(Nulo) (Fraco) (Aceitável) (Bom) (Muito 
Bom) 

(Excelente) (NS/NR) 

1 2 3 4 5 6 7 
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III.II - Situação profissional actual: 
 

49 - Com que estatuto se encontra? 
 

a. Desempregado à procura do 1º Emprego há mais de um ano .................................. 
b. Desempregado à procura do 1º Emprego há mais de 6 meses ................................. 
c. Desempregado à procura do 1º Emprego .............................................................. 
(se a sua resposta coube em alguma destas opções, o seu questionário terminou. 
Muito obrigado pela colaboração). 
d. Desempregado há mais de um ano....................................................................... 
e. Desempregado há mais de seis meses .................................................................. 
f. Desempregado .................................................................................................. 
g. Inactivo (não procura emprego)........................................................................... 
(se a sua resposta coube em alguma destas opções, passe à questão 61 p.f.). 

h. A realizar estágio não remunerado ....................................................................... 
i. A realizar estágio remunerado ............................................................................. 
j. A exercer profissão ............................................................................................ 
k. A exercer profissão e a frequentar curso conducente a grau académico .................... 
l. A exercer profissão e a frequentar acção/curso de formação contínua....................... 
m. NS/NR .............................................................................................................. 

 
50 - Em que regime exerce a sua actividade/função profissional? 
 

a. Tempo integral (dias úteis completos) .................................................................. 
b. Tempo parcial (uma parte do dia/alguns dias da semana) ....................................... 
c. NS/NR .............................................................................................................. 

 
51 - Com que tipo de relação contratual se encontra? 
 

a. Trabalhador por conta própria ............................................................................. 
b. Trabalhador por conta de outrem ......................................................................... 
c. Outra. Qual? _______________ ......................................................................... 
d. NS/NR .............................................................................................................. 

 
52 - Qual o tipo de contrato que caracteriza a sua relação de trabalho? 
 

a. Contrato de trabalho sem termo .......................................................................... 
b. Contrato individual de trabalho com termo (a prazo) .............................................. 
c. Contrato de prestação de serviços (recibos verdes ou semelhante) .......................... 
d. Situações de trabalho pontuais e ocasionais .......................................................... 
e. Outra. Qual? _______________ ......................................................................... 
f. NS/NR .............................................................................................................. 

 
53 - Que tipo de funções exerce? 

(Responder somente no caso de se encontrar integrado(a) numa empresa ou outro tipo de 
entidade com estruturas organizacionais do tipo empresarial) 
 
a. Operacionais ..................................................................................................... 
b. Administrativas.................................................................................................. 
c. Chefia intermédia............................................................................................... 
d. Técnicas de nível intermédio................................................................................ 
e. Técnicas de nível superior ................................................................................... 
f. Direcção ........................................................................................................... 
g. Administração.................................................................................................... 
h. Outra. Qual? _______________ ......................................................................... 
i. NS/NR .............................................................................................................. 

 
54 - Qual o vencimento líquido/subsídio que aufere, mensalmente? 
 

a. Nenhum............................................................................................................ 
b. ≤ 500 € ............................................................................................................ 
c. 505 - 750 €....................................................................................................... 
d. 755 - 1250 € ..................................................................................................... 
e. 1255 - 1750 € ................................................................................................... 
f. 1755 - 2250 € ................................................................................................... 
g. 2255 - 2750 € ................................................................................................... 
h. ≥ 2755 € .......................................................................................................... 
i. NS/NR .............................................................................................................. 
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III.II.I - Caracterização da entidade empregadora/colocadora actual 
           (Se a entidade empregadora/colocadora for a mesma que a imediatamente anterior à conclusão do 

curso, passe à questão 57, p.f.) 
 

55 - Qual o sector de actividade da entidade empregadora/acolhedora em que exerce funções ou 
desempenha uma actividade? 

 
a. Agricultura, Silvicultura e Pescas.......................................................................... 
b. Indústrias Extractivas ......................................................................................... 
c. Indústrias Transformadoras................................................................................. 
d. Electricidade, Gás e Água.................................................................................... 
e. Construção e Obras Públicas................................................................................ 
f. Comércio por Grosso e a Retalho.......................................................................... 
g. Restauração (Restaurantes, Hotéis ou similares).................................................... 
h. Transportes e Armazenagens de Produtos ............................................................. 
i. Comunicações e Informação (criação, circulação, armazenagem e aplicação de 

Informação)...................................................................................................... 
j. Banca e Seguros ................................................................................................ 
k. Intermediários (prestação de serviços a empresas) ................................................ 
l. Serviços Públicos e Privados ................................................................................ 
m. Ensino .............................................................................................................. 
n. Outra. Qual? _______________ ......................................................................... 
o. NS/NR .............................................................................................................. 

 
56 - Qual o Concelho em que se situa a entidade empregadora/acolhedora em que exerce funções ou 

desempenha uma actividade? 
 

a. Santa Maria da Feira .......................................................................................... 
b. S. João da Madeira............................................................................................. 
c. Oliveira de Azeméis............................................................................................ 
d. Vale de Cambra ................................................................................................. 
e. Arouca.............................................................................................................. 
f. Vila Nova de Gaia............................................................................................... 
g. Espinho ............................................................................................................ 
h. Ovar................................................................................................................. 
i. Porto ................................................................................................................ 
j. Outro. Qual? _______________ ......................................................................... 
k. NS/NR .............................................................................................................. 

 
III.III - Aspectos diversos relacionados com a experiência profissional  
 

57 - Como classifica o seu grau de satisfação com a profissão que exerce? 
 

(Nulo) (Fraco) (Aceitável) (Bom) (Muito 
Bom) 

(Excelente) (NS/NR) 

1 2 3 4 5 6 7 
 

58 - Como considera o grau de adequação entre o tipo de actividade que desempenha e a área 
científica do Curso superior concluído? 

 
(Nulo) (Fraco) (Aceitável) (Bom) (Muito 

Bom) 
(Excelente) (NS/NR) 

1 2 3 4 5 6 7 
 

59 - Na sua opinião qual o grau do contributo do seu trabalho para a modernização/desenvolvimento da 
entidade empregadora/acolhedora? 

 
(Nulo) (Fraco) (Aceitável) (Bom) (Muito 

Bom) 
(Excelente) (NS/NR) 

1 2 3 4 5 6 7 
 
60 – Se é de opinião que o seu contributo é igual ou superior a aceitável, em que domínio considera 

que esse contributo se faz sentir mais? 
 

a. Produtivo .......................................................................................................... 
b. Comercial.......................................................................................................... 
c. Financeiro ......................................................................................................... 
d. Organizacional ................................................................................................... 
e. Estratégico........................................................................................................ 
f. Outra. Qual? _______________ ......................................................................... 
g. NS/NR .............................................................................................................. 
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61 - Quantas experiências profissionais teve até à data? (considere para a contagem a actual e os 
estágios realizados)  

 
 0 1 2 3 4 5 >5 
 
 

62 - Face à sua experiência profissional e à realidade do Curso que conhece, que tipo de mudança 
introduziria, no ensino recebido no Instituto, para que se viesse a verificar um maior ajustamento 
entre a formação recebida e os conhecimentos/competências mais necessárias para o exercício de 
uma actividade/profissão? (escolha as três mais fortes, indicando a 1ª, a 2ª e a 3ª): 

 
a. Aulas mais práticas ............................................................................................ 
b. Disciplinas/conteúdos mais de acordo com a realidade empresarial .......................... 
c. Acesso mais regular às ferramentas de trabalho .................................................... 
d. Aumento do número de trabalhos práticos ............................................................ 
e. Mais contactos com as empresas ......................................................................... 
f. Mais trabalho em equipa ..................................................................................... 
g. Maior incentivo ao espírito de iniciativa ................................................................. 
h. Maior promoção da autonomia pessoa .................................................................. 
i. Desenvolvimento da capacidade de comunicação ................................................... 
j. Uma relação de ensino-aprendizagem mais interactiva entre professor e aluno.......... 
k. Maior interdisciplinaridade................................................................................... 
l. Nenhuma em especial......................................................................................... 
m. Outra. Qual? _______________ ......................................................................... 
n. NS/NR .............................................................................................................. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O seu questionário terminou. MUITO OBRIGADO. 
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ANEXO 7 
(CAPÍTULO V) 

 
INQUÉRITO AOS PROFESSORES 

 
 
O presente questionário é anónimo e perspectiva a recolha de informações que possibilitem um estudo 

sobre a imagem e contributo da Escola para o desenvolvimento económico-social da região em que se 

insere. Agradecemos que responda atentamente, lendo o conjunto completo de respostas possíveis para 

cada questão, e com toda a sinceridade. Muito Obrigado.  

 
 
 
I - IDENTIFICAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA 
 
I.I - Dados pessoais: 
       (Assinale com um (x), os atributos que se identificam consigo) 
 
 

1 - Sexo: Feminino Masculino 
 
 
2 - Idade: ______anos 
 
 
3 - Estado Civil: Solteiro  Casado/União de facto 
 
 Divorciado/Separado de facto Viúvo  

 
 
4 – Residência: 

 Anterior à frequência do curso Actual 

a. Santa Maria da Feira .....................................................  ............................. 
b. S. João da Madeira........................................................  ............................. 
c. Oliveira de Azeméis....................................................... ............................. 
d. Vale de Cambra ............................................................  ............................. 
e. Arouca.........................................................................  ............................. 
f. Vila Nova de Gaia ......................................................... ............................. 
g. Espinho ....................................................................... ............................. 
h. Ovar............................................................................ ............................. 
i. Porto ...........................................................................  ............................. 
j. Outro (identificar) ____________ ..................................  ............................. 
k. NS/NR .........................................................................  ............................. 

 
 
I.II - Dados familiares 

(Assinale com um (x) os atributos que se identificam com o seu pai, mãe e cônjuge/companheiro(a)) 
 

5 - Grau de instrução: 
 Pai Mãe Cônjuge 
 (5.1) (5.2) (5.3) 

a. Não sabe ler nem escrever.......................................................  ......... ..........
b. Ensino Básico Primário (incompleto)..........................................  ......... ..........
c. Ensino Básico Primário (antiga 4ª.classe)...................................  ......... ..........
d. Ensino Básico Preparatório (antigo 2º ano) ................................  ......... ..........
e. Ensino Básico (antigo 5º ano liceal ou técnico) ...........................  ......... ..........
f. Ensino secundário ou equivalente (antigo 7º ano) .......................  ......... ..........
g. Antigo ensino médio e actual superior politécnico(bacharelato).....  ......... ..........
h. Ensino Superior (licenciatura)...................................................  ......... ..........
i. Mestrado/ Doutoramento .........................................................  ......... ..........
j. NS/NR ...................................................................................  ......... ..........
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6 - Actividade profissional: 
 Pai Mãe Cônjuge 
 (6.1) (6.2) (6.3) 

a. Dirigentes superiores do Estado e de organismos públicos ...........  ......... ..........
b. Empresários, administradores e dirigentes de empresas com 10   

10 ou mais trabalhadores.........................................................  ......... ..........
c. Empresários e gerentes de empresas com menos de 10   

trabalhadores .........................................................................  ......... ..........
d. Profissões liberais ...................................................................  ......... ..........
e. Quadros técnicos superiores dos sectores público e privado..........  ......... ..........
f. Quadros técnicos intermédios dos sectores público e privado........  ......... ..........
g. Professores ............................................................................  ......... ..........
h. Trabalhadores por conta própria no comércio, serviços e   

actividades industriais .............................................................  ......... ..........
i. Agricultores e pescadores independentes ...................................  ......... ..........
j. Empregados de escritório do comércio e serviços ........................  ......... ..........
k. Operários...............................................................................  ......... ..........
l. Assalariados indiferenciados dos serviços públicos e   

domésticos.............................................................................  ......... ..........
m. Assalariados agrícolas e das empresas.......................................  ......... ..........
n. Doméstica..............................................................................  ......... ..........
o. Reformado .............................................................................  ......... ..........
p. Desempregado .......................................................................  ......... ..........
q. Outra situação........................................................................  ......... ..........
r. NS/NR ...................................................................................  ......... ..........

 
 
II - Percurso escolar do(a) Professor(a) 
 

7 – Grau de instrução: 
 

a. Bacharelato......................................................................................................... 
b. Licenciatura ........................................................................................................ 
c. Mestrado ............................................................................................................ 
d. Doutoramento ..................................................................................................... 

 
 
 
II.I - Dados relativos ao bacharelato ou licenciatura 
(Responder em função do grau mais elevado que tiver obtido, entre estes dois) 

 
8 - Qual a natureza do estabelecimento de ensino em que concluiu o seu bacharelato ou licenciatura? 

 
 Público Particular/Cooperativo Concordatário NS/NR 
 

 
9 - Qual o tipo/perfil formativo do estabelecimento de ensino em que concluiu o seu bacharelato ou 

licenciatura? 
 
 Universitário Politécnico NS/NR  
 

 
10 – Em que área científica se inclui o bacharelato ou licenciatura concluída? 
 

a. Ciências Empresariais ........................................................................................... 
b. Ciências da Comunicação ...................................................................................... 
c. Tecnológico ......................................................................................................... 
d. Outro. Qual? _______________ .......................................................................... 
e. NS/NR ................................................................................................................ 

 
 

11 - Quantos anos despendeu com cada ano do bacharelato/licenciatura concluída? 
 

Ano de frequência N.º de anos de frequência 
 

a. 1º ano.......................................................................................................... 
b. 2º ano.......................................................................................................... 
c. 3º ano.......................................................................................................... 
d. 4º ano.......................................................................................................... 
e. 5º ano.......................................................................................................... 
f. NS/NR.......................................................................................................... 
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II.II - Dados relativos ao último grau obtido 
         (Se o último grau obtido tiver sido o bacharelato ou licenciatura passe à questão 16, p.f.) 
 

 
12 - Qual a natureza do estabelecimento de ensino em que concluiu o seu grau académico mais 

elevado?   
 
 Público Particular/Cooperativo Concordatário NS/NR 
 

 
13 - Qual o tipo/perfil formativo do estabelecimento de ensino em que concluiu o seu grau académico 

mais elevado?   
 
 Universitário Politécnico (em associação com uma universidade) NS/NR  
 

 
14 - Em que área científica se inclui o seu grau académico mais elevado? 
 

a. Ciências Empresariais ......................................................................................... 
b. Ciências da Comunicação .................................................................................... 
c. Tecnológico ....................................................................................................... 
d. Outro. Qual? ______________ .......................................................................... 
e. NS/NR .............................................................................................................. 

 
 

15 - Quantos anos despendeu para a conclusão do seu grau académico mais elevado?  
 
 <3 3 4 5 >5 NS/NR 

 
 
II.III - Relação com a Escola 
 

16 - Candidatou-se a leccionar em mais algum estabelecimento de ensino superior no ano em que 
ingressou nesta Escola? 

 
 Sim Não (Passe à questão 19, p.f.) 
 

 
17 - De que tipo/ perfil formativo era(m) o(s) estabelecimento(s) de ensino superior a que se 

candidatou no ano em que ingressou nesta Escola? 
 
 Universitário Politécnico NS/NR 
 
 

18 - Imagine que era aceite por todas as instituições a que se candidatou, para o exercício da 
actividade docente, e que só poderia optar por uma delas, que prioridade atribuiria à Escola para o 
efeito?  

 
a. 1ª .................................................................................................................... 
b. 2ª .................................................................................................................... 
c. 3ª .................................................................................................................... 
d. Outro. Qual? ______________ .......................................................................... 
e. NS/NR .............................................................................................................. 

 
 
19 - Conhecia à data em que se disponibilizou para leccionar nesta escola o tipo/perfil formativo que lhe 

cabia, por natureza, ministrar? 
 
 Sim Não (Passe à questão 22, p.f.) 
 

 
20 - Identifique as características que associava a esse tipo/perfil formativo? 
        (escolha as três mais fortes, indicando a 1ª, a 2ª e a 3ª) 
 

a. Ensino mais fácil .................................................................................................. 
b. Ensino de carácter mais teórico ............................................................................. 
c. Ensino de carácter mais teórico-prático................................................................... 
d. Ensino de carácter mais prático ............................................................................. 
e. Ensino com forte ligação às empresas da região ...................................................... 
f. Outra. Qual? ________________ ......................................................................... 
g. NS/NR ................................................................................................................ 
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21 - Considera que o ensino, no âmbito do(s) Curso(s) em que ministra, se encontra adequado a esse 
tipo/perfil formativo? 

 
 Sim Não NS/NR 
 
 
22 - Qual a sua percepção relativamente ao grau de adequação do ensino professado no Instituto e as 

necessidades práticas decorrentes do exercício de uma actividade/profissão? 
 

(Nulo) (Fraco) (Aceitável) (Bom) (Muito 
Bom) 

(Excelente) (NS/NR) 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
23 - Quais as razões que o(a) motivaram a escolher a Escola para leccionar? 
        (escolha as três mais fortes, indicando a 1ª, a 2ª e a 3ª) 
 

a. Ensino mais fácil .................................................................................................. 
b. Ensino de carácter mais teórico ............................................................................. 
c. Ensino de carácter mais teórico-prático................................................................... 
d. Ensino de carácter mais prático ............................................................................. 
e. Ensino com uma forte ligação às empresas ............................................................. 
f. Grau de credibilidade da instituição ........................................................................ 
g. Leque de cursos professados ................................................................................. 
h. Disponibilizar um curso(s) afim(ns) à sua área de formação ...................................... 
i. Disponibilizar um curso(s) afim(ns) à sua área de intervenção profissional.................. 
j. Localização ......................................................................................................... 
k. Questões financeiras ............................................................................................ 
l. Horários das aulas compatíveis com as suas disponibilidades..................................... 
m. Opinião favorável por parte de conhecidos/amigos ................................................... 
n. Ter amigos/familiares a trabalhar na instituição ....................................................... 
o. De entre as instituições a que se candidatou, para leccionar, foi aquela que solicitou 

os seus serviços................................................................................................... 
p. Outro. Qual? ________________ ......................................................................... 
q. NS/NR ................................................................................................................ 

 
 

24 - Qual o grau de concretização das suas expectativas relativamente à Escola? 
 

(Nulo) (Fraco) (Aceitável) (Bom) (Muito 
Bom) 

(Excelente) (NS/NR) 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
25 - Face à sua experiência, enquanto docente, que tipo de mudança introduziria para que se viesse a 

verificar um maior ajustamento entre a formação recebida e os conhecimentos/competências mais 
necessárias para o exercício de uma actividade/profissão? (escolha as três mais fortes, indicando 
a 1ª, a 2ª e a 3ª) 

 
a. Aulas mais práticas ............................................................................................ 
b. Leccionação de disciplinas distintas e/ou conteúdos distintos ................................... 
c. Mais trabalho em equipa ..................................................................................... 
d. Maior incentivo ao espírito de iniciativa ................................................................. 
e. Maior promoção da autonomia pessoal ................................................................. 
f. Uma relação de ensino-aprendizagem mais interactiva entre professores e alunos ..... 
g. Maior interdisciplinaridade................................................................................... 
h. Acesso mais regular às ferramentas de trabalho .................................................... 
i. Outro. Qual? _______________ ......................................................................... 
j. NS/NR .............................................................................................................. 

 
 
26 - Qual a sua opinião relativamente ao contributo que esta Escola oferece, designadamente, através 

dos conhecimentos e competências que promove nos seus alunos, para o desenvolvimento 
económico e social da região? 

 
(Nulo) (Fraco) (Aceitável) (Bom) (Muito 

Bom) 
(Excelente) (NS/NR) 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

 
 

O seu questionário terminou. MUITO OBRIGADO. 
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ANEXO 8 
(CAPÍTULO V) 

INQUÉRITO ÀS ENTIDADES EMPREGADORAS/ACOLHEDORAS 
 
 
 
O presente questionário é anónimo e perspectiva a recolha de informações que possibilitem um estudo 

sobre a imagem e contributo da Escola para o desenvolvimento económico-social da região em que se 

insere. Agradecemos que responda atentamente, lendo o conjunto completo de respostas possíveis para 

cada questão, e com toda a sinceridade. Muito Obrigado.  

 
 
I - Identificação da entidade 
(Assinale com um (x) as respostas adequadas) 
 

1 - Ano da Constituição: 
 

a. Anterior a 1900 ................................................................................................... 
b. Entre 1901 e 1950 ............................................................................................... 
c. Entre 1951 e 2000 ............................................................................................... 
d. Posterior a 2000 .................................................................................................. 

 
2 - Sector de actividade: 
 

a. Agricultura, Silvicultura e Pescas............................................................................ 
b. Indústrias Extractivas........................................................................................... 
c. Indústrias Transformadoras................................................................................... 
d. Electricidade, Gás e Água...................................................................................... 
e. Construção e Obras Públicas.................................................................................. 
f. Comércio por Grosso e a Retalho ........................................................................... 
g. Restauração (Restaurantes, Hotéis ou similares)...................................................... 
h. Transportes e Armazenagens de Produtos ............................................................... 
i. Comunicações e Informação (criação, circulação, armazenagem e aplicação de 

Informação) ........................................................................................................ 
j. Banca e Seguros.................................................................................................. 
k. Intermediários (prestação de serviços a empresas) .................................................. 
l. Serviços Públicos e Privados.................................................................................. 
m. Ensino ................................................................................................................ 
n. Outra. Qual? ________________ ......................................................................... 
o. NS/NR ................................................................................................................ 

 
3 - Natureza:  
 

a. Pública ............................................................................................................... 
b. Privada ............................................................................................................... 

 
4 - Regime jurídico: 
 

a. Empresa em nome individual................................................................................. 
b. Sociedade por quotas ........................................................................................... 
c. Sociedade anónima .............................................................................................. 
d. Administração pública........................................................................................... 
e. Outra. Qual? ________________ ......................................................................... 
f. NS/NR ................................................................................................................ 

 
5 - Concelho em que se encontra sediada: 
 

a. Santa Maria da Feira ............................................................................................ 
b. S. João da Madeira............................................................................................... 
c. Oliveira de Azeméis.............................................................................................. 
d. Vale de Cambra ................................................................................................... 
e. Arouca................................................................................................................ 
f. Vila Nova de Gaia ................................................................................................ 
g. Espinho .............................................................................................................. 
h. Ovar................................................................................................................... 
i. Porto .................................................................................................................. 
j. Outro. Qual? ________________ ......................................................................... 
k. NS/NR ................................................................................................................ 
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6 - Número de trabalhadores que emprega/acolhe: 
 

a. De 1 a 4 trabalhadores ....................................................................................... 
b. De 5 a 9 trabalhadores ....................................................................................... 
c. De 10 a 19 trabalhadores.................................................................................... 
d. De 20 a 49 trabalhadores.................................................................................... 
e. De 50 a 99 trabalhadores.................................................................................... 
f. De 100 a 249 trabalhadores ................................................................................ 
g. De 250 a 449 trabalhadores ................................................................................ 
h. > 500 trabalhadores........................................................................................... 

 
7 - Níveis de internacionalização: 
 

a. Península Ibérica................................................................................................ 
b. Europa Central................................................................................................... 
c. Norte da Europa................................................................................................. 
d. Europa de Leste................................................................................................. 
e. África ............................................................................................................... 
f. América ............................................................................................................ 
g. Outro. Qual? _______________ ......................................................................... 

 
 
II - Imagem da Escola 
(Assinale com um (x) as respostas adequadas) 
 

8 - Conhece a natureza (perfil/vocação) do ensino ministrado pela Escola? 
 

 Sim Não NS/NR 
 
9 - Quais as razões que o(a) motivaram a aceitar como trabalhador(a)/estagiário(a) um(a) 

diplomado(a) desta Escola? 
 

a. A relação de trabalho é anterior à frequência/conclusão do curso ............................. 
b. Uma relação de estágio bem sucedida a preceder a relação de trabalho.................... 
c. Perfil de formação do ensino recebido................................................................... 
d. Grau de credibilidade da instituição de ensino........................................................ 
e. Coincidência entre as necessidades dessa instituição e as habilitações do(a) 

diplomado(a) .................................................................................................... 
f. Era o(a) candidato(a) mais habilitado(a) que concorreu ao lugar.............................. 
g. Foi aquele(a) que aceitou as condições oferecidas.................................................. 
h. Ser familiar, amigo(a) ou conhecido(a) de pessoas que se relacionavam com a 

Entidade........................................................................................................... 
i. Residir nas proximidades .................................................................................... 
j. Outro. Qual? _______________ ......................................................................... 
k. NS/NR .............................................................................................................. 

 
10 - Face à sua experiência enquanto responsável hierárquico directo, de um(a) diplomado(a) pela 

Escola: 
 

10.1 - Qual a sua percepção relativamente ao grau de adequação do ensino professado na Escola e 
as necessidades práticas decorrentes do exercício de uma actividade/profissão? 

 
(Nulo) (Fraco) (Aceitável) (Bom) (Muito 

Bom) 
(Excelente) (NS/NR) 

1 2 3 4 5 6 7 
 

10.2 - Que tipo de mudança sugeriria para que se viesse a verificar um maior ajustamento entre a 
formação recebida e os conhecimentos/competências mais necessárias para o exercício de 
uma actividade/profissão? 

 
a. Aulas mais práticas ............................................................................................ 
b. Disciplinas/conteúdos distintos ............................................................................ 
c. Mais trabalho em equipa ..................................................................................... 
d. Maior incentivo ao espírito de iniciativa ................................................................. 
e. Maior promoção da autonomia pessoal ................................................................. 
f. Desenvolvimento da capacidade de comunicação ................................................... 
g. Uma relação de ensino-aprendizagem mais interactiva entre professor e aluno.......... 
h. Maior interdisciplinaridade................................................................................... 
i. Acesso mais regular às ferramentas de trabalho .................................................... 
j. Nenhuma em especial......................................................................................... 
k. Outro. Qual? _______________ ......................................................................... 
l. NS/NR .............................................................................................................. 
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11 - Qual a sua opinião relativamente ao contributo que a Escola oferece, designadamente, através dos 
conhecimentos e competências que promove nos seus alunos(as), para o desenvolvimento 
económico e social da região em que a mesmo se insere? 

 
(Nulo) (Fraco) (Aceitável) (Bom) (Muito 

Bom) 
(Excelente) (NS/NR) 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
III - Opinião sobre o(a) diplomado(a) 
(Assinale com um (x) as respostas adequadas) 

 
12 - Que tipo de mais-valia reconhece no(a) seu(sua) trabalhador(a)/estagiário(a), diplomado(a) 

pela Escola, face a: 
 

12.1 - Colaboradores sem formação superior? 
 

a. Capacidade de trabalhar em equipa...................................................................... 
b. Capacidade de negociação/argumentação ............................................................. 
c. Capacidade de planeamento, coordenação e organização ........................................ 
d. Capacidade de liderança ..................................................................................... 
e. Capacidade de pensamento crítico........................................................................ 
f. Capacidade de síntese ........................................................................................ 
g. Capacidade de comunicação oral e escrita ............................................................. 
h. Capacidade de tomar decisões ............................................................................. 
i. Capacidade de assumir responsabilidades ............................................................. 
j. Conhecimentos sobre as organizações .................................................................. 
k. Outro. Qual? _______________ ......................................................................... 
l. NS/NR .............................................................................................................. 

 
12.2 - Colaboradores com formação superior com um perfil de formação universitário? 
 
a. Capacidade de trabalhar em equipa...................................................................... 
b. Capacidade de negociação/argumentação ............................................................. 
c. Capacidade de planeamento, coordenação e organização ........................................ 
d. Capacidade de liderança ..................................................................................... 
e. Capacidade de pensamento crítico........................................................................ 
f. Capacidade de síntese ........................................................................................ 
g. Capacidade de comunicação oral e escrita ............................................................. 
h. Capacidade de tomar decisões ............................................................................. 
i. Capacidade de assumir responsabilidades ............................................................. 
j. Conhecimentos sobre as organizações .................................................................. 
k. Outro. Qual? _______________ ......................................................................... 
l. NS/NR .............................................................................................................. 

 
 

13 - Qual o seu grau de satisfação com as mais-valias que o(a) diplomado(a) pela Escola apresenta? 
 

(Nulo) (Fraco) (Aceitável) (Bom) (Muito 
Bom) 

(Excelente) (NS/NR) 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
14 - Qual é, na sua opinião, o grau do contributo do(a) diplomado(a) para a 

modernização/desenvolvimento das empresas empregadoras/acolhedoras? 
 

(Nulo) (Fraco) (Aceitável) (Bom) (Muito 
Bom) 

(Excelente) (NS/NR) 

1 2 3 4 5 6 7 
 

14.1 - Se igual ou superior a aceitável, a que níveis? 
 
a. Produtivo ............................................................................................................ 
b. Comercial ........................................................................................................... 
c. Financeiro ........................................................................................................... 
d. Organizacional..................................................................................................... 
e. Estratégico.......................................................................................................... 
f. Outra. Qual? ________________ ......................................................................... 
g. NS/NR ................................................................................................................ 
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14.2 - Se inferior a aceitável identifique-nos, na sua opinião, quais as razões: 
 

a. Os contributos relativos à modernização/desenvolvimento provêm de níveis 
hierárquicos superiores da estrutura de entidade................................................... 

b. O(a) diplomado(a) exerce as suas funções, nunca tendo até ao momento, apresentado 
propostas/sugestões susceptíveis de modernizar ou desenvolver, a quaisquer níveis, 
a entidade ........................................................................................................ 

c. Outra. Qual? _________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 

O seu questionário terminou. MUITO OBRIGADO 
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ANEXO 1 

(CAPÍTULO VI) 
 

Tabela I  
Contribuição dos concelhos de Arouca, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Vale de Cambra para a sub-região que integram (EDV) 

Sociedades Empregados Volume de Vendas Contributo 
Actividade 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Agricultura, Silvicultura e Pesca 10 22 20 0 13 21 * * 0 72 1,2 * * 0 2,6 5,8 * * 0 12,8 
Inds. Extractivas e 
Transformadoras 83 770 1336 266 123 1070 16805 30009 9875 3953 30 907,7 1488,7 394,1 213,8 1 29,9 49,1 13 7 
Electricidade, Gás e Água 0 1 2 0 3 0 * * 0 15 0 * * 0 3,2 0 * * 0 74,8 
Construção e Obras Públicas 41 97 291 32 31 284 863 2051 291 225 10,1 35 94 11 7,7 6,4 22,2 59,6 7 4,9 
Comércio, Alojamento e 
Restauração 88 543 863 438 167 429 3011 3986 1735 953 45,8 412,8 529,1 156,3 125,9 3,6 32,5 41,7 12,3 9,9 
Transportes e Comunicações 27 42 81 17 8 169 523 429 108 24 4,7 31,6 20,1 3,9 0,8 7,7 51,7 32,9 6,4 1,3 
Outros Serviços 28 191 429 117 66 61 599 1065 394 143 1,2 20,4 86 40,3 3,8 0,8 13,5 56,7 26,6 2,5 
Total 277 1666 3022 870 411 2034 22038 37704 12403 5385 93 1418,5 2224,8 605,6 357,8 2 30,2 47,3 12,9 7,6 

Fonte: Atlas de Empresas Galiza/Norte de Portugal, 2001 
 
 
 

Legenda: 
1 – Arouca 

2 – Oliveira de Azeméis 

3 – Santa Maria da Feira 

4 – São João da Madeira 

5 – Vale de Cambra 

* - Dados não disponíveis 



 

ANEXO 2 
(CAPÍTULO VI) 

 
Tabela II 

Distribuição de equipamentos de ensino públicos e privados por freguesias dos Concelhos de EDV 

Freguesias equipadas (1) Freguesias equipadas 
integradas em cidades (2) Número total de habitantes (3) Número total de habitantes das 

freguesias integradas em cidades (4) 

Proporção do número de 
habitantes (5):  

(4)/(3) Níveis de Ensino 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Educação Pré-escolar 15 18 31 1 9 -- 4 3 1 4 23096 67889 135964 21102 24798 -- 22220 28998 21102 18480 -- 32,7 21,3 100,0 74,5 

Ensino Básico 1º ciclo 20 18 31 1 9 -- 4 3 1 4 24227 67889 135964 21102 24798 -- 22220 28998 21102 18480 -- 32,7 21,3 100,0 74,5 

Ensino Básico 2º ciclo 3 7 12 1 5 -- 2 3 1 2 6721 41586 74477 21102 17280 -- 16648 28998 21102 12446 -- 40,0 38,9 100,0 72,0 

Ensino Básico 3º ciclo 2 7 11 1 2 -- 2 3 1 2 5353 41586 70935 21102 12446 -- 16648 28998 21102 12446 -- 40,0 40,9 100,0 100,0 

Ensino Secundário 1 1 4 1 1 -- 1 2 1 1 3098 11168 31458 21102 4821 -- 11168 19794 21102 4821 -- 100,0 62,9 100,0 100,0 

Ensino Superior -- 1 2 -- 1 -- 1 1 -- 1 -- 11168 15630 -- 4821 -- 11168 11040 -- 4821 -- 100,0 70,6 -- 100,0 

Fonte: Carta de Equipamentos e Serviços de Apoio à População, Região Norte, 2002 

Legenda: 
1 – Arouca 
2 – Oliveira de Azeméis 
3 – Santa Maria da Feira  
4 - São João da Madeira 
5 – Vale de Cambra 
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ANEXO 1 
(CAPÍTULO VII) 

Tabela I 
Distribuição dos Alunos e Diplomados pelas principais razões identificadas para situações de reprovação no 

ensino secundário ou equivalente  
1ª Razão 2ª Razão 3ª Razão 

Alunos Diplomados Total Alunos Diplomados Total Alunos Diplomados Total Razões 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

a. 14 11,5 12 11,5 26 11,5 16 13,1 12 11,5 28 12,4 11 9,0 11 10,6 22 9,7

b. 31 25,4 27 26,0 58 25,7 14 11,5 7 6,7 21 9,3 7 5,7 6 5,8 13 5,8

c. 12 9,8 1 1,0 13 5,8 16 13,1 19 18,3 35 15,5 20 16,4 13 12,5 33 14,6

d. 7 5,7 9 8,7 16 7,1 11 9,0 15 14,4 26 11,5 17 13,9 11 10,6 28 12,4

e. 19 15,6 30 28,8 49 21,7 9 7,4 7 6,7 16 7,1 9 7,4 9 8,7 18 8,0

f. 15 12,3 11 10,6 26 11,5 4 3,3 5 4,8 9 4,0 5 4,1 6 5,8 11 4,9

g. 1 0,8 0 0,0 1 0,4 3 2,5 2 1,9 5 2,2 4 3,3 0 0,0 4 1,8

h. 1 0,8 0 0,0 1 0,4 2 1,6 0 0,0 2 0,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0

i. 7 5,7 2 1,9 9 4,0 6 4,9 0 0,0 6 2,7 4 3,3 0 0,0 4 1,8

j. 10 8,2 3 2,9 13 5,8 2 1,6 1 1,0 3 1,3 2 1,6 5 4,8 7 3,1

k. 5 4,1 9 8,7 14 6,2 39 32,0 36 34,6 75 33,2 43 35,2 43 41,3 86 38,1

Total 122 100,0 104 100,0 226 100,0 122 100,0 104 100,0 226 100,0 122 100,0 104 100,0 226 100,0

 
Razões: 

a. Desinteresse generalizado pelos estudos 
b. Dificuldade em compreender algumas matérias, disciplinas ou áreas científicas 
c. Maus resultados nas avaliações 
d. Falta de disciplina para estudar 
e. Falta de maturidade para encarar os estudos com seriedade 
f. Questões pessoais (falecimentos, problemas de saúde, serviço militar obrigatório, casamento, nascimento de filho (a), 

divórcio e outras) 
g. Falta de estímulo por parte da família 
h. Dificuldade em efectuar as deslocações necessárias para a escola 
i. Sobrecarga de solicitações por parte da actividade profissional 
j. Outra. Qual? 
k. NS/NR  
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ANEXO 2 
(CAPÍTULO VII) 

Tabela II 
Distribuição dos Alunos e Diplomados pelas principais razões identificadas para a interrupção do seu 

percurso escolar no ensino secundário ou equivalente  
1ª Razão 2ª Razão 3ª Razão 

Alunos Diplomados Total Alunos Diplomados Total Alunos Diplomados Total Razões 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

a. 4 4,7 2 3,8 6 4,3 2 2,3 1 1,9 3 2,2 1 1,2 0 0,0 1 0,7

b. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,2 0 0,0 1 0,7

c. 1 1,2 0 0,0 1 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

d. 3 3,5 1 1,9 4 2,9 2 2,3 1 1,9 3 2,2 3 3,5 2 3,8 5 3,6

e. 5 5,8 3 5,7 8 5,8 5 5,8 1 1,9 6 4,3 7 8,1 2 3,8 9 6,5

f. 13 15,1 12 22,6 25 18,0 3 3,5 5 9,4 8 5,8 2 2,3 4 7,5 6 4,3

g. 0 0,0 2 3,8 2 1,4 1 1,2 2 3,8 3 2,2 3 3,5 1 1,9 4 2,9

h. 2 2,3 0 0,0 2 1,4 7 8,1 2 3,8 9 6,5 0 0,0 4 7,5 4 2,9

i. 7 8,1 4 7,5 11 7,9 2 2,3 4 7,5 6 4,3 6 7,0 1 1,9 7 5,0

j. 12 14,0 12 22,6 24 17,3 7 8,1 2 3,8 9 6,5 6 7,0 2 3,8 8 5,8

k. 12 14,0 5 9,4 17 12,2 15 17,4 8 15,1 23 16,5 5 5,8 4 7,5 9 6,5

l. 5 5,8 5 9,4 10 7,2 7 8,1 4 7,5 11 7,9 10 11,6 2 3,8 12 8,6

m. 1 1,2 0 0,0 1 0,7 7 8,1 0 0,0 7 5,0 9 10,5 5 9,4 14 10,1

n. 6 7,0 0 0,0 6 4,3 0 0,0 1 1,9 1 0,7 1 1,2 0 0,0 1 0,7

o. 15 17,4 7 13,2 22 15,8 28 32,6 22 41,5 50 36,0 32 37,2 26 49,1 58 41,7

Total 86 100,0 53 100,0 139 100,0 86 100,0 53 100,0 139 100,0 86 100,0 53 100,0 139 100,0
 

Razões: 

a. Desinteresse generalizado pelos estudos 
b. Dificuldade em compreender algumas matérias, disciplinas ou áreas científicas 
c. Maus resultados nas avaliações 
d. Falta de disciplina para estudar 
e. Falta de maturidade para encarar os estudos com seriedade 
f. Questões pessoais (falecimentos, problemas de saúde, serviço militar obrigatório, casamento, nascimento de filho (a), 

divórcio e outras) 
g. Falta de estímulo por parte da família 
h. Dificuldade em efectuar as deslocações necessárias para a escola 
i. Sobrecarga de solicitações por parte da actividade profissional 
j. Falta de condições financeiras 
k. Desejo de ser financeiramente independente 
l. Vontade de ter uma experiência prática 
m. Estar cansado de estudar. 
n. Outra. Qual? 
o. NS/NR  
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ANEXO 3 
(CAPÍTULO VII) 

Tabela III 
Distribuição dos Alunos e Diplomados pelas principais razões identificadas para situações de reprovação no 

ensino superior 
1ª Razão 2ª Razão 3ª Razão 

Alunos Diplomados Total Alunos Diplomados Total Alunos Diplomados Total Razões 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

a. 4 11,8 0 0,0 4 6,3 2 5,9 2 6,9 4 6,3 0 0,0 2 6,9 2 3,2

b. 10 29,4 8 27,6 18 28,6 4 11,8 3 10,3 7 11,1 3 8,8 1 3,4 4 6,3

c. 1 2,9 0 0,0 1 1,6 10 29,4 5 17,2 15 23,8 5 14,7 4 13,8 9 14,3

d. 3 8,8 1 3,4 4 6,3 4 11,8 2 6,9 6 9,5 3 8,8 4 13,8 7 11,1

e. 3 8,8 3 10,3 6 9,5 2 5,9 0 0,0 2 3,2 4 11,8 0 0,0 4 6,3

f. 2 5,9 2 6,9 4 6,3 3 8,8 1 3,4 4 6,3 3 8,8 1 3,4 4 6,3

g. 1 2,9 0 0,0 1 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,9 0 0,0 1 1,6

h. 1 2,9 1 3,4 2 3,2 2 5,9 1 3,4 3 4,8 3 8,8 1 3,4 4 6,3

i. 7 20,6 8 27,6 15 23,8 0 0,0 2 6,9 2 3,2 2 5,9 1 3,4 3 4,8

j. 0 0,0 1 3,4 1 1,6 1 2,9 0 0,0 1 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0

k. 2 5,9 5 17,2 7 11,1 6 17,6 13 44,8 19 30,2 10 29,4 15 51,7 25 39,7

Total 34 100,0 29 100,0 63 100,0 34 100,0 29 100,0 63 100,0 34 100,0 29 100,0 63 100,0

 
 

Razões: 

a. Desinteresse generalizado pelos estudos 
b. Dificuldade em compreender algumas matérias, disciplinas ou áreas científicas 
c. Maus resultados nas avaliações 
d. Falta de disciplina para estudar 
e. Falta de maturidade para encarar os estudos com seriedade 
f. Questões pessoais (falecimentos, problemas de saúde, casamento, nascimento de filho (a), divórcio e outras) 
g. Falta de estímulo por parte da família 
h. Dificuldade em efectuar as deslocações necessárias para a escola 
i. Sobrecarga de solicitações por parte da actividade profissional 
j. Outra. Qual? 
k. NS/NR 
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ANEXO 4 
(CAPÍTULO VII) 

Tabela IV 
Distribuição dos Alunos e Diplomados pelas principais razões identificadas para a interrupção do seu 

percurso escolar no ensino superior 
1ª Razão 2ª Razão 3ª Razão 

Alunos Diplomados Total Alunos Diplomados Total Alunos Diplomados Total Razões 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

a. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 14,3 2 7,1 5 10,2

b. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,8 0 0,0 1 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

c. 1 4,8 0 0,0 1 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

d. 0 0,0 1 3,6 1 2,0 0 0,0 1 3,6 1 2,0 0 0,0 2 7,1 2 4,1

e. 5 23,8 1 3,6 6 12,2 3 14,3 0 0,0 3 6,1 1 4,8 1 3,6 2 4,1

f. 0 0,0 3 10,7 3 6,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,8 1 3,6 2 4,1

g. 3 14,3 0 0,0 3 6,1 2 9,5 0 0,0 2 4,1 1 4,8 0 0,0 1 2,0

h. 4 19,0 1 3,6 5 10,2 2 9,5 1 3,6 3 6,1 2 9,5 0 0,0 2 4,1

i. 1 4,8 11 39,3 12 24,5 2 9,5 6 21,4 8 16,3 0 0,0 2 7,1 2 4,1

j. 2 9,5 2 7,1 4 8,2 1 4,8 0 0,0 1 2,0 0 0,0 1 3,6 1 2,0

k. 1 4,8 0 0,0 1 2,0 2 9,5 3 10,7 5 10,2 3 14,3 2 7,1 5 10,2

l. 2 9,5 2 7,1 4 8,2 1 4,8 0 0,0 1 2,0 1 4,8 1 3,6 2 4,1

m. 0 0,0 1 3,6 1 2,0 0 0,0 3 10,7 3 6,1 0 0,0 1 3,6 1 2,0

n. 0 0,0 4 14,3 4 8,2 0 0,0 1 3,6 1 2,0 0 0,0 1 3,6 1 2,0

o. 2 9,5 2 7,1 4 8,2 7 33,3 13 46,4 20 40,8 9 42,9 14 50,0 23 46,9

p. 21 100,0 28 100,0 49 100,0 21 100,0 28 100,0 49 100,0 21 100,0 28 100,0 49 100,0

 
Razões: 

a. Desinteresse generalizado pelos estudos 
b. Dificuldade em compreender algumas matérias, disciplinas ou áreas científicas 
c. Maus resultados nas avaliações 
d. Falta de disciplina para estudar 
e. Falta de maturidade para encarar os estudos com seriedade 
f. Questões pessoais (falecimentos, problemas de saúde, serviço militar obrigatório, casamento, nascimento de filho (a), 
divórcio e outras) 
g. Falta de estímulo por parte da família 
h. Dificuldade em efectuar as deslocações necessárias para a escola 
i. Sobrecarga de solicitações por parte da actividade profissional 
j. Falta de condições financeiras 
k. Desejo de ser financeiramente independente 
l. Vontade de ter uma experiência prática 
m. Estar cansado de estudar 
n. Não existir o C.E.S.E. correspondente ao Bacharelato concluído 
o. Outra.  
p. NS/NR 
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ANEXO 5 
(CAPÍTULO VII) 

 
Tabela V 

Locais de internacionalização das Entidades Empregadoras/Acolhedoras 
 

Total Locais de Internacionalização 

Nº % 

Península Ibérica 4 9,5 

Península Ibérica e Europa Central 1 2,4 

Península Ibérica e Norte da Europa 1 2,4 

Península Ibérica e Europa de Leste 1 2,4 

Península Ibérica, Norte da Europa e África 1 2,4 

Europa Central 1 2,4 

Europa Central e Europa de Leste 1 2,4 

Europa Central, África e América 1 2,4 

Europa de Leste 1 2,4 

Não se internacionalizou 30 71,4 

Total 42 100,0 
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ANEXO 6 
(CAPÍTULO VII) 

Tabela VI 
Distribuição de Alunos e Diplomados em função das principais razões identificadas para a frequência de um 

curso de ensino superior 
1ª Razão 2ª Razão 3ª Razão 

Alunos Diplomados Total Alunos Diplomados Total Alunos Diplomados Total Razões 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

a. 71 30,2 59 28,4 130 29,3 33 14,0 13 6,3 46 10,4 20 8,5 14 6,7 34 7,7

b. 20 8,5 18 8,7 38 8,6 21 8,9 25 12,0 46 10,4 21 8,9 22 10,6 43 9,7

c. 53 22,6 33 15,9 86 19,4 49 20,9 30 14,4 79 17,8 24 10,2 28 13,5 52 11,7

d. 5 2,1 4 1,9 9 2,0 8 3,4 9 4,3 17 3,8 15 6,4 4 1,9 19 4,3

e. 41 17,4 42 20,2 83 18,7 58 24,7 52 25,0 110 24,8 36 15,3 30 14,4 66 14,9

f. 1 0,4 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 1,7 2 1,0 6 1,4

g. 4 1,7 7 3,4 11 2,5 11 4,7 24 11,5 35 7,9 30 12,8 29 13,9 59 13,3

h. 0 0,0 1 0,5 1 0,2 1 0,4 0 0,0 1 0,2 4 1,7 4 1,9 8 1,8

i. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 1,3 1 0,5 4 0,9 13 5,5 6 2,9 19 4,3

j. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,4 1 0,5 2 0,5

k. 13 5,5 5 2,4 18 4,1 18 7,7 7 3,4 25 5,6 29 12,3 17 8,2 46 10,4

l. 1 0,4 3 1,4 4 0,9 0 0,0 2 1,0 2 0,5 0 0,0 2 1,0 2 0,5

m. 26 11,1 36 17,3 62 14,0 33 14,0 45 21,6 78 17,6 38 16,2 49 23,6 87 19,6

Total 235 100,0 208 100,0 443 100,0 235 100,0 208 100,0 443 100,0 235 100,0 208 100,0 443 100,0

 
Razões: 

a. Vir a trabalhar naquilo que gosta 
b. Conseguir obter emprego mais facilmente 
c. Progredir na carreira 
d. Mudar para uma área de actividade mais atractiva 
e. Aumentar o nível de conhecimento 
f. Estar ocupado enquanto não conseguisse colocação no mercado de trabalho 
g. Sentir maior segurança no desempenho das suas funções 
h. Sentir-se mais protegido face à eventual necessidade da sua empresa vir a reduzir pessoal 
i. Corresponder a um desejo dos seus pais 
j. Fazer o que a maior parte dos seus amigos fazem 
k. Ter uma licenciatura 
l. Outra. Qual? 
m. Ns/Nr 
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ANEXO 7 
(CAPÍTULO VII) 

Tabela VII 
Distribuição dos Alunos e dos Diplomados pelas principais razões identificadas 

para a frequência de um curso na Escola 
1ª Razão 2ª Razão 3ª Razão 

Alunos Diplomados Total Alunos Diplomados Total Alunos Diplomados Total Razões 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

a. 3 1,3 1 0,5 4 0,9 2 0,9 0 0,0 2 0,5 3 1,3 0 0,0 3 0,7

b. 1 0,4 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

c. 14 6,0 14 6,7 28 6,3 10 4,3 5 2,4 15 3,4 8 3,4 8 3,8 16 3,6

d. 14 6,0 9 4,3 23 5,2 7 3,0 8 3,8 15 3,4 6 2,6 11 5,3 17 3,8

e. 36 15,3 19 9,1 55 12,4 32 13,6 34 16,3 66 14,9 21 8,9 23 11,1 44 9,9

f. 12 5,1 15 7,2 27 6,1 18 7,7 10 4,8 28 6,3 21 8,9 15 7,2 36 8,1

g. 5 2,1 0 0,0 5 1,1 5 2,1 7 3,4 12 2,7 16 6,8 7 3,4 23 5,2

h. 4 1,7 1 0,5 5 1,1 8 3,4 5 2,4 13 2,9 2 0,9 4 1,9 6 1,4

i. 40 17,0 44 21,2 84 19,0 24 10,2 31 14,9 55 12,4 26 11,1 10 4,8 36 8,1

j. 61 26,0 48 23,1 109 24,6 50 21,3 46 22,1 96 21,7 45 19,1 33 15,9 78 17,6

k. 3 1,3 2 1,0 5 1,1 10 4,3 8 3,8 18 4,1 5 2,1 18 8,7 23 5,2

l. 13 5,5 2 1,0 15 3,4 28 11,9 17 8,2 45 10,2 15 6,4 20 9,6 35 7,9

m. 3 1,3 4 1,9 7 1,6 13 5,5 7 3,4 20 4,5 12 5,1 12 5,8 24 5,4

n. 0 0,0 1 0,5 1 0,2 5 2,1 3 1,4 8 1,8 17 7,2 13 6,3 30 6,8

o. 8 3,4 28 13,5 36 8,1 0 0,0 5 2,4 5 1,1 7 3,0 9 4,3 16 3,6

p. 3 1,3 1 0,5 4 0,9 1 0,4 0 0,0 1 0,2 4 1,7 1 0,5 5 1,1

q. 0 0,0 1 0,5 1 0,2 0 0,0 1 0,5 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0

r. 15 6,4 18 8,7 33 7,4 22 9,4 21 10,1 43 9,7 27 11,5 24 11,5 51 11,5

Total 235 100,0 208 100,0 443 100,0 235 100,0 208 100,0 443 100,0 235 100,0 208 100,0 443 100,0

 
Razões: 

a. O facto de imaginar que teria acesso a um diploma por via de um ensino mais fácil 
b. O facto de imaginar que teria acesso a um diploma por via de um ensino carácter mais teórico 
c. O facto de imaginar que teria acesso a um diploma por via de um ensino de carácter mais teórico-prático 
d. O facto de imaginar que teria acesso a um diploma por via de um ensino de carácter mais prático 
e. O facto de imaginar que teria acesso a um ensino com uma forte ligação às empresas da região 
f. O facto de imaginar que teria acesso a um ensino que lhe permitiria mais facilidades na obtenção de emprego 
g. Grau de credibilidade da Escola  
h. Leque de cursos professados 
i. Disponibilizar o curso que pretendia 
j. Localização da Escola 
k. Ser-lhe financeiramente viável 
l. Horários das aulas 
m. Opinião favorável por parte de conhecidos/amigos/familiares 
n. Ter conhecidos/amigos/familiares a frequentar a Escola 
o. Não ter ficado colocado nos cursos dos outros estabelecimentos de ensino que elegeu como prioridade 
p. Experiências negativas noutros estabelecimentos de ensino 
q. Outro. Qual? 
r. NS/NR 
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ANEXO 8 
(CAPÍTULO VII) 

Tabela VIII 
Distribuição dos Alunos, Diplomados e Professores de acordo com a percepção que têm quanto aos atributos 

da Escola 
1º Atributo 2º Atributo 3º Atributo 

Alunos Diplomados Professores Alunos Diplomados Professores Alunos Diplomados ProfessoresAtributos 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
a. 9 9,6 3 4,5 0 0,0 5 5,3 0 0,0 0 0,0 14 14,9 4 6,0 1 4,8
b. 2 2,1 0 0,0 0 0,0 7 7,4 0 0,0 0 0,0 4 4,3 1 1,5 0 0,0
c. 18 19,1 28 41,8 5 23,8 18 19,1 6 9,0 5 23,8 13 13,8 9 13,4 6 28,6
d. 14 14,9 15 22,4 4 19,0 25 26,6 18 26,9 5 23,8 13 13,8 5 7,5 5 23,8
e. 47 50,0 13 19,4 10 47,6 23 24,5 23 34,3 8 38,1 14 14,9 14 20,9 0 0,0
f. 0 0,0 1 1,5 0 0,0 0 0,0 1 1,5 0 0,0 3 3,2 3 4,5 1 4,8
g. 4 4,3 7 10,4 2 9,5 16 17,0 19 28,4 3 14,3 33 35,1 31 46,3 8 38,1
Total 94 100,0 67 100,0 21 100,0 94 100,0 67 100,0 21 100,0 94 100,0 67 100,0 21 100,0

 
Atributos: 
a. Ensino mais fácil 
b. Ensino de carácter mais teórico 
c. Ensino de carácter mais teórico-prático  
d. Ensino de carácter mais prático 
e. Ensino com uma forte ligação às empresas da região 
f. Outra. Qual? 
g. Ns/Nr 
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ANEXO 9 
(CAPÍTULO VII) 

Tabela IX 
 Distribuição da opinião dos Alunos e dos Diplomados que consideram que as respectivas entidades 

empregadoras/acolhedoras valorizam/valorizaram a frequência de um curso de ensino superior, quanto às 
principais vias como estas o evidenciaram 

1ª Via 2ª Via 3ª Via 

Alunos Diplomados Total Alunos Diplomados Total Alunos Diplomados Total Vias 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

a. 12 15,0 14 17,7 26 16,4 4 5,0 1 1,3 5 3,1 1 1,3 7 8,9 8 5,0

b. 7 8,8 12 15,2 19 11,9 9 11,3 10 12,7 19 11,9 2 2,5 3 3,8 5 3,1

c. 9 11,3 5 6,3 14 8,8 6 7,5 7 8,9 13 8,2 3 3,8 3 3,8 6 3,8

d. 2 2,5 5 6,3 7 4,4 1 1,3 5 6,3 6 3,8 4 5,0 2 2,5 6 3,8

e. 4 5,0 3 3,8 7 4,4 6 7,5 2 2,5 8 5,0 0 0,0 2 2,5 2 1,3

f. 1 1,3 4 5,1 5 3,1 9 11,3 6 7,6 15 9,4 6 7,5 11 13,9 17 10,7

g. 2 2,5 1 1,3 3 1,9 5 6,3 3 3,8 8 5,0 10 12,5 3 3,8 13 8,2

h. 1 1,3 2 2,5 3 1,9 1 1,3 1 1,3 2 1,3 3 3,8 1 1,3 4 2,5

i. 2 2,5 5 6,3 7 4,4 0 0,0 8 10,1 8 5,0 9 11,3 8 10,1 17 10,7

j. 6 7,5 3 3,8 9 5,7 0 0,0 6 7,6 6 3,8 3 3,8 5 6,3 8 5,0

k. 4 5,0 0 0,0 4 2,5 0 0,0 1 1,3 1 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0

l. 30 37,5 25 31,6 55 34,6 39 48,8 29 36,7 68 42,8 39 48,8 34 43,0 73 45,9

Total 80 100,0 79 100,0 159 100,0 80 100,0 79 100,0 159 100,0 80 100,0 79 100,0 159 100,0
 
Vias: 
a. Solicitavam-lhe opinião sobre matérias relacionadas com a área científica do curso que frequentava 
b. Solicitavam-lhe opinião sobre matérias relacionadas com a função que desempenhava 
c. Acataram algumas das sugestões que emitiu com vista à melhoria dos resultados no âmbito comercial 
d. Acataram algumas das sugestões que emitiu com vista à melhoria dos resultados no âmbito financeiro 
e. Acataram algumas das sugestões que emitiu com vista à melhoria dos resultados no âmbito da produção 
f. Acataram algumas das sugestões que emitiu com vista à melhoria dos resultados no âmbito da organização do 

trabalho 
g. Acataram algumas das sugestões que emitiu com vista à melhoria dos resultados no âmbito do ambiente de trabalho 
h. Proporcionaram-lhe melhoria de condições no que respeita ao seu espaço físico de trabalho 
i. Atribuíram-lhe funções mais prestigiantes 
j. Atribuíram-lhe condições de trabalho mais aliciantes (vencimentos, categoria, horário) 
k. Outra 
l. NS/NR 
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ANEXO 10 

(CAPÍTULO VII) 
 

Tabela X 
Distribuição dos Alunos e dos Diplomados de acordo com as principais vantagens que associam à 

circunstância de frequentar ou ter concluído um curso na Escola 
1ª Vantagem 2ª Vantagem 3ª Vantagem 

Alunos Diplomados Total Alunos Diplomados Total Alunos Diplomados Total Vantagens 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
a. 105 44,7 116 55,8 221 49,9 25 10,6 25 12,0 50 11,3 34 14,5 23 11,1 57 12,9
b. 19 8,1 25 12,0 44 9,9 52 22,1 45 21,6 97 21,9 20 8,5 31 14,9 51 11,5
c. 9 3,8 11 5,3 20 4,5 20 8,5 45 21,6 65 14,7 26 11,1 43 20,7 69 15,6
d. 46 19,6 19 9,1 65 14,7 55 23,4 41 19,7 96 21,7 44 18,7 34 16,3 78 17,6
e. 4 1,7 2 1,0 6 1,4 5 2,1 5 2,4 10 2,3 5 2,1 5 2,4 10 2,3
f. 2 0,9 0 0,0 2 0,5 4 1,7 0 0,0 4 0,9 10 4,3 2 1,0 12 2,7
g. 22 9,4 1 0,5 23 5,2 26 11,1 4 1,9 30 6,8 33 14,0 5 2,4 38 8,6
h. 5 2,1 3 1,4 8 1,8 4 1,7 4 1,9 8 1,8 6 2,6 5 2,4 11 2,5
i. 6 2,6 5 2,4 11 2,5 8 3,4 4 1,9 12 2,7 14 6,0 3 1,4 17 3,8
j. 2 0,9 0 0,0 2 0,5 15 6,4 5 2,4 20 4,5 11 4,7 1 0,5 12 2,7
k. 1 0,4 4 1,9 5 1,1 3 1,3 2 1,0 5 1,1 6 2,6 5 2,4 11 2,5
l. 0 0,0 1 0,5 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,9 8 3,8 10 2,3
M 14 6,0 21 10,1 35 7,9 18 7,7 28 13,5 46 10,4 24 10,2 43 20,7 67 15,1
Total 235 100,0 208 100,0 443 100,0 235 100,0 208 100,0 443 100,0 235 100,0 208 100,0 443 100,0

 
Vantagens: 

a. Satisfação consigo próprio por ter concretizado esse objectivo 
b. Sente-se realizado pelo tipo de conhecimentos que o mesmo lhe proporcionou 
c. Sente-se mais seguro no desempenho das suas funções 
d. Acredita que o investimento que fez em aquisição e/ou actualização de conhecimentos lhe irá ser útil mais cedo ou mais 
tarde 
e. O facto de ter sido promovido de categoria 
f. O facto de ter sido reclassificado quanto ao tipo de funções que exercia 
g. O facto de ter passado a auferir de um vencimento superior e/ou melhores condições de trabalho 
h. Ter conseguido mudar para uma área de actividade mais atractiva para si 
i. Ter conseguido mudar de emprego e, dessa forma, desempenhar outro tipo de funções mais atractivas para si 
j. Ter conseguido mudar de emprego e, dessa forma, usufruir de um vencimento superior e/ou melhores condições de 
trabalho 
k. Ter conseguido mudar para uma outra entidade onde passou a exercer uma actividade mais atractiva para si 
l. Outra. Qual? 
m. Ns/Nr 
 
 
 



 
 
 
 

Figura 2 – A região de Entre Douro e Vouga  

 

 

 
 

 

Fonte: [www.dgturismo.pt] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2 – Enquadramento geográfico do concelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: [www.cm-feira.pt] 
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