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resumo 
 

 

Esta dissertação responde às especificidades do Mestrado em que foi 
realizado, na medida em que, conjuga as temáticas de gestão e de 
informação. É nesse sentido, uma dissertação que aborda a problemática da 
avaliação do desempenho institucional pelo uso de um tipo particular de 
indicadores: indicadores estratégicos.  
É ainda proposto adaptar uma ferramenta metodológica de gestão estratégica: 
o Balanced Scorecard, ao caso da Universidade de Aveiro, a fim de encontrar 
indicadores que traduzam o seu estado de arte relativamente à problemática 
do desempenho institucional. Os indicadores estratégicos, também 
denominados por factores críticos de sucesso são, considerados, nesta 
dissertação, os “barómetros” que informam se o “barco” se aproxima do 
destino (missão) nas melhores condições.  
A aplicação da metodologia Scorecard efectuou-se com sucesso, culminando 
na selecção sustentada de um conjunto de indicadores passíveis de avaliar o 
sucesso das estratégias institucionais. 
É desta forma possível quantificar a eficiência de concretização das decisões 
dos dirigentes, por forma a optimizar a afectação de recursos e pautar a sua 
actuação baseados em critérios de qualidade. 
Este cenário prende-se, nomeadamente, com as imposições do Processo de 
Bolonha que atribui às Universidades Europeias, logo também à Universidade 
de Aveiro, o papel de promotoras para a criação e difusão do conhecimento. 
Considera ainda este uma “arma” eficaz para potenciar o desenvolvimento da 
sociedade, bem como um veículo privilegiado para institucionalizar 
socialmente uma cultura para e pela “excelência”. 
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abstract 

 
The main objective of this thesis is to conjugate the management and 
information themes to respond to the specificity of the master that was worked 
for. 
In this way, this work discusses the institutional evaluation performance, trough 
the application of strategic indicators.  
For this purpose, the balance scorecard was applied to the University of Aveiro 
as a management strategic methodology, in order to find institutional state-of-
the-art evaluation performance indicators. The strategic indicators also 
denominated as successful critical factors are considered instruments to 
determinate “how well the boat reaches its destiny”. 
The Scorecard methodology was applied successfully, culminating in a 
sustainable selection of a few indicators to evaluate the institutional strategies 
success. 
In this way it is possible to quantify the efficiency of managers’ decisions, to 
optimize the resources affectation basead in a quality criterion. 
This scenario emerges from Bolonha’s Process which assigns European 
Universities the role of promoters of knowledge creation and diffusion.
Moreover, it considers this on efficient weapon to promote society’s 
development as well as a privilege means to socially institutionalize a culture 
for excellence.  
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Introdução 

Enquadramento 
A informação, enquanto “recurso” estratégico para o sector empresarial, só foi assumida, como tal, 

há pouco mais de 20 anos em consequência “(…) do crescimento de oportunidades e constantes 

pressões, muito acentuadas que se verificaram no sector económico e produtivo (…)” (Gouveia; 

2001). Dispôr de uma informação oportuna, actualizada, completa e facilmente interpretável 

significava estar mais próximo das necessidades dos clientes, fornecendo-lhes serviços ajustados 

às suas necessidades.  

Desde então, conceitos e ferramentas de informação difundiram-se muito para além do meio 

empresarial. O rigor e a qualidade não são apenas factores decisivos para garantir a sobrevivência 

do sector empresarial ou comercial. Outras áreas há, como o Ensino, e, particularmente o Ensino 

Superior, em que é exigido, por parte de terceiros (nomeadamente pela comunidade académica) 

maior eficiência na forma como as instituições geram os seus recursos e prestam os seus 

serviços. Os “gestores” das Universidades Públicas portuguesas têm, por isso, de dispôr de 

informação que melhor caracterize o estado de arte da eficiência das suas actuações a fim de, 

consequentemente, ajustar a tomada de decisão.  

Na realidade, uma Universidade é também um tipo de organização onde são estabelecidas 

relações com o meio e promovidas acções de divulgação do “produto” que é oferecido aos 

“clientes”, entendendo-se, neste contexto, o “produto” como o serviço disponibilizado e os 

“clientes” como o conjunto de públicos que directa ou indirectamente têm acesso a esse mesmo 

serviço.  A imagem transmitida por este “produto” é decisiva para atrair novos públicos, aspecto 

esse relevante nomeadamente num contexto de concorrência actualmente vivido entre instituições 

de ensino superior.  

Mas como saber se “aquela” informação é a mais representativa? Na realidade, inúmeros são os 

indicadores que podem ser utilizados para medir o cumprimento de objectivos de uma 

Universidade Pública, contudo, nem todos servem para quantificar o seu sucesso. Essa 

mensurabilidade é aqui considerada através da exploração de uma metodologia de gestão de 

informação estratégica: o Balanced Scorecard. Esta metodologia pretende avaliar o sucesso das 

actuações institucionais através da selecção de indicadores-chave de desempenho.  

 

Objectivo geral 
Esta dissertação tem como principal objectivo, apresentar uma metodologia de gestão da 

informação para apoio à tomada de decisão, numa instituição de ensino superior pública, tomando 

por exemplo de estudo a Universidade de Aveiro.  

 

Objectivos específicos 
Como objectivos específicos desta dissertação apresenta-se: 
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i) Abordar a problemática da qualidade e da excelência organizacional, enquanto critérios de 

diferenciação para o desempenho das universidades europeias. A concorrência e o desafio da 

gestão pela excelência é actualmente um assunto na ordem do dia, reforçado pelas imposições do 

decorrente Processo de Bolonha. Este exige que, até 2010, as universidades europeias estejam 

nomeadamente preparadas para formar os melhores profissionais e produzirem a melhor 

investigação. Tais pressupostos obrigam a que profundas reformas sejam levadas a cabo, 

nomeadamente na forma criteriosa e planeada de fazer gestão.  

ii) Usar e adaptar os princípios metodológicos do Balanced Scorecard, ferramenta de gestão, 

inicialmente criada para avaliar o desempenho das estratégias das empresas, ao contexto das 

universidades públicas.  

iii) Aplicar, para a Universidade de Aveiro, os princípios metodológicos do Balanced Scorecard a 

fim de traduzir as suas estratégias institucionais em indicadores estratégicos de apoio à tomada de 

decisão.  

iv) Seleccionar de entre um conjunto de indicadores estratégicos “os” factores críticos de sucesso, 

capazes de avaliar a excelência da tomada de decisão. É objectivo encontrar um processo para 

conferir robustez a essa mesma selecção. 

 

Metodologia 
A concretização da presente dissertação desenvolveu-se em conformidade com as etapas da 

metodologia científica, a citar: 

i) revisão da literatura,  

ii) levantamento do quadro teórico de referência;  

iii) construção de um modelo de análise;  

iv) recolha e selecção de dados;  

v) análise e interpretação de dados; 

vi) conclusões. 

Em paralelo às etapas anteriores, a elaboração da presente dissertação atravessou cinco fases:  

Fase 1 - Antes mesmo de elaborar ou de ler qualquer tipo de bibliografia foi idealizada a estrutura 

da dissertação tendo em atenção o problema: Todos os indicadores avaliam satisfatoriamente o 

desempenho de uma organização? e a hipótese inicial: todos os indicadores estratégicos são 

factores críticos de sucesso. 

Fase 2 - Após clarificado o problema e a hipótese inicial, foi-lhes associado um contexto: o ensino 

superior público e seleccionado como objecto de estudo a Universidade de Aveiro. A opção por 

este objecto de estudo, relativamente a outro, vingou pelo facto de ele constituir um “ambiente” 

privilegiado para a autora do trabalho poder obter dados, para posterior fase de experimentação. 

Fase 3 - Foi seguidamente concebido um modelo de análise a partir de conceitos chave tais como: 

qualidade, informação, estratégia e gestão. Todos eles permitiram orientar a revisão da literatura e 

conceber o “quadro teórico de referência”. 
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Fase 4 - A metodologia Scorecard foi um dos modelos de análise considerados. A nível macro 

veio agregar, numa só plataforma, todos os conceitos anteriores. Foi contudo necessário, aquando 

a etapa de recolha e selecção de dados, aplicar o método de análise de componentes principais a 

fim de operacionalizar o primeiro modelo de análise.  

Fase 5 – Foram ainda analisados e interpretados os dados, seleccionando a partir de um conjunto 

de indicadores estratégicos, os factores críticos de sucesso. 

 

Estrutura 
A presente dissertação estrutura-se em quatro capítulos: 

O primeiro capítulo introduz a Universidade enquanto sistema aberto, constituindo o objecto sobre 

o qual incidirá a fase experimental. Nesse âmbito, o principal sustento teórico foi o modelo de 

Henry Minzberg, o qual, integrado na abordagem contingencial, permitiu, de forma abstracta, 

compreender o tipo de configuração que sustenta a tomada de decisão nas universidades.  

O segundo capítulo foca a problemática da qualidade. É introduzida a temática de ”Bolonha”, 

enquanto Processo que impôs às universidades europeias a responsabilidade de pautar a sua 

actuação por critérios de qualidade e patamares de excelência. Segue-se uma breve abordagem 

acerca da evolução do conceito, bem como a apresentação dos modelos de excelência 

actualmente defendidos nacional e internacionalmente. É dada particular relevância ao modelo de 

avaliação de desempenho para organizações públicas, o modelo CAF - Common Assessment 

Framework. A informação estratégica é indicada, por este último, como elemento chave para a 

quantificação da avaliação das organizações públicas. Considera-se, por isso, um elo para o 

terceiro capítulo. 

O terceiro capítulo é dedicado à informação e à apresentação da metodologia “Balanced 

Scorecard”. Discute-se as suas componentes e aplicabilidade, bem como a sua 

complementaridade relativamente ao modelo CAF. 

No quarto capítulo, são tratados e analisados os dados, apoiados pelo método de análise orgânica 

de softwares e ainda pelo método de análise das componentes principais. 

Conclui-se a presente dissertação através da Conclusão, onde se apresentam resultados, 

limitações e sugestões para investigação futura.  
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Capítulo I – A tomada de decisão em Organizações 

I.1 - “Organização”: Conceito e caracterização 

O conceito de “organização” surge, no século XIX, na sequência do desenvolvimento das teorias 

da administração, também referidas por vários autores como “Abordagem Clássica da 

Administração”, pela necessidade de regulamentar o funcionamento das unidades industriais. Pela 

primeira vez e num ambiente de “euforia” produtiva, própria da então decorrente primeira 

Revolução Industrial, a unidade fabril é perspectivada como um instrumento desenvolvido para 

atingir um fim específico, o lucro, secundarizando o elemento humano. Frederick Taylor torna-se o 

primeiro de entre muitos outros autores, impulsionadores das teorias administrativas, o pai da 

gestão científica, a qual pretendia, basicamente, aumentar a eficiência do trabalho dos operários, 

pela redução máxima dos seus movimentos, afim de rentabilizar o tempo de execução das tarefas 

afectas a cada um.  

As teorias de Taylor alargaram o âmbito de utilização da palavra “organização” para qualquer tipo 

de instituição, fossem elas de carácter público ou privado. A sua origem latina “organon”, significa 

ferramenta ou instrumento, o que permitiu estabelecer uma certa analogia entre o funcionamento 

de qualquer tipo de instituição e o funcionamento de uma máquina constituída por um conjunto de 

partes que, mecanicamente desempenham acções, as quais conduzem a um fim último. Assim 

também o refere Maria Chambel e Luís Curral (1995) quando afirmam: “(...) analisamos as fábricas 

de produção ou (...) bancos, hospitais, escolas, verificamos que elas são desenhadas como se 

fossem máquinas, em que os empregados são os componentes dessa máquina” e ainda “(...) o 

trabalho está organizado como se fosse uma linha de montagem e cada funcionário executa 

repetidamente o mesmo tipo de tarefa (...)”.  

No século XX surge uma outra grande corrente de pensamento, a Teoria dos Sistemas, a qual se 

afasta da teoria administrativa, pelo facto de considerar que o meio é um factor determinante para 

a sobrevivência das organizações. 

Henry Mintzberg reforça a ideia de sectorização científica da análise feita às organizações por 

estudiosos e apela à multidisciplinaridade do conceito, quer abordando questões do foro 

psicológico, quer ainda do foro político, económico, sociológico ou antropológico. Segundo este 

autor, uma organização define-se, genericamente, “(...) comme une action collective à la poursuite 

de la realisation d’une mission commune (...)” (1997), a qual tem por fim último a produção de 

determinados produtos e serviços. Assim também o reforça José Rascão (2004), apesar de mais 

centrado numa perspectiva empresarial, quando afirma: “A finalidade de qualquer organização é 

proporcionar bons produtos e serviços aos clientes”, ou por Albert Gueissaz (1999), quando 

perspectiva a análise organizacional segundo o âmbito universitário: “(...) ensemble d’activités 

reliées par un système formel de subdivision et de coordination des tâches, d’autorité et de 

communication, et comme un ensemble de ressources faisant l’object d’une activité de gestion”. 

Independentemente das possíveis e complementares definições e do contexto em que as 
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organizações “crescem”, todas definem metas a atingir segundo as missões que sustentam a sua 

existência, recebem inputs (entradas) e fornecem outputs (saídas ou resultados) do meio pela 

disponibilização de determinados produtos (sejam bens ou serviço), os quais se encontram 

sujeitos à acção de um qualquer processo estável e duradouro de transformação.  
 

A caracterização de qualquer organização passa por considerar um conjunto simples de questões: 

Quem ?; “Porquê?”; “Como?”; “Onde?” e “Quando?”. 

A organização é criada, subsiste através do tempo e cresce pela actuação do “Quem?” isto é, de 

um conjunto de indivíduos ou grupos de indivíduos que a compõem. Estes mesmos são 

responsáveis pela concretização dos objectivos organizacionais, quer de forma formal quer de 

forma informal.  

A questão do “Porquê?” ou “Qual a missão, visão e objectivos traçados pela organização?” 

traduz-se numa linha orientadora de actuação afecta à estrutura da organização, assim como ao 

seu funcionamento, enquanto unidade de medida de metas a atingir perante o meio em que se 

insere. “Os objectivos organizacionais são importantes porque funcionam como um farol que 

permanentemente chama a atenção, oferece pistas e esclarece o caminho a seguir” (Carvalho; 

Neves; 1996).  

Mas “Como” consegue a organização orientar os seus membros, transformando o seu trabalho 

em mais valia para a prossecução de objectivos? Maria Chambel e Luís Curral (1995), respondem 

a esta questão considerando dois aspectos. Consideram as “funções diferenciadas ou estrutura 

social” por um lado e a “coordenação racional intencionada ou tecnologia” por outro. O primeiro 

aspecto foca, essencialmente, o papel assumido pela divisão do trabalho, pela diferenciação de 

funções e pela estratificação de competências, como meios de assegurar a ordem na organização. 

O segundo aspecto considera o conjunto de “inputs” e “outputs ”, suportados por processos que os 

transformam, os quais se apelidam de “tecnologia” e que incluem “...as máquinas, os 

conhecimentos e competência dos participantes (...)” (Chambel; Curral; 1995).  

Finalmente, as questões “Onde” e “Quando” representam, segundo os mesmos autores, as 

“Continuidades através do tempo ou meio situacional”, última característica de qualquer 

organização. Esta questão compreende o factor tempo ou maturidade da organização e o meio ou 

ambiente de inserção, ambos importantes enquanto factores de contingência que determinam 

directamente o comportamento do “Como?”.  

Indivíduos e grupos, funções (tarefas) e estrutura formam um ciclo duradouro e estável que 

sustenta a missão organizacional. Os processos de coordenação formais e informais, compatíveis 

com o meio de inserção, orientam a concretização de objectivos organizacionais e geram 

resultados a partir de processos de transformação (Figura 1). 
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Figura 1 – Elementos organizacionais estruturantes 

 
Fonte: adaptado de Kartz and Kahn; 1995 

I.2 - Perspectiva sistémica das organizações 

Aprofundar o conceito de sistema surge com o intuito de compreender a organização enquanto um 

todo, pela desagregação das suas partes. Idalberto Chiavenato (1993) reforça essa ideia quando 

afirma: “O conceito central de sistema é a ideia de um conjunto de elementos interligados para 

formar um todo. Esse todo apresenta propriedades que não são encontradas em nenhum dos 

elementos isolados”. Maria Chambel e Luís Curral (1995) definem “sistema” como “uma unidade 

global organizada por inter-relações entre elementos, processos e indivíduos e que está em 

constante interacção com aquilo que a rodeia”, enquanto que José Rascão (2004) faz alusão ao 

conceito como um: “(...) conjunto de componentes que interagem entre si, para atingir objectivos 

comuns. Os sistemas têm características comuns e são compostos de inter-relacionados e 

interdependentes sub-sistemas”. Leonor Teixeira (2002) refere ainda, citando por sua vez 

estudiosos como Lopes, Kroenke; Narayanan e Nath, que “um sistema é uma colecção de 

elementos inter-relacionados entre si e organizados em funções de um determinado objectivo”. É 

portanto claro que as definições sobre “sistemas” variam mas evidencia-se também um 

entendimento unânime dos estudiosos relativamente à interligação das partes do sistema no 

sentido de o apreender como um todo.  

É também do senso comum que a sobrevivência de qualquer organização depende do feedback 

recebido pelo seu meio exterior. Esse é um dos princípios que sustenta a Abordagem 

Contingencial, bem como de todos os modelos organizacionais que surgiram a partir dela, 

nomeadamente o modelo das Configurações Estruturais de Henry Mintzberg, o qual 

posteriormente será aprofundado. Yves Bertrand e Patrick Guillemet (1988) abordam o conceito 

de organização segundo uma perspectiva sistémica, atribuindo ao “meio” um papel vital para que 
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os vários e distintos subsistemas que a compõem co-habitem garantindo à organização a sua 

própria sobrevivência. O modelo, representado na figura 2, destaca os subsistemas cultural, 

tecnocognitivo, estrutural, psicossocial bem como o de gestão, enquanto “elementos” constituintes 

do sistema organizacional, que por sua vez se enquadram num conjunto mais vasto que é o 

próprio meio envolvente, também designado por “ambiente”. 

 
Figura 2 – Modelo de sistema organizacional 

 
Fonte: adaptado de Yves Bertrand e Patrick Guillemet; 1988 

 

Se, por um lado, o meio interage com a organização através da permeabilidade das suas 

fronteiras, transformando-a assim num sistema aberto, por outro, ele é “fonte de alimentação” para 

cada um dos subsistemas, que consoante as suas especificidades funcionais produzem 

determinados resultados conducentes à concretização dos objectivos da organização.  

Idalberto Chiavenato (1993) apresenta um modelo genérico de sistema aberto (Figura 3), 

constituído pelos seguintes parâmetros:  

 
Figura 3 – Modelo genérico de sistema aberto 

 
Fonte: adaptado de Idalberto Chiavenato; 1993 
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• Entrada ou “input”. É o ponto de contacto entre o sistema e o ambiente. É através deste que o 

sistema importa recursos que ”alimentam” a organização. Quanto mais variadas e numerosas 

forem as “portas” de entradas do sistema, maior o nível de permeabilidade às suas fronteiras ou 

limites.  

• Saída , “output” ou resultado. Também constitui um ponto de contacto com o meio exterior 

mas já com os inputs transformados. 

• Processamento ou “thoughput”. Conjunto de operações ou funções organizacionais, quer 

culturais, tecnocognitivas, de gestão, psicossociais ou ainda estruturais que transformam os inputs 

em outputs, sustentando a coesão do próprio sistema. 

• Retroacção ou “feedback”. Função de retorno ou de registo de “intensidade ou qualidade, 

comparando-a com um padrão ou critério pre-estabelecido, que procura mantê-la controlada 

dentro daquele padrão ou critério, evitando os desvios” (Chiavenato; 1993). 

I.3 - Estruturas organizacionais 

A abordagem contingencial surge como variante da Teoria Geral dos Sistemas centrando o seu 

âmbito de análise na questão do meio situacional e das respectivas pressões que este exerce no 

funcionamento das organizações. O modelo contingencial sustenta o conhecimento acerca da 

estrutura, do funcionamento e da evolução de qualquer organização, independentemente do seu 

âmbito de actuação. Desta forma, apoia a compreensão acerca da forma como a sua missão, as 

suas estratégias, os seus objectivos são concretizados, condicionados pela adaptação às 

exigências do meio.  

Um dos modelos contingenciais mais conhecidos é o de Henry Mintzerb. Ele destaca-se perante 

outros, como por exemplo o pioneiro Modelo Contingencial de Burns e Stalker que procurou 

“relacionar as características da organização, particularmente da sua estrutura e funcionamento, 

com diferentes características do meio externo dessas organizações” (Chambel; Curral; 1995) ou 

o Modelo de Lorsch e Lawrence que tentou determinar ”a influência das condições do meio 

externo na eficácia das diferentes características estruturais das organizações” (Chambel; Curral; 

1995) pelo facto de colmatar algumas limitações dos anteriores modelos e também porque ainda 

passadas algumas décadas constitui uma referência para muitos estudiosos das ciências 

organizacionais.  

O modelo Contingencial de Henry Mintzerb tem por conceito base as configurações. Uma 

configuração base é uma representação gráfica, constituída por cinco partes, cada uma das quais 

possui especificações e características próprias, e que, interagindo entre si, estruturam o 

funcionamento de qualquer organização. Estabelecendo uma analogia entre o modelo 

contingencial e um organismo vivo, uma organização também é constituída por: uma cabeça, um 

tronco e por membros:  

1 - Topo ou Vértice Estratégico corresponde à cabeça ou ao “orgão” pensante da 

organização, no qual reside o poder estratégico de decisão; 
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2- Linha hierárquica comparável à coluna vertebral. É a linha ou estrutura de suporte à 

estratificação de competências ou especialização do trabalho que liga o Vértice Estratégico ao 

Centro Operacional; 

3 - Centro Operacional assemelha-se aos membros “mãos” e “pés” ou à base da 

estrutura que tem por principal função produzir bens e serviços;  

4 - Tecno-estrutura ou membro com um cunho de desempenho administrativo, funciona 

fora do âmbito da Linha Hierárquica. A sua função é o de planificar, standardizar e controlar o 

trabalho desenvolvido pela “mãos e pés” e decidida pela “cabeça” da organização.  

5 - Suporte logístico presta funções de ordem técnica e tecnológica. 

A figura 4 representa graficamente a configuração base e respectivas partes de uma organização.  

 
Figura 4 – As cinco componentes básicas de uma organização 

Fonte: adaptado de Henry Mintzberg; 1995 

I.4 - Tomada de decisão organizacional  

O processo ou etapas da tomada de decisão, quando associado à configuração base do modelo 

contingencial de Henry Mintzberg, surge centralizado no topo ou vértice estratégico da 

organização. Contudo, as decisões, isto é os ”processos de análise e escolha, entre várias 

alternativas possíveis, do curso de acção que a pessoa deverá seguir” (Chiavenato; 1993), podem 

assumir diferentes vertentes, que se separam do cunho exclusivamente estratégico, e assim 

ocorrem ao longo da linha hierárquica e no próprio centro operacional, pela delegação de 

competências e formas de descentralização de poderes.  

Herbert Simon, “pai” da Teoria de decisão, sustenta essa mesma ideia, defendendo que todos os 

membros da organização, sejam quais forem as suas funções e competências, têm, de forma 
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contínua e quaisquer que sejam as suas posições na linha hierárquica, de tomar uma decisão 

perante ocorrências directa ou indirectamente relacionadas com as tarefas que lhes são confiadas. 

Também Idalberto Chiavenato (1993) segue essa linha de pensamento quando sublinha que: 

“cada pessoa participa racional e conscientemente, escolhendo e tomando decisões individuais a 

respeito de alternativas mais ou menos racionais de comportamento”.  

A figura 5 representa o conjunto de etapas que constituem o processo de decisão numa 

organização.  

 
Figura 5 - Etapas do processo de decisão 

 
 

Fonte: adaptado de Idalberto Chiavenato; 1993 

 

Esta sequência é aplicável em qualquer nível de decisão, seja de mais alto nível, seja de âmbito 

operacional. José Rascão (2004) divide claramente as decisões em três níveis: Decisões 
operacionais; decisões de coordenação e decisões estratégicas.  

Ao estabelecer uma analogia com a configuração base e os restantes atributos organizacionais de 

Mintzberg, as decisões operacionais são tomadas pelo Centro Operacional. Aqui são 

executadas repetidas tarefas diárias e rotineiras. Os trabalhadores têm plena “percepção da 
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situação” (etapa 1), “analisam e definem o problema” (etapa 2) e eventualmente “escolhem a 

alternativa mais adequada” (etapa 6). A esse nível contudo os objectivos e alternativas já estão 

standardizados - Standardização dos procedimentos de trabalho - (etapas 3, 4, 5 e 7) e a 

especificação das tarefas é rigorosa, precisa e clara - Especialização horizontal. 

As decisões de coordenação ocorrem ao longo da linha hierárquica apoiadas pelo sistema de 

planeamento e de controlo e liderado pela tecno-estrutura. Estas decisões caracterizam-se pela 

“coordenação e controle das múltiplas actividades da respectiva área” (Rascão; 2004). Todas 

estas etapas podem ser concretizadas contudo, a “percepção da situação” (etapa 1) e a “análise e 

definição do problema” (etapa 2), começam por assumir um menor peso relativamente às 

restantes etapas. O factor “inovação” começa, por sua vez, a ser mais necessário uma vez que, a 

ponderação de decisões é mais subjectiva, o que implica que o decisor saiba conjugar as várias 

variáveis envolvidas e optar pela combinação óptima. 

Finalmente as decisões estratégicas ou decisões de topo, concentram-se no Vértice 

estratégico da organização. A esse nível os decisores têm como tarefa liderar e decidir pela 

melhor opção tendo em conta os constrangimentos do meio externo afim de levar a bom porto a 

missão da própria organização. Têm por isso de conhecer e exercer a sua influência em todos os 

seus sectores e sobretudo possuir uma visão clara acerca das estratégias e dos objectivos da 

organização. Todas as etapas do processo de decisão são consideradas, assumindo contudo um 

maior peso na “definição de objectivos”, “alternativas” e “respectiva escolha mais adequada de 

soluções” (etapas 3, 4 e 6) do que na “análise e definição de problemas” e “implementação de 

alternativas escolhidas” (etapas 2 e 7).  

 

I.5 - A Universidade: um exemplo de burocracia profissional 

I.5.1 - Os tipos de configurações das organizações: a Burocracia profissional 
O modelo contingencial e respectivas configurações caracterizadas por Henry Mintzberg 

constituem uma das formas de análise dos sistemas universitários e têm sido referência ao longo 

deste capítulo quer porque sustentam a forma “como as organizações em geral coordenam o seu 

trabalho” (Teixeira; 2002) quer também como geram a dinâmica de tomada de decisão, podendo 

desta forma apoiar a análise das mesmas.  

Os atributos organizacionais, isto é: as partes constituintes, os mecanismos de coordenação; os 

parâmetros de concepção e os factores de contingência interagem entre si por forma a originar 

configurações estruturais distintas e coerentes. Neste caso em particular a configuração que mais 

se assemelha à estrutura das universidades é a burocracia profissional. 
Neste tipo de estruturas a força que se sobrepõe às outras é o profissionalismo, baseado na 

necessidade de constantemente aperfeiçoar os programas de formação dos especialistas. Esta 

força exerce pressão ao nível da base da organização, isto é junto do centro operacional. Isso 

significa que, na prática, a influência exercida por este na organização sobrepõe-se às outras 
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partes tais que: a linha hierárquica ou a tecno-estrutura que aparecem de tamanho reduzido 

(Figura 6).  

 

 
Figura 6 – As hierarquias paralelas na Burocracia Profissional 

 
Fonte: adaptado de Henry Mintzberg, 1995 

 

Esta organização do tipo “profissional” tem por apoio, para coordenar as suas actividades, o 

mecanismo de coordenação de standardização de qualificações, concretizado pela formação e 

socialização dos seus membros. 

Estes profissionais possuem a liberdade de controlar o desempenho das suas funções, dominando 

o produto final (transmissão de conhecimentos) sem que daí surja qualquer tipo de dependência 

de grupo. No caso particular das universidades, o especialista é o docente, o “cliente” o aluno ou o 

meio e o produto final é a assimilação de matérias ou por exemplo a produção de conhecimento. 

A forma de organização do trabalho ocorre de diversas formas, recorrendo a factores subjectivo 

como o bom senso, a perspicácia ou a experiência já adquirida pelo profissional, ajustadas às 

necessidades sempre diferentes do aluno, conferindo-lhe um elevado nível de autonomia. 

Normalmente estes profissionais trabalham relativamente próximos da “procura”, sofrendo apenas, 

caso ocorra, o controlo dos outros profissionais da mesma área. 

Outro tipo de standardização diferente da standardização de qualificações, como é o caso da 

standardização de resultados ou de normas, não se coadunaria com a flexibilidade exigida na 

forma de organizar o trabalho destes especialistas. Basta, para compreender esse desajuste, 

conceber o cenário de uma sala de aula e empreender a presença de analistas cujo papel seria o 

de controlar o decorrer da actividade lectiva ou quantificar, por exemplo, o volume de 

conhecimento apreendido durante a frequência do aluno no curso. 

À semelhança do centro operacional, o suporte logístico assume quer uma proporção gráfica 

significativa (Figura 6) como também uma importância e dependência considerável no eficiente 
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desempenho da funções dos profissionais. Este aspecto surge pelo facto da transmissão e 

produção de conhecimentos não poder ser feita isoladamente, sem que para tal esteja disponível 

um conjunto de outros serviços activos como é o caso, por exemplo, dos sistemas de reprografia, 

das casas editoriais, dos serviços de documentação, das infra-estruturas informáticas e de muitas 

outras unidades de suporte logístico.  

O poder nas organizações burocráticas reparte-se, de formas distinta, tanto na figura dos 

administradores profissionais como dos especialistas ou profissionais. O poder residente nos 

primeiros assume um cariz político, encontrando-se repartido quer ao mais alto nível – vértice 
estratégico – quer ao nível da tecno-estrutura ou serviços de apoio, tendo como principal 

função por um lado a resolução de questões de charneira organizacionais ou pressões externas e 

por outro tratar de conflitos processuais e humanos internos, respectivamente. Daí os 

administradores não terem uma actuação e influência directa sobre o trabalho dos profissionais, 

que, também por isso, detêm poder e autonomia na forma como administram o seu trabalho diário. 

A tecno-estrutura e a linha hierárquica assumem por isso um peso reduzido porque não há 

necessidade de controlo administrativo para coordenar o trabalho dos profissionais. 

As universidades são contudo um tipo de burocracia híbrida. Por um lado uma estrutura 

burocrática, visa principalmente os profissionais, residentes na base da estrutura (centro 

operacional), os quais detêm poder suficiente para participar na tomada de decisão administrativa 

que lhes dizem respeito, participando, para além das aulas ”(...) em conselhos científicos, 

assembleias no senado e noutro tipo de cargos administrativos” (Teixeira; 2002). É por isso, essa 

mesma, uma estrutura altamente democratizada, cuja descentralização orienta o poder de forma 

ascendente. Por outro coabita uma outra estrutura organizacional, desta vez, do tipo Mecanicista, 

funcionando nas unidades de apoio, cuja coordenação está indirectamente sob alçada do Vértice 

Estratégico. É o caso, por exemplo, de estruturas informáticas de apoio aos vários departamentos 

e serviços de uma instituição, que possuem uma estrutura altamente hierarquizada e centralizada, 

e cuja a gestão depende do poder supervisor do nível superior, normalmente centralizado na 

equipa reitoral.  

A atribuição de poderes, quando associada à estrutura burocrática das universidades e 

particularmente quando são consideradas as suas duas estruturas distintas em separado, devem 

contribuir para que o suporte de análise sobre tomada de decisão nas universidades seja também 

diferenciado, considerando de forma integrada as particularidades de ambas as estruturas mas 

sempre enquadradas num processo de decisão global. 

 

I.5.2 - Processo de tomada de decisão numa universidade 
A atribuição de poder e tomada de decisão nas universidades ocorre em dois sentidos. Se por um 

lado ascendente, quando direccionada da base para o topo da configuração burocrática, e por 

outro lado descendente, quando associada às estruturas de apoio, o processo de tomada de 

decisão é por isso caracterizado como pouco convencional, altamente difundido e diferenciado 

pelos diversos órgãos representativos da instituição. Consequentemente as estratégias e 
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objectivos, distribuídos em diversos patamares (operacional, táctico e de topo) vêm assim por 

arrasto, com “(...) uma grande dose de aleatoriedade e o conjunto de escolhas tomadas têm a 

tendência a formar um padrão errático e inconsistente com as condições da envolvente da 

universidade” (Santos, 1996).  

Compreender o processo de tomada de decisão numa organização profissional passa pela 

compreensão por um lado do processo de tomada de decisão organizacional e por outro pela 

apreensão das particularidades de funcionamento da estrutura profissional. Esta fusão direcciona 

a análise para um objecto de estudos em particular, neste caso os sistemas organizacionais 

universitários, bem como para as suas especificações e tem como intuito final sustentar 

metodologicamente a sua tomada de decisão a alto nível criando empatia com novos e exigentes 

enquadramentos sociais, políticos, económicos e geograficamente diferenciados. 

 

 

I.5.2.1 – Modelo de sustento à tomada de decisão  
Filipe Santos (1996) apresenta o modelo de James Collins & William Lazier (1993), como 

evidencia a Figura 7, como forma de sustentar um qualquer processo de tomada de decisão 

organizacional, neste âmbito particular aqui explanado porque também aplicável às universidades. 

Este modelo foca a concepção vivencial da organização, estratificada segundo três níveis de 

granularidade e de dependência, os quais, justificam a ocorrência de qualquer tipo de decisão, 

independentemente do seu carácter ou dito de outra forma a tomada de qualquer decisão é ditada 

e tem de estar em consonância com a visão, as estratégias e os objectivos da organização, quer 

advenha do docente, do reitor ou do simples funcionário da reprografia. Assim, esses três níveis 

são:  

a) Visão ou ideologia de actuação que justifica e sustenta a existência da própria instituição. 

É pela fusão entre o conjunto de valores e princípios, propósitos e missão, que a 

organização delineia a sua visão. 

 

b) Estratégias, as quais consistem em princípios orientadores de actuação. No caso 

específico das organizações profissionais a execução das estratégias nem sempre 

antecede a sua formulação que por sua vez nem sempre surge a partir do processo 

central de planeamento. A distorção destes pressupostos básicos de gestão estratégica 

originam modos variados de tomada de decisão, fazendo com que a sua concepção não 

esteja somente concentrada nos habituais órgãos de gestão mas também fragmentadas 

pelas inúmeras actividades desenvolvidas pelos profissionais. “ (…) a estratégia da 

universidade pode emergir como um conjunto consistente de objectivos e acções 

individuais e de grupos, fruto da dinâmica interna da universidade e alinhada por um plano 

de referência comum, que se traduz na visão institucional.” (Santos, 1996). 

 

c) Objectivos ou conjunto de acções que concretizam ou materializam as estratégias.  
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Figura 7 - A visão nas organizações 

 

 
Fonte: Filipe Santos, 1996 

 

 

I.5.2.2 – Características das organizações universitárias 
As universidades possuem características que permitem que sejam classificadas como sistemas 

organizacionais abertos cujas missões tradicionais se repartem entre o “(…) developpement de la 

creation, de la transmission et de la diffusion des savoirs” (Gueissaz; 1999).  

As abordagens clássicas de gestão e sistemas de decisão das universidades repartiram-se por 

várias abordagens. Uma primeira denominada profissional que centralizava o seu âmbito de 

actuação apenas na constituição do corpo docente-investigador e na produção e difusão de 

conhecimentos. O ensino era a principal missão ou razão justificadora da existência da instituição, 

o que basicamente se resumia à tarefa de formar academicamente os seus alunos, conferindo-lhe 

posteriormente um grau superior. O destino da universidade era ditado pelas directrizes dos seus 

profissionais.  

Uma segunda abordagem dita “administrativa ou estatal” caracterizava a gestão da universidade 

por ser regida segundo uma lógica de dependência de despesas públicas e administrações 

hierarquizadas. Os profissionais passaram a ser considerados membros da própria máquina do 

estado e regiam as suas tarefas segundo os seus princípios. 

Finalmente a abordagem “representativa”, mais recentemente adoptada por algumas instituições 

de ensino superior, é caracterizada quando o poder de decisão não é apenas ditado segundo 

aspectos exclusivamente lectivos ou administrativos mas é repartido em proporções que variam 

segundo o peso que cada uma das suas categorias de membros (corpo docente e de 

investigação, administrativos e corpo académico) constituintes assumem.  

Estas abordagens vieram contudo a dar lugar a uma nova perspectiva: a universidade vista como 

uma organização, administrada segundo um princípio gestionário. Essa transição de paradigma 

emergiu, fruto de um conjunto de pressões do meio externo exercido sobre estas instituições. “Os 

novos progressos tecnológicos, a globalização das economias, a explosão das mobilidades físicas 
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e virtuais, as profundas alterações nas formas de trabalhar e as mutações nos estilos de vida dos 

cidadãos” (Figueiredo; 1998) vieram assim alargar o leque de missões atribuídas tradicionalmente 

às universidades e fizeram repensar a forma de gerir estas organizações. Albert Gueissaz 

consolida essa tendência quando afirma que a universidade é agora perspectivada como uma 

organização que desenvolve um “ensemble d’activités reliées par un système formel de 

subdivision et de coordination des tâches, d’autorité et de communication, et comme un ensemble 

de resources faisant l’object d’une activité de gestion” (1999). 

Este princípio gestionário é denominado por António Figueiredo por “Prestação de serviços à 

comunidade”. A administração da instituição pensada, num contexto de gestão, enquanto 

“empresa” prestadora de serviços que se rege à lei da procura e da oferta e que assenta em 

funções de fornecimento e de acesso de informação. Os “processos de negócio” são identificados 

quer pela qualidade dos serviços de informação prestados (diversidade de formações 

credenciadas internacionalmente, flexibilidade nas formas de acesso à aprendizagem, qualidade 

de vida dos estudantes, reconhecimento das competências dos quadros docentes) quer ainda pela 

“transferência de potencial tecnológico e científico pelos investigadores dentre das universidades 

assim como de outro tipo de solicitações por parte da sociedade” (Teixeira; 2002). 
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Capitulo II – A qualidade enquanto factor de diferenciação em ambientes competitivos 
Após uma primeira abordagem de âmbito exclusivamente sistémica, será seguidamente 

introduzida a temática de “Bolonha”. Reconhecido o atraso nacional a diversos níveis (ver Anexo 

2), as universidades portuguesas, à semelhança das suas parceiras europeias, constituem, mais 

do que nunca, centros privilegiados de difusão e aplicação de conhecimentos, agentes activos 

para impulsionar o desenvolvimento local, regional e nacional. Este pressuposto exige, contudo, 

que as mesmas pautem a sua gestão segundo critérios de rigor e de qualidade. A segunda parte 

do presente capítulo apresenta o estado de arte do conceito de qualidade organizacional, 

culminando nos modelos de avaliação de desempenho das instituições públicas, logo também das 

universidades públicas. 

 

2.1 – Novos desafios para a gestão das instituições de ensino superior públicas 

A Declaração de Bolonha, formulada em 1999 e acordada em Praga, em 2001, por 29 países 

europeus, dos quais Portugal, veio re-equacionar o papel assumido actualmente pelas 

universidades europeias, enquanto motores de geração e de difusão de conhecimento.  

Tal temática surgiu na sequência de sinais evidentes de desaceleração dos níveis de 

desenvolvimento europeus. As performances europeias revelam para sectores como: o emprego, 

o investimento (nomeadamente associado às tecnologias da informação e de comunicação 

(TIC’s)), a investigação, o ensino e a saúde, resultados inferiores ao desempenho norte americano 

e japonês. Jorge Sampaio (2004) assim o reforça quando afirma: “(...) não só a Europa continua a 

ter uma taxa de emprego inferior à do Japão ou dos Estados Unidos, como apresenta um nível 

elevado de desemprego de longo prazo, problema em geral imputado ao insuficiente nível de 

flexibilidade e de incentivos dos mercados de trabalho europeus.” Emergiu assim, em 2000, do 

Conselho Europeu de Lisboa, uma nova estratégia global: “Tornar a Europa no espaço económico 

mais dinâmico e competitivo do mundo baseado no conhecimento e capaz de garantir um 

crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos e com maior coesão social” 

(PROINOV; 2002). Nesse sentido, os Estados Membros reavaliaram o papel das universidades, 

enquanto entidades cuja presença foi considerada fundamental no âmbito do “novo impulso para a 

Estratégia de Lisboa”. 

E porque a competitividade e o conhecimento se sustentam nos vértices de um mesmo triângulo: 

a educação, a investigação e a inovação, respectivamente, as universidades têm nestes domínios 

argumentos válidos para exercer influência na concretização do objectivo estratégico fixado pelo 

Conselho Europeu de Lisboa, ie tornar o espaço europeu num espaço económico do 

conhecimento.  

A produção, divulgação e aplicação de novos conhecimentos, colocam as universidades como 

principais protagonistas neste processo. Quando comparadas com as homólogas mundiais, as 

universidades europeias apresentam contudo um percurso e uma herança que lhes limitam a 

autonomia, a tomada de decisão e a concretização de objectivos. De facto, e embora acolham 
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quase o mesmo número de estudantes estrangeiros que as universidades americanas, as 

universidades europeias atraem proporcionalmente menos estudantes de alto nível e uma 

percentagem menor de investigadores. De um modo geral, o ambiente oferecido pelas 

universidades europeias é menos convidativo: em termos de condições financeiras, materiais e 

laborais, mas também devido ao carácter inadequado e mal harmonizado das disposições em 

matéria de vistos e autorizações de residência para estudantes, professores e investigadores 

estrangeiros.  

Outras condicionantes evidenciadas pelo Conselho Europeu, na Cimeira de Lisboa e que 

justificaram a preocupação deste último, em encontrar estratégias de “combate” à desaceleração 

dos níveis de competitividade europeia foram:  

o  Uma estrutura demográfica europeia envelhecida, o que justifica um esforço por parte do 

sistema educativo europeu em tornar este último mais exigente e mais atento aos 

problemas da sociedade civil, bem como apostar também em “formações ao longo da vida” 

especializadas e transversais.  

o  Uma “universidade” europeia ainda presa a “formas tradicionais” de ensino, que não 

responde aos desafios colocados por mutações decorridas do processo de globalização. 

Essa nova abordagem surge na sequência da urgente necessidade em adaptar a mais valia 

académica à transversalidade dos saberes exigida, no sentido de colmatar a ausência de 

respostas a questões de interesse não apenas locais mas internacionais. Questões como as 

mutações climáticas, a gestão de recursos naturais, com maior ênfase para a 

sustentabilidade do uso de recursos hídricos, a prevenção e resolução de problemas na 

área da saúde, o racional ordenamento do território, bem como questões como a sobre-

densidade/desertificação populacional, entre outros, necessitam de conhecimentos 

transversais e especializados. Estas grandes questões colocam assim às universidades 

desafios como a optimização de recursos, o re-equacionamento das formas tradicionais de 

ensino e novas formas de transmitir e aplicar o conhecimento. 

o  A rigidez do mercado de trabalho. O défice de dinamismo empreendedor limita as 

oportunidades de criação de emprego nos sectores inovadores europeus. As universidades 

europeias, contrariamente às suas homólogas norte americanas, não conseguem criar 

ambientes atractivos para reter investigadores e estudantes estrangeiros de referência. A 

denominada “fuga de cérebros” é uma consequência de ambientes pouco convidativos para 

a fixação de recursos humanos, o que leva os mesmos a ponderar a escolha, no exterior, de 

oportunidades mais vantajosas, como perspectivas de carreira mais aliciantes e condições 

de trabalho mais motivadoras.  

Compete assim às universidades circunscritas ao espaço europeu desempenhar um papel 

importante no reforço da coesão europeia através do desenvolvimento de pólos tecnológicos e 

parques científicos, da multiplicação das estruturas de colaboração regional com outros sectores 

económicos nomeadamente com a indústria, da elaboração crescente de estratégias universitárias 

de desenvolvimento regional e da criação de redes de universidades também a nível regional.  
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“Os novos progressos tecnológicos do século, a globalização das economias, a explosão das 

mobilidades físicas e virtuais, as profundas alterações nas formas de trabalhar, as mutações nos 

estilos de vida dos cidadãos levam-nos, hoje em dia, a interrogações que há anos atrás não teriam 

sentido: Que serviços são facultados pelo ensino superior actual? Acompanhou ele as mutações 

socio-culturais?” (Figueiredo; 1998).  

 

2.2 - “Qualidade”: evolução conceptual 

A qualidade é um conceito que por ser subjectivo se torna difícil de classificar. Depende do 

contexto, da técnica e dos objectivos a partir dos quais é definido e quantificado. Edwards Deming 

refere o aspecto dinâmico e subjectivo do conceito de “qualidade”, o qual leva a que seja 

necessário a sua constante reavaliação, pois as expectativas, quer do lado da oferta quer do lado 

da procura, não são temporalmente estáticas e imutáveis.  

Enquanto que David L. Goetsch (1997) define “Qualidade” como: “(…) a dynamic state associated 

with products, services, people, processes, and environments that meets or exceeds expectations”, 

a International Organization for Standardization (ISO) aborda a questão da qualidade como um 

“conjunto de características de um produto ou serviço que correspondem aos requisitos do cliente” 

(Vasco; 2005), e quando perspectivado nacionalmente, ele é citado pelo Decreto-Lei n.º 140/2004 

de 8 de Junho, como “o conjunto de atributos e características de uma entidade ou produto que 

determinam a sua aptidão para satisfazer necessidades e expectativas da sociedade” (Artigo 4.º; 

alínea j). Em todas estas abordagens a satisfação da procura é mencionada como elemento chave 

para aferir o processo de gestão de qualidade organizacional.  

Para compreender as origens e evolução do conceito de qualidade apresenta-se seguidamente 

uma breve resenha histórica, bem como o estado de arte em que se encontra o mesmo na 

actualidade. 

 
1 - A qualidade associada à concepção do produto 

A “era da inspecção” (na década de 20) foi conhecida pela preocupação exclusiva em detectar 

defeitos na produção. Aparecem contudo os primeiros departamentos de qualidade, bem como a 

consequente separação entre actividades de execução e actividades de planeamento.  

Já a partir da década de 30, nos Estados Unidos, e posteriormente na década de 40, no Japão, a 

“era da inspecção” é destituída pela “era do controle estatístico”. O uso de métodos estatísticos, a 

utilização de gráficos e de processos de controlo, generalizou-se, em parte, pela exigência de rigor 

e de eficiência da então crescente indústria bélica alemã e posteriormente americana.  

Já a partir da década de 50, nos Estados Unidos, quer o volume e a complexidade do processo 

produtivo, quer a actividade de controlo exigiram o aparecimento de novas ferramentas de apoio e 

de sustentação.  

É também com o pós guerra que o Japão, seguindo os ensinamentos de Joseph Juran, inicia a 

sua revolução industrial sustentando a sua actividade produtiva através da leitura de parâmetros 
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qualitativos, difundindo a reputação de eficiência e de rigor tecnológico dos seus produtos, a nível 

mundial – milagre japonês.  

 
2- A gestão de qualidade total  
Se inicialmente o conceito de “qualidade” foi introduzido ao nível operacional enquanto critério de 

eliminação dos defeitos do produto, o seu âmbito de actuação alargou-se gradualmente a todos os 

sectores da empresa, no sentido de responder às necessidades da procura. O paradigma da 

“qualidade total” resultou assim da combinação entre a componente organizacional e a satisfação 

expressa pelo meio envolvente.  

A “Gestão da Qualidade Total” (GQT), também conhecida por “Total Quality Management” (TQM), 

foi um modelo divulgado na década de 70, por W. Edwards Deming1, e operacionalizado através 

do ciclo PDCA. Este ciclo constituído por quatro fases: 1- Planeamento ou “PLAN”, 2- Execução 

ou “DO”, 3- Verificação ou “CHECK” e 4- Actuação ou “ACT”, aplica-se em cada processo, por 

forma a despistar possíveis falhas intermédias e apurar cíclica e continuamente o seu 

aperfeiçoamento. Segundo David L. Goetsch (1997), “the Deming Cycle was developed to link the 

production of product with consumer needs and focusing the resources of all departments 

(research, design, production, marketing) in a cooperative effort to meet those needs”. Ainda na 

década de 80, o planeamento estratégico e as derivações do modelo de Gestão de Qualidade 

Total (GQT), que se seguiram, sustentado pela presença de técnicas e de ferramentas de 

informação, tornaram-se condição essencial para a sobrevivência das empresas. 

Segue-se o método QFD - Quality Function Deployment, o qual acresce, ao anterior modelo, 

critérios de qualidade associados à fase de operacionalização. Na prática ele traduz-se num 

conjunto estruturado e documentado de matrizes elaboradas a partir do levantamento de 

requisitos, desdobrando estes últimos em especificações técnicas, de qualidade, de custos e de 

confiabilidade do produto.  

Segundo AKAO (1990) “QFD é a conversão dos requisitos do consumidor em características de 

qualidade do produto e o desenvolvimento da qualidade de projecto para o produto acabado 

através de desdobramentos sistemáticos das relações entre os requisitos do consumidor e as 

características do produto. Esses desdobramentos iniciam-se com cada mecanismo e se 

estendem para cada componente ou processo. A qualidade global do produto será formada 

através desta rede de relações”.  

As técnicas de QFD popularizaram-se pela possibilidade de fomentarem discussões conceptuais 

entre sectores tecnicamente diferenciados e cujo o diálogo nem sempre seria possível. Sustentam 

ainda actualmente a aplicabilidade dos modelos mais actuais sobre qualidade: os “modelos de 

Excelência”. 

 
 

                                                      
1 considerado o “pai” da teoria da Qualidade Total e das técnicas de controlo de qualidade. 



 31

3 - Cultura de qualidade: os modelos de excelência.  
Os modelos de excelência foram introduzidos no Japão, sob a forma de prémios de qualidade, no 

início da década de 50 do século XX.  

Perante um contexto económico de pós-guerra, as empresas japonesas não conseguiam escoar 

os seus produtos e impôr-se no mercado, pelo que o governo e as empresas empreenderam um 

esforço conjunto no sentido de alterar a imagem e as estratégias de divulgação de produtos, 

através de uma melhoria generalizada nos processos e outputs.  

A “Japanese Union of Scientists and Engineers (JUSE)”, organização privada sem fins lucrativos, 

tinha como missão centralizar as actividades de controlo de qualidade. Prestava ainda apoio e 

acompanhamento na aplicação de conceitos e procedimentos de controlo estatísticos, próximos 

dos princípios da Gestão de Qualidade Total, à generalidade dos sectores da organização. 

Os resultados evidenciaram melhorias significativas, já na década de 70, quando a imagem dos 

produtos japoneses conquistaram a confiança de diversos mercados, nomeadamente o norte-

americano. Este resultado prático provocou, em diversos países, um sentimento generalizado de 

adesão e aplicação de princípios de qualidade, surgindo desde então, diversos movimentos pela 

excelência, dos quais se destacam os prémios de qualidade.  

Se surgidos inicialmente a partir de um contexto industrial, os prémios de qualidade encontram, 

actualmente, o seu âmbito alargado a outros domínios como o ensino ou a saúde. Na realidade 

importa reter, mais do que a atribuição de prémios, os princípios que neles estão subjacentes, 

orientando os esforços de auto-avaliação de muitas organizações.  

Tais princípios são transpostos em critérios quantificáveis que medem o desempenho e a 

eficiência organizacional. Também no âmbito deste trabalho, a abordagem efectuada aos prémios 

de qualidade é feita com o intuito de encontrar uma ponte entre a problemática da cultura de 

qualidade total e o objecto de estudo em questão que são as instituições de ensino superior 

públicas.  

Do conjunto de modelos de excelência considerados de referência destacam-se:  

 o pioneiro prémio japonês - “Prémio Deming”,  

 o prémio Norte Americano - “Malcom Baldrige National Quality Award”,  

 o prémio europeu - “EFQM – European Foundation for Quality Management” 

(Figura 8); 

 o prémio nacional - “Prémio Nacional de Excelência - PEX-SPQ”, direccionado ao 

contexto empresarial  

 o modelo “CAF - Common Assessment Framework”, concebido para avaliar o 

desempenho de instituições públicas.  

Seguidamente serão abordados sucintamente cada um deles. 
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Figura 8 – A Qualidade Total e os Prémios de Qualidade internacionais 

 

 
Fonte: http://www.aeportugal.pt/inicio.asp?Pagina=/Areas/Qualidade/ModExcel&Menu=MenuQualidade 

 

3.1 - Prémio Deming – Japão e Prémio Malcom Baldrige – Estados Unidos 
O Prémio Deming foi o primeiro dos restantes prémios de qualidade, tendo surgido no Japão, no 

início da década de 50. O seu principal objectivo foi estimular a introdução e respectiva aplicação 

de uma cultura de qualidade na filosofia de funcionamento das empresas. O controlo/fiscalização 

“estatístico” constitui o cerne do modelo. A cerrada e contínua parametrização do desempenho 

das actividades da empresa, efectuadas a partir de contínuas inspecções, tem por intuito último 

reforçar o comprometimento dos recursos, nomeadamente humanos, por forma a incutir a cada 

indivíduo o sentido de responsabilidade pela imagem e melhoria dos produtos e serviços 

fornecidos. Este prémio é ainda actualmente atribuído avaliando as organizações, não apenas 

associadas ao sector industrial mas também a serviços quer privados ou públicos, a partir de um 

conjunto de critérios.  

Surgido na década de 80 nos Estados Unidos e por influência do êxito atingido pelo prémio 

Deming no Japão, o Prémio Malcom Baldrige é actualmente atribuído, no máximo a três 

organizações, com o intuito de difundir um sistema de qualidade, bem como, de: “(…) estabelecer 

um padrão de excelência capaz de ajudar as empresas norte-americanas a alcançar qualidade de 

nível mundial (…)” (Santor; 2003). Também aqui o cenário repete-se, à semelhança do Japão, três 

décadas antes, quando as empresas norte americanas foram confrontadas com dificuldades 

acrescidas para conquistar, expandir e consolidar mercados. A qualidade passou, também aqui, a 

ser considerada como elemento integrante da cultura empresarial. Antão Santor (2003) aborda e 

evidência os benefícios do prémio Malcom Baldrige citando Brown: “(...) existe uma estrutura 

comum que dá algum sentido a todas as teorias, ferramentas e abordagens que fazem parte do 

movimento da qualidade” e ainda ”Existe uma linguagem comum e uma forma comum de 

compreender onde aplicar todas essas teorias e técnicas”. Apesar do intuito original deste prémio 

ter sido o de recompensar organizações do sector industrial com os melhores desempenhos, o 

seu âmbito alargou-se de tal forma que, desde 1998, foram aceites candidaturas de organizações 
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associadas aos sectores da saúde e do ensino. O sucesso obtido foi de tal ordem que grande 

parte dos estados norte americanos, desenvolveram versões do mesmo prémio aplicado a 

contextos geograficamente mais reduzidos. O prémio baseia-se, à semelhança do prémio Deming, 

na avaliação de resultados e de melhorias obtidas confrontando-os a partir de 7 critérios:  

1- Liderança,  

2- Planeamento estratégico,  

3- Clientes e mercado,  

4- Informação e análise,  

5- Recursos humanos,  

6- Gestão de processos;  

7- Resultados do negócio.  

Gilberto Vasco (2005) reforça o facto de, apesar de alargado a outros sectores que não o 

industrial, os 7 critérios mantêm-se mas agora adaptados à realidade das organizações de ensino 

(Figura 9). 

 
Figura 9 – Critérios do prémio “Malcom Baldrige” adaptados às organizações de ensino 

Fonte: Vasco; 2005 

A adaptação do respectivo prémio ao sector do ensino surgiu pelo facto de se reconhecer a 

importância que o investimento no capital humano tem enquanto critério que influencia a 
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performance e a competitividade das empresas e consequentemente a sua imposição nos 

mercados.  

 
3.2- Prémio da EFQM - Europa 
A Europa reconheceu a importância da atribuição dos prémios de Qualidade apenas na década de 

90, lançando então o Modelo de Excelência da EFQM – European Foundation for Quality 

Management. Também ele, à semelhança dos anteriores prémios, foi criado com “a missão de 

promover a excelência de forma sustentada na Europa” 2, apresentando também um conjunto de 

critérios quantificáveis que permitem avaliar o desempenho das organizações. Destaca-se contudo 

dos restantes na medida em que a avaliação é feita tendo em conta não apenas os outputs, os 

processos e as melhorias obtidas, mas também os inputs, isto é, tendo em conta os stakeholders 

(clientes, colaboradores, fornecedores, accionistas, entre outros).  

Este modelo de excelência avalia e pontua também a capacidade de inovação e de aprendizagem 

da organização, pois considera serem estes dois aspectos integrantes para o seu progresso e 

desenvolvimento. Outro aspecto que o distingue é a adaptação dos seus princípios e critérios a 

grandes, médias e a pequenas organizações, públicas ou privadas. Assim o reforça a EFQM: “ 

Este Modelo que materializa os Conceitos Fundamentais da Excelência, (...), é actualmente 

utilizado por milhares de organizações em toda a Europa e no Mundo. Empresas, escolas, 

instituições de saúde, serviços de segurança pública, serviços de utilidade pública e organismos 

governamentais utilizam este Modelo”2.  

Considera um conjunto de 9 critérios, baseados no pressuposto de que a excelência é alcançável 

de diferentes formas, isto é quer através de "Meios" quer através de "Resultados", e composta por 

sub-critérios, todos eles, à semelhança dos anteriores prémios, sujeitos, aquando a análise das 

candidaturas, a atribuição de pontuação. “Meios” e “Resultados” são partes integrantes de um 

ciclo de melhoria contínua, a qual é atingida através da inovação e da aprendizagem (Figura 10). 

 
Figura 10 – Os 9 critérios do Modelo de Excelência Europeu - EFQM 

Retirado de: http://www.aeportugal.pt/inicio.asp?Pagina=/Areas/Qualidade/ModExcel&Menu=MenuQualidade 

                                                      
2 http://www.aeportugal.pt/inicio.asp?Pagina=/Areas/Qualidade/ModExcel&Menu=MenuQualidade 
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Os “Meios” correspondem aos elementos que estão directamente envolvidos no desenvolvimento 

ou execução dos processos. São constituídos por 5 critérios: 1- Liderança, 2 - Política e 

Estratégia, 3 - Pessoas ou Recursos humanos, 4 -Parcerias e recursos, 5 - Processos.  
Os “Resultados” correspondem aos outputs da organização e são consequência do 

processamento dos meios. O Prémio Europeu da Qualidade apresenta 4 critérios para avaliação 

dos resultados das organizações: 1 – Clientes; 2 – Pessoas, 3 – Sociedade, 4 - Resultados Chave 

de Desempenho.  

Os critérios do grupo “Resultados” são analisados relativamente aos valores obtidos. Contam-se 

como critérios: a tendência evolutiva ao longo do tempo, os objectivos que eram propostos 

alcançar, as comparações feitas com os resultados obtidos por outros (benchmarks), as causas 

desses resultados e respectiva associação com a abordagem proposta e finalmente a abrangência 

dos mesmos relativamente ao âmbito de actuação da organização. 

 

3.3 – Os Prémios de excelência nacionais: PEX- SPQ e o modelo CAF 
O conjunto de prémios actualmente activos em território nacional constituem derivações claras do 

do Modelo de Excelência Europeu – EFQM. Apresentam-se neste trabalho dois prémios nacionais 

concebidos com o intuito de promover uma cultura de qualidade organizacional. O primeiro, 

Prémio PEX - SPQ, apesar de recentemente alargado ao âmbito de organismos públicos, foi 

criado afim de premiar a excelência das empresas. O segundo prémio: prémio CAF, surge com o 

intuito de premiar a excelência do desempenho de organismos públicos. 

O Prémio Nacional de Excelência – Sistema Português de Qualidade (PEX - SPQ) foi criado 

pelo Instituto Português de Qualidade (IPQ)3, em 1992, sendo atribuído anualmente a pequenas, 

médias e grandes empresas sediadas no território nacional. Este prémio segue a tendência 

internacional e transpõe para a realidade nacional, a aplicação do modelo de Gestão de Qualidade 

Total. Reconhece e recompensa assim, as empresas que se destacam pelos resultados obtidos 

através de um modelo de auto-avaliação, baseado “(...) em critérios de reconhecida credibilidade, 

aplicáveis à grande maioria das áreas de negócio, que pretendam desenvolver uma cultura da 

Qualidade” 4. Também à semelhança dos prémios internacionais, nomeadamente do EFQM, este 

modelo português estrutura-se segundo critérios ponderados e pontuados segundo níveis de 

importância, subdivididos em dois sub-sistemas: meios e resultados.  

Criado em 1998, pelos directores Gerais das Administrações Públicas dos 15 membros europeus, 

o “CAF - Common Assessment Framework” ou em português também designado por “Estrutura 

Comum de Avaliação”, foi concebido no sentido de desenvolver esforços na concepção de um 

modelo de auto-avaliação, aplicado à administração pública. Este modelo mede, por meio de 

critérios de qualidade semelhantes à EFQM, o desempenho da organização.  

Em Portugal, e mediante um protocolo celebrado entre a Direcção-Geral da Administração Pública 

(representante oficial e nacional no Innovative Public Service Group – IPSG) e a Associação 

                                                      
3http://www.aeportugal.pt/inicio.asp?Pagina=/Areas/Qualidade/SistPortQualidade&Menu=MenuQualidade 
4 http://www.ipq.pt/backFiles/PEX_divulgacao.pdf 
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Portuguesa para a Qualidade (APQ), oficializou-se, em 2002, a disseminação da utilização do 

modelo CAF junto de organismos e serviços da Administração Pública Portuguesa. Esta medida 

vem também ao encontro da necessidade de avaliar o desempenho da Administração Pública 

regulamentada pela lei n.º 10/2004 de 22 de Março e pelo Decreto Regulamentar n.º 19-A/2004, 

de 14 de Maio, onde é reforçada a necessidade de introdução de princípios de qualidade total e de 

melhoria contínua não apenas no desempenho dos recursos humanos mas também dos serviços 

e organismos, respectivamente. A criação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de 

Desempenho, também conhecido por SIADAP, vem ao encontro dessa lógica, nomeadamente 

pela tentativa de credibilizar a avaliação do desempenho da Administração Pública, através de 

critérios de eficácia, eficiência e qualidade de gestão pública. 

Este modelo evidencia ainda, segundo a Direcção Geral da Administração Pública5, vantagens 

que o tornam atractivo pela: simplicidade, o custo zero, a aplicabilidade quer ao nível macro 

(organizacional) quer ao nível micro (departamental), a prática de comparabilidade do 

desempenho institucional (benchmarking), e ainda pela actualização periódica de indicadores 

estratégicos. À semelhança dos modelos de excelência anteriormente apresentados também o 

modelo CAF sustenta a sua avaliação separando os critérios de “meios” e de “resultados” (Figura 

11). Aqui também é atribuído a cada um deles um peso e uma determinada pontuação. 

 
Figura 11 – Critérios do modelo CAF 

 
Fonte: DGAP6; 2005 

 

No âmbito deste trabalho, este modelo foi escolhido enquanto modelo cujos princípios são 

aplicáveis na avaliação da qualidade de desempenho de entidades públicas em geral mas 

particularmente de instituições de ensino superior públicas. 

 

                                                      
5 http://www.dgap.gov.pt/ 
6http://users.prof2000.pt/agnelo/administrar/Avalia%C3%A7%C3%A3o%20da%20Qualidade%20da%20Escola%20(Met%20Tec%20Administ
ra%C3%A7%C3%A3o%20Escolar).pdf 
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2.3 - O conceito de qualidade aplicado ao contexto de ensino superior nacional 

Se no início deste capítulo se conceptualizou a qualidade através de citações de diversos autores 

e entidades, neste ponto é objectivo abordar a qualidade afunilando-lhe o contexto de actuação, 

isto é, restringir e aprofundar o seu conceito ao contexto de ensino superior público e mais 

especificamente ao desempenho das suas respectivas instituições em território nacional. Existe 

inúmera literatura que aborda a temática da qualidade do ensino superior nacional, sobretudo 

porque se encontra a decorrer o Processo de Bolonha e por outro porque as universidades se 

confrontam perante o desafio de competitividade e de excelência.  

O parecer n.º 1/1993, do Conselho Nacional de Educação, já destacava a importância do factor 

“qualidade”, enquanto uma das orientações a concretizar urgentemente, especificando algumas 

das áreas consideradas cruciais para as missões das universidades poderem ser concretizadas da 

melhor forma. Alguns padrões qualitativos são nele enumerados, tais que:“ (...) renovação dos 

modelos organizacionais, estímulo à maior internacionalização, apelo à maior valorização e 

conhecimento público do ensino superior e da investigação científica, ... , estímulo a formas de 

antecipação e retroacção entre a procura social de diplomados e a oferta de formações 

superiores”.  

Um ano decorrido, é publicada em 1994, a Lei n.º 38/1994 de 21 de Novembro, que constitui a 

primeira grande medida governamental para estabelecer, junto das instituições de ensino superior, 

um sistema de avaliação sobre a qualidade do seu desempenho. Na realidade trata-se de um 

conjunto de processos de verificação do preenchimento de requisitos, efectuado por um conjunto 

de peritos nomeados para tal, que visam apoiar, orientar e informar as instituições na forma como 

são alcançados os seus objectivos e medidos qualitativamente os seus resultados de natureza 

científico-pedagógico. Segundo o mesmo diploma (Artigo 3.º) constituem requisitos: as estruturas 

curriculares, a qualificação dos agentes de ensino; a investigação realizada; a ligação à 

comunidade através da prestação de serviços e da acção cultural; o estado das instalações e 

equipamento pedagógico e científico; os projectos de cooperação internacional; a procura efectiva 

de alunos; o sucesso escolar e os mecanismos de apoio social; a inserção dos diplomados no 

mercado de trabalho e ainda a eficiência de organização e de gestão. 

Os resultados contemplados segundo as avaliações levadas a cabo, são ainda, segundo o mesmo 

diploma, barómetro, para, entre outros parâmetros, atribuir mais reforços financeiros para as 

instituições de ensino superior ou, por exemplo, para sustentar o surgimento de novas formações 

ou consolidar científico-pedagogicamente cursos activos. Também o então Ministério do Ensino 

Superior abordava o factor “qualidade” ao referir: “A qualidade só poderá ser aferida por padrões 

rigorosos de disponibilidade, afectação e rentabilização dos recursos humanos, capacidades 

científicas, infraestruturas e equipamentos. Esta avaliação terá de ter carácter internacional e os 

resultados devem ser publicitados". 

A Lei n.º 1/2003 de 6 de Janeiro, veio alterar a Lei n.º 38/1994 de 21 de Novembro, e aprova o 

regime jurídico do Desenvolvimento e da Qualidade do Ensino Superior. Assume que o Estado é o 

responsável pelo exercício da garantia da qualidade através de uma conjugação de esforços entre 
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ele mesmo, as instituições e a sociedade. Basicamente, na alínea 2 do artigo 33.º, são 

especificadas as suas atribuições:  

a) Assegurar que as instituições prestam informação sobre os indicadores de qualidade dos 

estabelecimentos de ensino e cursos e publicitá-la;  

b) Assegurar a existência de um sistema de avaliação e acompanhamento das instituições de 

ensino superior;  

c) Criar um sistema de fiscalização, assente na Inspecção-Geral da Ciência e do Ensino 

Superior, independentemente do sistema de avaliação.  

Por outro lado, a presente lei reforça o papel que o acesso à informação tem para que o Estado 

possa garantir e regular a aplicação de princípios de qualidade ao desempenho das universidades.  

De seguida transcrevem-se os princípios do artigo 34.º da presente lei: 

1 - Os estabelecimentos de ensino superior prestam informação actualizada acerca da sua 

organização e funcionamento, designadamente instalações, corpo docente, planos de 

estudos e conteúdos curriculares.  

2 - São objecto de divulgação pública as informações relativas aos estabelecimentos de 

ensino superior e cursos.  

É de forma cada vez mais consciente que o Estado, através da Lei nº 37/2003, de 22 de Agosto, 

demonstra claramente as intenções de responsabilizar as instituições de ensino superior, 

assumindo como dado adquirido, que as mesmas devem pautar as suas estratégias e objectivos 

segundo critérios qualitativos. “O financiamento do ensino superior processa-se de acordo com 

critérios objectivos, indicadores de desempenho e valores padrão relativos à qualidade e 

excelência do ensino ministrado” (Art. 1º, alínea 2) – e ainda “Constituem objectivos do 

financiamento do ensino superior d) Incentivar a procura de fontes de financiamento de natureza 

concorrencial com base em critérios de qualidade e excelência; f) Valorizar o mérito, dedicação e 

aproveitamento escolar dos estudantes (...)” (Art. 2º). 

Finalmente, a Lei n.º 38/20077, aprova o regime jurídico da avaliação do ensino superior, 

apresentando no Artigo 4º, parâmetros de avaliação da qualidade relacionados com a actuação 

dos estabelecimentos de ensino superior. Qualidade, eficiência, estratégia e melhoria contínua são 

alguns dos conceitos postos em ênfase nessa mesma Lei e que sustentam a própria avaliação das 

instituições universitárias. 

Em suma, o Estado é em Portugal a entidade que continua a regular os mecanismos de controlo e 

de avaliação da qualidade do ensino superior. Fá-lo de forma cada vez mais rigorosa a partir da 

leitura de parâmetros sobretudo quantitativos, reguladores dos processos e de outputs gerados 

pelas universidades e institutos politécnicos. É certamente uma forma encontrada para, num 

contexto de concorrência alargada a um espaço europeu, preparar terreno na confrontação 

institucional de novos desafios. 

                                                      
7 Lei n.º 38/2007 de 16 de Agosto 
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2.4 – O Modelo CAF aplicado às organizações de ensino superior públicas 

Apesar de não ter sido especificamente concebido para ser aplicado a um contexto de ensino, o 

modelo CAF é, na realidade, passível de adaptar e operacionalizar às instituições de ensino 

superior. Esta metodologia de análise e de auto-avaliação de desempenho institucional pode 

constituir, por um lado, um instrumento para orientar as decisões no sentido de implantar uma 

cultura de qualidade e de melhoria contínua, e por outro uma base para implementar um sistema 

de avaliação de desempenho nas instituições de ensino superior8. 

Neste âmbito, segue-se, numa primeira fase, a caracterização da metodologia e respectiva 

operacionalização do modelo CAF, baseada no manual de apoio para a aplicação do CAF, 

adoptado pela Direcção-Geral da Administração Pública, e numa segunda fase é efectuada uma 

transposição do respectivo modelo ao contexto de ensino superior público. 

 

2.4.1 – Metodologia do Modelo CAF 
A aplicação do modelo CAF, ou modelo de auto-avaliação para a gestão de qualidade nas 

instituições públicas, tem por base uma metodologia própria, a qual envolve directa ou 

indirectamente os inputs, processos e outputs da organização. É necessário antes de iniciar o 

processo de auto-avaliação: 

o assegurar a adesão e apoio dos dirigentes afim de dar início ao processo de mudança 

nas diversas fases do processo; 

o clarificar os objectivos de auto-avaliação; 

o esclarecer e especificar o âmbito ou fronteira de actuação (globalidade da organização 

ou apenas a implementação num ou mais departamentos); 

o conhecer e confrontar os recursos necessários e os que realmente se encontrarão 

disponíveis; 

o assegurar o comprometimento e responsabilização dos diferentes intervenientes no 

processo de auto-avaliação (gestores de topo, gestores intermédios, colaborados e equipa 

de auto-avaliação).  

Todos estes aspectos são determinantes para o sucesso dos resultados. A metodologia CAF , ou 

também designada pelo manual por: “fases de aplicação da CAF”, resume-se na identificação, 

ponderação e associação de acções ou resultados que materializem critérios e sub-critérios de 

avaliação. São depois confrontados e pontuados os níveis de exequibilidade entre as 

acções/resultados propostos ou planeados e os efectivamente concretizados. Do balanço 

efectuado obter-se-ão aspectos positivos, a manter, aspectos negativos a rever e a sujeitar a um 

posterior Plano de Melhorias, também ele sujeito a uma metodologia de execução. 

 

                                                      
8 Lei n.º 38/1994 de 21 de Novembro 
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2.4.2 – Operacionalização do modelo CAF 
A operacionalização do modelo consiste em realizar reuniões periódicas com os diferentes 

intervenientes no processo de auto-avaliação; elaborar cronogramas de execução, com o 

consequente desenvolvimento de planos de tarefas e calendários de reuniões, afim de confrontar 

e ajustar a concretização de acções, e ainda em realizar, caso seja necessário, inquéritos. 

Nas fases de aplicação da CAF, e para cada critério e sub-critério, o manual assume, enquanto 

instrumento de apoio, o preenchimento de grelhas de auto-avaliação ou fichas de caracterização. 

Nelas deverão constar a especificação de acções e resultados propostos, bem como os 

concretizados; sublinhadas as potencialidades e limitações da confrontação efectuada e por fim a 

atribuição de uma respectiva pontuação. É ainda reforçada a importância da recolha de evidências 

ou de pesquisa documental, a qual: “constitui o suporte por excelência num exercício de auto-

avaliação” (DGAP; 2005). Na realidade o suporte documental deverá sempre acompanhar e 

sustentar a avaliação dos níveis de concretização. O plano de melhorias apoia-se nas grelhas de 

auto-avaliação, em tabelas de priorização, em fichas de acções de melhoria e em técnicas de 

benchmarking. 

 

2.4.3 – Metodologia do modelo CAF adaptado ao ensino superior 
Um dos aspectos evidenciado como fundamental no manual é a especificação de conceitos. É 

sobre eles que recai toda a contextualização e análise de auto-avaliação. A equipa de avaliação 

deve conhecer o modelo organizacional9 subjacente ao funcionamento da instituição avaliada. No 

caso do ensino superior e mais especificamente das universidades públicas, é também necessário 

conhecer os modelos de funcionamento e consequentemente adoptar e adaptar os conceitos que 

melhor caracterizam as suas especificidades, quer em termos de inputs, processos ou outputs. 

Também aqui é possível, de forma sucinta, estabelecer uma analogia entre os aspectos a 

considerar antes de iniciar o processo de operacionalização do modelo de auto-avaliação. 

o Assegurar a adesão e apoio por parte da equipa reitoral; 

o Clarificar as estratégias e objectivos de actuação; 

o Esclarecer e especificar se o âmbito do processo de auto-avaliação abarcará a 

globalidade da organização, os serviços, os departamentos, ou alguma combinação; 

o Conhecer e ponderar a disponibilidade de recursos humanos, financeiros, e as infra-

estruturas disponíveis directa ou indirectamente envolvidas; 

o Assegurar o comprometimento e responsabilização da equipa reitoral, dos funcionários 

da instituição, bem como da academia e da sociedade civil no sucesso da avaliação. 

Da mesma forma, a metodologia CAF, bem como os instrumentos que a operacionalizam mantêm-

se quando aplicados a um contexto de auto-avaliação de universidades públicas. A dificuldade 

reside em operacionalizar os critérios e sub-critérios. Assim o reforça Fernando Bexiga (2004): 

                                                      
9 Temática aprofundada no Anexo 3 
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“(...) há que estabelecer critérios de apreciação devidamente adaptados à realidade da Escola. É 

um trabalho nada fácil, mas determinante do sucesso do processo de avaliação”. 

É objectivo aprofundar posteriormente a operacionalização de alguns dos critérios e sub-critérios 

do modelo CAF, aplicando-os ao contexto das universidades públicas e mais especificamente ao 

caso da Universidade de Aveiro. Neste âmbito, é proposto desenvolver tal matéria no próximo 

capítulo.  
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Capítulo III – A tomada de decisão apoiada na análise de indicadores estratégicos 

A “detenção” e respectiva adequação de informação para apoiar a tomada de decisão, nas 

empresas, generalizou-se, a partir da década de 70 do Século XX. Esta abordagem empresarial 

surgiu, nomeadamente, em consequência “(...) do crescimento de oportunidades e constantes 

pressões, muito acentuadas que se verificaram no sector económico e produtivo (...)” (Gouveia; 

2001). Tal tendência implicava obrigatoriamente caracterizar, por exemplo, os segmentos de 

mercado, logo também aumentar o acervo de informação sobre os clientes, a oferta e a 

concorrência.  

Generalizou-se, desde então, no meio empresarial e, mais recentemente fora dele, a necessidade 

de aceder a informação actualizada e oportuna, nomeadamente, para captar novas oportunidades 

de “negócio”. A área da educação, nomeadamente do ensino superior, confirma esta tendência. 

Parcerias inter-institucionais, operações de marketing, modernização de processos administrativos 

e rigor orçamental constituem exemplos de actuações estratégicas também aplicáveis à gestão 

das universidades. Contudo, nem toda a informação é pertinente para apoiar a tomada de decisão. 

Do conjunto de dados acumulados diariamente em base de dados, apenas são representativos os 

que reflectem a concretização de objectivos e de estratégias. Para além da subjectividade em 

medir o desempenho institucional, outro obstáculo ocorre quanto à selecção da tipologia de 

indicadores mais ajustada para avaliar o sucesso das estratégias. De facto “(...) in the literature on 

(educational) indicators, there is a long list of criteria that indicators have to meet” (Kaiser; 2003). 

Assim sendo, que metodologia adoptar e que indicadores estratégicos definir quando é pretendido 

avaliar o desempenho de uma universidade? A questão é por si só vaga e complexa, mas, 

ferramentas há, como o Balanced Scorecard, actualmente utilizado, com sucesso, por certas 

organizações, para sustentar o processo de selecção de indicadores estratégicos.  

Neste capítulo, é proposto apresentar esta mesma metodologia, integrando-a segundo uma 

filosofia de qualidade e de melhoria contínua de desempenho, para instituições de ensino superior 

públicas.  

3.1 – Sistemas de informação organizacionais 

A abordagem sobre a pertinência da selecção de indicadores ajustados à gestão estratégica das 

universidades, não pode ocorrer sem que antes seja dado a devida relevância aos sistemas a 

partir dos quais a informação se encontra armazenada, estruturada e disponibilizada: os sistemas 

de informação. Esta abordagem constitui a base para diferenciar tipologias de informação. 

Segundo Henry C. Lucas (1987) “(...) sistema de informação é um conjunto organizado de 

procedimentos, que quando executados, produzem informação para apoio à tomada de decisão e 

ao controlo das organizações”. Informáticamente falando, Luís B. Gouveia (2001) considera que 

sistema de informação é “uma unidade de operação que engloba todos os subsistemas de 

computadores existentes na empresa para os mais diversos fins, e também as funções que, de 

alguma forma, se relacionam com o tratamento de informação”. Finalmente e segundo uma 
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perspectiva funcional, Carlos Zorrinho (1991), introduz o conceito de “Sistema de Informação” 

afirmando: “(...) mais do que um instrumento de apoio à tomada de decisão, o Sistema de 

Informação tende a actuar sobre o padrão de análise da organização e dos sistemas envolventes, 

condicionando comportamentos, atitudes e desempenhos”. Independentemente da diversidade de 

abordagens, quer assumindo um cunho mais processual, quer mais operacional, a ideia principal a 

reter diz respeito à utilidade e facilidade de acesso a dados, independentemente do perfil do 

utilizador final. Sem estes dois aspectos a funcionalidade dos sistemas de informação parece 

residual no âmbito da gestão institucional.  

Neste capítulo interessa clarificar o conceito de “sistema”, enquanto entidade abstracta passível de 

extravasar o âmbito de análise exclusivamente organizacional. O modelo genérico de “sistema 

aberto”10 (Chiavenato; 1993), aplica-se também ao contexto de gestão do capital de informação. 

Neste caso particular, estabelecem-se fluxos que não são mais do que canais de informação entre 

pontos de entrada e pontos de saída, ambos influenciados e influenciadores do meio exterior. 

Toda a informação que entra num sistema, sai transformada pelos seus mecanismos de 

processamento (Figura 12). Quando adaptados ao contexto de ensino superior, os parâmetros 

sistémicos, como “ambiente”, “inputs”, “outputs”, “processamento” e “retroacção” podem ser 

traduzidos através da seguinte analogia11: 

o  Ambiente. Organizações concorrentes, decisões governamentais, fontes de 

financiamento, dados demográficos, motivação da procura e entidades empregadoras. 

o  Inputs. Financiamentos, candidatos, infra-estruturas e tecnologias de informação e 

comunicação; 

o  Outputs ou resultados. Diplomados, abandonos, publicações científicas; 

o  Processamento. Duração dos estudos, taxas de retenção ou de aproveitamento; 

o  Retroacção: ajustamento anual dos Numerus Clausus por curso. 

 
Figura 12 – Modelo genérico de sistema aberto 

 

Fonte: Adaptado de Chiavenato;1993 
 

                                                      
10 Apresentado no Capítulo I 
11 Apresentado no Capítulo I 
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Os sistemas de informação constituem assim plataformas privilegiadas para celerizar a execução 

de tarefas diárias, bem como para fornecerem cenários informativos necessários à gestão 

institucional. Contudo, ou por não terem sido pensados enquanto ferramentas de apoio à tomada 

de decisão ou por apenas servirem de apoio a actividades de funcionamento, grande número de 

sistemas de informação operam ao nível departamental, carecendo de uma visão integrada de 

fluxos de informação inter e intra organização. Ora, enquanto sistemas abertos que são, eles “(...) 

devem considerar a mudança constante, a flexibilidade de actividades (...) e devem observar a sua 

produtividade” (Gouveia; 2001), aspectos obtidos a partir da integração das suas partes num todo.  

 

3.1.1 - Dados, informação e conhecimento 
Os conceitos de “dados”, “informação” e “conhecimento”, constituem uma matéria já consolidada, 

sujeita a alargada discussão científica. Apesar das inúmeras definições existe um consenso, entre 

autores, sobre a hierarquização e complementaridade destes três conceitos: não existe 

informação sem dados, nem conhecimento sem informação.  

José Rascão (2004), aborda esta matéria apresentando para cada um dos termos uma definição. 

Segundo ele, dados são: “factos e ou eventos, (...) , que podem ser pertinentes ou úteis para o 

desempenho de uma tarefa, mas que por si só não conduzem à compreensão desse facto ou 

situação”. A informação caracteriza-se por ser: “um dado útil que permite tomar decisões e que 

está relacionado e ou associado a algo que nos faz sentido e nos ajuda a compreender o facto ou 

o evento”. Ainda segundo o mesmo autor, conhecimento “(...) é a combinação de instintos, ideias, 

regras e procedimentos que guiam as acções e as decisões”.  

Leonor Teixeira (2002) vai ao encontro das definições anteriores quando apresenta dado como um 

conjunto de “elementos que isoladamente, não têm qualquer valor, e só se transformam em 

informação quando relacionados ou interpretados de alguma forma”. A informação resulta, 

segundo a mesma autora, “do processamento ou tratamento de um conjunto de dados, atribuindo-

lhe um determinado significado (...) de maneira a aumentar o seu grau de entendimento e 

insignificância em relação ao seu utilizador.”  

Ray Grenier e George Metes (1992) definem conhecimento: “(...) como a capacidade de uma 

pessoa relacionar estruturas complexas de informação para um novo contexto”. 

Este terceiro e mais complexo nível na hierarquia dos sistemas de informação é na realidade o 

que permite estabelecer uma ponte para um quarto nível: a tomada de decisão ou também 

designada por inteligência. Citando Luís Borges Gouveia (2001): “(...) o conhecimento permite a 

hierarquização da informação e possibilita a avaliação das informações disponíveis para a 

decisão”.  

Na figura 13 é possível visualizar a hierarquia, complementaridade e dependência de conteúdos 

que culminam em informação para a tomada de decisão. 
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Figura 13 – As classes de informação, segundo Gartner Group 

 
Fonte: http://www.pr.gov.br/batebyte/edicoes/2001/bb111/gri.htm 

 

Mediante estes 4 patamares subsiste uma questão: como seleccionar a melhor informação para 

ampliar os conhecimentos de quem tem de decidir eficientemente? De facto, as organizações 

podem gerar um conjunto de informação que por si só pouco contribui para melhorar a sua gestão. 

Os inputs são processados em outputs mas a assimilação da informação (retroacção) nem sempre 

ocorre de forma mais eficiente por parte de quem decide, não porque o potencial informativo não 

exista, mas porque, em muitos casos, os sistemas de informação não se encontram ajustados às 

necessidades dos utilizadores finais. Os cemitérios de informação, assim denominados pela 

ausência de informação útil, avolumam-se nas organizações em arquivos mortos ou em sistemas 

operacionais, sem que deles seja tirado o devido proveito.  

 

3.1.2 - Indicadores 
3.1.2.1 - Conceptualização 
Uma das formas de transformar inputs de informação em outputs úteis e assim "(…) to measure 

something which is difficult to quantify” (Cave; 1997) são os denominados “indicadores.” É usual 

fazer-se referência a indicadores quando é pretendido apresentar informação tratada e 

contextualizada, facilmente interpretável. Enquanto que a DGAP12 (2005), considera indicador 

como uma: “medida indicativa de algum fenómeno, isto é, não mede o fenómeno tal como se 

apresenta mas mede-o indirectamente”, Frans Kaiser (2003) aborda o conceito de indicador, 

citando Johnstone como: “(…) something that conveys a general impression with more or less 

                                                      
12 Direcção-Geral da Administração Pública 
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precision – something that gives a broad indication of the state of the situation investigated”, e 

ainda Maria da Graça Rua (2004), reforça a mensurabilidade dos mesmos, enquanto “(...) medidas 

que representam ou quantificam um input, um resultado, uma característica ou o desempenho de 

um processo, de um serviço, de um produto ou da organização como um todo”.  

Os indicadores fazem assim a ponte entre o nível “informação” e o nível “conhecimento”, entre 

cenários difusos e cenários quantificáveis e comparáveis, entre o passado, o presente e o futuro 

da organização. 

 

3.1.2.2 - Relevância 
O uso de indicadores não é recente. Os censos demográficos são exemplo de uma preocupação 

governamental em formular indicadores que caracterizassem dinâmicas populacionais. As 

estratégias de crescimento do país necessitavam de um sustento numérico que quantificasse as 

tendências macro socio-económicas.  

Se em Portugal os primeiros recenseamentos demográficos remontam ao século XIX (1853), foi 

contudo nos Estados Unidos da América que foi desenvolvida, na década de 20 do século XX, um 

movimento político defensor de que:”(...) a sociedade deveria ter dados que permitissem uma 

imagem precisa de si própria e de suas mudanças” (Rua; 2004).  

Desde então, e com um impulso particular ocorrido depois da Segunda Guerra Mundial, 

nomeadamente por razões de retoma económica, a utilização de indicadores económicos não só é 

generalizada internacionalmente, como é aprofundado o seu âmbito de utilização e normalizada a 

sua mensuração.  

Se na década de 60, os indicadores eram exclusivamente de índole económico, a década de 90 

abre novas perspectivas de análise, dando destaque à utilização de indicadores sociais e de 

avaliação de desempenho. Actualmente, os desafios impostos pela Sociedade da Informação, 

nomeadamente: “(...) a aquisição, armazenamento, processamento, valorização, transmissão, 

distribuição e disseminação de informação conducente à criação de conhecimento e à satisfação 

das necessidades dos cidadãos” (Gago; 1997), criaram um “culto” de produção e de uso de 

indicadores para explicar a essência de todo o tipo de fenómenos, nas mais variadas áreas do 

conhecimento, o que por vezes atinge o limiar do excesso.  

Frans Kaiser (2003), na sua abordagem sobre a importância da detenção de indicadores no 

ensino superior, refere que a sua utilização permite, nomeadamente, quantificar a qualidade dos 

serviços, o rigor da gestão de dinheiros públicos e ainda o posicionamento das instituições de 

ensino superior face à concorrência. “Indicators are needed in order to assess the relative position 

of a country or to measure progress towards goals that have been set at a national or regional level 

in relation to missions assigned to higher education as a whole” (Kaiser; 2003). Refere ainda a 

relevância que os indicadores têm no sentido de fornecer cenários alternativos e comparáveis que 

facilitem escolhas para uma sustentada tomada de decisão.  
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3.1.2.3 – Atributos 
Os atributos de um indicador são usualmente denominados na literatura por “critérios de 

construção”13 de indicadores. São eles que, consoante o seu maior ou menor número, 

teoricamente caracterizam qualitativamente um indicador. A classificação e o número de critérios 

adoptados na literatura é variada e nem sempre coincidente, podendo ser mais específica ou mais 

genérica. Apesar destas diferenças a Commission and the European Statistical System sugere 

que a construção de indicadores se deva pautar por critérios de qualidade, eficácia e eficiência14.  

 

3.1.2.4 - Tipologia  
Não existe apenas uma forma de agregar indicadores, nem de interpretar um fenómeno. A sua 

construção é portanto uma tarefa subjectiva, que evidencia a necessidade de definir previamente 

critérios e fronteiras conceptuais. Este aspecto é frequentemente secundarizado no 

desenvolvimento de sistemas de informação. Não é usual, conceberem-se sistemas pela 

representatividade da informação que geram, o que potenciaria o retrato do desempenho 

institucional, mas sim pela eficácia das tarefas que realizam. Por outro lado, há a considerar a 

vertente intangível do desempenho, o que favorece o surgimento de opiniões diversas e 

subjectivas acerca do método a utilizar para criar uma tipologia de indicadores mais ajustada. 

Claudia Sarrico (1998) aborda este aspecto quando refere: “This difficulty of finding appropriate 

measures to portray institutional performance stems from the rise of the quality movement (...) and 

the realisation that some qualitative issues were not being dealt with by the, often crude, 

quantitative measures that had been used in the past”. E ainda “this argument was especially true 

in the more heterogeneous unitary system of higher education, with institutions whit very different 

characteristics and missions”.  

Um dos critérios de selecção de tipologia consiste em optar por aquela que melhor caracteriza a 

avaliação do fenómeno. A Direcção-Geral da Administração Pública (2005), no âmbito do 

desenvolvimento do método de aplicação do modelo de avaliação CAF15, também desenvolveu 

conceptualmente uma tipologia de indicadores, cujo critério de agregação é híbrido, isto é 

classifica os indicadores separando-os segundo tipos de desempenhos a avaliar e respectivos 

públicos - níveis de tomada de decisão organizacional - e por outro, segundo o carácter do 

fenómeno a interpretar (fenómeno tangível ou intangível). A classificação adoptada desagrega-se 

em três grupos de indicadores: 

o Indicadores-chave de desempenho: Medidas específicas de desempenho que traduzem a 

performance nas áreas críticas da organização. Podem ser financeiras ou não financeiras, 

podendo ainda relacionar-se directamente com a política e a estratégia, os processos críticos 

ou ainda com os recursos humanos. 

                                                      
13 Designação assumida pela “Commission and the European Statistical System” 
14 Temática aprofundada no Anexo 4 
15 Common Assessment Framework – Capítulo II 
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o Indicadores de gestão: Medem a economia, eficiência e eficácia dos processos. 

Possibilitam a identificação e a medição das disfunções que as organizações possam 

apresentar através da análise dos desvios entre os objectivos planeados e os concretizados. 

o  Indicadores de percepção: medidas subjectivas porque quantificam fenómenos 

intangíveis. É o caso, por exemplo, das expectativas dos “clientes” face à qualidade de um 

produto concebido ou de um serviço prestado pela organização.  

 

3.2 - Sistema de indicadores 

Os “sistemas de indicadores” são sistemas de informação, transversais às componentes básicas 

de qualquer organização16, e que, quando executados determinados procedimentos, geram dados 

tratados que culminam num conjunto pré-definidos de indicadores. O princípio para a criação de 

um sistema de indicadores “eficaz” e “eficiente”, é idêntico ao da criação de um comum sistema de 

informação, diferindo contudo nas especificidades dos outputs. É neste sentido, que, 

seguidamente, é apresentada uma metodologia para construção de sistemas de indicadores, e 

mais concretamente, indicadores que avaliam o desempenho das estratégias de uma universidade 

pública17.  

Usualmente, a tendência, por parte dos dirigentes de uma organização, é a de considerar que 

todos os indicadores de apoio à gestão são indicadores-chave de desempenho. Existem contudo 

diferenças. Este últimos, também denominados por “Performance Indicators” (PI), correspondem a 

uma categoria de parâmetros que se distingue das restantes porque, e nomeadamente quando 

aplicada a instituições de ensino superior, “(…) are always to be used by outside or higher levels of 

decision making, compared with the performing unit under review” (Deponti; 2002). Por outro lado 

existe frequentemente a dificuldade, a montante do processo, em clarificar estratégias e 

objectivos. Essa etapa é fundamental para que sejam posteriormente facultados aos dirigentes 

resultados que traduzam o estado de arte do sucesso da tomada de decisão. E porque esses 

indicadores-chave de desempenho são definidos a partir de estratégias passarão, neste trabalho a 

designar-se por indicadores estratégicos. O cerne da exposição reside, por um lado, em identificar 

claramente as estratégias e objectivos organizacionais, e por outro, em tornar robusta a selecção 

de indicadores estratégicos, adequando-os às necessidades de tomada de decisão. A metodologia 

que seguidamente se apresenta vai ao encontro destas duas situações. 
 

3.2.1 – Metodologia para construção de um sistema de indicadores 
Numa fase inicial ainda é uma incógnita o tipo de variáveis, índices ou parâmetros a considerar na 

construção do sistema de indicadores estratégicos. Há todo um conjunto de trabalho de campo a 

realizar para evitar que o sistema acumule informação irrelevante. Cidonea Deponti (2002) sugere 

uma metodologia base, bastante exaustiva e completa, para a construção de indicadores, baseada 

                                                      
16 Modelo Contingencial de Henry Mintzerb - Capítulo I 
17 Baseada na metodologia de Deponti C. M. (2002).  
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numa participação activa com o “ambiente” organizacional - stakeholders. Segundo ela: “(...) 

entende-se que devem ser buscadas metodologias que promovam processos participativos na 

condução de qualquer monitoramento ou investigação”. 

Esta metodologia atravessa as seguintes etapas: 

o Identificação do público envolvido. Abordar todos os agentes que directa ou 

indirectamente influenciam o comportamento do “fenómeno”. É importante que estes parceiros 

estejam sensibilizados perante a problemática, por forma a sentirem-se responsáveis pela 

solução a formalizar posteriormente. As reuniões periódicas são instrumentos fundamentais 

para “cimentar” a motivação e continuidade dos trabalhos. 

o Determinação dos objectivos organizacionais e tipo de avaliação. Esta fase realiza-se em 

simultâneo com a etapa anterior e necessita de um acompanhamento contínuo com os 

públicos envolvidos. Os técnicos devem traduzir a missão e a estratégia da organização num 

conjunto de objectivos e indicadores estratégicos.  

o Definição de desenvolvimento sustentável. O sucesso desta etapa depende da definição 

clara das metas ou limites do sistema de indicadores estabelecidos pelos dirigentes. Os 

questionários são, nesta fase, um instrumento a utilizar para recolha de informação acerca das 

expectativas que o “ambiente organizacional” tem relativamente à oferta da instituição. 

o Descrição das funcionalidades de informação. Nesta fase os técnicos devem ser capaz de 

identificar áreas de informação estruturantes onde posteriormente “residam” e sejam 

“alimentados” os indicadores estratégicos, ainda nesta fase, por identificar.  

o Levantamento da lista de indicadores. Estruturado o sistema de informação, é necessário 

“povoá-lo” com indicadores. Para tal os técnicos têm de, para cada área de informação 

identificada, transformar os contextos descritivos recolhidos via questionários ou entrevistas 

(atributos dos limites sustentáveis, pontos críticos, entre outros) em indicadores estratégicos. 

o Selecção de indicadores. Do conjunto de indicadores obtidos anteriormente e com a 

interacção dos públicos, seleccionar os mais citados, complementar com alguns que não 

tenham sido considerados no levantamento efectuado pelos técnicos, os que descrevem mais 

abrangentemente o “fenómeno” ou os que permitem antever novas tendências.  

o Determinação de parâmetros. Os parâmetros servem como valor de referência ou valor 

“padrão” a partir do qual os resultados dos indicadores estratégicos podem ser comparáveis. 

Eles estabelecem um elo entre patamares de avaliação de desempenho e a realidade 

organizacional.  

o Apresentação, integração e validação de resultados. A apresentação dos resultados 

definitivos não é imediata. Há que auscultar os públicos a fim de aferir o produto final, confirmar 

se a carteira de indicadores estratégicos corresponde às expectativas iniciais, validar os 

resultados e ajustar graficamente pormenores que facilitem a interpretação dos mesmos. 

Esta metodologia incide exclusivamente sobre processos de obtenção e normalização de 

conteúdos de informação estratégicos. Tal abordagem não pode contudo ser considerada 

isoladamente. De facto, por muito pertinentes que os indicadores estratégicos possam ser, não 
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terão visibilidade, junto dos utilizadores finais, se não for garantida, em simultâneo, uma 

operacionalização eficaz do sistema. O conhecimento acerca das fontes primárias, das infra-

estruturas de armazenamento, de transferência, de segurança e de manutenção de dados, bem 

como os princípios de usabilidade são alguns dos aspectos que acompanham a concepção dos 

sistemas de indicadores, mas que no âmbito deste trabalho e por não serem prioridade merecem 

apenas uma breve menção.  

 

3.2.2 – Sustento metodológico para a criação de um sistema de indicadores estratégicos – 
Balanced Scorecard 
O Balanced Scorecard (BSC) é uma metodologia de avaliação de desempenho organizacional. 

Possui a potencialidade de traduzir estratégias e objectivos em medidas ou indicadores de 

resultados (Indicadores-chave de desempenho), em metas e finalmente em iniciativas, não apenas 

de ordem financeiras mas também alargadas a outras perspectivas: como a do cliente (externa), 

processual e de aprendizagem e de crescimento (interna). A possibilidade de avaliar perspectivas 

diferentes da financeira, possibilitou que tal metodologia pudesse também ser aplicada não 

apenas em organizações privadas, mas também em organizações públicas e sem fins lucrativos18, 

cuja missão vai para além do incremento do lucro. O BSC perspectiva o sucesso do desempenho 

da organização como um todo, clarificando os objectivos inter e intra departamentais, para depois 

os interligar em relações de causa e efeito. Esta particularidade tem, na realidade, junto de cada 

uma das partes, o efeito de as responsabilizar, perante as demais, pelo impacto que o respectivo 

desempenho causa na geração de valor da organização. Os indicadores de resultados, aqui 

denominados por “indicadores estratégicos”, correspondem à quantificação do desempenho dos 

objectivos, logo também das estratégias, podendo “(...) ser vistos não como medidas nas quatro 

perspectivas independentemente, mas como uma série de relações de causa e efeito entre os 

objectivos” (Kaplan; 2004). Reflectem assim desempenhos externos e internos, de curto, médio e 

longo prazo, e ainda de eficiência, eficácia e qualidade organizacional. A tomada de decisão 

passará assim a equacionar-se criteriosamente por forma a incidir sobre o sucesso de sectores 

críticos, directamente associados à missão da organização.  

 

3.2.2.1 – O Balanced Scorecard aplicado a instituições públicas 
A literatura de apoio é clara no que diz respeito à necessidade de dinamizar e credibilizar o 

desempenho das instituições públicas. O sector público, confinado apenas a prestações internas, 

continuou a pautar, até há cerca de duas décadas (década de 80), os seus procedimentos 

segundo princípios pouco adaptados às novas exigências da sociedade, nomeadamente: clareza 

e rapidez nas respostas formuladas, difusão e facilidade de acesso à informação, rigor na 

prestação de contas e desburocratização dos processos. A melhoria da eficiência das instituições 

da administração pública, logo também das universidades públicas, passa segundo Mariano Gago 

                                                      
18 Classificação retirada Kaplan e Norton (2004) 
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(1997) pela: “utilização das tecnologias de informação de forma intensa e com o máximo nível de 

qualidade” e ainda “Não basta alterar por decreto normas, regulamentos ou infra-estruturas, 

mesmo com grande sofisticação, para induzir uma mudança efectiva na qualidade das prestações 

e dos desempenhos. É também indispensável uma clara vontade política de mudar os sistemas 

vigentes, que serviram historicamente de viveiro a uma cultura burocrática”.  

É certo que a filosofia Scorecard não é uma tecnologia de informação e comunicação contudo, 

qualifica o conteúdo que a mesma possa vir a necessitar. De facto, as tecnologias são 

fundamentais para tornar os processos céleres mas se não forem sustentadas por uma 

informação de qualidade, em pouco contribuirão para apoiar e melhorar as decisões, bem como 

para satisfazer as novas exigências dos cidadãos. A introdução da metodologia Scorecard no 

sector público pode responder às novas orientações impostas para concretizar o processo de 

modernização administrativa. Assim, à semelhança do que afirma Nuno Ribeiro (2005) “(...) surge 

a necessidade, tal como nas instituições privadas, de a Administração Pública desenvolver e 

implementar um conjunto de sistemas e mecanismos, que permitam aos gestores, políticos e 

cidadãos em geral, analisar e apreciar a rentabilidade dos recursos públicos investidos”. Exemplos 

práticos19, bem sucedidos, de aplicações de BSC, no sector da protecção civil, da administração 

pública, da saúde, do ensino e da cultura, são seguidamente apresentados. 

 

Exemplos bem sucedidos de implantação de BSC na administração pública 
A Real Polícia Montada do Canadá, única força policial do mundo que actua simultaneamente ao 

nível nacional, federal, provincial e municipal, adoptou, em 2000, a metodologia Scorecard afim de 

“promover a segurança de lares e comunidades”. Em 2004 os resultados já se fizeram sentir pela 

redução do impacto de crimes organizados, redução de ameaça terroristas bem como pela 

redução de envolvimento em crimes por parte de camadas mais jovens. O Ministério da defesa do 

Reino Unido seguiu, nos finais da década de 90, o mesmo exemplo, pois era prioridade 

modernizar as forças armadas britânicas. Actualmente as melhorias de comunicação e de trabalho 

de equipa, bem como do processo decisório são uma realidade, evidenciando progressos 

substanciais de desempenho. 

Na administração local, a cidade de Charlotte, é um exemplo bem conhecido de implementação de 

BSC. Em 1995, a metodologia propunha desenvolver economicamente a cidade, aumentar a 

segurança, restruturar a gestão comunitária, preservar o património local, bem como, apostar na 

modernização da rede de transportes municipais, em suma, qualificar a vida dos cidadãos. O nível 

de concretização de tais objectivos traduziram-se, entre outros, pelos seguintes resultados: Cinco 

empresas investiram entretanto na cidade promovendo a criação de novos empregos, aumentou 

em 30% a utilização dos transportes municipais, 95,3% dos 41.000 inquéritos para avaliar a 

satisfação dos cidadãos relativamente às prestações da gestão municipal obtiveram uma 

pontuação positiva. 

                                                      
19 Kaplan e Norton (2004) 
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Na área da saúde Mary’s Duluth Clinic, no Minnesota, surge como líder em assistência médica. A 

sua missão passa pelo compromisso de melhorar o estado de saúde dos utentes. Em 1997 foi 

introduzido um BSC que produziu, entre outros, em 2001, um aumento de 15% nos níveis de 

satisfação dos utentes que usufruíram dos serviços disponíveis quer nos hospitais quer nas 

clínicas. 

O condado de Fulton (Georgia, nos Estados Unidos) conta com setenta e sete escolas públicas, 

frequentadas por 70.000 alunos. Insatisfeita com os resultados do sistema de gestão de 

desempenho em vigor, a direcção de planeamento estratégico decidiu, em 1997, implementar um 

BSC afim de alinhar estratégias, medir e melhorar o desempenho da rede escolar. Desde então, 

melhorou em 22% o nível de aprovação dos alunos na área da matemática, a qual passou de 66% 

para 88%; houve a monitorização antecipada do progresso do desempenho quer de docentes quer 

de alunos, ocorreu dentro dos prazos estipulados e dos orçamentos disponíveis a inauguração de 

novas escolas, e ainda 82% dos educadores demonstraram estarem satisfeitos perante os 

serviços escolares, em contraposição com os 68% da média nacional. 

O BSC implementado pela Boston Lyric Opera (BLO) é exemplo de que é possível apostar numa 

melhoria do desempenho organizacional em áreas não lucrativas, como por exemplo a difusão 

cultural. Tendo por missão “criar produções de ópera profissional de alta qualidade, desenvolver 

futuros talentos para ópera e promover o gosto pela ópera por meio de actividades educacionais e 

comunitárias”, a BLO deparava-se em 2000 com um défice orçamental que lhe dificultava 

concretizar eficientemente a sua missão. A solução encontrada foi a de optar por um sistema que 

clarificasse as estratégias e envolvesse todos os recursos humanos na resolução do problema, 

nomeadamente através do reforço da interacção com terceiros, da construção de infra-estruturas 

catalisadoras de novos eventos, da projecção nacional e internacionalmente de cenários de ópera, 

da captação de novos apoiantes e ainda da garantia da satisfação dos assinantes. 

No sector público português começa a notar-se algum interesse em discutir sobre o tema, 

nomeadamente pelas imposições de modernização e avaliação de desempenho das 

organizações20. Também na área da saúde e do ensino superior em Portugal, este tema tem sido 

alvo de ponderação, nomeadamente pela Universidade de Aveiro21 e pela Universidade do 

Minho22, respectivamente, onde já se encontram disponíveis estudos que demonstram um claro 

interesse em aplicar a metodologia BSC à gestão estratégica de instituições públicas. Apesar 

deste esforço são desconhecidos resultados práticos. Outros trabalhos poderão eventualmente 

estarem a ser desenvolvidos, em outras instituições afins, contudo dada a sua reduzida 

divulgação, não é, neste momento, possível estabelecer uma panorâmica isenta sobre o estado de 

arte da aplicação do BSC no sector público nacional. 

 

                                                      
20 Lei n.º 10/04 de 22 de Março; Decreto-Regulamentar n.º 19-A/04 de 14 de Maio; Lei n.º 1/03 de 6 de Janeiro 
21 Cavaco, A.M.S. (2007);  
22 Ribeiro, N. A. B. (2005) 
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3.2.2.2 – Estruturação do Balanced Scorecard 
Do conjunto de bibliografia considerada de referência nesta dissertação, os Balanced Scorecard 

analisados, encontravam-se organizados segundo, pelo menos, quatro perspectivas, as quais 

correspondiam às grandes áreas de funcionamento de qualquer organização: perspectiva 

financeira, perspectiva do cliente, perspectiva interna e perspectiva da aprendizagem e 

crescimento, independentemente do sector onde estavam implantadas (figura 14).  

 
Figura 14 – Comparação de metodologias Scorecard entre organizações privadas e organizações públicas e 

sem fins lucrativos 

 
Fonte: adaptado de Robert Kaplan e David Norton; 2004 

 

Quando comparado o Balanced Scorecard de organizações do sector privado e o de organizações 

do sector público, a diferença reside no cerne do modelo. No caso das empresas a missão e 

estratégia fundem-se. Todas as perspectivas, objectivos, medidas, metas e iniciativas, encontram-

se alinhadas para gerar lucro. No sector público as estratégias não são um fim mas um meio para 
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levar a bom porto a missão. Dada a importância que assume a compreensão de cada perspectiva, 

para a implementação bem sucedida de um Balanced Scorecard, será, de seguida, dado algum 

relevo a cada uma delas. 

 
1 - Perspectiva financeira. Os resultados devem responder à questão: de que forma é possível 

criar benefícios para os cidadãos directamente associados à organização? Esta perspectiva 

assegura que a organização cuidará dos interesses de terceiros garantindo-lhes que o 

investimento efectuado trará retornos vantajosos, isto é, rentabilizará os capitais investidos.  

O incremento de valor na organização pode ocorrer segundo duas formas, que revelam resultados 

em tempos diferentes. Uma primeira estratégia de crescimento, com resultados a longo prazo, 

baseada no aumento de proveitos, advindos da captação de novos mercados e de novos clientes. 

Uma segunda estratégia focada no aumento da produtividade, produz mais valias a curto prazo, 

através da redução de custos e optimização de recursos. As “reduções de custos criam condições 

para que se produza a mesma quantidade, gastando menos com pessoas, materiais, energia e 

outros insumos" (Kaplan et Norton; 2004). Na realidade a organização deverá conjugar estas duas 

abordagens para que a longo prazo, o valor para os clientes esteja assegurado (figura 15).  

 
Figura 15 – Perspectiva financeira segundo a metodologia BSC 

Fonte: adaptado de Robert Kaplan e David Norton; 2004 

 
2 - Perspectiva do cliente. Esta perspectiva está directamente relacionada com o impacto que a 

organização causa a terceiros, considerando terceiros os “clientes residentes”, os “potenciais 

clientes” e as organizações concorrentes. O cerne da questão reside, numa primeira fase, na 

identificação dos segmentos de “mercado” (onde actuar?), dos respectivos “clientes-alvo” (para 

quem actuar?) e do valor que vai ao encontro dos interesses destes últimos (para quê e como 

actuar?). Numa segunda fase a organização, terá de identificar objectivos e indicadores que 

traduzam a proposição de valor de curto e longo prazo. Esta perspectiva pode, metaforicamente, 

comparar-se à estrutura de um iceberg. Uma parte submersa, não visível, mas que sustenta o 

próprio bloco de gelo. Quando transposta para a metodologia Scorecard, a estrutura submersa 

corresponde ao conjunto de indicadores de resultados, que traduzem o desempenho de 

estratégias a longo prazo, integrando aspectos como a satisfação, fidelização, conquista e 

rentabilidade dos “clientes” e ainda a participação ou quota de mercado. A parte imersa do 
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iceberg, estabelece uma ponte entre a oferta (produto) e as reacções imediatas da procura a essa 

mesmo oferta. Num BSC traduz-se em indicadores indutores de resultados, assim denominados 

pois, induzem resultados imediatos (de curto prazo) devido ao impacto que a oferta causa pela 

aposta de uma ou várias tipologia de proposições de valor (atributos dos produtos, imagem e 

reputação e relações com clientes) em relação a outras (figura 16). 

Nesta dissertação entende-se cliente como a entidade a quem é oferecido um serviço e não a 

quem é vendido um produto. A terminologia “cliente” continuará a ser aqui utilizada por ser aquela 

que é citada em toda a literatura sobre Balanced Scorecard, independentemente do contexto de 

aplicação.  

 
Figura 16 – Perspectiva do cliente segundo a metodologia BSC 

Fonte: adaptado de Robert Kaplan e David Norton; 2004 

 

3 - Perspectiva interna. O BSC equaciona também a questão do desempenho ao nível da 

capacidade institucional, isto é, “(…) capacidade da organização, através dos seus recursos 

(humanos, físicos, tecnológicos, etc...) em chegar aos resultados a que se propõe, ao menor 

custo, satisfazendo os seus clientes” (CAF; 2005). Nela se encontra centralizada os processos 

através dos quais a organização impulsiona a(s) sua(s) estratégia(s). Kaplan e Norton (2004) 

apresentam quatro agrupamentos de processos (figura 17): 

o Processo de gestão operacional. Relaciona-se com a avaliação feita ao nível da 

concretização de funções diárias, nomeadamente funções de produção e fornecimento de 

produtos e serviços.  

o Processo de gestão de clientes. Relaciona-se com o conjunto de procedimentos internos 

que visam conhecer melhor quer os novos, quer os potenciais clientes-alvo, a fim de 

estabelecer um perfil tipo e assim personalizar a resposta às suas necessidades presentes 

e futuras.  

o Processo de inovação. Relaciona-se com a capacidade da organização desenvolver 

produtos, processos e serviços novos. Do bom desempenho dos processos de inovação 

resultarão a criação de condições favoráveis para a conquista de novos mercados e 

atracção de novos clientes-alvos.  

o Processo regulatório e social. Relaciona-se com a capacidade da organização 

concretizar as suas estratégias e os seus objectivos em conformidade com a 
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regulamentação nacional e local imposta por terceiros (meio ambiente, segurança e saúde 

no trabalho, sindicatos, ou desenvolvimento da comunidade, entre outros). 

 
Figura 17 – Perspectiva interna segundo a metodologia BSC 

Fonte: adaptado de Robert Kaplan e David Norton; 2004 

 

Cada processo interno fornece valor em diferentes horizontes temporais, equilibrando assim a 

concretização entre objectivos de curto (6 a 12 meses – Processos de gestão operacional) e de 

longo prazo (24 a 48 meses – Processos de inovação e processos regulatórios). Desta forma, 

todos eles devem estar articulados uns com os outros afim de dar resposta à missão ou às 

estratégias organizacionais. Contudo, dependendo da génese destas últimas existe sempre 

destaque de um ou mais processos relativamente aos restantes.  

As universidades públicas, por exemplo, situam-se entre as organizações que adoptam estratégias 

para liderança, nomeadamente na área da investigação, apostando na excelência dos seus 

processos de inovação. As que direccionam as estratégias sobretudo para a oferta de formações 

ajustadas às exigências do mercado de trabalho concentram-se nos processos de gestão de 

clientes. 

 
4 - Perspectiva de aprendizagem e crescimento. O sucesso do desempenho estratégico é 

suportado pela eficiência de uma plataforma de infra-estruturas. A figura 18 representa o conjunto 

de infra-estruturas organizacionais identificadas por Kaplan e Norton como: capital humano ou 

pessoas, capital da informação ou sistemas de informação e capital organizacional ou 

procedimentos. De facto, nenhuma estratégia pode ser impulsionada sem que a organização 

detenha, em quantidade e em qualidade, meios capazes para o desempenho de tal função. Cabe-

lhe estar atenta à melhoria contínua das “capacidades” das organizações, nomeadamente, através 

da reciclagem e (re)qualificação dos recursos humanos, modernização dos sistemas de 

informação, bem como, através, por exemplo, da normalização e conformidade entre 

procedimentos internos e objectivos estabelecidos, qualquer que seja o nível de decisão.  
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Figura 18 – Perspectiva de aprendizagem e crescimento segundo a metodologia BSC 

 

Fonte: adaptado de Robert Kaplan e David Norton; 2004 

 

 

3.2.3 – Os mapas estratégicos  
O princípio básico para que um BSC possa funcionar é a existência de uma rede complexa e 

hierarquizadas de relações de causa-efeito quer entre perspectivas, entre estratégias e objectivos 

e ainda entre indicadores estratégicos. 

o  Relação entre perspectivas. Este nível corresponde à criação de uma trama de ligações 

entre perspectivas, à definição de uma perspectiva “âncora”, isto é àquela que mais 

directamente está relacionada com a concretização da missão, e sucessivamente ao 

alinhamento das restantes relativamente a esta. 

o  Relação entre estratégias e objectivos. Este nível corresponde à criação de uma trama 

de ligações entre estratégias e objectivos. Deve enquadrar-se simultaneamente na trama 

das perspectivas e orientar, a um nível inferior, a criação de uma trama de ligações entre 

indicadores estratégicos.  

o Relação entre medidas ou indicadores estratégicos. Este nível corresponde à criação de 

uma trama de ligações entre indicadores estratégicos. Eles são definidos a partir do nível 

imediatamente superior. 

O desenho da trama de relações entre o alto, o médio e o baixo nível, ou entre perspectivas, 

estratégias/objectivos e indicadores, é complexo, não sendo possível sem o apoio de uma 

ferramenta gráfica, usualmente denominada por “mapa estratégico”. Russo (2006) aborda as 

vantagens deste instrumento gráfico quando afirma: “(…) estes mapas fornecem uma 

representação visual dos objectivos críticos da empresa e das relações cruciais entre eles, que 

guiam o desempenho da organização”.  

O aspecto tradicional de um mapa estratégico (figura 19) consiste na agregação das quatro 

perspectivas num único e contínuo bloco. É assim possível a integração de objectivos e 

estratégias inicialmente individualizados, numa combinação única por forma a descrever a missão 

singular da organização. 
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Figura 19 - Mapa estratégico de um BSC para organizações públicas 

Fonte: Elaboração própria 

 

Assumindo a posição de Russo (2006), existem diferentes ordenações de perspectivas que 

condicionam a arquitectura de um mapa estratégico, isto é: “(…) a ordenação das quatro 

perspectivas pode ser diferente se o fim último da organização for outro que não o da criação de 

valor para o accionista”. É o caso dos organismos públicos, e mais concretamente das 

universidades públicas, cujo propósito de funcionamento ou missão reside primeiramente em 

servir o interesse público.  

Desta forma, o correspondente mapa estratégico e os respectivos quatro temas genéricos que 

geralmente o estruturam, alinhar-se-ão primeiramente segundo a perspectiva do cliente (neste tipo 

de organização ela constituirá a perspectiva âncora), seguindo-se a perspectiva dos processos 

internos, a perspectiva de aprendizagem e desenvolvimento e finalmente transversal a todas elas, 

a perspectiva financeira.  

Na realidade esta última constitui, para o caso da Universidade de Aveiro, a perspectiva de apoio 

ao desempenho de todas as restantes perspectivas. Esse facto é, no entender da autora deste 

trabalho, razão que justifica uma posição transversal a todas as restantes perspectivas e não, 

como sugerido na literatura para organismos públicos, uma posição marginal.  

Por outro lado, a ordenação das perspectivas deve ainda obedecer a uma lógica de cima para 

baixo (top-down), isto é começar por: “(…) identificar a missão e os valores fundamentais da 
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empresa para, a partir deles, desenvolver uma visão estratégica que represente, de facto, o seu 

objectivo final” (Russo; 2006). Neste caso específico identificar-se-á a perspectiva que mais se 

aproxima da(s) missão(ões) organizacional(ais) da Universidade de Aveiro e consequentemente 

estabelecer-se-á um conjunto de objectivos estratégicos conducentes ao seu sucesso.  

 

 

3.2.4 - Metodologia “Scorecard” 
O sucesso da implementação de uma metodologia de avaliação de desempenho, como o BSC, 

dependerá, de aspectos como:  

1- Humildade e consciencialização política em aceitar resultados finais, que podem não 

corresponder aos inicialmente perspectivados; 

2- Envolvimento activo e generalizado da organização, nas diferentes fases de 

desenvolvimento dos trabalhos; 

3- Conhecimento aprofundado sobre o meio organizacional (organigrama, processos,...), por 

parte da equipa de trabalhos, através da necessária disponibilidade do topo hierárquico e 

do acesso clarividente e facilitado aos acervos informativos. 

4- Clarificação da missão, visão, estratégias e os objectivos a alcançar, em períodos 

cronologicamente diferenciados. 

Em todos os exemplos de metodologias e respectivos autores seleccionados por Ribeiro (2005) 

estes aspectos são considerados em qualquer fase de implantação do BSC. Assim Vinegla (2002) 

defende que a operacionalização de um BSC, deve ocorrer “após a contextualização e 

apresentação do BSC à generalidade da comunidade organizacional, a análise do meio 

envolvente com a colaboração de todos os responsáveis e a conceptualização, no âmbito do 

processo de planificação estratégica, da visão e da missão”. Olve (2000) retrata estes mesmos 

aspectos numa metodologia, mais complexa, constituída por 11 (onze) etapas. Segundo este autor 

o sucesso da operacionalização do BSC depende de: “(…) Estabelecer/confirmar a visão da 

organização, desdobrar a visão para cada perspectiva, formular os objectivos estratégicos gerais e 

identificar os factores críticos de sucesso (classificá-los por ordem de prioridades)”. 

Considerada ainda por Ribeiro, como a mais complexa e completa, a metodologia desenvolvida 

por Horváth e Partners (2003), a qual transpõe estes aspectos, quando salientam a necessidade 

de: “(...) Determinação de regras fundamentais para as várias unidades, (...) existência de um 

acordo sobre a organização e desenvolvimento do projecto, sobre os conceitos de informação e 

de comunicação (...)” e ainda “(...) Garantir a informação, comunicação e participação”. 

Finalmente, Paul Niven (2003) apresenta uma metodologia cuja operacionalização decorre, 

contrariamente às anteriores, segundo as especificidades do sector público. Agrega vários 

aspectos das anteriores metodologias, bem como considera os anteriores aspectos enquanto 

etapas das duas fases estruturantes: uma primeira de planeamento (“determining resource 

requirements and availability”) e uma segunda de implementação (“develop or confirm misson, 

values, vision and strategy”) (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Metodologia desenvolvida por Paul Niven para implementação de um BSC no sector público. 

 
Fonte: Adaptado de Paul Niven; 2003 

 

Em suma, antes de iniciar a implementação de um BSC, os gestores de topo da organização têm 

de “preparar o terreno” afim de garantir a disponibilidade de recursos logísticos, humanos, 

financeiros ou outros, bem como o empenho colectivo nos desenvolvimentos dos trabalhos, da 

vontade política e de uma visão clara do “produto” que é proposto avaliar. 

Quando a fase de planeamento se encontra consolidada é possível enveredar para uma segunda 

fase, a do desenvolvimento do “produto”. Paul Niven (2003) enfatiza, bem como os anteriores 

autores, a necessidade de, nesta fase, clarificar a missão, os valores, a visão e as estratégias 

organizacionais. Apoiada por mapas estratégicos, a equipa de trabalhos ordena, relaciona e 

prioriza as perspectivas, estabelece os objectivos traduzidos em medidas de desempenho, e 

sugere iniciativas.  

Esta metodologia, à semelhança das anteriores, desenvolveu-se em torno das teorias de Kaplan e 

Norton. O que a diferencia das restantes é a adaptação a um contexto, que neste âmbito nos 

interessa particularmente: o das organizações públicas, sem fins lucrativos, das quais se incluem 

as universidades públicas.  

 
 

3.2.5 – O Balanced Scorecard aplicado a instituições de ensino superior públicas 
Os sistemas de informação nas universidades são estruturados, como em qualquer sistema de 

informação, segundo três níveis de decisão, baseados no modelo “piramidal” de tomada de 

decisão: 
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a) Estratégico ou de topo. Sistemas de informação constituídos por indicadores estratégicos 

alinhados com a missão e estratégias organizacionais.  

 

b) Táctico. Sistemas intermédios, povoados por indicadores, nomeadamente de apoio à 

gestão diária nos diversos sectores da organização;  

 

c) Operacional ou de apoio a tarefas diárias. Sistemas de informação povoados por dados e 

localizados na base da pirâmide. Os serviços de atendimento ao aluno são exemplo de 

um sistema de informação de carácter operacional num contexto de Universidade; 

 

Encontra-se, actualmente, difundida nas universidades portuguesas a utilização de sistemas de 

informação para apoio à tomada de decisão de ordem operacional e tática. Este facto deriva, 

talvez, por um lado, da sua utilidade em avaliar o nível de operacionalização dos processos e por 

outro porque se encontram associados à imagem de modernidade e de eficiência da organização. 

O mesmo não ocorre da mesma forma ao nível estratégico. Os sistemas de informação de apoio à 

tomada de decisão estratégica são, perante uma cerrada pesquisa bibliográfica efectuada, 

“aparentemente” inexistentes no contexto do ensino superior em Portugal.  

A dificuldade em visionar a médio e longo prazo novas tendências, bem como de desenvolver uma 

“cultura” de responsabilização, são indicadas, como possíveis justificações, para a aparente 

inexistência de sistema de indicadores estratégicos para apoio à decisão, nas universidades. 

Ocorre assim a necessária divulgação, junto do vértice estratégico, do impacto que a detenção de 

uma informação estratégica tem, para o sucesso do desempenho da organização.  

Para cada perspectiva considerada no Balanced Scorecard (financeira, do cliente, interna e de 

aprendizagem) corresponde um conjunto de indicadores estratégicos cuja obtenção resulta do 

processamento de dados primários transversais aos módulos estruturantes (serviços 

estruturantes, recursos disponíveis, ambiente externo e ambiente interno)23 dos sistemas de 

informação activos na organização.  

 

Exemplos bem sucedidos de implantação de BSC no ensino superior 
Se em Portugal os casos de aplicação de metodologias Scorecard, em instituições de ensino 

superior, pouco ou nada são divulgadas, o mesmo não sucede no estrangeiro, onde se registam 

exemplos concretos e bem sucedidos de implementação deste paradigma de avaliação de 

desempenho organizacional.  

Segue-se a apresentação de dois exemplos de aplicação de Balanced Scorecard: “University of 

California” e “Universidade Federal do Ceará”. 

 
 

                                                      
23 Matéria aprofundada no Anexo 4 
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1 - University of California 
A University of California optou, em 1994, pela implementação de um modelo de decisão 

estratégica para apoiar a gestão dos serviços administrativos, melhorar as performances da área 

académica e ainda optimizar a afectação de recursos ao campus.  

Era contudo claro que tais ambições só seriam possíveis caso as diversas unidades orgânicas 

trabalhassem em uníssono, participando activamente no sucesso de uma missão comum.  

Os indicadores estratégicos necessários deveriam forçosamente contemplar o desempenho 

transversal aos diversos sectores de actividades, logo, contemplar sistemas de informação 

integrados.  

A metodologia Scorecard, então emergente, surgiu como uma alternativa aos modelos tradicionais 

de avaliação, então reduzidos à produção de indicadores exclusivamente financeiros.  

Partindo do princípio que o estado de excelência, para esta universidade, seria alcançado quando 

a satisfação do cliente fosse maximizada, foi traçado um mapa estratégico, constituído por seis 

perspectivas (figura 20), cada qual povoada por estratégias e objectivos que se traduziram em 

soluções para os “clientes”.  

É possível verificar que o modelo base defendido por Kaplan e Norton, estruturado em quatro 

perspectivas, sofreu, neste caso particular, uma adaptação que é passível de resumir: 

 

o   perspectiva do cliente foi desagregada em duas: uma primeira associada à melhoria dos 

atributos dos serviços (perspectiva 6), e uma segunda (perspectiva 3) que privilegia o 

relacionamento com os respectivos clientes. Segundo o mapa estratégico o 

“desenvolvimento de parcerias com clientes estratégicos” – perspectiva 3 - constitui uma 

estratégia de longo prazo para impulsionar as estratégias de curto prazo que constam da 

perspectiva 1. 

o   perspectiva financeira é constituída por uma estratégia de produtividade (perspectiva 2): 

“operar com os recursos disponíveis” e uma estratégia de crescimento “buscar novos 

recursos”. Esta perspectiva encontra-se representada ao nível da perspectiva do cliente, 

evidenciando assim a sua transversalidade. 

o   perspectiva interna encontra-se repartida entre a perspectiva 4 – “Excelência 

operacional” e perspectiva 5 – “Inovação”.  

o  perspectiva de aprendizagem e crescimento surge como perspectiva 6, em que são 

priorizados o capital humano através da estratégia a curto prazo: “Desenvolver força de 

trabalho excelente e diversificada” e o capital organizacional “Exercer liderança eficaz em 

toda a BAS”.  
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Figura 20 - Mapa estratégico do Grupo de Serviços Administrativos de Berkeley (BAS), da Universidade da Califórnia  

 

 
Fonte: Kaplan e Norton; 2004 
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2 - Universidade Federal do Ceará 
A Universidade Federal do Ceará está estruturada em várias unidades cuja gestão era dificultada 

pela elevada heterogeneidade e reduzida integração das mesmas. Era difícil levar a cabo uma 

estratégia comum que validasse a qualidade do trabalho académico. O modelo foi implementado, 

em concordância com o defendido por Norton e Kaplan (1997), num departamento piloto 

(Departamento de Contabilidade), afim de averiguar a concretização de resultados bem como ter a 

vantagem de alocar menos recursos. Caso o modelo tivesse sucesso, então aplicar-se-ia à 

generalidade da instituição. Segundo Ribeiro (2005), “(...) a principal missão do Departamento de 

Contabilidade era formar e aperfeiçoar profissionais qualificados para o mercado de trabalho, 

promover a cultura e assegurar serviços de qualidade para a sociedade.” A metodologia seguida 

pela equipa de trabalho consistiu na análise de funcionamento do departamento, através do 

levantamento de, nomeadamente, pontos fortes e fracos. Nesta fase evidenciou-se que, entre 

outros factores limitativos, o corpo docente, então em funções, indiciava baixos níveis de 

efectividade, qualificação insuficiente e sobrecarga de trabalho lectivo, reduzindo assim a 

dedicação necessária à actividade de investigação.  
 

Figura 21 - Mapa estratégico do Departamento de Contabilidade, da Universidade Federal do Ceará 

Fonte: Nuno Ribeiro; 2005 
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Este levantamento permitiu justificar o fraco desempenho da instituição mediante a missão que se 

propunha levar a cabo e por outro clarificar as novas estratégias e objectivos que colmatariam as 

falhas identificadas. Respeitando a base da metodologia Scorecard, o mapa estratégico foi 

elaborado (Figura 21), integrando as estratégias e objectivos anteriores segundo cada perspectiva 

estabelecida e introduzidas as respectivas relações de causa-efeito. Seguiu-se a definição de 

indicadores que traduzissem o nível de concretização dos objectivos anteriores, sua quantificação, 

e mediante os resultados, propostas de patamares cronologicamente alcançáveis (metas) e planos 

de actuação alternativos, também designados por iniciativas.  

Também na Europa há a considerar casos práticos de gestão estratégicas de Universidades pela 

aplicação de metodologias e ferramentas scorecard. É o caso da Universidade de Edinburgh24. 

 

3.2.6 – Metodologia Scorecard, Modelo de auto - avaliação CAF e Modelo Sistémico de 
Informação  
Os indicadores-chave de desempenho e os indicadores de percepção25 são definidos, no modelo 

CAF, como “instrumentos” indispensáveis para medir o desempenho da organização. Eles 

quantificam respectivamente critérios e sub-critérios de meios isto é “iniciativas que reflectem 

como a organização funciona” e critérios e sub-critérios de resultados os quais “(...) reflectem os 

resultados alcançados pela organização” (DGAP; 2005) (Quadro 2).  

O modelo CAF, apesar de fornecer, aos gestores, um conjunto de princípios orientadores para 

avaliar as performances organizacionais, evidencia uma clara omissão no método de selecção dos 

indicadores. A metodologia Scorecard complementa o modelo CAF, na medida em que confere 

“robustez” à selecção desses mesmos indicadores, ajustando-os às estratégias e objectivos 

estabelecidos, para garantir o sucesso da organização. Finalmente o Modelo Sistémico de 

Informação oferece uma estrutura de armazenamento de indicadores, a partir de inputs de dados 

primários.  

Cabe, neste momento, integrar estes modelos: Modelo CAF, Balanced Scorecard e Modelo 

Sistémico da Informação. O modelo CAF incide a tónica na avaliação do desempenho 

organizacional, pautado por princípios de qualidade total. O Balanced Scorecard confere aos 

indicadores um carácter estratégico e consonante com a missão organizacional. A perspectiva 

sistémica da informação ou Modelo Sistémico da Informação esquematiza claramente o ciclo de 

produção de classes de informação e associação a respectivos níveis de decisão organizacional. 

Estas três referências metodológicas possuem aspectos complementares que permitem obter um 

produto final sustentado. O modelo final resultou na fusão dos anteriores três modelos, sempre 

com o intuito último de obter indicadores estratégicos de apoio à tomada de decisão.  

 

 

 

                                                      
24 http://www.planning.ed.ac.uk/BSC/RG_0102.htm 
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Quadro 2 – Critérios e sub-critérios de auto-avaliação 

 
Fonte: Adaptado do Manual CAF, 2005 

 

 

Modelo para a avaliação do desempenho de instituições de ensino superior público 
Os sistemas de informação activos, numa universidade, “alojam” para além de indicadores-chave 

de desempenho (outputs), processos e inputs de informação. Esta perspectiva sistémica é 

aplicável entre e em cada um dos seus sub-sistemas. Segundo o IMHE26 (1996), qualquer sistema 

de informação é constituído por quatro grandes sub-módulos: “ambiente externo”; “ambiente 

interno”, “recursos disponíveis” e “serviços estruturantes”27. Cada um destes sub-módulos, e por 

                                                                                                                                                                 
25 Matéria abordada no ponto 3.1.2.4 
26 Programme on Institutional Management in Higher Education, OCDE (1996) 
27 Matéria abordada no Anexo 4 
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influência directa ou indirecta do meio, acolhe e acumula, continuamente, mananciais de dados 

em estruturas de armazenamento. Estes dados, após respectiva transformação, “alimentam” os 

indicadores que posteriormente sustentarão a avaliação das performances organizacionais. É 

contudo importante salientar que de pouco serve dispôr de dados ou informação se por outro lado 

estes não se encontram ajustados às necessidades do utilizador. Neste caso, a transformação dos 

inputs em outputs estratégicos, decorrida em e entre cada sub-sistema, contorna estes aspectos, 

caso a sua transformação decorra em conformidade com a missão da universidade. 

O sub-módulo “Ambiente externo” (modelo sistémico) (Figura 22) constitui o sub-sistema de 

informação que mais afinidade tem com a perspectiva do cliente (Balanced Scorecard), isto 

porque, gera indicadores estratégicos (outputs) que quantificam a conquista de novos públicos e 

caracterizam a satisfação dos residentes. O modelo CAF, por sua vez, relaciona-se com ambos, 

na medida em que, para cada um dos elementos sistémicos (ambiente, inputs, outputs, 

processamento e retroacção) associa um conjunto de actuações relevantes (critérios e sub-

critérios) que orientam a avaliação do desempenho da organização segundo patamares de 

quantificação da satisfação dos stakeholders (recursos humanos, sociedade civil, organismos 

públicos e privados, …).  

Os critérios de liderança, de planeamento estratégico, de parcerias e recursos e ainda de gestão 

de processos e de mudança (modelo CAF) constituem os inputs do modelo sistémico e devem 

estar implícitos nas estratégias e objectivos da perspectiva do cliente (metodologia Scorecard). Os 

outputs (modelo sistémico) são, segundo o modelo CAF, classificados em três tipos de indicadores 

de desempenho:  

1- Avaliadores da satisfação conferida aos públicos residentes (Output 6. - Resultados 

orientados para o cidadão / cliente);  

2- Avaliadores da satisfação conferida aos stakeholders (Output 8. – Impacto na sociedade); 

3- Avaliadores da concretização dos objectivos estabelecidos (Output 9. – Resultados de 

desempenho-chave).  

O sub-módulo “Ambiente interno” (Figura 23) culmina na produção de indicadores estratégicos que 

avaliam a capacidade organizativa da instituição. As estratégias e objectivos podem enveredar 

pela excelência dos processos de gestão operacional, dos processos de gestão de clientes, dos 

processos de inovação ou ainda destacar-se pelo desempenho eficiente dos processos 

regulatórios e sociais. Tudo depende da missão e do tipo de excelência organizacional que é 

pretendida alcançar. Independentemente da aposta num ou em vários processos, o modelo CAF 

sugere que as estratégias devem definir-se em conformidade com critérios de “liderança”(Input 1) 

(envolvimento geral da organização para que os processos se desenvolvam em conformidade com 

a missão), de “planeamento e estratégia” (Input 2) (levantamento de ocorrências positivas e 

negativas no desenvolvimento dos processos, afim de maximizar as primeiras e minorar as 

segundas) e de “pessoas” (Input 3) (elemento central de qualquer organização, cuja actuação 

influencia as performances organizacionais). Os outputs traduzem-se, segundo os critérios do 

modelo CAF, em indicadores estratégicos, avaliadores do desempenho dos recursos humanos. 
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Consideramse estes últimos os principais responsáveis pelos níveis de eficácia e de eficiência dos 

processos.  

O sub-módulo “Recursos” (Figura 24) abarca a avaliação do ajuste dos meios ao sucesso de 

funcionamento dos serviços estruturantes de uma universidade. A perspectiva de aprendizagem e 

de inovação bem como a perspectiva financeira do Balanced Scorecard integram-se perfeitamente 

neste sub-módulo pois os indicadores estratégicos aqui seleccionados têm por objectivo 

quantificar a eficiência funcional das diversas plataformas de infra-estruturas, sejam pessoas, 

informação ou organizacional, bem como a rentabilização dos capitais investidos, 

respectivamente. O processo para que estes indicadores estratégicos sejam correctamente 

delimitados correspondem aos critérios sublinhados no modelo CAF, os quais se resumem aos 

inputs do sistema de informação. Também neste sub-módulo os critérios para avaliação do 

desempenho associados ao modelo CAF são a “liderança” (Input 1) (na medida em que o uso e 

aquisição de recursos devem ocorrer sempre numa óptica de cumprimento da participação activa 

e de boa saúde orçamental), o “planeamento e estratégia” (Input 2) (gerir correctamente recursos 

implica conhecer a cultura organizacional, bem o seu estado de arte), a “gestão de pessoas” (Input 

3) (porque são elas próprias recursos e porque delas depende a utilização adequada dos 

restantes) e ainda as “parcerias e recursos” (Input 4) (à avaliação associada a gestão efectuada à 

globalidade de recursos, isto é capital humano, capital organizacional, capital da informação, bem 

como a tendências de crescimento e de desenvolvimento da organização relativamente ao meio). 

Os indicadores estratégicos devem, segundo o modelo CAF, avaliar, não apenas o desempenho 

dos recursos humanos (Output 7) mas também o desempenho financeiro (Output 9).  

O sub-módulo “Serviços estruturantes” (Figura 25) constitui o módulo directamente relacionado 

com a “oferta” da universidade, isto é com o “produto” directamente associado ao funcionamento 

de áreas estratégicas como o ensino, a investigação e a cooperação com a sociedade. A sua 

performance influencia o sucesso de todas as perspectivas, seja a satisfação dos clientes, a 

excelência organizacional, a participação activa ou ainda, de uma forma transversal e indirecta, a 

“boa saúde” orçamental da organização.  

Neste âmbito, a integração do modelo Scorecard relativamente aos restantes modelos, é feita 

considerando todas as perspectivas e respectivos temas estratégicos, podendo a este nível serem 

produzidos indicadores estratégico que quantificam o desempenho da exequibilidade, isto é 

indicadores que avaliam o sucesso dos meios e não o sucesso das metas.  

O “ambiente” é constituído por todos os factores e unidades que influenciam o cumprimento da 

missão da universidade e que por sua vez recebem e assimilam a oferta da mesma. Esta 

abordagem integrada não está contudo isenta de dificuldades, nomeadamente na forma pioneira 

como ela pretende aqui ser exposta e seguidamente aplicada a um caso concreto de instituição de 

ensino superior pública: o caso da Universidade de Aveiro. 
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Figura 22 – Estrutura do sistema de informação – “Ambiente externo”, a partir da integração dos critérios do modelo CAF e da perspectiva do cliente – BSC 

 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 23 - Estrutura do sistema de informação – “Ambiente interno”, a partir da integração dos critérios do modelo CAF e da perspectiva interna – BSC 

 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 24 - Estrutura do sistema de informação – “Recursos”, a partir da integração dos critérios do modelo CAF e da perspectiva de aprendizagem e inovação e da 

perspectiva financeira – Balanced Scorecard 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 25 - Estrutura do sistema de informação – “Serviços Estruturantes”, a partir da integração dos critérios do modelo CAF e de todas as perspectivas – Balanced 

Scorecard 

 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Capítulo IV – Modelos para “produção” de informação estratégica. Aplicação 
ao caso da Universidade de Aveiro.  

Fundada a 15 de Dezembro de 1973, pelo DL n.º 402/73 de 11 de Agosto, a Universidade de 

Aveiro28 é uma das 14 instituições de ensino superior público portuguesas, com capacidade e 

autonomia para oferecer cursos de formação inicial, de pós-graduação e mais recentemente de 

formação pós-secundária. Integra, de momento, e para além da própria sede, quatro escolas 

politécnicas: Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA), Escola Superior de 

Saúde (ESUA), Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro (ISCAA) e a Escola 

Superior de Aveiro Norte (ESAN).  

Inicialmente concebida como motor de desenvolvimento regional, a Universidade de Aveiro, vem, 

fruto de um trabalho árduo, conquistando também, década após década, o seu lugar no cenário 

científico nacional. Conta actualmente com condições logísticas excepcionais para a actividade 

lectiva, para a investigação e ainda uma dinâmica institucional traduzida pelos inúmeros acordos 

plurilaterais estabelecidos com outras instituições de ensino superior nacionais e estrangeiras, e 

ainda com o tecido empresarial.  

Apesar deste percurso bem sucedido, os órgãos máximos da instituição reconhecem actualmente 

dificuldades acrescidas em manter o nível de desempenho. Há agora que contar com os novos e 

exigentes requisitos de excelência, impostos pelo Processo de Bolonha, bem como o contexto de 

recessão económica nacional, ambas situações que contribuem para desacelerar o seu processo 

de crescimento. O surgimento destas condicionantes terá certamente influencia no modelo de 

gestão interna da instituição, baseado até agora, num horizonte temporal confinado ao mandato 

reitoral, e numa avaliação de desempenho centrada na operacionalização de objectivos. É 

proposto, neste capítulo, dar um contributo teórico no sentido de, e pela aplicação de princípios 

metodológicos de um BCS à Universidade de Aveiro, apresentar uma ferramenta alternativa de 

apoio à gestão institucional, centrada na avaliação do desempenho estratégico.  

 

A cultura estratégica da Universidade de Aveiro 
A cultura estratégica da Universidade de Aveiro surge associada ao mote da sua criação, quando 

na década de 70, era pretendido criar um polo que dinamizasse cultural, social e economicamente 

a região. A proximidade de centros urbanos como Coimbra e Porto, cuja tradição académica 

estava fortemente marcada pela oferta de cursos ditos “clássicos” (em áreas como o direito, a 

medicina, as humanidades e a arquitectura), implicava uma estratégia que apostasse em áreas de 

conhecimento diferentes e inovadoras. A licenciatura em Engenharia Electrónica e 

Telecomunicações e a licenciatura em Engenharia Cerâmica e do Vidro foram dois dos primeiros 

cursos a abrirem, ambos relacionados com novas áreas de formação emergentes, como as 

                                                      
28 Temática aprofundada no Anexo 5 
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tecnologias de comunicação e a resposta às necessidades do tecido produtivo local, 

respectivamente. A Universidade de Aveiro foi ainda pioneira na formação de profissionais em 

áreas como o ambiente, o turismo, a música ou o ordenamento do território.  

A década de 90 concretizou também a identificação de uma rede de ensino superior integrada29, 

diversa nas suas funções e descentralizada geográficamente, com a integração do ISCAA e o 

início de funções do ESTGA. Esta estratégia continuou na primeira década de 2000 com a criação 

da ESUA e da ESAN. Apesar da linha de actuação permitir que a Universidade se tenha 

transformado, no que hoje é conhecida por ser uma instituição dinâmica, sensível às questões da 

qualidade e da competitividade, é também certo que apesar de já institucionalizada, a cultura 

estratégica ainda não se encontra suficientemente difundida para que apoie a definição de 

factores críticos de sucesso, logo também quantifique o desempenho dos objectivos institucionais. 

Perante as actuais imposições do Processo de Bolonha, no sentido de as instituições de ensino 

superior conceberem metas para a excelência, a ausência de um sector dedicado exclusivamente 

à gestão estratégica dificultará certamente o desenvolvimento desse mesmo processo. 

 

4.1 – Vectores estratégicos de actuação  
A cultura estratégica de qualquer organização, logo também da Universidade, consiste na 

adopção da “estratégia”, enquanto elemento central do processo de tomada de decisão seja a 

nível operacional, a nível táctico ou ainda a mais alto nível. Será tanto mais fácil de 

institucionalizar quanto mais clara for a identificação das linhas de actuação, também 

denominadas, neste trabalho, por “vectores estratégicos”. Estes últimos funcionam como 

“referênciais conceptuais” a partir dos quais a concretização da(s) missão(ões), visão, estratégias 

e objectivos é orientada. Devidamente identificados, serão eles que, por sua vez, servirão de 

suporte à estruturação do Balanced Scorecard. 

A identificação dos vectores estratégicos para a Universidade de Aveiro respeitou a metodologia 

de Paul Niven, o qual sugere como primeira fase do trabalho o levantamento de requisitos 

institucionais, nomeadamente a apreensão da organização enquanto sistema aberto, clarificando 

os inputs, outputs, processos e ambiente.  

Este primeiro levantamento é normalmente realizado, a partir de um contacto directo entre a 

equipa de trabalho e os órgãos de decisão da instituição, quando não existe nenhum trabalho de 

base consolidado. Neste caso específico, foi possível celerizar esta primeira fase, dado estar 

disponível um conjunto de documentação, de acesso público, e de referência para a orientação do 

governo da instituição30. A sua análise criteriosa facilitou a identificação da visão, das estratégias e 

dos objectivos institucionais para um horizonte temporal de quatro anos. Nesse sentido, os 

contactos e reuniões com os órgãos máximos da instituição, sugeridas pelo mesmo autor, deverão 

                                                      
29 Plano de desenvolvimento 2000-2006 da Universidade de Aveiro, o Programa Educativo, 2001 
30

 Plano de desenvolvimento da Universidade para o periodo 2002 – 2006 e a proposta para candidatura ao cargo de Reitor (2006 – 2010) 
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efectuar-se posteriormente no sentido de firmar conclusões, esclarecer dúvidas e ainda informar 

os mesmos acerca dos resultados obtidos quer provisórios, quer definitivos.  

A identificação dos vectores estratégicos da Universidade de Aveiro desenvolveu-se segundo 6 

etapas:  

1. Seleccionar material estratégico escrito e de referência. Análise exaustiva dos 

mesmos; 

2. Identificar, a partir da análise anterior, a hierarquia que estrutura o processo de criação 

de valor31, tais que: missão; visão; estratégias, objectivos e metas institucionais;  

3. Especificar cada nível da hierarquia anterior; 

4. Identificar “atributos de decisão” e seleccionar os que são comuns a todos os níveis do 

processo de criação de valor e suas respectivas especificações; 

5. Assegurar que os “atributos de decisão” seleccionados geram relações causa-efeito em 

todo o processo de criação de valor;  

6. Construir os vectores estratégicos / temas estratégicos a partir dos atributos de 

decisão e das relações causa-efeito seleccionados. 

 

1. Material estratégico e de referência 
As principais fontes de informação que serviram de base à identificação dos vectores estratégicos 

foram documentos estratégicos de acesso público como o Plano de Desenvolvimento 2000-2006 

da Universidade de Aveiro, a proposta para candidatura ao cargo de Reitor (2006 – 2010) e ainda 

“Da Visão à Realidade” (2004). 

 

2. e 3. Hierarquia de criação de valor: missão, visão, estratégias e objectivos institucionais. 
É compromisso32 transformar a Universidade de Aveiro num “(...) Centro de excelência na criação 

e divulgação do saber” e ainda em “(...) agente essencial num processo de afirmação duma região 

de referência em termos de desenvolvimento sócio-económico competitiva em termos 

internacionais”. A visão (o que é pretendido ser) encontra-se directamente associada à(s) 

missão(ões) (razão da existência da organização) e às estratégias (orientações para concretizar 

a visão e as missões) institucionais. Os objectivos (o que é pretendido alcançar) e metas / 
iniciativas (limites de actuação propostos) surgem posteriormente.  

Da análise documental efectuada distinguiram-se claramente quatro grandes pilares estratégicos: 

a) Formação, b) Investigação, c) Cooperação com a sociedade e d) Internacionalização - e ainda 

duas áreas transversais – e) Gestão institucional e f) Acção Social. Cada uma destas áreas foram 

desagregadas num conjunto de objectivos e de estratégias, aos quais será dado destaque 

posteriormente. 

                                                      
31

 Kaplan, P. R.; Norton, D.P. (2004) 
32

 Proposta para candidatura ao cargo de Reitor (2006 – 2010) 

 



 

 76

4. Atributos de decisão 
A desagregação exaustiva anterior serviu para sintetizar e classificar os conteúdos de cada nível e 

confrontá-los por forma a identificar “atributos” comuns a todos eles. São denominados por 

“atributos de decisão” porque permitem orientar, em cada um dos níveis de criação de valor, 

formas de actuação, logo formas de decisão. Foram considerados 4 atributos de decisão: 

4.1. Excelência e rigor  
Se a “qualidade” era factor de diferenciação de desempenho no período pré-Bolonha, as 

exigências actuais apontam para que as instituições sejam mais exigentes e se revejam não na 

qualidade mas na “excelência” dos resultados, independentemente da visão e das missões que 

se propõe levar a cabo. Entrosar institucionalmente este “atributo”, segundo a Magnífica Exm.ª 

Sr.ª Reitora da Universidade de Aveiro, passa pela: 

o  qualificação dos processos de ensino e de aprendizagem credibilizando, perante 

terceiros, as competências científicas e pedagógicas dos formadores; 

o  aposta em recursos mais qualificados, integrados num ambiente moderno e aberto às 

necessidades da sociedade civil; 

o  produção de conhecimento científico reconhecido em círculos creditados 

internacionalmente.  

O atributo “Excelência e rigor” encontra-se associado a três áreas de decisão, a citar:  

o   Desempenho da comunidade universitária. Implícito no sucesso académico, na 

qualificação dos processos de ensino e de aprendizagem e ainda no recrutamento de 

estudantes. 

o   Produção científica. Implícito na investigação, nas competências científicas e 

pedagógicas dos formadores; e ainda no reconhecimento do conhecimento científico em 

círculos creditados internacionalmente. 

o   Ambiente académico. Associado à imagem do campus.  

4.2. Inovação e dinamismo 
É também exigido à Universidade que a sua postura seja de liderança perante o desafio da 

“excelência”. Tal compromisso exige que ela assuma uma postura pró-activa em diversas 

frentes de actuação, nomeadamente na ligação à sociedade e na capacidade de modernização 

organizacional e tecnológica. “Inovação e dinamismo” constituem o segundo atributo de 

decisão identificado.  

A síntese dos conteúdos para o atributo “Inovação e dinamismo” resultou em quatro áreas de 

decisão, a citar: 

o   Diversidade de modelos de formação. Implícito no novo tipo de formação 

profissionalizante, pós-secundária e na atracção de novos públicos. 

o   Reorganização e adaptabilidade institucional. Implícito no reforço da liderança 

executiva, na existência de um “Conselho de Estratégia” e no processo continuado de 

formação de funcionários. 
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o   Modernização de infra-estruturas. Implícito no reforço de infra-estruturas informáticas 

de apoio ao funcionamento, transversal a toda a universidade. 

o   Modelos de empregabilidade. Implícito no modelo de formação profissionalizante.  

4.3. Cooperação 
Enquanto centro privilegiado de criação e divulgação de conhecimento é exigido à 

Universidade que aplique o “know-how” acumulado em favor do desenvolvimento social, 

cultural e económico da sociedade. A ligação à sociedade está explicitamente relacionada no 

terceiro atributo “cooperação”. O desafio passa não só pela formação de pessoas mas também 

pela adaptação ao meio e não o meio à Universidade.  

A síntese dos conteúdos para o atributo “cooperação” resultou em duas áreas de decisão, a 

citar: 

o   Utilidade de qualificações. Implícito na lógica de aprendizagem ao longo da vida, na 

oferta de formação avançada relevante para o mercado de trabalho e na inserção 

imediata dos diplomados no mercado de trabalho. 

o   Promoção do conhecimento junto de terceiros. Implícito na dinamização dos 

processos de apoio à inovação e na valorização do conhecimento. 

4.4. Afirmação  
A cooperação da Universidade com o meio está directamente associada à promoção da sua 

imagem junto de terceiros. Esta ligação é reforçada se o “produto” responde às necessidades 

dos stakeholders. A disponibilidade de condições logísticas e tecnológicas privilegiadas, o 

acesso facilitado a informação, a aceitação e reconhecimento da produção científica em meios 

científicos de referência podem contar-se como alguns dos exemplos que projectam 

favoravelmente a Universidade quer nacional quer internacionalmente. 

O atributo que melhor retrata este contexto de actuação é a “afirmação”. É considerado, pela 

Reitoria, como uma área prioritária à qual designou de “promoção da Universidade e da sua 

imagem”. A síntese dos conteúdos para o atributo “afirmação” resultou em quatro áreas de 

decisão, a citar: 

o   Reconhecimento nacional e internacional das formações. Implícito na participação em 

redes europeias de conhecimento. 

o   Reconhecimento nacional e internacional da produção científica. Implícito na 

projecção nacional e internacional da investigação “produzida” pela UA. 

o  Atractibilidade da procura exercida sobre a oferta. Implícito na atracção dos melhores 

candidatos. 

o   Abertura à sociedade civil. Implícito na promoção da imagem da UA e no 

desenvolvimento cultural da região. 

 
5. Relação de causa efeito  
Os atributos de decisão e respectivas áreas de decisão identificados anteriormente devem 

relacionar-se entre si, nomeadamente através de relações de causa-efeito (Figura 26).  
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Figura 26 - Relação de causa-efeito dos atributos de decisão da Universidade de Aveiro 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Assim, qualquer acção desencadeada (input) numa das áreas terá repercussões noutra(s) 

área(s) (output). Esta representação esquemática fornecerá as bases para a estruturação dos 

mapas estratégicos de apoio à criação do Balanced Scorecard para a Universidade de Aveiro.  

 

6. Vectores estratégicos / temas estratégicos 
Para designar vectores estratégicos foram utilizados substantivos. Considerando que eles 

representam “valores” estratégicos, que sustentam a actuação da instituição, considerou-se 

importante adaptar a sua designação em acções. Os vectores estratégicos passaram a 

denominar-se por temas estratégicos (Figura 27), dos quais é possível listar as seguintes 

correspondências:  

o  Vector estratégico 1 - Excelência e rigor traduziu-se no Tema estratégico 1: 

“Assegurar a excelência”; 

o   Vector estratégico 2 – Dinamismo e inovação traduziu-se no Tema estratégico 2: 

“Antecipar o futuro”; 

o   Vector estratégico 3 – Cooperação traduziu-se no Tema estratégico 3: “Cooperar 

com o meio”; 

o   Vector estratégico 4 – Afirmação traduziu-se em dois temas estratégicos: Tema 

estratégico 4: “Projectar regional , nacional e internacionalmente a Universidade” e Tema 

estratégico 5 “Internacionalizar a Universidade”. 
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Figura 27 - Correspondência entre Vectores estratégicos e Temas estratégicos 

Fonte: Elaboração própria 
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4.2 – Estruturação do Mapa estratégico para a Universidade de Aveiro 

O desenvolvimento de um Balanced Scorecard para a Universidade de Aveiro, resultou, em 

primeira instância, da identificação dos temas estratégicos, seguindo-se a aplicação de duas 

outras metodologias. A primeira permitiu conceber os mapas estratégicos, a segunda sustentou a 

selecção de indicadores estratégicos e sua respectiva mensuração. Seguidamente serão 

aprofundadas cada uma destas metodologias. 

 

4.2.1 – Metodologia para concepção de mapas estratégicos  
A metodologia adoptada foi a de Paul Niven (2003), e divide-se em duas fases: uma primeira de 

planeamento (“determining resource requirements and availability”) e uma segunda de 

implementação (“develop or confirm misson, values, vision and strategy”).  

A fase de planeamento decorre segundo cinco etapas: 

1.1. Levantamento dos requisitos de recursos logísticos, humanos, financeiros e sobretudo de 

informação, disponíveis e necessários;  

1.2. Escolha da estrutura orgânica que servirá de “modelo” para implantação do “primeiro” 

Scorecard;  

1.3. Garantia de que haverá abertura política em qualquer das etapas do processo de 

desenvolvimento; 

1.4. Constituição da equipa de trabalhos que desenvolverá o BSC; 

1.5. Elaboração de um plano de formação e de comunicação. 

Relativamente ao trabalho que aqui é proposto desenvolver, a fase de planeamento foi apenas 

teoricamente abordada. Por questões de limitação de tempo, pela escassez de recursos humanos 

envolvidos, pelo conhecimento que a autora deste trabalho tem da orgânica da universidade e 

ainda porque se encontrava disponível e sintetizado um conjunto de documentos estratégicos, foi 

opção concentrar a atenção na segunda fase da metodologia. 

A fase de desenvolvimento decorreu segundo dez etapas: 

2.1 - Clarificar a missão, os valores, a visão e as estratégias.  

2.2 – Reforçar, junto dos órgãos de gestão da instituição, o papel que o Balanced Scorecard 

tem enquanto ferramenta de gestão estratégica; 

2.3 - Definir perspectivas; 

2.4 - Seleccionar documentação relevante; 

2.5 - Conduzir reuniões com os representantes dos órgãos de gestão da instituição; 

2.6 - Construir mapas estratégicos; 

2.7 - Obter feedback; 

2.8 - Seleccionar indicadores estratégicos; 

2.9 - Estabelecer metas e iniciativas; 

2.10 - Desenvolver planos de intervenção; 

Algumas destas etapas (Etapa 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 e 2.7), já mereceram anteriormente destaque, pelo 

que não serão novamente abordadas. As restantes serão explanadas seguidamente. 
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Etapa 2.3. Definição de Perspectivas  
Clarificadas as missões e estabelecidos os temas estratégicos para a Universidade de Aveiro 

segue-se a definição das perspectivas do mapa estratégico. O cruzamento entre Temas 

Estratégicos e Perspectivas resultará numa matriz de Temas Estratégicos (índice de linha) por 

perspectivas (índice de coluna) (Figura 28), relacionadas entre si. A matriz final é usualmente 

denominada por “mapa estratégico”. Os elementos da matriz, assinalados por “E” correspondem 

às “Estratégias”, cujas relações é pretendido estabelecer e os níveis de desempenho quantificar.  

 
Figura 28 – Matriz “modelo” do mapa estratégico 

Fonte: Elaboração própria 
 

A especificação de perspectivas teve em atenção alguns critérios, nomeadamente: 

a) O número e designação das perspectivas seleccionadas, nesta fase do trabalho, 

coincidem com as sugeridas no modelo de Robert Kaplan e David Norton. Considerou-se 

que, apesar do mesmo ser flexível e permitir a introdução de outras perspectivas, a 

análise decorrida até então não suscitou a necessidade de proceder a alterações.  

b) Considerando que a representação das perspectivas no mapa estratégico da Universidade 

se encontra colocada segundo o grau de proximidade relativamente às suas missões, as 

perspectivas apresentam a seguinte ordenação: perspectiva do cliente (mais perto da 

missão), perspectiva interna, perspectiva de aprendizagem e inovação. 

c) A perspectiva financeira é secundarizada no modelo original. No entanto, e por se 

considerar ser esta uma perspectiva de apoio ao desempenho de todas as restantes, 

considerou-se que no mapa estratégico da Universidade de Aveiro ela deveria posicionar-

se transversalmente às restantes perspectivas. 

Para cada perspectiva foram identificados elementos estruturantes, seguindo-se, a partir da 

exploração exaustiva dos documentos estratégicos, o levantamento de medidas e respectiva 

transposição para estratégias. 

 

1 - Perspectiva do cliente. Os elementos estruturantes identificados para a perspectiva do cliente 

foram os “segmentos de mercado”, os “Públicos-alvo” e o “valor” que vão ao encontro dos 

interesses destes últimos. Estes três elementos respondem respectivamente às questões: para 

quem e onde actua a universidade? Os “segmentos de mercado” identificados foram a região, o 

país e os países estrangeiros com especial ênfase para a comunidade de países de língua oficial 

portuguesa (CPLP). Os “Públicos-alvo” foram separados em dois grupos, em função do 

cronograma de actuação estratégica. A curto prazo a actuação da universidade deve atender às 

necessidades dos públicos residentes, como: alunos do 1º Ciclo, do 2º Ciclo e do 3º Ciclo, alunos 
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de formação pós-secundária, docentes, não docentes, investigadores, bolseiros de investigação, e 

ainda de entidades públicas e privadas com ligação à Universidade. A longo prazo, as estratégias 

de actuação da Universidade direccionar-se-ão para potenciais públicos como: ex-diplomados da 

casa e graduados de outras instituições de ensino superior, estrangeiros, potenciais não docentes, 

docentes, investigadores e bolseiros de investigação, estudantes do ensino secundário e ainda 

terceiros associados à sociedade civil. Esta separação temporal não significa contudo que a 

Universidade não assegure a continuidade do processo, isto é, a longo prazo deve continuar a 

privilegiar as necessidades dos públicos residentes e a curto prazo deve trabalhar no sentido de 

futuramente atrair potenciais públicos. O “valor” está relacionado com a satisfação que os serviços 

prestados pela universidade provocam nos públicos-alvos.  
O Quadro 3 representa a matriz, cujas combinações entre Temas Estratégicos, elementos 

estruturantes, conteúdo de informação estratégico retirado da análise documental e ainda 

Perspectiva do cliente, resultaram em 16 estratégias – E1 a E16. 

 
Quadro 3 – Estratégias da Perspectiva do cliente segundo a matriz modelo 

Fonte: elaboração própria 

 

Respeitando o grafismo do mapa estratégico, a representação das estratégias é idêntico ao da 

Figura 29. 
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Figura 29 – Estratégias da Perspectiva do cliente 

 

Fonte: Elaboração própria 
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2 - Perspectiva interna. Foram considerados como elementos estruturantes da perspectiva 

interna, aqueles que estão relacionados com a capacidade que a organização tem em ir ao 

encontro dos interesses dos seus “Públicos”. Contam-se quatro elementos estruturantes: 

“processos de gestão operacional”, “processos de gestão de clientes”, “processos de 
inovação” e “processos regulatórios e sociais”.  

Os processos de gestão operacional relacionam-se com a capacidade de avaliar e monitorizar 

funções pedagógicas e científicas.  

As parcerias com terceiros, programas e serviços ajustados às necessidades dos diplomados e 

doutorandos foram associados aos processos de gestão de clientes. 

A divulgação do conhecimento, inovação, ciência e cultura relacionam-se com a capacidade de 

auto-promoção e de liderança, logo com os processos de inovação. 

As estratégias associadas aos processos regulatórios e sociais contemplaram aspectos como a 

regulamentação e burocratização de processos.  

A matriz resultante do cruzamento entre Temas estratégicos, elementos estruturantes, conteúdo 

de informação estratégico retirado da análise documental e Perspectiva interna resultou em 8 

estratégias - E17 a E24 - (Quadro 4): 

 

 
Quadro 4 – Estratégias da Perspectiva interna segundo a matriz modelo 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Respeitando o grafismo da mapa estratégico, a representação das estratégias é idêntico ao da 

Figura 30. 
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Figura 30 – Estratégias da Perspectiva interna 

 

Fonte: Elaboração própria 
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3 - Perspectiva de aprendizagem e inovação. São três os elementos estruturantes considerados 

para a Perspectiva de aprendizagem e inovação: “capital humano”, “capital da informação” e 

“capital organizacional”. Ambos estão relacionados com a plataforma de infra-estruturas de 

suporte às actividades da universidade.  

O “capital humano” agrupa as medidas que envolvem directamente a eficiência dos recursos 

humanos da universidade.  

Os sistemas de informação constituem outra das plataformas de infra-estruturas, cuja avaliação 

estratégica se encontra contemplada no “capital da informação”.  

O “capital organizacional” engloba todas as medidas relacionadas com normalização de 

procedimentos organizacionais, nomeadamente ao nível do modelo de governação e da avaliação 

de performances institucionais. 

A matriz resultante do cruzamento entre Temas estratégicos, elementos estruturantes, conteúdo 

de informação estratégico retirado da análise documental e Perspectiva de aprendizagem e 

inovação culminaram em 5 estratégias – E25 a E29 - (Quadro 5): 

 
Quadro 5 – Estratégias da Perspectiva de aprendizagem e inovação segundo a matriz modelo 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Respeitando o grafismo da mapa estratégico, a representação das estratégias é idêntico ao da 

figura 31. 
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Figura 31 – Estratégias da Perspectiva da aprendizagem e inovação 

 

Fonte: Elaboração própria 
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4 - Perspectiva financeira. Esta perspectiva foi a que suscitou mais dúvidas pois corresponde 

também à perspectiva mais directamente sujeita a oscilações advinda essencialmente de variáveis 

económica cujo comportamento nem sempre é previsível. A base documental de referência, 

aborda a instabilidade orçamental a que a universidade se encontra sujeita e indica vagamente 

medidas a considerar. Apesar desta dificuldade foi possível considerar dois elementos 

estruturantes: “crescimento” e “produtividade”.  

O “crescimento” ocorre a longo prazo, englobando medidas relacionadas com o aumento de 

receitas nomeadamente pela captação de novos alunos.  

A “produtividade” vai ao encontro da necessidade, a curto prazo, em ultrapassar dificuldades 

orçamentais.  

A matriz resultante do cruzamento entre Tema estratégico 1, elementos estruturantes, conteúdo 

de informação estratégico retirado da análise documental e Perspectiva financeira culminou em 3 

estratégias – E30 a E32 - (Quadro 6): 

 
Quadro 6 – Estratégias da Perspectiva financeira segundo a matriz modelo 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Respeitando o grafismo da mapa estratégico, a representação das estratégias é idêntico ao da 

figura 32. 
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Figura 32 – Estratégias da Perspectiva financeira 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Etapa 2.6. Construção do mapa estratégico  
Identificadas as estratégias para cada uma das perspectivas apenas falta estabelecer relações de 

causa-efeito para que o mapa estratégico esteja concluído. Foram considerados 3 tipos de 

relações, cada uma correspondendo a um nível de abstracção33: 

Nível 1 - Relações causa-efeito entre perspectivas (nível macro); 

Nível 2 - Relações causa-efeito entre temas estratégicos (nível intermédio); 

Nível 3 - Relações causa-efeito entre medidas (nível micro); 

O número de relacionamentos aumenta à medida que o grau de abstracção diminui. O 

encadeamento entre inputs e outputs gera uma complexa rede estratégica, nem sempre fácil de 

estabelecer e de interpretar. Esta constitui uma das principais dificuldades na concepção de 

mapas estratégicos. Outras há também relacionadas com a adequação das ligações ou com a 

capacidade que o sistema tem em se auto-actualizar face à mutação dos inputs.  

Esta complexidade é simplificada quando, para cada relação de causa-efeito, são seleccionados 

indicadores estratégicos. Esta fase é muito importante pois a correcta definição e posterior 

selecção desses indicadores-chave de desempenho constitui a base para garantir a fiabilidade do 

Balanced Scorecard.  

Afim de concluir a elaboração do mapa estratégico é seguidamente apresentada uma metodologia 

para identificação de relações causa-efeito independentemente da hierarquia de relações.  

 

2.6.1 Modelação de “negócios” estratégicos 
A análise orgânica de softwares foi a metodologia adoptada e adaptada, para sustentar  a 

complexidade da rede de relações de causa-efeito a estabelecer no mapa estratégico da 

Universidade de Aveiro. Esta metodologia “(…) concentra-se nos dados, colocando os conceitos e 

as entidades manipuladas no negócio como os elementos mais importantes do desenvolvimento 

do sistema” (Silva; 2001). Ela assenta em dois princípios: a) agrupamento de situações com 

atributos afins e b) estabelecimento de relações entre esses mesmos grupos.  

a) O primeiro princípio já foi considerado aquando a identificação de estratégias e respectiva 

associação a perspectivas e a temas estratégicos.  

b) O segundo princípio traduziu-se na utilização da linguagem UML – Unified Modeling Language 

- e respectivos elementos, relações e diagramas. Os elementos adoptados foram os “casos de 

utilização”, usualmente designados por “Use Case”, as relações foram de generalização e os 

diagramas os de actividades, pois especificam a dinâmica do sistema, logo a sustentação de 

relações de causa–efeito mais adequadas. A vantagem de utilização da linguagem UML é a de 

ser simples de representar e adaptável a outros sistemas de modelação que não o de software. 

Neste caso particular utilizou-se a linguagem UML para modelar “negócios” estratégicos.  

O primeiro passo consistiu em estabelecer uma analogia entre diagramas de actividades (lógica 

de modelação de software) e mapas estratégicos (lógica de modelação de negócio) (Figura 33).  

                                                      
33

 Kaplan, P. R.; Norton, D.P. (1996) 
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Figura 33 – Analogia entre diagramas de actividades e mapas estratégicos 

Fonte: elaboração própria 

 

1 - As actividades (D.A.) correspondem a linhas de actuação que permitem clarificar e 

contextualizar as acções. Quando estabelecida uma analogia com as estratégias (M.E.), 

constituem a via através da qual as medidas (objectivos) são levadas a cabo. 

2 - As acções (DA) concretizam as actividades, assim como as medidas (M.E.) ou denominadas 

pela autora do trabalho por “sub-estratégias”, concretizam as estratégias. 

3 - O processo de negócio (D.A.) corresponde ao encadeamento de acções que transformam 

inputs em outputs. Também as perspectivas (M.E) são áreas de funcionamento de qualquer 

organização a partir das quais são estabelecidas relações de causa-efeito. Estabelece-se também 

aqui um conjunto de fluxo conducentes ao sucesso do “negócio” ou da missão organizacional. 

Considera-se assim possível, adaptar a lógica de modelação de software e respectivos diagramas 

de actividades aos princípios que sustentam a rede de causa-efeito dos mapas estratégicos.  

 

Dado o extenso número de estratégias apresentado (totalizaram 32) e porque se considera 

prioritário, no âmbito deste trabalho, concentrar esforços no sentido de exemplificar a aplicação da 

metodologia proposta, optou-se por seleccionar apenas uma delas, a qual servirá de “Estratégia 

modelo”.  

1 - Foi seleccionada como Estratégia “Âncora” a Estratégia 12 (E12) – “A oferta responde às 
expectativas dos clientes”34, por ser a partir dela que se estabelecerá o sentido das relações de  

causa-efeito. Justificou-se esta escolha relativamente às restantes estratégias pela posterior 

facilidade de acesso a dados que caracterizem o seu desempenho. 

2 – A identificação das medidas associadas a E12 é feita a partir da selecção de elementos 

estruturantes: 

o  Oferta (segmento de mercado). Traduzida por cursos, disciplinas, serviços, espaços, entre 

outros.  

o  Expectativa (valor) Agrupada em expectativa interna e expectativa externa. 

o  Públicos (clientes alvo). Separados em públicos residentes e potenciais públicos. 

                                                      
34 Matéria abordada no ponto 4.2.1, Etapa 2.3, Perspectiva do Cliente, Quadro 3 
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A expectativa interna está directamente associada aos públicos residentes e a expectativa externa 

aos potenciais públicos. Esta distinção é fundamental para tipificar a orientação das relações de 

causa-efeito entre estratégias.  

Assim, as ligações estabelecidas (Figura 34) entre “n” Estratégias (Ea; Eb; Ec; …; En) 

direccionadas para satisfazer os públicos residentes funcionarão como inputs para a E12. De 

facto, os públicos residentes vêem confirmadas as suas expectativas relativamente à oferta pelo 

sucesso de concretização das outras estratégias. 

 
Figura 34 – Relações de causa-efeito para “Públicos residentes” 

Fonte: elaboração própria 

 

As relações de causa-efeito estabelecidas entre “n” Estratégias direccionadas para a satisfação 

dos potenciais clientes funcionarão como outputs da E12 (Figura 35). A satisfação de um potencial 

aluno é maximizada quando a expectativa perante a oferta impulsiona a concretização directa ou 

indirecta de outras estratégias. 

 
Figura 35 – Relações de causa-efeito para “Potenciais Públicos” 

Fonte: elaboração própria 

As medidas identificadas para E12 foram seis: 

1- Oferecer formações atractivas; 

2- Assegurar a preferência da procura; 

3- Efectivar o vínculo ao curso; 
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4- Garantir o sucesso escolar; 

5- Reduzir o absentismo escolar; 

6- Acompanhar os potenciais abandonos. 

3 - O processo de negócio no qual E12 se enquadra é: “maximizar a satisfação do cliente” 

(Perspectiva do cliente). 

Identificados os elementos estruturantes para E12, seleccionaram-se, do conjunto de estratégias 

identificadas para cada perspectiva, aquelas que continham afinidades conceptuais directas ou 

indirectas com E12, e com as quais, aplicando a linguagem UML, foram criados diagramas de 

actividade.  

As estratégias geradoras de inputs para E12, isto é, relacionadas com as expectativas dos 

públicos residentes, foram: 

E1 – “As formações são de elevado nível científico e pedagógico”; 

E2 – “As condições de estudo são as melhores”; 

E3 – “Os alunos têm todos as mesmas oportunidades para estudar na UA”; 

E13 – “O ambiente do campus é melhorado” 

E19 – “As parcerias estabelecidas com terceiros impulsionam a empregabilidade dos 

finalistas da UA” 

As estratégias “alimentadas” com os outputs de E12, isto é, associadas às expectativas dos 

potenciais públicos, foram:  

E5 – “A "formação profissionalizante, pós-secundária" é um modelo de formação 

profissionalizante”; 

E6 – “A oferta é flexível e diversificada” 

E7 – “As formações respondem às necessidades de qualificação e "reciclagem" da 

população activa”; 

E19 – “As parcerias estabelecidas com terceiros impulsionam a empregabilidade dos 

diplomados da UA” 

O processo de aplicação da linguagem UML resultou no desenvolvimento de relações de causa-

efeito, graficamente representadas através de diagramas de actividades. Esse processo foi 

sintetizado através de elaboração de uma ficha de caracterização para cada uma das estratégias 

acima mencionadas, a qual conta com os seguintes itens:  

o  Caracterização:  

1 - Identificação da estratégia; 

2 - Perspectiva / tema estratégico associado; 

3 - Identificação do processo de negócio; 

4 - Tipo de relação criada com a E12; 

5 - Medidas associadas; 

o Desenvolvimento: 

1 – Cenários; 

2 - Sub-estratégias; 
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3 - Diagrama de actividade. 

 

2.6.2 - Criação de relações de causa-efeito 
Foram elaborados dois tipos de fichas sínteses. Um primeiro tipo que documenta as relações de 

causa-efeito entre estratégias35 e um segundo tipo que documenta a própria estratégia âncora 

(Quadro 7).  
Quadro 7 - Relações causa-efeito de E12 para E12 

Fonte: Elaboração própria 

                                                      
35 Fichas apresentadas no Anexo 6 
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É de salientar, que a partir desta fase, a desagregação de qualquer estratégia em sub-estratégias, 

bem como a apresentação de interpretações não foram sujeitas a confirmação dos dirigentes da 

instituição. Servem as presentes apenas como objectos de “trabalho” para aplicação da 

metodologia Scorecard.  

O resultado simplificado da representação de cada uma das relações de causa-efeito 

estabelecidas entre E12 (Estratégia âncora); E1, E2, E3, E13, E19, E5, E6 e E7 é ilustrado na 

Figura 36.  
Figura 36 – Mapa estratégico para a UA 

 

Fonte: Elaboração própria 
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A cor azul corresponde a relação do tipo “(Ex) output  input (E12)”, a cor verde a relação do tipo 

“(Ex) input  output (E12)” e a cor laranja a relação “output > input”. 
É possível, a partir do processo anteriormente explanado, estabelecer ligações entre perspectivas, 

entre temas estratégicos e entre estratégias. A metodologia aplicada para E12 deverá, para que o 

mapa estratégico fique completo, ser replicada para todas as restantes estratégias. 

O Balanced Scorecard não está contudo concluído. É necessário, a partir de agora: 

a) Obter um conjunto de indicadores que avaliem o desempenho de cada estratégia; 

b) Seleccionar os mais representativos, os quais poderão influenciar a redução do número 

de relações de causa-efeito; 

c) Escolher o conjunto de estratégias consideradas prioritárias – iniciativas estratégicas. 

d) Estabelecer metas e elaborar planos de acção onde devem constar iniciativas 

estratégicas e cenários alternativos.  

Os dois últimos pontos não serão contudo aprofundados nesta dissertação por se considerarem já 

fora do âmbito deste trabalho. 

A definição de indicadores medidores do desempenho das estratégias constitui a fase mais 

importante do Balanced Scorecard, pois de nada serve ter um mapa estratégico bem estruturado 

se ele não conseguir traduzir quantitativamente a criação de valor desejado. Esta mesma 

quantificação é feita a partir da obtenção e posterior selecção de um a dois indicadores 

estratégicos representativos por cada Estratégia. Nesse sentido, é seguidamente apresentada e 

aplicada à E12, e respectivas sub-estratégias, uma metodologia que traduza o sucesso das 

mesmas seleccionadas anteriormente. 

 

4.2.2 – Metodologia para obtenção de indicadores estratégicos 
À semelhança do sucedido anteriormente, para estabelecer as relações de causa-efeito do mapa 

estratégico, foi adaptada uma metodologia similar à adoptada para obtenção de indicadores 

estratégicos. A sua aplicação respeitou cinco fases: 

1- Descrição de cenários, associados a cada sub-estratégia 

Cada estratégia âncora foi desagregada num conjunto de sub-estratégias. Essa 

desagregação permitiu: identificar as vertentes ou “cenários” de actuação da estratégia 

âncora, delimitar as suas fronteiras de análise e facilitar a posterior associação de 

indicadores de desempenho/sub-estratégia. 

2- Selecção de contextos e de actores 

São elementos caracterizadores do “contexto” de actuação da sub-estratégia: o meio, 

os inputs, outputs e os procedimentos. Os sistemas ou perfis de utilizadores (actores) 

envolvidos na concretização da sub-estratégia devem, nesta fase, ser identificados, a fim 

de, clarificar os sujeitos que desencadeiam as acções. 

3- Extracção de atributos 

Um actor é caracterizado pelos seus atributos, os quais são passíveis de quantificação. 

São eles que estabelecem o elo entre a qualificação/descrição da sub-estratégia e a sua 
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quantificação. Neste caso específico, os atributos correspondem a dimensões ou a 

propriedades afectas aos actores e cuja quantificação é concretizada através de 

indicadores estratégicos. 

4- Identificação e interpretação de indicadores; 

Identificado(s) o(s) contexto(s), os actores e respectivos atributos, é possível “gerar” 

indicadores, através de combinações entre actores e atributos, com significado. Cada 

indicador é documentado através de uma ficha de caracterização, onde deve constar a 

relevância do indicador para a quantificação do desempenho da sub-estratégia. 

5- Selecção de indicadores estratégicos pela aplicação da técnica de análise factorial 

exploratória, também designada por “método de análise das componentes principais”. 

Após a identificação e associação de um conjunto de indicadores para cada sub-

estratégia são seleccionados os mais representativos, não podendo exceder dois a 

três por cada “estratégia âncora”. Esse é um dos requisitos para dispôr de um “bom” 

Balanced Scorecard. Tal significa que poderá haver sub-estratégias cujos indicadores, 

inicialmente considerados relevantes, se revelem na realidade, pouco representativos 

para a quantificação do desempenho da “estratégia âncora”. 

O método de análise das componentes principais, foi a técnica estatística utilizada para responder 

à quinta fase desta metodologia. Ele permite “(…) transformar um conjunto de variáveis 

quantitativas iniciais correlacionadas entre si noutro conjunto de variáveis com um menor número 

de variáveis não correlacionadas, (…) , reduzindo a complexidade de interpretação dos dados” 

(Pestana; 2003). Este método permitiu, por um lado, seleccionar os indicadores que melhor 

explicam o fenómeno e por isso serão esses os considerados “factores críticos de sucesso”36 e por 

outro reduzir e perceber a estrutura dos dados. De facto, a análise factorial procura explicar o grau 

de dependência entre variáveis iniciais e também clarificar o número de cenários envolvidos, 

associando a cada um deles o grupo de variáveis com mais alto nível de correlação. Neste caso, 

como o número de indicadores não é elevado importa perceber o peso que cada um possui 

relativamente a cada factor37. 

O Statistical Package for the Social Sciences, usualmente conhecido por “SPSS”, foi o software 

escolhido para celerizar a obtenção de resultados da análise factorial.  

Esta ferramenta permitiu:  

i Seleccionar um método de rotação de factores. Para simplificar a interpretação dos 

resultados para cada factor, são utilizados métodos de rotação de variáveis. Eles 

permitem dividir o conjunto inicial de variáveis em subconjuntos com grau de 

independência máximos e mínimos, intensificados pela omissão de valores intermédios. 

Desta forma, variáveis cuja interpretação pode não ser clara numa matriz não rodada, 

passam a intensificar e clarificar o seu nível de independência, quando sujeita a rotação. 

                                                      
36 “factores determinantes para o sucesso e realização dos objectivos estratégicos” (Russo; 2006) 
37 Factores são dados que expressam o que existe de comum nas variáveis originais (Pestana; 2003). 
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Do conjunto de possíveis métodos ortogonais (Varimax, Quartimax e Equamax), 

disponíveis no SPSS, foi escolhido, para aplicar a este caso em particular, o método 

Quadrimax. Este método permite agrupar e reforçar, de entre o conjunto de variáveis 

iniciais, aquelas com um nível de correlação próximo ou superior a 1 (altamente 

correlacionadas), das restantes variáveis, cujo nível de correlação aproxima-se ou é 

inferior a 0 (fraca ou correlação nula). A matriz de componentes após rotação foi a 

ferramenta gráfica utilizada para extremar os valores das componentes e associar as 

variáveis apenas a um deles. 

ii Seleccionar indicadores estratégicos. A selecção do(s) indicador(es) estratégico(s) mais 

representativo(s) baseou-se no resultado conjunto obtido pela Variância Explicada e pela 

Matriz de Componentes após rotação. Relativamente ao primeiro método são 

seleccionados os indicadores associados aos factores cujo o peso explicativo acumulado 

do fenómeno é mais representativo. O segundo método permite seleccionar de entre o 

conjunto de indicadores com nível de correlação mais elevados, associado ao factor 

anterior, o que se aproxima mais de um. O(s) indicador(es) que consiga(m) obter em 

simultâneo uma variância explicada entre 60 a 100% (explicam entre 60 a 100% o 

fenómeno) e uma correlação próxima de um (preferencialmente a partir de 0,9) é (são) 

aquele(s) que se destacará(ão) como potencial(is) factor(es) crítico(s) de sucesso.  

Neste caso em particular será apenas tratado o cenário de Formação Inicial, separando os cursos 

do Ensino Superior Universitário e os cursos do Ensino Superior Politécnico, apresentando para 

cada um deles, resultados individuais. O número de observações consideradas para o cálculo das 

componentes principais foi sensivelmente o mesmo quer para o ensino superior universitário 

(entre 36 a 38 cursos) quer para o ensino superior politécnico (entre 13 a 14 cursos). O cálculo da 

variância explicada e da matriz rodada foi efectuada individualmente para cada tipo de ensino e 

para cada ano lectivo, o que permitiu captar continuidades ou descontinuidades no 

comportamento dos indicadores seleccionados.  

Esta metodologia é válida e aplicável para obtenção de qualquer tipo de indicador, sejam 

indicadores de resultados, sejam indicadores indutores de resultados. Desta forma, e à 

semelhança do sucedido anteriormente, aquando do estabelecimento de relações de causa–

efeito, a aplicação da presente metodologia, cingir-se-á apenas à estratégia E12. Esta opção é 

justificada por uma questão de optimização de tempo, pela escassez de recursos humanos 

envolvidos, e ainda pelo facto de a autora do trabalho considerar que a mais valia do mesmo 

reside na validação da metodologia para tradução do desempenho das estratégias da 

Universidade de Aveiro e não na apreensão dos resultados do desempenho efectivo da mesma. 

 

Objecto de análise 
A estratégia “âncora” seleccionada para aplicação da metodologia é a E12 - “A oferta responde 
às expectativas dos clientes”. Esta escolha permite dar continuidade ao trabalho já 

anteriormente iniciado. Contam-se 6 sub-estratégias ou medidas associada a E12 (Figura 37): 
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 1 - Oferecer formações atractivas 

 2 - Assegurar a excelência da procura 

 3 - Efectivar o vínculo ao curso 

4 - Garantir o sucesso escolar  

5 - Reduzir o absentismo escolar 

6 - Acompanhar os potenciais abandonos 

Cada uma destas seis sub-estratégias deve ser objecto de análise aprofundada afim de serem 

desagregadas em diversos cenários explicativos conducentes a uma quantificação mais realista 

do desempenho da estratégia âncora. 

 
Figura 37 - Diagrama de actividade da E12 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para cada uma destas seis sub-estratégias será seguidamente aplicada a anterior metodologia a 

fim de, a jusante do processo exploratório de dados, serem apresentados indicadores estratégicos 

que quantifiquem o desempenho de E12. O Quadro 8 apresenta o conjunto de 35 indicadores 

estratégicos obtidos, todos potenciais indicadores-chave de desempenho para avaliar o 

desempenho de E12. É importante sublinhar que, para que o Balanced Scorecard esteja 

completamente funcional, a exemplificação para E12 deve ser replicada para todas as restantes 
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estratégias e sub-estratégias. É ainda de referir que os indicadores estratégicos obtidos não são 

“estanques”. A utilidade e representatividade dos mesmos depende do seu comportamento quer 

pela estabilidade temporal quer pela representatividade do fenómeno que é pretendido quantificar. 

Nesse sentido, devem periodicamente ser sujeitos a actualização, por forma a assegurar o seu 

ajuste relativamente aos fenómenos activos. 
 

Quadro 8 – Associação sub-estratégias / indicadores estratégicos de desempenho 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.3 – Aplicação metodológica 

Sub-Estratégia 1: Oferecer formações atractivas 
o  Cenários 

A actractibilidade das formações é expressa pelas intenções dos potenciais “clientes” em aderir 

aos cursos da instituição. Uma formação atractiva é uma formação que desperta interesse do 

lado da procura e por isso é provavelmente seleccionada relativamente às demais ofertas. A 

Universidade de Aveiro tem interesse em oferecer cursos atractivos, logo procurados por um 

crescente número de potenciais clientes. Desta atractibilidade depende a sobrevivência da 

missão “formação” da Universidade de Aveiro. 
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o  Relação entre a Estratégia Âncora E12 e a Sub-estratégia 1 

Esta sub-estratégia caracteriza uma das vertentes da “Estratégia Âncora” na medida em que, a 

satisfação dos potenciais “clientes” é, implicitamente, induzida pela capacidade atractiva da 

oferta. Os outputs que a Universidade gera influenciam as escolhas da procura. Se estes 

mesmos outputs forem ao encontro das expectativas dos “clientes” então este últimos 

demonstrarão interesse em frequentar um ou mais cursos da Universidade de Aveiro. 

o  Contexto  

i Contextualização da Sub-estratégia 1. O contexto onde decorre a Sub-Estratégia 1 é o 

contexto de “Acesso” à instituição. A expressão das intenções dos potenciais “clientes” ocorre 

contextualizada num Concurso Nacional de Acesso ou num Concurso Local de Ingresso. 

Para além das intenções é também expressa a ordenação das preferências de adesão a 

cursos da instituição.  

ii Distinção de cenários afectos à Sub-Estratégia 1. O contexto de “Acesso”, aqui 

mencionado, é referente apenas a actores de Formação Inicial, visto que a atractibilidade em 

cursos pós 1º Ciclo deveria ser tratada na Estratégia 1 - “As formações são de elevado nível 

científico e pedagógico”- e na Estratégia 6 - “A oferta é flexível e diversificada”-. Pelas razões 

indicadas anteriormente, o tratamento destas e de todas as restantes estratégias não será 

desenvolvido neste trabalho. O contexto de “Acesso”, deve separar o Ensino Superior 

Universitário do Ensino Superior Politécnico, pois tratam-se de tipos de ensino com carácter 

formativo diferenciado. Os conceitos de “candidatura” e “candidato” fundem-se quando 

tratados à escala do curso. Na realidade cada candidato pode efectuar até seis candidaturas 

à instituição, contudo apenas uma candidatura por curso.  

o Actores 

Perspectivado segundo o lado da procura, os actores envolvidos são os “candidatos” ou 

“potenciais clientes”.  

Perspectivado segundo o lado da oferta, os actores envolvidos são os “Cursos” e as 

“Instituições”. 

o  Atributos 

Os atributos dos candidatos que expressam intenções de adesão a cursos da(s) 

instituição(ões) são: as “candidaturas” e as “opções de preferência”. 

O atributo que traduz a amplitude da oferta são os “numerus clausus”. 

o  Indicadores  

Do conjunto de combinações estabelecidas entre actores e atributos obtiveram-se 7 

indicadores estratégicos, os quais seguidamente se apresentam38 (Quadro 9): 
 

                                                      
38

 As fórmulas de cálculo encontram-se disponíveis no anexo 7.1 



 

 

103

Quadro 9 – Indicadores estratégicos seleccionados alusivos à Sub-Estratégia 1 

Fonte: Elaboração própria 
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o  Análise de dados pelo método de análise das componentes principais 
Considerados estes sete indicadores, atribuíram-se-lhes seguidamente valores 

correspondendo à serie temporal de cinco anos lectivos consecutivos: 2002/2003 a 2006/2007. 

  

Ensino superior Universitário 
Variância explicada  

A componente 1 concentra a explicação do fenómeno em cerca de 65% de 2002/2003 a 

2005/2006, apesar de sofrer um decréscimo gradual. Já no ano lectivo 2006/2007 esse 

decréscimo caiu para os 54,55% o que poderá indicar a necessidade de uma futura revisão 

dos indicadores estratégicos seleccionados caso esse decréscimo venha a manter-se ou a 

acentuar-se em anos lectivos posteriores.  

Matriz de componentes após rotação 

o  Os indicadores com um comportamento mais estável e com um grau de correlação 

acima de 0,9 são os assinalados a amarelo, isto é, são eles os responsáveis pela elevada 

explicação do fenómeno (eles explicam cerca de 65% do fenómeno - ver Tabela 1). 

o  O “Índice de atractibilidade do curso” (indicador 2) manteve até ao ano lectivo 

2005/2006 valores acima dos 0,9 mas registou em 2006/2007 uma descontinuidade 

considerável, revertendo a tendência. Uma possível justificação reside, nesse ano atípico, 

na perda de liderança até então assumida pelo peso da procura de 1ª opção, em prol dos 

candidatos optarem por uma formação da Universidade em 2ª e 3ª opção. Esse facto é 

responsável pela descontinuidade dos valores da variância explicada acumulada (Tabela 1). 

o  O “Índice de cobertura dos Numerus Clausus por candidatos de 1ª opção de 

preferência“ (indicador 7), regista um comportamento estável mas os níveis de correlação 

estão, em média, abaixo dos seleccionados a amarelo. 

Os restantes indicadores (indicador 1 e 4), apesar de estáveis, registam baixos níveis de 

correlação (abaixo dos 0,3), o que significa que o seu contributo para a explicação do sucesso da 

oferta de formações atractivas é reduzido e por outro contribuem para baixar os valores da 

variância explicada.  

 
Tabela 1 – Variância explicada e matriz rodada. Sub-Estratégia 1 - Ensino Superior Universitário 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Ensino Superior Politécnico 
Variância explicada  

o  A variância explicada apresenta valores compreendidos entre 61,81% e 76,38% para a 

1ª componente. Destaca-se também, no ano lectivo 2003/2004, um valor desviante dos 

restantes anos lectivos (55,71%). 

o  O ano lectivo 2003/2004 é também, para o Ensino Superior Politécnico, o único ano que 

apresenta a explicação do fenómeno repartida em três componentes. 

o  Apesar desta descontinuidade considerou-se que a variância explicada predominante 

era aceitável (acima dos 60%), o que significa que os indicadores estratégicos considerados 

são, na generalidade, bons avaliadores da Sub-Estratégia 1. 

Matriz de componentes após rotação 

o  Os indicadores com um comportamento mais estável e com um grau de correlação 

acima de 0,65 são os assinalados a amarelo. 

o  Todos os restantes indicadores sofrem num ou noutro ano lectivo oscilações que fazem 

com que não se obtenham resultados conclusivos.  

o  Apesar desta variação, os indicadores obtiveram, em geral, valores com uma elevada 

correlação, fazendo com que a variância explicada da componente 1 (Tabela 2) seja 

também elevada (superior a 60%). 

o  O ano lectivo 2003/2004 regista uma quebra nos níveis de correlação dos indicadores 

ordenados em 4º, 6º e 7º lugar da tabela 2, tendo como consequência a descontinuidade 

dos valores registados para a variância explicada. 

 
Tabela 2 – Variância explicada e matriz rodada. Sub-Estratégia 1 - Ensino Superior Politécnico 

 

Fonte: Elaboração própria 

 
Resultados 
Face ao exposto anteriormente é possível designar como o indicador-chave de desempenho, que 

melhor quantifica o desempenho da Sub-estratégia 1: “Oferecer formações atractivas”, quer para o 

Ensino Superior Universitário quer para o Ensino Superior Politécnico: o “Índice de 
atractibilidade ponderada do curso”. 
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Sub-Estratégia 2: Assegurar a excelência da procura 
o  Cenários 

É assumido, neste trabalho, que a “excelência” é um atributo qualitativo do desempenho do 

candidato, caracterizável a partir da sua nota de candidatura. É conveniente que as formações 

atraiam não apenas o maior numero de candidatos, pois constitui um indicativo de intenções, 

mas que garantam em simultâneo a atracção dos melhores. Esta situação tem um efeito de 

bola de neve pois a presença de candidatos “excelentes” propiciam a presença de potenciais 

“bons” alunos, catalizadores da qualidade formativa, e de diplomados bem qualificados, que, 

pela sua competência e conhecimentos divulgam a excelência dos cursos, constituindo um 

possível veículo para credibilizar as formações perante novos e melhores candidatos. 

o  Relação Estratégia Âncora E12 e Sub-Estratégia 2 

Uma população com média de candidatura ≥ 14 é uma população, à excepção das formações 

ditas “clássicas”, com liberdade para seleccionar aquelas que mais vão ao encontro das suas 

expectativas. Ao preferirem uma formação da Universidade de Aveiro, relativamente a de 

outras instituições de ensino superior, estes potenciais alunos traduzem a atractibilidade das 

formações. Esta situação é reforçada quando a população é restringida a potenciais clientes 

com nota de candidatura ≥ 17. Por constituírem uma minoria, cuja liberdade de selecção é 

maximizada, ela foi considerada como potencial barómetro para retratar a relação entre 

“expectativa” e “excelência” da procura.  

o Contexto 

i Contextualização da Sub-Estratégia 2. O contexto onde decorre a Sub-Estratégia 2 é o 

contexto de “Acesso” à instituição. A selecção do perfil dos potenciais “clientes” ocorre 

contextualizada num Concurso Nacional de Acesso ou num Concurso Local de Ingresso.  

ii Distinção de cenários afectos à Sub-Estratégia 2. A “excelência” associou-se a dois 

contextos de análise: uma população cuja nota de candidatura é ≥14 e um sub-conjunto desta 

última, mais selectivo, o qual inclui apenas os potenciais “clientes” com nota de candidatura 

≥17.  

o  Actores. Perspectivado segundo o lado da procura, os actores envolvidos são os “candidatos” 

- potenciais clientes e os “colocados” – potenciais clientes efectivos.  

Perspectivado segundo o lado da oferta, os actores envolvidos são os “Cursos” e as 

“Instituições”. 

o  Atributos O atributo dos potenciais clientes que expressa a excelência é a “nota de 

candidatura”. O atributo que traduz a amplitude da oferta são os “Numerus Clausus”. 

o  Indicadores  Do conjunto de combinações estabelecidas entre actores e atributos obtiveram-se 

6 indicadores estratégicos, os quais seguidamente se apresentam39 (Quadro 10): 

                                                      
39 As fórmulas de cálculo encontram-se disponíveis no anexo 7.2 
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Quadro 10 – Indicadores estratégicos seleccionados alusivos à Sub-Estratégia 2 

 

Fonte: Elaboração própria 
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o  Análise de dados pelo método de análise das componentes principais 

Considerados estes seis indicadores, atribuíram-se-lhes seguidamente valores correspondendo à 

serie temporal de cinco anos lectivos consecutivos: 2002/2003 a 2006/2007. 

Ensino Superior Universitário 
Variância explicada  

A explicação da sub-estratégia concentra-se em dois níveis ou componentes, à excepção 

do ano lectivo 2006/2007, com apenas um nível. Isso significa que os indicadores 

estratégicos representam melhor o desempenho da Sub-Estratégia 2 (mais de 70%). 

Matriz de componentes após rotação 

o  Os indicadores com um comportamento mais estável e com um grau de correlação 

próximo de 0,9 são os assinalados a amarelo, isto é são eles que se destacam como 

possíveis factores críticos de sucesso.  

o  Todos os indicadores têm, para o ano lectivo 2006/2007, uma correlação próxima ou 

acima dos 0,8, o que justifica o aumento da variância explicada (Tabela 3). Para os 

restantes anos lectivos, os indicadores assumem valores que oscilam entre correlações 

elevadas (superior a 0,9) e correlações inferior a 0,4. 

o  A homogeneização dos resultados da matriz para o ano lectivo 2006/2007 é justificada 

pelo aumento relativo colocados com notas de candidaturas ≥ 14 e ≥ 17, em 4,7% e em 

5,1%, respectivamente. Os indicadores referentes a candidatos registaram: uma estagnação 

na evolução de candidatos com nota de candidatura ≥ 14 e um ligeiro acréscimo para os 

candidatos com nota de candidatura ≥ a 17 (0,5%). Aparentemente contraditórios, os 

valores apresentados na matriz (aumento de correlação em 0,201 e decréscimo de 0,2, 

respectivamente) têm contudo consistência quando feita uma correspondência entre a 

evolução de valores relativos e valores absolutos. Apesar de aumentar em termos relativos, 

a dimensão de candidatos com notas ≥ 17 não ultrapassa os 9% da população total (855 

candidatos), e apesar de não ter verificado um acréscimo, a população de candidatos com 

nota de candidatura ≥ 14, representa 51% da totalidade de candidatos, e um aumento de 

mais de 1000 candidatos de 2005/2006 para 2006/2007. 
Tabela 3 – Variância explicada e matriz rodada. Sub-Estratégia 2 - Ensino Superior Universitário 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Ensino Superior Politécnico 
Variância explicada  

Existe uma estabilidade nos valores da variância explicada, a qual ronda os 80%. Este valor 

é mais elevado do que o registado para o Ensino Superior Universitário o que significa que 

os mesmos indicadores estratégicos, quantificam melhor o desempenho da Sub-Estratégia 

2 para o Ensino Superior Politécnico. 

Matriz de componentes após rotação 

o  Os indicadores com um comportamento mais estável e com um grau de correlação 

acima de 0,9 são os assinalados a amarelo. 

o  Os indicadores apresentam, em geral, uma correlação mais elevada do que a do Ensino 

Superior Universitário, fazendo com que a variância explicada da componente 1 (Tabela 4) 

seja mais elevada (superior a 90%). 

 
Tabela 4 – Variância explicada e matriz rodada. Sub-Estratégia 2 - Ensino Superior Politécnico 

Fonte: Elaboração própria 

 

Resultados 
Face ao exposto anteriormente é possível designar como o indicador-chave de desempenho, que 

melhor quantifica o desempenho da Sub-Estratégia 2: “Assegurar a excelência da procura”, para o 

Ensino Superior Universitário: “ Taxa de colocados com nota de candidatura ≥ 17” e para o 

Ensino Superior Politécnico, a “Taxa de candidatos com nota de candidatura ≥ 14”. 

 
 
Sub-Estratégia 3: Efectivar o vínculo ao curso 

o  Cenários 

O vínculo do matriculado ao curso é oficializado no acto da matrícula. A “renovação” do curso 

faz-se a partir da efectivação das intenções dos colocados, transformando-os em alunos. Os 

cursos garantem assim a sua “sobrevivência” e confirmam, pela dimensão da efectivação das 

matrículas, o interesse dos públicos em frequentá-los. Na realidade, ocorre a possibilidade de, 
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entre fases, o colocado não se matricular apesar de ter sido seleccionado para ocupar uma 

vaga. A não efectivação do vínculo ao curso pode realçar a fraca atractibilidade do curso.  

o  Relação Estratégia Âncora E12 e Sub-Estratégia 3 

Um cliente que efective o vínculo ao curso, passa a integrar a comunidade de matriculados, 

tendo assim a oportunidade de estabelecer uma comparação entre o que pensava ser o curso 

e, durante o primeiro ano, constatar se, através da sua frequência, o encontrado corresponde, 

se não na totalidade, a parte das expectativas. A efectivação do vínculo ao curso é portanto o 

primeiro sinal que oficializa a vontade do novo aluno e em certa medida o acto que estabelece 

uma vontade em ver concretizadas as suas expectativas.  

o Contexto 

i Contextualização da Sub-Estratégia 3. O contexto onde decorre a Sub-Estratégia 3 é o 

“Acesso” à instituição e o “Vínculo ao curso”. Relativamente ao primeiro contexto é 

considerado o histórico de preferência de cada colocado. A efectivação da matrícula 

demonstra o interesse do novo matriculado em frequentar o curso (segundo contexto). Trata-

se da primeira etapa para garantir a permanência do matriculado e sua possível conclusão do 

curso. 

ii Distinção de cenários afectos à Sub-Estratégia 3. O matriculado é aqui considerado 

“potencial cliente”, quando analisado segundo o seu histórico enquanto colocado, e em 

simultâneo “cliente efectivo”, quando passa oficialmente a vincular-se ao curso, 

demonstrando predisposição para o frequentar. O contexto de “Vinculo ao curso” deve 

separar o Ensino Superior Universitário do Ensino Superior Politécnico, bem como o contexto 

de Formação Inicial de Formação Pós-Graduada. 

o Actores 

Perspectivado segundo o lado da procura, os actores envolvidos são os “colocados” - 

potenciais clientes e “novos matriculados”.  

Perspectivado segundo o lado da oferta, os actores envolvidos são os “Cursos” e as 

“Instituições”. 

o  Atributos 

Os atributos dos colocados que expressam intenções de adesão a cursos da(s) instituição(ões) 

são as “opções de preferência”. 

O atributo que traduz a amplitude da oferta são os “Numerus Clausus”. 

o  Indicadores 
Do conjunto de combinações estabelecidas entre actores e atributos obtiveram-se 6 
indicadores estratégicos, os quais seguidamente se apresentam40 (Quadro 11). 

 

                                                      
40 As fórmulas de cálculo encontram-se disponíveis no anexo 7.3 
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Quadro 11 – Indicadores estratégicos seleccionados alusivos à Sub-Estratégia 3 

 

Fonte: Elaboração própria 
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o Análise de dados pelo método de análise das componentes principais 
Considerados estes seis indicadores, atribuíram-se-lhes seguidamente valores correspondendo à 

serie temporal de cinco anos lectivos consecutivos: 2001/2002 a 2005/2006 
 

 

Ensino Superior Universitário 
Variância explicada  

o A explicação da sub-estratégia 3 concentra-se em duas a três componentes. Isso 

significa que os indicadores caracterizam aproximadamente entre 43% a 59% o fenómeno 

(1ª componente). Quanto menor a variância explicada acumulada na componente 1, mais 

diluído se encontra a quantificação do desempenho da Sub-Estratégia 3.  

o  A evolução da variância explicada pelos indicadores seleccionados tem-se mantido 

estável. Esse facto pode ser justificado pelo comportamento dos potenciais clientes ter-se 

mantido semelhante ao longo dos cinco anos lectivos.  

o  Os valores da variância explicada é inferior a 60% razão pela qual foi  assinalada a 

vermelho em toda a sequência temporal. 

 

Matriz de componentes após rotação 

o  A taxa de efectivação da matrícula (indicador 1 e 2) não é claramente o indicador que 

quantifique o desempenho da Sub-Estratégia 3. Os valores são, à excepção do ano lectivo 

2003/2004, negativos ou abaixo de 0,2.  

o  Os restantes indicadores (indicador 3, 4, 5 e 6) não registam um comportamento 

estável. Anos lectivos há em que os valores de correlação são elevados (acima dos 0,9) e 

outros em que os valores não vão para além dos 0,04.  

o  O ano lectivo 2005/2006 é de todos o ano lectivo que apresenta valores com uma 

correlação mais elevada para estes 4 indicadores (acima dos 0,69). Porque nesse mesmo 

ano lectivo, a taxa de vagas sobrantes foi inferior a todos os restantes anos lectivos (10%; 

18%; 16%; 18%; 22%, respectivamente), e porque se registou um aumento de colocados 

em 1ª, 2ª e 3ª opção nos cursos, é possível que o sucesso da efectivação do vínculo ao 

curso seja medido, nesse mesmo ano lectivo pela “Taxa de ocupação das vagas em 1ª, 2ª e 

3ª opção” e a “taxa de preenchimento da vagas”.  

o O aumento dos valores para o indicador referente à “taxa de fixação dos novos 

matriculados” (indicador apresentado em 4º lugar na tabela 5) no ano lectivo 2005/2006 

justifica-se pela aumento do n.º de novos matriculados que permaneceram no curso, 

decorrido o primeiro ano.  
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Tabela 5 – Variância explicada e matriz rodada. Sub-Estratégia 3 - Ensino Superior Universitário 

Fonte: Elaboração própria  

Ensino Superior Politécnico 
Variância explicada  

A variância explicada apresenta valores inferiores a 60%, apesar de estáveis, para a 1ª 

componente entre os anos lectivo 2001/2002 e 2004/2005. O ano lectivo 2005/2006 

evidencia uma ruptura, registando um acréscimo de cerca de 15% relativamente ao ano 

lectivo anterior. Isso significa que o sucesso da efectivação da matrícula é melhor 

quantificado pelos indicadores seleccionados. 

Matriz de componentes após rotação 

o  A “taxa de ocupação das vagas de 1ª, 2ª e 3ª opção” e a “taxa de preenchimento das 

vagas” (indicador 3 e 6 respectivamente) não são claramente indicadores que quantifiquem 

o desempenho da Sub-Estratégia 3. Os valores são, à excepção do ano lectivo 2002/2003, 

negativos ou abaixo de 0,24.  

o  Os restantes indicadores (indicador 1, 2, 4 e 5) não registam um comportamento 

estável. Anos lectivos há em que os valores de correlação são elevados (acima dos 0,9), 

outros há em que os valores da matriz não vão para além dos 0,04 e há ainda anos lectivos 

em que os valores de correlação são negativos, como é o caso dos indicadores 5 e 6 que 

registaram, no ano lectivo 2002/2003, valores de – 0,10 e de - 0,11.  

o  O ano lectivo 2005/2006 é de todos o ano lectivo que apresenta valores com uma 

correlação mais elevada para os indicadores 1,2,4 e 5 (acima dos 0,9).  
Tabela 6 – Variância explicada e matriz rodada. Sub-Estratégia 3 - Ensino Superior Politécnico 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Resultados 

Face ao exposto anteriormente não é possível seleccionar dos indicadores estratégicos 

considerados um que quantifique o desempenho da Sub-Estratégia 3.  

 
Sub-Estratégia 4: Garantir o sucesso escolar 
o Cenários 

O “sucesso escolar” relaciona-se, em certa medida, com a satisfação dos clientes, se for 

considerado que um desempenho positivo é acompanhado, normalmente, de uma adaptação 

satisfatória aos métodos de ensino vigentes. Um aluno que obtenha bons resultados é 

potencialmente um aluno motivado, que manterá possivelmente o vínculo ao curso.  

o  Relação Estratégia Âncora E12 e Sub-Estratégia 4 

A satisfação pode não significar contudo que a oferta vai ao encontro das expectativas do 

aluno. Um aluno espera inicialmente encontrar uma formação que vá ao encontro das suas 

necessidades mas ao frequentá-la verifica que existe algum desajuste entre o esperado e o 

encontrado. Apesar desta diferença é possível, pela análise do sucesso escolar, estabelecer 

um elo entre a satisfação e as expectativas. Se a oferta for de qualidade, isto é capaz de 

preparar o aluno no sentido de responder às necessidades do mercado de trabalho, a 

aprendizagem ocorrerá nas melhores condições, induzindo a satisfação do aluno, o qual 

poderá inclusive ver superadas as suas expectativas, apesar de estas poderem ser diferentes 

das inicialmente “idealizadas”.  

o Contexto 

i Contextualização da Sub-Estratégia 4. O contexto onde decorre a Sub-Estratégia 4 é a 

“Permanência no curso” e o “Desempenho escolar”. O carácter de permanência no curso 

contextualiza o sucesso escolar porque permite que o cliente residente usufrua de uma 

continuidade temporal para testar a assimilação de conhecimentos. O sucesso escolar constitui 

a vertente positiva do desempenho escolar e contextualiza qualitativamente a evolução do 

percurso do aluno residente no curso. 

ii Distinção de cenários afectos à Sub-estratégia 4. O contexto de “sucesso escolar” deve 

separar o Ensino Superior Universitário, do Ensino Superior Politécnico, bem como a Formação 

Inicial da Formação Pós-Graduada. 

o  Actores  

Matriculado (“cliente” residente);  

Curso (oferta) 

o  Atributos  

O atributo do matriculado que expressa a sua “permanência” no curso é o “ano curricular de 

frequência”.  
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O atributo que traduz o contexto de “desempenho escolar” do matriculado é o “n.º de inscrições 

ao curso” e a sua condição enquanto “aprovado global41”.  

O atributo do curso que o associa ao sucesso escolar é o “n.º mínimo de anos do curso” e o 

“n.º de inscrições”. 

o Indicadores  

Do conjunto de combinações estabelecidas entre actores e atributos obtiveram-se 5 

indicadores estratégicos, os quais seguidamente se apresentam42 (Quadro 12) 

 

o Análise de dados pelo método de análise das componentes principais 
Considerados estes cinco indicadores, atribuíram-se-lhes seguidamente valores 

correspondendo à série temporal de cinco anos lectivos consecutivos: 2001/2002 a 2005/2006 
 
Ensino Superior Universitário 

Variância explicada 

o  A explicação do fenómeno encontra-se concentrada em dois níveis ou componentes, 

qualquer que sejam os tipos de ensino e anos lectivos considerados.  

o  A componente 1 concentra a explicação do fenómeno em cerca de 60% ao longo da 

série temporal considerada. Isso significa que apesar todos os indicadores seleccionados 

não explicarem totalmente o fenómeno (só aconteceria caso a variância explicada fosse 

igual a 1) existe uma forte concentração num ou noutro indicador ou pode ocorrer estar 

diluída por todos eles.  

Matriz de componentes após rotação 

o  A “média dos excedentes de matrículas dos matriculados” e a “taxa de finalistas 

aprovados globais” (indicador 4 e 5 respectivamente) não são indicadores que quantifiquem 

o desempenho da Sub-Estratégia 4. Os valores são negativos em todos os anos lectivos, o 

que significa que contribuirão para compreender o fenómeno inverso que é o insucesso 

escolar. 

o  A “taxa de aprovados globais”, apesar de um comportamento estável, apresenta 

oscilações (correlação que varia entre 0,4 e 0,91) que não permitem assegurar uma 

explicação clara do fenómeno.  

o  Os indicadores 2 e 3 registam valores estáveis, positivos e de elevada correlação 

(acima dos 0,9). 

o  Em cinco anos lectivos, cerca de 70% dos matriculados (média de 7830) foram 

aprovados globais (média de 5560), sendo que dos mesmos mais de 50% (média de 2960) 

detiveram um percurso sem retenção em nenhum ano curricular.  

                                                      
41 Aluno que no fim do ano lectivo frequentado acumulou menos de 20 UC e por isso transitou para o ano curricular seguinte. 
42 As fórmulas de cálculo encontram-se disponíveis no anexo 7.4  
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o  Em todos os anos lectivos considerados, a população de matriculados aprovados globais 

dos 39 cursos activos na Universidade de Aveiro tem vindo a aumentar (9% em 5 anos). 

Esta evolução superou o crescimento de matriculados, que durante o mesmo período 

rondou os 5%. A desaceleração do crescimento dos matriculados relativamente aos 

matriculados aprovados globais sustenta o fenómeno do sucesso escolar. 
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Quadro 12 – Indicadores estratégicos seleccionados alusivos à Sub-Estratégia 4 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 7 – Variância explicada e matriz rodada. Sub-Estratégia 4 - Ensino Superior Universitário 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Ensino Superior Politécnico 
Variância explicada  

o  A variância explicada apresenta valores compreendidos entre 63% e 81% para a 1ª 

componente. Destaca-se, no ano lectivo 2005/2006, o valor mais elevado da série temporal, 

o qual corresponde a 81,4. Significa que os indicadores têm uma correlação cada vez mais 

próxima de 1 e por isso quantificam cada vez melhor a performance da sub-estatégia.  

o O ano lectivo 2002/2003 e 2005/2006, pelo valor obtido para a variância, apenas gerou 1 

única componente. Isso significa que qualquer dos indicadores seleccionados é 

representativo da quantificação pretendida.  

 

Matriz de componentes após rotação 

o Á semelhança do sucedido para o Ensino Superior Universitário, os indicadores 4 e 5 

apresentam uma correlação negativa, não se relacionando com o fenómeno do sucesso 

escolar mas sim do fenómeno inverso.  

o  Os indicadores 1, 2 e 3, registam valores estáveis, positivos e de elevada correlação 

(acima dos 0,9), o que significa que todos eles podem ser utilizados para caracterizar o 

sucesso escolar no Ensino Superior Politécnico.  

o  O fenómeno do sucesso escolar é sustentado pela predominância de aprovados globais 

permanentes (média de 600) relativamente a aprovados globais (média de 705), e a 

matriculados (média de 950). Isso equivale a afirmar que em cinco anos lectivos, cerca de 

85% dos aprovados globais e 63% dos matriculados nunca ficaram retidos. 

o  Em todos os anos lectivos considerados, a população de matriculados aprovados 

globais permanentes, em cerca de 10 cursos activos nas escolas politécnicas, tem vindo a 

aumentar (23,9% em 5 anos). Esta evolução superou o crescimento de aprovados globais, 

que durante o mesmo período rondou os 22%. Isso significa que, para além de aumentar a 

dimensão da população que transita para o ano curricular seguinte, esta mesma população 

contribui para maximizar o sucesso escolar. 
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Tabela 8 – Variância explicada e matriz rodada. Sub-Estratégia 4 - Ensino Superior Politécnico 

 
Fonte: Elaboração própria 

Resultados 
Face ao exposto anteriormente é possível designar como o indicador-chave de desempenho, que 

melhor quantifica o desempenho da Sub-Estratégia 4, para ambos os tipos de ensino superior: 

“taxa efectiva de sucesso dos matriculados”.  

A selecção deste indicador relativamente à “taxa de aprovados globais permanentes” para o 

Ensino Superior Politécnico, ambos com um comportamento muito semelhante (correlações acima 

dos 0,9), justifica-se afim de poder estabelecer uma comparação com o sucesso escolar do Ensino 

Superior Universitário. 

 

Sub-Estratégia 5: Reduzir o absentismo escolar 
o Cenários 

O absentismo escolar relaciona-se, em certa medida, com a desmotivação dos matriculados, 

se for considerado que um matriculado que falte sistematicamente às aulas ou falte às 

avaliações quebra a possibilidade de acompanhar as matérias, bem como potencia o estatuto 

de reprovado à disciplina e em casos mais alargados de reprovado global ao curso. A ausência 

é aqui considerada um sinal de dificuldade de adaptação aos métodos de ensino vigentes, pelo 

que em casos prolongados um matriculado com um elevado grau de absentismo será 

potencialmente um matriculado que se desvinculará. O absentismo é por isso um fenómeno a 

analisar caso a prioridade seja a de garantir a permanência no curso. 

o Relação Estratégia Âncora E12 e Sub-Estratégia 5 

O absentismo é um fenómeno que, de certa maneira, se relaciona com a reversão das 

expectativas, pela desmotivação e consequente o desinteresse em frequentar as aulas ou a 

dificuldade de aprendizagem que leve um matriculado a não comparecer ao exame.  

o Contexto 

i Contextualização da Sub-Estratégia 5. O contexto onde decorre a Sub-Estratégia 5 é o 

“vínculo ao curso” e o “insucesso escolar”. O absentismo desenvolve-se num contexto de 

frequência ao curso, isto é o matriculado regista alguma ausência seja à disciplina seja à sua 

avaliação porque mantém com ela um vínculo que lhe permite poder frequentá-la. O insucesso 
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escolar foi considerado uma consequência do absentismo na medida em que a ausência às 

aulas pode dificultar a assimilação de conhecimentos e a integração com o meio e desta forma 

ter fortes implicações no desempenho do matriculado.  

ii Distinção de cenários afectos à Sub-Estratégia 5. O contexto de “insucesso escolar” deve 

separar o Ensino Superior Universitário do Ensino Superior Politécnico, bem como a Formação 

Inicial da Formação Pós-Graduada. 

o  Actores 

Perspectiva segundo o lado do vínculo, os actores envolvidos são os “Matriculados” e “novos 

matriculados” . 

Perspectiva segundo o lado do insucesso escolar, os actores envolvidos são a “Disciplina” e o 

“Curso”. 

o Atributos 

Os atributos que expressam o absentismo do matriculado são as “faltas por ele dadas às aulas” 

e as “faltas dadas às avaliações”. 

O atributo do absentismo que o associa ao insucesso escolar é a “reprovação por faltas à 

disciplina” e as “faltas às avaliações”.  

o Indicadores 
Do conjunto de combinações estabelecidas entre actores e atributos obtiveram-se 6 

indicadores estratégicos, os quais seguidamente se apresentam43 (Quadro 13): 

o Análise de dados pelo método de análise das componentes principais 
Considerados estes seis indicadores, atribuíram-se-lhes seguidamente valores correspondendo à 

série temporal de cinco anos lectivos consecutivos: 2001/2002 a 2005/2006 
 
 
Ensino Superior Universitário 

Variância explicada  

o  Os indicadores seleccionados têm uma variância explicada abaixo dos 50%, em 

qualquer dos anos lectivos considerados, para a componente 1.  

o  Apesar deste patamar apenas o ano lectivo 2002/2003 originou 3 componentes. Isto 

significa que, apesar de apenas caracterizarem cerca de 45% da redução do absentismo, os 

indicadores concentram informação em cerca de duas componentes, sendo a 1ª, qualquer 

que seja o ano lectivo, directamente relacionada com a explicação da Sub-Estratégia 5.  

o Tal facto não significa contudo que não se destaque um ou outro indicador seleccionado 

como fortemente correlacionado com o sucesso da redução do absentismo.  

 

                                                      
43

 As fórmulas de cálculo encontram-se disponíveis no anexo 7.5 
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Quadro 13 – Indicadores estratégicos seleccionados alusivos à Sub-estratégia 5 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Matriz de componentes após rotação 

o  Os indicadores 1, 2 e 3, cujo intuito é o de caracterizar o absentismo às aulas, obtiveram 

uma correlação positiva, evidenciando como mais estáveis e com valores acima de 0,9, 

para todos os anos lectivos, o indicador 3. É por isso, de todos, o que melhor quantifica o 

sucesso da redução do absentismo.  

o  Os indicadores que quantificam a taxa de absentismo às avaliações (indicadores 4, 5 e 

6) são indicadores que não quantifiquem o desempenho da Sub-Estratégia 5, pois a 

correlação apresenta valores negativos, oscilantes ou quando estáveis abaixo dos 0,3. Isso 

significa, à partida, que para os alunos da Universidade de Aveiro, o combate ao 

absentismo deve incidir sobre a leitura de indicadores que quantificam a ausência às aulas.  

o O absentismo às avaliações representa em média 51% (4170 reprovados) do total de 

matriculados da Universidade (8085 matriculados), entre 2001/2002 e 2005/2006, sendo 

que, 35% dos mesmos reprovaram por não comparecerem a duas ou mais avaliações. O 

fenómeno registou, em cinco anos, uma quebra de –7,14% e –9,4% respectivamente, o 

que, de certa forma acompanha a tendência de diminuição do n.º de matriculados (-7,2% 

em média). A matriz de componentes após rotação evidencia essa evolução através dos 

valores de correlação. 

o  O absentismo às aulas é substancialmente inferior, abarcando apenas 15,3% (1235 

reprovados) da população matriculada, tendo apenas 5,6% reprovado por faltas a duas ou 

mais disciplinas. Em cinco anos ocorreu um acréscimo de cerca de 26% de reprovações às 

aulas e de mais de 39% de reprovações a 2 ou mais aulas. O acréscimo de reprovados por 

falta destaca-se na matriz de componentes após rotação pelos valores de correlação acima 

dos 0,9. Isso significa que o sucesso para reduzir o absentismo passa pela leitura de 

indicadores que quantificam a evolução das ausências às aulas.  

 
Tabela 9 – Variância explicada e matriz rodada. Sub-Estratégia 5 - Ensino Superior Universitário 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
Ensino Superior Politécnico 

Variância explicada  
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o Distingue-se uma clara quebra no valor da variância explicada a partir do ano lectivo 

2002/2003. É possível que o ano lectivo seja um ano atípico, contudo a indisponibilidade de 

dados referentes a anos lectivos anteriores impossibilita que se tirem conclusões.  

o  Os valores assumem uma tendência estável a partir do ano lectivo 2002/2003, próxima 

de 50%. Os restantes 50% de informação passíveis de serem retirados dos indicadores 

concentra-se numa segunda componente.  

o Tal facto não significa contudo que não exista do conjunto de indicadores seleccionado 

um ou outro que esteja fortemente correlacionado com o sucesso da redução do 

absentismo.  

Matriz de componentes após rotação 

o  Os indicadores que obtiveram níveis de correlação mais elevados foram os indicadores 

4 e 5. O “índice ponderado de absentismo às avaliações” é contudo o indicador que registou 

um comportamento mais estável e por isso foi seleccionado como o que melhor quantifica o 

sucesso da redução do absentismo no Ensino Superior Politécnico (assinalado a amarelo). 

o  Os indicadores com níveis de correlações negativas são todos relativos ao absentismo 

às aulas (indicadores 1, 2 e 3). São indicadores que não quantifiquem o desempenho da 

Sub-Estratégia 5. Isso significa, à partida, que para os alunos da escolas politécnicas, as 

medidas para combater o absentismo devem incidir sobre a ausência às avaliações. 

o  O n.º de matriculados, em cinco anos registou um aumento de 146% (774 matriculados), 

também acompanhado pelo aumento de absentismo ás aulas (32% - 33 reprovados) e pelo 

absentismo às avaliações (63% - 178 reprovados).  

o O acréscimo de reprovados por falta às avaliações destaca-se na matriz de 

componentes após rotação pelos valores de correlação acima dos 0,9. Isso significa que o 

sucesso para reduzir o absentismo passa pela leitura de indicadores que quantificam a 

evolução das ausências às avaliações. 

 
Tabela 10 – Variância explicada e matriz rodada. Sub-Estratégia 5 - Ensino Superior Politécnico 

 
Fonte: Elaboração própria 

Resultados  Face ao exposto anteriormente é possível destacar, do restante conjunto, o indicador 

estratégico para o Ensino Superior Universitário: “taxa de absentismo a duas ou mais aulas” e 
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para o Ensino Superior Politécnico o indicador estratégico “índice ponderado de absentismo às 
avaliações”. Apesar do comportamento estável, de ambos, ao longo da série temporal, bem como 

do valor de correlação médio superior a 0,8, considerou-se que, pelos resultados obtidos para a 

variância explicada, inferiores a 60%, a Sub-Estratégia 5 e respectivos indicadores não traduzem 

informação representativa da performance de E12. 

 

Sub-Estratégia 6: Acompanhar os potenciais abandonos 
o Cenários 

Foram considerados como populações tipo relacionadas com potenciais abandonos do curso: 

os “novos matriculados” e os “matriculados deslocados”. Os primeiros por uma questão de 

adaptação ao curso e os segundos por uma questão de adaptação a um meio fisicamente 

distanciado do ambiente familiar. 

o Relação Estratégia Âncora E12 e Sub-Estratégia 6 

Tratando-se de populações com apetência para se desvincularem do curso, é certo que se a 

formação à qual se encontram vinculada for ao encontro das suas expectativas, permanecerão 

até à conclusão da mesma. Desta forma, a permanência destas populações no curso, pode 

constituir uma forma de avaliar a satisfação dos matriculados.  

o Contexto 

i Contextualização da Sub-Estratégia 6. O contexto onde decorre a Sub-Estratégia 6 é o 

“Desvínculo ao curso”. O abandono ao curso contextualiza a incapacidade que a instituição 

tem em ir ao encontro das expectativas dos matriculados na medida em que esta não 

consegue apoiá-los, colmatando as suas principais dificuldades. 

ii Distinção de cenários afectos à Sub-Estratégia 6. O contexto de desvínculo deve separar 

o Ensino Superior Universitário, do Ensino Superior Politécnico, bem como a Formação Inicial 

da Formação Pós-Graduada. 

o Actores Perspectivado segundo o lado do vínculo, os actores envolvidos são os “novos 

matriculados” e os “matriculados deslocados”. Perspectivado segundo o lado do desvínculo, os 

actores envolvidos são os “abandonos”. Perspectivado segundo o lado da oferta, os actores 

envolvidos são os “Cursos” e as “Instituições”. 

o Atributos O atributo do novo matriculado é o “opção de preferência”.  O atributo do matriculado 

deslocado é a “origem (distrito diferente de Aveiro)”. O atributo do curso que o associa ao 

abandono é o “desvínculo”. 

o Indicadores Do conjunto de combinações estabelecidas entre actores e atributos obtiveram-se 

5 indicadores estratégicos, os quais seguidamente se apresentam44 (Quadro 14): 

                                                      
44

 As fórmulas de cálculo encontram-se disponíveis no anexo 7.6 
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Quadro 14 – Indicadores estratégicos seleccionados alusivos à Sub-Estratégia 6 

 
Fonte: Elaboração própria 
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o  Análise de dados pelo método de análise das componentes principais 
Considerados estes cinco indicadores, atribuíram-se-lhes seguidamente valores correspondendo à 

série temporal de cinco anos lectivos consecutivos: 2001/2002 a 2005/2006. 

 
Ensino Superior Universitário 

Variância explicada 

A explicação da Sub-Estratégia 6 concentra-se numa única componente, em todos os anos 

lectivos, o que significa que o conjunto de indicadores concentram mais de 60% da 

justificação do fenómeno.  

Matriz de componentes após rotação 

o  Os indicadores 1 e 2 são os que registam uma correlação mais estável, com valores 

acima de 0,9 em todos os anos lectivos. São por isso os que melhor quantificam o sucesso 

da Sub-Estratégia 6 “acompanhar os potenciais abandonos”.  

o  O factor “deslocação”, apesar de assumir uma correlação acima dos 0,7 em todos os 

anos lectivos, assume um menor peso para quantificar as populações com “apetência” para 

se desvincularem.  

o  Ocorreu, em cinco anos, uma variação positiva relativamente à captação de nova 

população, de cerca de 2% (universo de cerca de mais 1050 novos alunos). Contrariamente 

o n.º de abandonos ocorridos durante o primeiro ano de frequência baixou de 4%. Em 

2001/2002 o abandono dos novos alunos representava 14,68% da população de novos 

matriculados. Decorridos cinco anos o valor registou uma desaceleração para 8,47%. Isso 

significa que a fuga de novos alunos foi menor, pelo que as medidas que eventualmente se 

tenham assumido para reter esses alunos estejam a ter êxito.  

 
Tabela 11 – Variância explicada e matriz rodada. Sub-Estratégia 6 - Ensino Superior Universitário 

Fonte: Elaboração própria 
 

Ensino Superior Politécnico 

Variância explicada  
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o  Apesar dos valores da variância explicada estarem acima dos 60%, o que revela que os 

indicadores na globalidade explicam satisfatoriamente o fenómeno, ocorre uma quebra no 

ano lectivo 2004/2005.  

o  O ano lectivo 2005/2006 regista uma variância explicada acima dos 90% o que significa 

que todos os indicadores contêm informação que por si só explica quase na integra o 

fenómeno.  

 

Matriz de componentes após rotação 

o  Os indicadores que registam correlações mais elevadas (acima ou próximo dos 0,9) são 

os indicadores estratégicos 1 e 2.  

o  Os abandonos deslocados, apesar de assumirem, em alguns anos lectivos (2001/2002, 

2002/2003 e 2005/2006), correlações acima dos 0,9, apresentam oscilações nos restantes 

anos lectivos, pelo que não é possível retirar conclusões.  

o Os indicadores estratégicos que incluíram como atributo do novo abandono a “origem 

(distrito diferente de Aveiro)” – indicadores 3 e 4 - apresentam correlação com oscilações 

entre valores elevados (acima dos 0,9) e valores abaixo dos 0,4 (ano lectivo 2004/2005).  

o  O número de novos alunos a vincular-se a um curso da Universidade aumentou, em 

cinco anos, em 11,29% (justificado nomeadamente pela abertura de novos cursos e 

também pelo aumento relativo de vagas).  

Esse aumento corresponde em termos absolutos a um universo de cerca de 250 novos 

alunos. Em contrapartida o universo de novos abandonos ocorrido, durante igual período, 

passou de 27% (em 2001/2002) para 14% (em 2005/2006), o que equivale a dizer que o 

número de novos alunos a abandonar o Ensino Superior Politécnico é cerca de metade do 

ocorrido há cinco anos atrás. 

 
Tabela 12 – Variância explicada e matriz rodada. Sub-Estratégia 6 - Ensino Superior Politécnico 

Fonte: Elaboração própria 

 
Resultados 
Face ao exposto anteriormente é possível designar como o indicador chave de desempenho, que 

melhor quantifica o desempenho da Sub-Estratégia 6, quer para o Ensino Superior Universitário, 

quer para o Ensino Superior Politécnico é a “taxa de abandono do curso de novos 
matriculados”.  
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4.4 – Considerações acerca dos resultados finais 

Do conjunto de resultados obtidos para cada uma das 6 sub-estratégias é possível apresentar a 

sua síntese nas tabela 13 e 14.  

A quantificação do sucesso de desempenho da E12 – “A oferta responde às expectativas da 

procura” - poderia ser feita, no âmbito do Ensino Superior Universitário, optando por qualquer dos 

4 indicadores-chave de desempenho, apresentados na tabela 13. Citam-se 2 associados ao 

contexto do Acesso, 1 associado ao contexto do Desempenho do aluno e 1 último indicador 

associado ao Desvínculo ao curso.  

Todos estes indicadores apresentam uma correlação próxima de 1, o que significa que explicam 

por si só o desempenho de E12 e enquadram-se em contextos explicativos com variâncias 

superiores a 60%, ao longo da série temporal. Para responder ao objectivo inicial, ie seleccionar 

“o” factor crítico de sucesso, foi opção escolher o indicador “Índice de atractibilidade ponderada 
do curso” e/ou a “Taxa de abandono ao curso dos novos matriculados”, por terem sido 

aqueles que conjugaram as melhores combinações, relativamente aos critérios acima 

mencionados. 

O comportamento destes factores críticos de sucesso darão indícios acerca das expectativas da 

procura face à oferta, logo acerca do desempenho da estratégia. 

 
Tabela 13 – Valores obtidos para cada indicadores através da matriz de componentes após rotação - Ensino 

Superior Universitário 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Para o Ensino Superior Politécnico são apresentados, na Tabela 14, como potenciais factores 

críticos de sucesso, 4 indicadores-chave de desempenho. Citam-se, à semelhança do Ensino 

Superior Universitário, 2 associados ao contexto do Acesso, 1 associado ao contexto do 

Desempenho do aluno e 1 último indicador associado ao Desvínculo ao curso.  

Apesar de todos revelarem comportamentos similares, os que apresentaram um resultado mais 

estável em toda a série temporal, uma correlação mais próxima de 1 (acima dos 0,9) e ainda 

variâncias explicadas mais elevadas (acima dos 70%) foram: “Taxa de candidatos com nota de 
candidatura > 14” e “Taxa de abandono ao curso dos novos matriculados”.  
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Desta forma se a taxa de “bons” candidatos aos cursos tiver uma evolução positiva ou se os novos 

matriculados em cursos do ensino superior politécnico sofrer uma redução significará que a oferta 

se encontra ajustada às expectativas dos alunos. 

 

Tabela 14  – Valores obtidos para cada indicadores através da matriz de componentes após 

rotação - Ensino Superior Politécnico 

 

Fonte: Elaboração própria 
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4.5 – Balanced Scorecard da UA, Sistema Integrado de Informação da UA, Modelo CAF 

Para finalizar este trabalho, far-se-á uma breve abordagem sobre a integração dos três modelos 

de gestão de informação aplicados à Universidade de Aveiro: Balanced Scorecard, Sistema 

Integrado de Informação e modelo CAF. Ao serem integrados, culminam num único modelo capaz 

de responder ao desafio da excelência organizacional.  

 

4.5.1 – Metodologia Scorecard – quantificação do desempenho das decisões estratégicas 
A metodologia Scorecard, apresentada neste trabalho, evidenciou uma forma sustentada de fazer 

planeamento estratégico. De facto, a tomada de decisão nas Universidades carece ainda de 

mecanismos de controlo e de avaliação que a optimizem.  

Através da aplicação de metodologias de análise de softwares (análise orgânica de softwares) e a 

utilização de instrumentos estatísticos (método de análise das componentes principais), foi 

possível sustentar a selecção de um conjunto de indicadores avaliadores do desempenho de 

qualquer tipo de estratégias.  

Apesar da metodologia ser aplicada, numa primeira fase, à globalidade da instituição os resultados 

apresentados concentraram-se contudo na E12 – Estratégia 12 - e respectivas relações com as 

outras estratégias (E1, E2, E3, E4, E6, E7, E13 e E19), como o indica a figura 38. De forma a 

obter resultados mais conclusivos dever-se-iam ter aplicado, as metodologias de obtenção de 

indicadores estratégicos,a cada uma das restantes estratégias. Seriam assim seleccionados um 

número mais extenso e heterogéneo de factores críticos de sucesso.  

 
Figura 38 - Balanced Scorecard – relações entre E12 e restantes Estratégias âncoras 

 

Fonte: Elaboração própria 
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4.5.2 – Sistema Integrado de Informação da Universidade de Aveiro 
Se é importante conhecer a informação a obter, também importante é tê-la disponível e 

actualizada em tempo real. De facto, o funcionamento eficiente de um Balanced Scorecard 

pressupõe uma plataforma de armazenamento de dados que atravessa, no caso da universidade 

de Aveiro, áreas tão distintas como a área académica, a gestão de recursos humanos, a área 

financeira ou ainda a área de acção social. Cada uma destas áreas encontra-se, na Universidade 

de Aveiro, ainda fisicamente desagregada, o que invalida que o Balanced Scorecard possa ser 

integralmente operacionalizado.  

Neste caso específico, a E12 é claramente uma estratégia de validação de desempenho 

académico. Contudo, quando vista de forma integrada, outros sistemas de informação têm de 

fornecer inputs. Segundo uma perspectiva sistémica, a E12 recebe os inputs do ambiente, que 

neste caso específico se traduzem em atributos dos candidatos ou dos potenciais públicos: vagas 

ocupadas, preferências dos candidatos e a vinculação efectiva ao curso. Estes atributos 

constituem inputs informativos, que ao longo da permanência do matriculado no curso vão sendo 

armazenados, criando um manancial de informação que retrata o percurso de cada aluno. 

Seleccionados os cenários que definem a E12, os outputs surgirão como indicadores estratégicos 

avaliadores do sucesso escolar, a qualificação do corpo docente, a qualidade dos espaços e ainda 

o acompanhamento dos clientes. Caso estes quatros cenários obtenham bons desempenho, o 

processo de retroacção será garantido, reforçando a satisfação do cliente através da permanência 

no curso e respondendo satisfatoriamente às expectativas dos públicos directa ou indirectamente 

associados à Universidade (Figura 39). A perspectiva sistémica da informação esquematiza 

claramente o ciclo de produção de classes de informação e associação a respectivos níveis de 

decisão organizacional. 

 
Figura 39 - Sistema Integrado de Informação – Relações externas e recursos 

 

Fonte: Elaboração própria 
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4.5.3 – Modelo CAF – Utilização de factores críticos de sucesso da instituição para avaliar o 
desempenho da Universidade de Aveiro 
O modelo CAF estrutura-se segundo critérios e sub-critérios de meios e de resultados, a partir dos 

quais é quantificada a avaliação institucional. Trata-se de uma metodologia que se concentra em 

torno da avaliação do desempenho organizacional, pautada por princípios de qualidade total, os 

quais evidenciam a necessidade de utilizar indicadores estratégicos para quantificar o 

desempenho da organização. Contudo, este modelo não elucida sobre o método a adoptar, para 

que sejam seleccionados os mais representativos.  

Neste caso em particular, a E12 enquadra-se no 2º critério de meios designado por “Planeamento 

e estratégia”. Segundo o manual CAF (2005) este último critério consiste em avaliar a forma como 

“(…) a organização implementa a sua missão e visão através de uma estratégia clara orientada 

para todas as partes interessadas, e suportada por políticas, planos, metas, objectivos e 

processos adequados (…)”. Este critério decompõe-se em 3 sub-critérios (Figura 40) os quais, 

respectivamente, fazem alusão à obtenção de informação estratégia; ao aspecto de actualização e 

pertinência da mesma face às mutações do meio; e ainda à avaliação da implementação das 

estratégias.  

O critério de resultados no qual a E12 se enquadra é o critério 9 designado por “Resultados de 

desempenho chave”, através do qual são avaliados: “(…) os resultados que a organização atinge 

em relação ao desempenho planeado, quanto à missão ou actividade principal, quanto a 

objectivos específicos e quanto à satisfação das necessidades de todos aqueles que têm interesse 

na organização” (DGAP, 2005). O sub-critério 9.1 incide o seu âmbito nos resultados de ordem 

estratégicos. Nesse sentido, e através da metodologia Scorecard, o sub-critério 9.1 foi respeitado 

ao apresentar um conjunto de indicadores estratégicos de desempenho. 

 
Figura 40 – Adaptação dos princípios do Modelo CAF 

 

Fonte: Elaboração própria 
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4.5.4 – Integração dos 3 modelos: máxima para a excelência na Universidade de Aveiro 
Torna-se claro que existe uma relação entre estes 3 modelos. Essa integração é representada na 

Figura 41. São ainda de salientar alguns aspectos tais que:  

• Graficamente, encontram-se presentes os 5 elementos estruturantes, respeitanto assim o 

modelo de sistema aberto: 

o Ambiente 

o Inputs 

o Outputs 

o Processos transformadores 

o Retroacção  

 

• Cada um destes elementos relaciona-se com os restantes modelos da seguinte forma: 

o  O “ambiente” relaciona-se com os actores do Balanced Scorecard segundo a vertente da 

procura e da frequência (candidatos e alunos, respectivamente). 

o  Os “inputs” relacionam-se com os critérios de meios do modelo CAF (planeamento e 

estratégia) e segundo o Balanced Scorecard da UA com a E12.  

o  Os “outputs” estão directamente relacionados com os resultados, isto é, com a obtenção 

de indicadores-chave de desempenho. O critério do Modelo CAF considerado output é o 9º - 

Resultados de desempenho-chave. Reflecte-se nesses indicadores, obtidos a partir da 

aplicação da metodologia Scorecard, quantificando os cenários que compõem a estratégia 

âncora. Contam-se como exemplos: o sucesso escolar, a qualificação do corpo docente, a 

qualidade dos espaços e ainda o acompanhamento dos clientes. 

o  A transformação dos inputs (responder às expectativas da procura) em outputs 

(maximização da satisfação dos públicos) ocorre pela frequência e permanência no curso e 

pela adaptação bem sucedida às novas metodologias de aprendizagem. Quando 

perspectivada segundo o Modelo de Sistema de Informação esta fase traduz-se no 

armazenamento de dados residentes em bases de dados (BD dos Serviços Académicos, 

BD dos Recursos Humanos e BD dos Serviços de documentação, entre outros).  

o  A “retroacção” consiste, através da adequada performance reconhecida nos resultados 

dos indicadores estratégicos, em assegurar a satisfação do cliente como forma de garantir a 

permanência no curso. 
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Figura 41 - Integração do modelo CAF, do sistema integrado de informação e da perspectiva do cliente (Balanced Scorecard) 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Conclusão 

A actual conjuntura sócio-económica europeia atribui às universidades responsabilidades e 

competências acrescidas, nomeadamente, enquanto promotoras de actividades inovadoras, com 

representatividade para a sociedade. Na realidade, “Os novos progressos tecnológicos do século, 

a globalização das economias, a explosão das mobilidades físicas e virtuais, as profundas 

alterações nas formas de trabalhar, as mutações nos estilos de vida dos cidadãos, levam-nos, 

hoje em dia, a interrogações que há alguns anos atrás não teriam sentido: que serviços são 

facultados pelo ensino superior actual? Acompanhou ele as mutações económicas e socio-

culturais?” (Figueiredo; 1998). O decorrente Processo de Bolonha vai ao encontro destes cenários, 

reajustando o papel assumido actualmente pelas instituições de Ensino Superior num espaço 

europeu que é pretendido ser cada vez mais competitivo. A reflexão alarga-se à necessidade de 

estas últimas oferecerem melhores serviços relativamente às suas concorrentes, logo assumirem 

estratégias de qualidade que as distinguem das demais. Para tal, é pretendido que as 

universidades adoptem a excelência como factor inerente às suas missões, sustentando a gestão 

através de critérios de qualidade total. A informação revela-se aqui um recurso de importância 

vital, sobretudo se esta reflectir fielmente o estado de arte do desempenho das estratégias 

institucionais. Desenvolvendo-se, primeiramente num âmbito empresarial, a avaliação de 

desempenho teve como intuito o de fornecer informações acerca das performances dos processos 

e dos recursos, a fim de, posteriormente, sustentar a tomada de decisão dos gestores. Esta 

temática encontra-se na ordem do dia, agora também para as instituições públicas, logo, também 

para as universidades públicas, pois entidades estatais exigem-lhe a apresentação de resultados 

relativos à aplicação de recursos e à eficiência das suas actividades.  

É nesse sentido que aqui se apresenta uma metodologia de gestão de informação estratégica que 

permite traduzir estratégias e objectivos em indicadores-chave de desempenho: o Balanced 

Scorecard (BSC). Apesar desta ferramenta metodológica ser, até há apenas umas décadas, 

aplicável ao âmbito exclusivamente empresarial, passa-se nesta dissertação a apresentá-la como 

passível de aplicar a instituições do sector público e, mais particularmente, a instituições de ensino 

superior público, como é o caso da Universidade de Aveiro. 

A adaptação de um BSC ao sector público não foi, contudo, isenta de dificuldades, sobretudo 

porque a máquina burocrática do Estado dificulta as mudanças organizacionais, logo também a 

adopção de uma “cultura estratégica” por parte das instituições públicas. A presença de uma rede 

de comunicação estratégica, a existência de um sistema integrado de informação, a difusão de 

políticas de gestão de recursos humanos que ajuste o seu capital intelectual ao “processo de 

negócio” e ainda a clara sensibilidade dos gestores em lidar com questões sobre estratégia, são 

alguns aspectos considerados importantes para que a metodologia Scorecard possa ser aplicada 

eficientemente numa instituição pública. Para além destas questões há ainda a subjectividade, já 

numa fase a jusante do BSC, na selecção dos factores críticos de sucesso que, efectivamente, 

quantificam o desempenho das estratégias. Essa escolha nem sempre é unânime entre gestores. 
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Na realidade “(…) a organização deve medir os poucos parâmetros críticos que representam sua 

estratégia para criação de valor (…)” (Kaplan; Norton; 2004). Podem, assim, resultar da aplicação 

da metodologia Scorecard a obtenção de um elevado número de indicadores que é conveniente 

reduzir a fim de seleccionar os mais representativos. Esse facto acarreta, por si só, bastantes 

dificuldades, pois a necessidade de simplificar o número de indicadores estratégicos evidencia um 

claro problema: Como seleccionar de um conjunto de indicadores considerados relevantes, 

aquele(s) que melhor expressa(m) o desempenho estratégico da instituição? A aplicação de um 

método estatístico permitiu encontrar um processo de extracção do(s) indicador(es) mais 

representativo(s), seleccionando, mediante um contexto estratégico, “o” factor crítico de sucesso e 

desta forma concluir com êxito o propósito desta dissertação. 

 

 

Resultados 
O objectivo geral inicialmente proposto: apresentar uma metodologia de gestão da informação de 

apoio à tomada de decisão numa instituição de ensino superior pública, tomando por exemplo de 

estudo a Universidade de Aveiro, foi alcançado com êxito. Para o efeito foram utilizados os 

princípios metodológicos do BSC, para obter, de forma sustentada, um processo de selecção de 

indicadores estratégicos de apoio à tomada de decisão. 

Os objectivos específicos apoiaram a concretização do objectivo geral, nomeadamente: 

i) Abordar a problemática da qualidade e da excelência organizacional, enquanto critérios de 

diferenciação para o desempenho das universidades europeias. Para o efeito, adoptou-se, para 

além do BSC, o modelo CAF, associado à questão da avaliação do desempenho de instituições 

públicas, e o modelo de Sistema Integrado de Informação, o qual sustenta a questão da gestão de 

informação. A fusão destes três modelos permitiu obter uma visão abrangente acerca de temáticas 

como a cultura estratégica nas organizações e a qualidade da informação. Estas são, segundo a 

autora deste trabalho, pertinentes quando é pretendido abordar questões como a eficiência na 

tomada de decisão nas organizações e, neste caso particular, nas organizações públicas 

universitárias. Foi possível através da análise do modelo CAF, confirmar a necessidade em 

conferir rigor e qualidade à avaliação de desempenho de instituições públicas. Foi explícita a 

importância de uso de indicadores-chave de desempenho enquanto instrumentos de quantificação 

de qualidade e excelência organizacional.  

ii) Usar e adaptar os princípios metodológicos do Balanced Scorecard ao contexto das 

universidades públicas. O BSC permite estabelecer uma ponte entre uma perspectiva mais 

abstracta sobre a avaliação de desempenho de instituições de ensino superior públicas e a 

operacionalização deste cenário. Através do BSC os indicadores-chave de desempenho passam a 

reflectir as estratégias da instituição, a avaliar.  

iii) Aplicar, para a Universidade de Aveiro, os princípios metodológicos do Balanced Scorecard a 

fim de traduzir as suas estratégias institucionais em indicadores estratégicos de apoio à tomada de 

decisão. Foi possível, através do uso do mapa estratégico, encontrar para a realidade da 



 

 137

Universidade de Aveiro uma metodologia - análise orgânica de softwares -  que oriente a obtenção 

de indicadores estratégicos. Este objectivo foi concluído com sucesso, evidenciando para além da 

forma como é possível traduzir estratégias e objectivos em indicadores, a dificuldade e 

subjectividade de escolha dos factores críticos de sucesso. Da análise efectuada obtiveram-se 35 

indicadores estratégicos.  

iv) Seleccionar de entre um conjunto de indicadores estratégicos “os” factores críticos de sucesso, 

capazes de avaliar a excelência da tomada de decisão. Este último objectivo foi concretizado com 

sucesso através da utilização do método da análise das componentes principais. Permitiu, para 

uma estratégia, seleccionar de um conjunto de 35 indicadores estratégicos, “os” factores críticos 

de sucesso. Estes últimos caracterizam e, através da tendência do seu comportamento, 

evidenciam a performance da respectiva estratégia. 

 

 

Limitações 
Apesar do dinamismo que a caracteriza, a Universidade de Aveiro “vive” o dilema de não saber, 

ano após ano, se lhe será vedada a possibilidade de, pela redução, nomeadamente, de 

financiamento público, realizar, com êxito, o conjunto de ”projectos” em que se encontra envolvida. 

De facto, contando anualmente e ainda com uma fatia considerável (mais de 60% do total 

disponível)45 de financiamentos públicos para levar a cabo as suas estratégias, qualquer variação 

na atribuição do montante advindo do Orçamento do Estado assume repercussões significativas 

nas concretizações de iniciativas planeadas. A instabilidade financeira pode assim constituir uma 

limitação à tomada de decisão e à concretização de objectivos institucionais.  

Por outro lado o tipo de configuração que caracteriza a Universidade de Aveiro, configuração do 

tipo burocracia profissional, sustenta a forma pouco standardizada de tomar decisões. Existe 

subjacente a esta última configuração um grau elevado de liberdade dos seus “profissionais” em 

decidir concretizar os objectivos com elevados níveis de autonomia. Esta configuração 

organizacional justifica a dificuldade em standardizar estratégias nos diversos níveis da pirâmide 

de tomada de decisão: quer ao nível operacional, quer ao nível táctico e quer ainda ao nível 

estratégico por forma a implantar “uma” cultura estratégica institucional, unanimemente 

compreendida para levar a cabo “a” missão. Esta “fluidez” de competências pode dificultar o 

entendimento acerca das missões e estratégias organizacionais, as quais são exigidas clarificar no 

BSC. 

Outro aspecto relevante é o de, apesar de se encontrarem integrados, sistemas informáticos de 

apoio à gestão diária dos serviços e das unidades orgânicas (ex: PACO – Portal Académico 

Online, LEGUA – Base de Dados de Legislação da Universidade de Aveiro, SIGEF – Sistema 

Integrado de Gestão Financeira da Universidade de Aveiro, entre outros), não existir contudo, 

                                                      
45 Os restantes 40% do financiamento de que dispõe anualmente a Universidade de Aveiro advêm de receitas próprias (Universidade de 

Aveiro, 2005). 
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totalmente operacionalizado, um Sistema Integrado de Informação com o fim último de fornecer 

informação estratégica integrada, oriunda de áreas funcionais distintas. Não obstante esta 

situação encontra-se já em pleno desenvolvimento o projecto de gestão de informação, que visa, a 

curto e médio prazo, mitigar essa lacuna, disponibilizando “on-line”, e segundo o perfil dos seus 

públicos um conjunto ajustado de conteúdos de informação. 
O conjunto de entrevistas a levar a cabo junto dos órgãos máximos da Universidade de Aveiro, 

não foi efectuado, apesar de considerado, por diversos autores, instrumentos importantes na 

recolha de elementos de análise. Esta omissão justificou-se por se considerar que: o objectivo 

principal do trabalho era o de conferir um carácter científico a uma metodologia com um cariz 

subjectivo (nomeadamente na fase do levantamento de potenciais factores críticos de sucesso) e 

não o de averiguar resultados efectivos, e porque o contacto com os membros máximos da 

instituição (reitor e equipa reitoral) dificultaria o desenrolar atempado do trabalho. Este último 

merecerá por parte de quem decide devida atenção e interesse, caso ache pertinente 

operacionalizar esta metodologia. Desta forma, o trabalho de análise dos documentos estratégicos 

oficiais e respectiva desagregação de estratégias em sub-estratégias resultou exclusivamente da 

interpretação da autora.  

Outra limitação identificada foi a necessária redução do número de indicadores estratégicos, a fim 

de se poder seleccionar os “factores críticos de sucesso”. Na realidade, o Mapa Estratégico 

apresentado nesta dissertação, para a Universidade de Aveiro, considerou um conjunto alargado 

de áreas estratégicas, como por exemplo a área académica, a área de acção social, a área 

financeira ou ainda a área de internacionalização, o que dada a abrangência de cada uma delas 

dificultou a recolha e respectivo tratamento de dados primários. Nesse âmbito o cálculo de 

indicadores estratégicos ficou reduzido apenas ao sector académico, e mais especificamente, ao 

contexto do “Acesso”.  

A metodologia Scorecard, implica ser desenvolvida por uma equipa pluridisciplinar sensível às 

temáticas da “qualidade” e da “estratégia”. Reconhecida a escassez de recursos humanos 

envolvidos na realização deste trabalho bem como a multiplicidade de áreas funcionais da 

Universidade de Aveiro (financeira, técnica, recursos humanos entre outras), tratar outro tipo de 

estratégias que não as afectas à área académica, área escolhida por ser aquela em que a autora 

se encontra profissionalmente envolvida, incorreria na possível inviabilidade de concluir, 

atempadamente, a presente dissertação. 

Em suma, este conjunto de limitações condiciona, mas não invalida, a eventual implementação de 

uma metodologia Scorecard para avaliar o desempenho das estratégias da Universidade de 

Aveiro. 

 

Sugestões para investigação futura 
Este trabalho não se encontra, contudo, concluído. A autora do presente trabalho considera 

relevante um conjunto de sugestões para aperfeiçoar e melhorar futuras investigações que 

abarquem temáticas semelhantes.  
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i) Apresentação e aplicação de outras metodologias afins e complementares ao BSC, por forma a 

averiguar qual delas é a mais eficiente na obtenção de factores críticos de sucesso; 

ii) Desenvolvimento de algoritmos que confiram robustez ao sistema de auto-regulação e selecção 

de factores críticos de sucesso; 

iii) Aplicar as etapas metodológicas em falta (envolvimento directo com o vértice estratégico da 

instituição), a fim de poder comparar e dar mais sustento aos resultados apresentados neste 

trabalho; 

iv) Aplicar a metodologia Scorecard a um departamento-piloto da Universidade de Aveiro; 

v) Aplicar o princípio de cooperação com outras instituições de ensino superior, nacionais ou 

internacionais, que tenham desenvolvidos BSC, por forma a retirar mais valias das suas 

experiências; 

vi) Implementar ferramentas Data Warehouse e Data Mining a fim de apoiar a respectiva extracção 

de dados e a compreensão do comportamento dos factores críticos de sucesso; 

vii) Alargar o âmbito desta metodologia a outro tipo de indicadores, como por exemplo indicadores 

de apoio à gestão diária da instituição, por forma a avaliar os que têm real pertinência no âmbito 

da gestão diária da mesma. 

 

Considerações finais 
Um dos aspectos importantes a salientar neste trabalho foi o de ter sido possível conferir rigor à 

metodologia Scorecard relativamente à forma como são seleccionados os factores críticos de 

sucesso. A autora considera importante, senão essencial, o uso de ferramentas como 

questionários e entrevistas, bem como análise SWOT46 e análise multicritério. Contudo, considera 

também importante que estas últimas sejam complementadas por um processo que confira rigor 

estatístico à selecção dos indicadores estratégicos. Neste sentido, complementa estas últimas 

ferramentas com a aferição da selecção pela aplicação da metodologia de análise orgânica de 

softwares e pelo método de análise das componentes principais. Neste âmbito, a autora concluiu o 

trabalho com êxito, apresentando uma alternativa metodológica capaz de seleccionar de um 

conjunto de indicadores de gestão os considerados factores críticos de sucesso, a adoptar como 

tais pelo BSC. 

Outro aspecto importante foi o de, apesar desta ferramenta ter sido criada inicialmente num âmbito 

exclusivamente empresarial, ser possível adaptá-la segundo os princípios de organizações 

públicas e, mais particularmente, ao contexto de desempenho da Universidade de Aveiro. Na 

realidade, esta ferramenta, quando devidamente implementada, pode constituir uma mais-valia 

para os dirigentes, pois tem a potencialidade de fornecer uma fotografia do estado de arte do 

desempenho institucional e quantificar a eficácia das suas decisões estratégicas. Concluiu-se, 

                                                      
46 Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats. Serve a mesma para “avaliar os impactos das forças sectoriais nas perspectivas de valor” 

(Filho; 2005) 
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através deste trabalho, que é possível, ao nível de alguns serviços da Universidade de Aveiro (por 

exemplo alguns Serviços Centrais), implementar uma ferramenta do tipo Scorecard.  

Outro aspecto considerado relevante para a autora deste trabalho foi o enriquecimento pessoal e 

profissional que adveio da apreensão de conceitos de domínios de conhecimento distintos, 

diferentes da sua formação base. Constituiu assim um desafio levado a bom porto, o qual irá, 

concerteza, reflectir-se na forma como diariamente são abordados e resolvidas questões 

relacionadas com a gestão de informação. 

Este trabalho é ainda considerado, pela autora, como um pequeno contributo para sensibilizar os 

leitores da importância que a gestão estratégica pode ter para melhorar o desempenho 

institucional. Neste sentido, a autora gostaria ainda que e tomando por base esta temática, 

pudesse ser posteriormente aplicada na Universidade de Aveiro.  

Finalmente, considera por resolver questões como: i) a auto-regulação do modelo em tempo real, 

nomeadamente na forma como ele se adapta às mutações do meio e das decisões políticas, ii) a 

viabilidade económica da sua implementação a curto e médio prazo; iii) a integração de BSC 

departamentais com o BSC institucional; iv) análise do panorama da aplicabilidade do BSC em 

outras instituições de ensino superior (práticas de Benchmark). 
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Anexo 1 - A competitividade da Universidade Europeia no contexto globalizador da 
sociedade do conhecimento.  
A conjuntura socio-económica europeia actual atribui às universidades novas responsabilidades e 

põe em destaque uma questão ao qual, as próprias, devem urgentemente encontrar resposta: 

como transformar as universidades em pólos inovadores e competitivos, com representatividade 

para a economia de um país? Segundo a Comissão das Comunidades Europeias: “A economia e 

a sociedade do conhecimento nascem da combinação de quatro elementos interdependentes: a 

produção do conhecimento, essencialmente pela investigação científica; a sua transmissão 

através da educação e da formação; a sua divulgação com as tecnologias da informação e da 

comunicação; e a sua exploração através da inovação tecnológica” (EUROPA1; 2003). Estas 

linhas orientadoras colocam às universidades um desafio acrescido, pois e ainda segundo a 

Comissão das Comunidades Europeias, elas encontram-se : “(...) no ponto de intercepção da 

investigação, da educação e da inovação”, e por isso “(...) detêm, sob vários pontos de vista, a 

chave da economia e da sociedade do conhecimento.” (EUROPA1; 2003).  

Também as novas teorias de Crescimento Económico, surgidas na década de 80 do século XX, 

reforçam e justificam como elemento catalisador para o desenvolvimento, a capacidade de 

aprendizagem de uma sociedade. Como o sublinha Paul Romer, fundador da “Revolução Soft”, 

são as “novas ideias, novos métodos, novas fórmulas, novas receitas que permitiram ao longo da 

História Humana o crescimento47”. Esta evolução é concretizada quando as experiências 

acumuladas pela educação e formação fomentam o desenvolvimento de capacidades, por forma a 

criar ideias, gerar inovação e promover competitividade. 

A educação e formação constituem a chave para inovar processos e resultados. Uma mão de 

obra mais qualificada, com um legado informativo transmitido pela formação e experiência 

acumulada, será consequentemente mais produtiva e eficiente. Encontra-se também mais apta e 

sensibilizada para descobrir novos produtos, processos ou serviços (inovação radical) ou para 

contribuir no processo de melhoramento contínuo (inovação progressiva) e desta forma influenciar 

os níveis de crescimento económico.  

Outro factor que, segundo essas mesmas teorias, dita o rumo do crescimento de uma economia, é 

a inovação. Segundo o Livro Verde da Inovação, a mesma é definida como “(...) synonyme de 

produire, assimiler et exploiter avec succès la nouveauté dans les domaines économique et social” 

(EUROPA3; 1995) e é na conjugação da actividade de investigação e do desenvolvimento / 

utilização de novas tecnologias que se estrutura e difunde.  

A Inovação e a investigação, também denominada por “actividade de pesquisa” pelo Manual de 

Oslo (1995), são complementares. De facto, se o processo de inovação requer, por um lado, um 

conhecimento acumulado e especializado, consolidado por processos de contínua experimentação 

e validação científica, a investigação, por outro lado, impulsiona a descoberta de novo 

conhecimento. A operacionalização de ideias, transformando-as em produto ou serviço 

                                                      
47 www.janelanaweb.com/digitais/romeralquimista.html 
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comercializável e processos de fabricação ou de distribuição é contudo, assumido apenas pela 

“Experimental development” ou “investigação aplicada”, uma das três actividades de 

investigação (R&D) apresentadas no Manual de Frascati, como: "(...) a systematic work, drawing 

on existing knowledge gained from research and/or practical experience, which is directed to 

producing new materials, products or devices, to installing new processes, systems and services, 

or to improving substantially those already produced or installed” (EUROPA5; 2002). As restantes 

actividades também agrupadas como actividades de “investigação fundamental” assumem um 

carácter teórico ou pontual cujo cumprimento de objectivos é direccionado para uma resposta 

específica. Assim, apenas a investigação ao serviço do desenvolvimento económico e social 

interessa e se enquadra no que Paul Romer defendeu como um dos aspectos a considerar para 

impulsionar as “novas teorias do crescimento económico”.  

Outros autores apoiaram essas mesmas teorias contribuindo para a sua consolidação. Lucas 

acentua a tónica ao nível do factor “educação”, enquanto que Romer, Grossman ou Helpman 

(Figura 42) são defensores que o conhecimento e o processo de aprendizagem sustentam-se 

sobretudo nas actividades de investigação e no predomínio da inovação. Contudo todos eles 

concordam que “(...) são as novas ideias e as novas e melhores capacidades, isto é, mais 

conhecimento, que permitem os ganhos de produtividade e de eficiência que levam ao 

crescimento económico” e o facto de a aprendizagem ocorrer num esforço conjugado entre a 

experiência, a educação e a investigação. 

 

Figura 42 - Relação entre a aprendizagem, o crescimento e os factores subjacentes associados ao 

ensino e à investigação: 

 
Fonte: Pedro Conceição, 1998  
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Ainda segundo Pedro Conceição (1998), o conhecimento advém da combinação entre ideias e 

capacidades as quais intervêm em qualquer processo físico. As ideias associam-se ao resultado 

da criatividade, obtêm-se pela experimentação e podem ser utilizadas em simultâneo quer por 

quem a produziu quer por outros utilizadores. A capacidade de aprendizagem relaciona-se com o 

processo de produção de ideias, surge a partir da acumulação de experiências variadas e limita-se 

apenas a quem e detem.  

A combinação de ambos confere às universidades responsabilidades nomeadamente na forma 

como, por um lado, o processo de transmissão de conhecimento é efectuado pelos transmissores, 

e por um lado, a forma como ocorre a sua codificação e/ou interpretação, pelos receptores. Ainda 

segundo Pedro Conceição (1998) “A função universitária de ensino contribui para a acumulação 

de conhecimento, especificamente de capacidades, através do processo formal de aprendizagem 

pela educação, o qual deve ser desenvolvido de uma forma que envolva e promova a capacidade 

criativa dos alunos através da experimentação”. 

Essa perspectiva veio alterar o paradigma de “missão” das universidades dirigido não apenas 

“para” a sociedade mas sobretudo “com” a sociedade e, tornando-se cada vez mais pró-activa, e 

cuja actividade de formação é cada vez mais participada, participativa e contínua, ie uma 

formação que ocorre não pontualmente mas sim ao longo da vida, não apenas direccionada mas 

alargada a públicos cujos perfis são cada vez mais diferenciados.  

O sucesso das missões de “ensino” e de “investigação” das universidades reside na optimização 

entre processos de distribuição de ideias e exploração de capacidades, como anteriormente foi 

abordado, e ainda no êxito de inserção das universidades na economia do conhecimento. As 

estratégias de protecção de propriedade intelectual e consequente obtenção de mais valias 

pecuniárias pela cobrança de royalties48, bem como pela criação de novas empresas tecnológica 

nascidas da investigação (spin-offs e start-ups), as quais se encontram no âmbito da cooperação 

estreita e eficaz entre universidades e empresas, podem constituir agentes activos para fomentar 

a competitividade universitária. A Propriedade Intelectual protege legalmente, segundo a 

Comissão sobre Direitos de Propriedade Intelectual, os direitos da sociedade e dos indivíduos 

sobre obras criativas, bem como dá (2003): “ao criador o direito de evitar que os outros utilizem 

sua propriedade sem autorização durante um período limitado”. 

A nível internacional, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (World Intellectual 

Property Organisation - WIPO) considera ainda como direitos conferidos pela propriedade 

intelectual, a protecção de trabalhos literários, artísticos e científicos; as invenções em todos os 

campos do conhecimento e as descobertas científicas, todos eles relacionados com a produção 

científica universitária. É assim possível antever uma relação directa entre o produto da actividade 

de investigação num âmbito universitário e a sua “rentabilidade” através dos direitos conferidos, 

por exemplo, por patentes. 

                                                      
48 Royalty48 (Palavra inglesa) - Importância cobrada pelo proprietário de uma patente de produto, processo de produção, marca, entre 
outros, ou pelo autor de uma obra, para permitir seu uso ou comercialização. 
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Num contexto de inovação e competitividade, a propriedade intelectual confere um meio de 

protecção quer para ideias quer para capacidades, uma sob a forma de produção de obras 

(direitos de autor) e outra sob a forma da produção de invenções (propriedade industrial), gerando 

a partir daí potencialidades para a comercialização de tecnologias. Assim o reforça Pedro 

Conceição (1998) quando sublinha: “(...) a protecção da propriedade intelectual é um mecanismo 

institucional importante para incentivar a produção privada de I&D, podendo também trazer 

algumas vantagens económicas para as universidades, fruto do aproveitamento comercial através 

do licenciamento de resultados de I&D que estejam patenteados”. 

O contexto legal em que a liberdade de adopção de estratégias para protecção do conhecimento 

ocorre não é idêntico, a nível internacional. Os mecanismos de coordenação, nomeadamente o 

Estado e o Mercado ditam formas distintas de aplicação de regras para a protecção de invenções 

e ideias, o que também se reflecte no sector académico.  
Essa diferença ocorre quando é questionado se o conhecimento, enquanto um bem público, é 

passível de ser privatizado. De facto, se por um lado, ele deve estar acessível, aberto e 

generalizado a todos, há por outro lado a perspectiva de que os benefícios advindo dos resultados 

da actividade de investigação devem ser privatizados, conferindo reconhecimento a quem 

directamente estiver relacionado no processo de geração de conhecimento.  

A privatização dos resultados de investigação pode também ter efeitos negativos, não apenas 

socialmente, dada a perda da característica do bem público das ideias, mas também para as 

próprias universidades, uma vez que se os seus resultados de investigação estão muitas vezes 

distantes de aplicações comerciais práticas, o aumento da actividade de patenteamento e 

licenciamento pode enfraquecer o compromisso que os investigadores têm perante as mesmas, 

levando assim a atrasos na divulgação e publicação de resultados obtidos.  

Assim a regulação do sector público ou efectuada pelo “Estado”, em contraposição com o 

“Mercado”, diz respeito à tentativa de influenciar as decisões e acções dos particulares ou de 

organizações em torno de certos objectivos, usando instrumentos e estabelecendo barreiras nas 

formas de poder e controlo. 

As formas de regulação governamentais podem ser descritas como: “the efforts of governement to 

steer the decisions and actions of specific societal actors according to the objectives the 

governenment has set and by using instruments the governenment has at its disposal” 

(Goedegebuure; 1993). As novas teorias do crescimento sublinham a importância do papel do 

Estado enquanto agente que actua na “distribuição” de conhecimentos e de competências no 

conjunto da economia e da sociedade, facilitando, por exemplo, a mobilidade das pessoas e a 

cooperação universidades / empresas, bem como travando os efeitos da livre concorrência e do 

corporativismo. E insistem ainda no facto de o Estado constituir um barómetro para o 

desenvolvimento do conhecimento e para regular as mudanças tecnológicas, por forma a que 

mais do que a acumulação pura e simples dos capitais, constituírem o motor de um crescimento 

sustentável. A acção do Estado permite assim, através da implantação de barreiras legais, difundir 

as melhores práticas na forma como a gestão do conhecimento é levada a cabo, socializando os 
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benefícios do processo de transferência de tecnologia e desta forma corrigindo as possíveis falhas 

de mercado. Por outro lado: “(...) reconhecendo a ligação entre transferência de conhecimento e 

os sistemas de incentivos existentes no ensino superior universitário e nos mercados de bens e 

serviços”49. A pressão exercida pelos mecanismos de coordenação também é sentida na forma 

como os sistemas de ensino superior transferem tecnologia (“processo pelo qual uma tecnologia 

existente é aplicada a uma nova utilização ou a um novo utilizador”50), privatizam o conhecimento 

e operacionalizam os seus meios em função das solicitações da sociedade civil. Existe portanto 

uma dualidade de pensamento que assume, na prática, exemplos concretos de hegemonia de um 

mecanismo de coordenação relativamente a outro(s). Os Estados Unidos constituem um exemplo 

claro do predomínio do Mercado, nomeadamente na forma como o conhecimento é privatizado e 

na Europa é o Estado que coordena as formas de apropriação do conhecimento. 

 

1.1 - Propriedade intelectual internacional – breve abordagem comparativa entre os Estados 
Unidos e Japão e os Estados Membros.  
A investigação produzida nos Estados Membros europeus é marcadamente influenciada pela 

“máquina” do Estado, em contraposição ao contexto norte americano, mais competitivo e aplicado 

ao contexto empresarial, o que confere às universidades uma maior atractividade enquanto 

parceiras que cooperam com a indústria ou com outros ramos da economia. Os Estados Unidos 

surgem assim como uma referência, enquanto pioneiros na forma como liberalizaram e 

privatizaram o conhecimento. Até 1980, ano em que foi permitido às “...universidades, institutos de 

investigação e pequenas empresas deter a propriedade e patentear novas invenções 

desenvolvidas com o auxílio de fundos federais”4, os Estados Unidos deparavam-se com a 

ausência de apropriação e de retorno apreendido pelos investigadores, o que tornava 

desinteressante o registo da protecção do conhecimento.  

Por forma a contornar tal problema e reforçar a ordem jurídica, os acordos “TRIPS” (Acordos sobre 

os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comercio51) foram 

estabelecidos e com eles a consequente regulação dos direitos de propriedade, através da 

promulgação da lei Bayh-Dole. Desta forma, foi permitido, finalmente, às universidades e 

pequenas empresas norte americanas, beneficiar dos direitos de propriedade para invenções 

geradas com verbas estatais, bem como beneficiar os investigadores com mais valias advindas, 

nomeadamente de royalities. A redução de taxas impostas no pedido e manutenção de direitos, 

bem como a concepção de um sistema jurídico forte de apoio ao combate à fraude veio abrir 

caminho para a celerização do processo de comercialização e rentabilização dos resultados 

científicos. Para além disso, a nova política permitiu o licenciamento exclusivo quando combinado 

com um "desenvolvimento diligente e transferência de uma invenção para o mercado para o bem 

                                                      
49 Unidade de Coordenação do Plano Tecnológico; Transferência de Tecnologia, documento de trabalho n.º 5, Idem ao anterior 
50 Directiva 2004/48/CE  do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004 
51 (http://www.thepfizerjournal.com/default.asp?a=article&j=tpj34&t=A%20Troca%20do%20Conhecimento&l=pt) 
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público."52 Tais alterações de ordem jurídica tiveram repercussões a nível internacional. Na 

verdade, vários países membros da OCDE, incluindo os da União Europeia e o Japão, têm vindo 

progressivamente a adoptar quadros regulamentares que reproduzem os adoptados naquele país, 

por consciência da necessidade de proteger os seus “inovadores”, ou por consonância com um 

contexto internacional que os impele nesse sentido. Mas a Europa continua a sofrer de uma 

incapacidade relativa em transformar os resultados da investigação em vantagens competitivas. 

No quadro 15 são confrontadas e apresentadas as causas das diferenças entre performances 

científicas entre as grandes potências económicas.  

 

Quadro 15 - Inovação – diferenças entre Estados Unidos, Japão e a UE 

 

Fonte: Europa 4, 1995 

 

Se os factores de sucesso norte americanos e japoneses enumerados acima forem transpostos à 

realidade europeia as diferenças são substanciais evidenciando como principais causas o menor 

investimento de recursos financeiros para actividade de investigação. De facto, as universidades 

norte americanas elencam um conjunto de fontes de financiamento como por exemplo: 

financiamentos públicos substanciais; dotações de investigação e de defesa, financiamentos 

privados advindo de empresas e fundações, bem como facilidades financeiras advindas do legado 

patrimonial acumulado, que lhes permitem uma maior autonomia na forma como geram os seus 

recursos.  

Tal disponibilidade de recursos financeiros é mencionada como uma das razões que justificam as 

diferenças de competitividade universitárias: “As universidades americanas dispõem de meios 

financeiros muito mais elevados do que as universidades europeias - em média duas a cinco 
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vezes mais por cada estudante” (EUROPA1), bem como a estreita relação de cooperação 

empresa / universidade, direccionada para responder às expectativas do mercado. A performance 

norte americana e japonesa relativamente à Europa é reforçada por alguns indicadores (Figura 43, 

44 e 45).  

 

 

Figura 43 – N.º de estudantes de engenharia, ciência ou tecnologia por cada 100 mil habitantes 

Fonte: GEP , 1997 

 

 

Figura 44 – Peso da comunidade de cientistas e ou de investigadores na industria 

Fonte: GEP , 1997 
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Figura 45 – Cooperação em I&D entre empresas e universidades 

 

 

Fonte: GEP, 1997 

 

Segundo a Unidade de Coordenação do Plano Tecnológico, eram transferidos para as 

universidades norte-americanas, em 2001, mais de $827 milhões por ano de quase 8.000 

licenciamentos, sobretudo relacionados com descobertas de biotecnologia e de ciências 

farmacêuticas. Nesse mesmo ano as universidades beneficiaram de 3.179 novas patentes e 

criaram 402 empresas para as comercializar53. As patentes são, segundo o INPI2 (2003): 

“alavancas da capacidade de negociação e de diferenciação, ajudando a empresa a consolidar as 

suas posições e, reforçando o seu poder face a concorrentes e grandes clientes e protegendo 

elementos intangíveis”. 

O Gráfico 1 ilustra o crescimento ocorrido em 5 anos do volume de royalities recebidos pelas 

universidades americanas. Esta fotografia retrata claramente o sucesso das descobertas 

realizadas bem como das parcerias universidade-indústria celebradas, ascendendo estas últimas 

a mais de 10 000 licenças em 1995.  

Contrariamente aos Estados Unidos e ao Japão que beneficiam de um único sistema jurídico, a 

Europa desfruta de uma panóplia de sistemas jurídicos diferentes em matéria de direito da 

propriedade intelectual. Esse facto justifica o excessivo custo da protecção da propriedade 

intelectual na Europa, visto que a defesa dos direitos conferidos pelo patenteamento de invenções 

pressupõe uma manutenção da protecção diversificada e nem sempre concordante. 

 

 



 

 163

Gráfico 1 – Volume de royalities recebidos (em milhões de dolares) 

 
Fonte: GEP, 1997 

 

Como forma de contornar essa ambiguidade e construir um Mercado Interno, a União Europeia 

concordou em estabelecer um conjunto de regras que uniformizem as matérias de protecção 

intelectual para todos os Estados Membros, nomeadamente na protecção jurídica de programas 

de computadores e de bases de dados, as quais não possuam natureza científica, bem como a 

fixação de duração da protecção do direito de autor. 

 

 

1.2 - Propriedade intelectual em Portugal – breve abordagem legal  
À semelhança do sucedido na Europa, mas de forma mais acentuada, Portugal apresenta um 

atraso significativo no que diz respeito à privatização do conhecimento, e, em particular, no registo 

de patentes. Em 1995, a Organização Europeia de Patentes (EPO), concedeu na totalidade 

apenas três patentes europeias a Portugal, enquanto que a Grécia, parceiro mais próximo, somou 

sete patentes e o Mónaco 11. No topo do ranking encontra-se a Alemanha, à qual foram 

concedidas, nesse mesmo ano, 8797 patentes europeias, seguida da França, com 4667. Quando 

confrontado com a realidade internacional, o fosso que separa Portugal do Estados Unidos e do 

Japão dispara apresentando um diferencial com os EUA de 17.579 patentes europeias e com o 

Japão de 10.190 patentes europeias. Esse abismo científico indica o estado de inércia científica 

português, bem como alerta para a necessidade de discussão séria acerca da estratégia nacional 

a adoptar para promover uma participação universitária activa na economia do conhecimento. 

Portugal segue a mesma tendência europeia quando abordadas questões legais de protecção de 

direitos de propriedade intelectual. Á semelhança do contexto europeu, também impera a máquina 

do Estado enquanto força coordenadora predominante em questões de propriedade intelectual 

                                                                                                                                                                 
53 Unidade de Coordenação do Plano Tecnológico; - Transferência de Tecnologia, documento de trabalho n.º 5 
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nacional. A máquina burocrática e organizacional que suporta as questões sobre a utilização da 

propriedade intelectual, nomeadamente quando aplicado ao contexto das instituições de ensino 

superior, encontra-se de tal forma estruturada que evidencia claras limitações. Segundo o INPI2: 

“Não existe uma clara posição por parte da Administração Pública para a conjugação de esforços 

e de uma estratégia concertada entre organismos públicos e as instituições públicas produtoras de 

investigação”. Consequentemente não há definida uma ideia clara do papel da I&D pública 

sustentada por um enquadramento jurídico que regulamente essas parcerias, nem que defenda o 

produto da investigação em matéria de cópia (infracção). 

Por outro lado não existe uma cultura de consciencialização dos direitos dos profissionais da área. 

Esse facto, bem como o desconhecimento geral do sistema legal, propicia a situações de tensão 

relativamente à dualidade entre “valores de publicação” e “desejos de apropriação privado dos 

agentes económicos”. Por isso prevalece um conjunto de imposições legais (a autonomia é mais 

reduzida e por isso faz com que a liberdade seja reduzida e limitada por decretos ministerial). 

Dentro destas imposições a avaliação da qualidade a atingir deve-se cingir por parâmetros 

impostos pelo Estado (Papel da I&D Pública e colaboração Universidade – Indústria). Mesmo as 

empresas mais experientes sentem dificuldades na gestão da Propriedade Industrial, nas suas 

diversas fases: reconhecimentos das ideias patenteáveis e determinação da sua aplicação prática. 

(INPI2). O know-how sobre como descrever e desenvolver uma ideia de forma a torná-la 

patenteável é muito específico e as empresas carecem, na generalidade de rotinas 

organizacionais para lidar com os processos de patenteamento. Os apoios públicos são 

considerados insuficientes, devendo haver apoio financeiro não apenas ao nível do processo de 

registo de direitos, mas também na valorização das patentes concedidas.  

A lei que actualmente prevalece e rege a Propriedade Industrial em Portugal é o Código da 

Propriedade Industrial - DL 36/2003 de  5 de Março - e a Lei n.º 40/2005, DR n.º 148, I Série A, de 

Agosto de 2005 tem por objecto legislar o Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e 

Desenvolvimento (I&D) Empresarial, SIFIDE, o qual se processa nos termos dos artigos seguintes. 

A propriedade intelectual é concebida em Portugal,e na maioria dos países europeus, a partir de 

duas categorias principais: a propriedade industrial e os direitos de autor. Enquanto que a 

propriedade industrial é passível de proteger invenções utilizando como modalidade de protecção 

Patentes ou Modelos de Utilidade, os direitos de autor são um direito de propriedade que concede 

protecção jurídica a obras.  

O Código da Propriedade Industrial define três condições (cumulativas) que uma invenção deve 

reunir para que seja susceptível de protecção: ser nova, resultar de actividade inventiva e ser 

passível de aplicação industrial. Existem contudo algumas excepções que, segundo a lei, não 

podem ser objecto de patenteamento, nomeadamente no âmbito científico: as descobertas e as 

teorias científicas e os métodos matemáticos, bem como os projectos, os princípios e os métodos 

do exercício de actividades intelectuais em matéria de jogo ou no domínio das actividades 

económicas, assim como os programas de computadores. Estas excepções constituem barreiras 

importantes para que as universidades adoptem uma estratégia de protecção à sua produção 
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científica, isto é um sistema de licenciamento da propriedade intelectual, que à semelhança dos 

Estados Unidos, pudesse gerar retornos na utilização de meios financeiros resultantes da 

comercialização do produto da actividade de investigação e do desenvolvimento técnico de 

inventos, afim de canalizar os investimentos na produção de mais invenções. 

Por outro lado, muitas empresas consideram o actual sistema como pouco eficiente na medida em 

que por um lado existe dificuldade em obter informação sobre os últimos avanços tecnológicos e 

tecnologias disponíveis, e por outro porque ainda prevalecem diferenças culturais, de linguagem e 

por isso de comunicação que se traduzem numa dificuldade em reconhecer as necessidades da 

indústria. As universidades tornam-se assim, perante o meio empresarial, parceiras, com muito 

potencial, mas pouco atraentes enquanto fontes de conhecimento a quem recorrer. 

Por conseguinte, e perante o contexto anteriormente exposto, urge definir uma política de 

Propriedade Intelectual, que incentive a colaboração universidade/indústria em Portugal, a qual 

promova um ambiente propício à criação de melhor produção científica (caracter aplicado da 

produção científica), concretize uma real transferência de tecnologia para a sociedade e ainda 

apoie e recompense os inventores, motivando-os assim a proteger as suas invenções e obras, 

introduzindo um ambiente propício ao licenciamento do conhecimento.  
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Anexo 2 – Estado de arte do desenvolvimento 

2.1 - A Europa de hoje face à concorrência de outras superpotências 
A problemática do desenvolvimento prende-se com uma realidade que ultrapassa exclusivamente 

parâmetros economicistas. O fosso entre superpotências como o Japão, os Estados Unidos e a 

Europa e o de territórios oriundos da outra metade do globo alargaram-se de forma significativa 

durante a segunda metade do século XX. O então vigente paradigma de concepção de riqueza e 

de detenção de poder começou a ser globalmente questionado, não podendo apenas residir na 

leitura exclusiva de variáveis económicas como: a expansão da produção, o progresso 

tecnológico, a modificação de estruturas económicas, ou o aumento do investimento, do comércio 

e do consumo. O crescimento não vive só por si, mas complementado por aspectos como um 

ordenamento territorial equilibrado, a diversificação de ramos de produção, a redução de 

desigualdades sociais, melhorias da qualidade de vida, satisfação das necessidades básicas das 

populações, a garantia das liberdades individuais e colectivas, respeito pelos direitos humanos e 

ainda, entre outros, o respeito pelo uso racional dos recursos naturais.  

“Por conseguinte, o crescimento económico é condição necessária para o desenvolvimento 

humano [e social] e a produtividade é componente essencial desse processo. Contudo, o 

crescimento não é, em si, o objectivo último do processo de desenvolvimento; tão pouco assegura, 

por si só, a melhoria do nível de vida da população” (PNUD, 1996). 

A longo prazo, nenhum país pode manter, e muito menos aumentar, o bem estar de sua 

população se não experimentar um processo de crescimento que implique aumento da produção e 

da produtividade do sistema económico, amplie as opções oferecidas aos seus habitantes e lhes 

assegure a oportunidade de empregos produtivos e adequadamente remunerados. 

Considera-se o desenvolvimento um conceito dinâmico porque acompanha novas necessidades 

da sociedade, próprias do progresso tecnológico e produtivo. Se há 30 anos (década de 70 do 

século XX), o acesso ao automóvel era, em Portugal, pouco acessível e difundido, considerado um 

bem supérfluo, decorridas 3 décadas o seu acesso generalizou-se passando a constituir um 

elemento identificador de qualidade de vida. O mesmo sucede com o acesso a tecnologias de 

informação que indicam o nível de literacia e “modernização/progresso” de uma população. De 

momento constitui um elemento medidor do desenvolvimento de uma sociedade, facto que, até à 

década de 90, não sucedia pois as TIC’s não se encontravam generalizadas (vulgarização de 

PC’s), mas apenas acessível a poucos grupos de profissionais. 

Por forma a quantificar o desenvolvimento, são medidas periodicamente, por instituições 

credenciadas internacionalmente, como a EUROSTAT (Centro de publicação oficial da União 

Europeia) e a OCDE (Organization for Economic Co-operqation and Development), expressões 

numéricas que traduzem a evolução de fenómenos económicos, demográficos, sociais, culturais, 

ambientais e tecnológicos. Os indicadores seleccionados por essas organizações permitem 

estabelecer comparações evolutivas acerca quer do crescimento quer do desenvolvimento de um 

conjunto de países. Reflectem ainda os níveis de desigualdades sociais bem como a qualidade e o 

bem estar das populações. 
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No âmbito deste trabalho a escala geográfica de análise é delimitada pelo espaço europeu, no 

qual se inclui Portugal, e como forma de comparar os níveis de performances/desenvolvimento a 

uma escala mundial, pelos Estados Unidos e pelo Japão. Esta análise comparativa pretende 

caracterizar o patamar de desenvolvimento de Portugal e a partir deste evidenciar a 

responsabilidade que as universidades assumem enquanto motor para o fomento da 

competitividade da sua economia, difusão de conhecimentos, progresso e melhoria da qualidade 

de vida dos cidadãos. 

São assim analisados um conjunto de indicadores retirados de anuários estatísticos da 

EUROSTAT (dados de 2005) e da OCDE (dados de 2004), caracterizadores de áreas como a 

demografia, a qualidade de vida, a economia, a ciência e tecnologia, a investigação e o ensino. A 

escolha de alguns países europeus relativamente a outros reverteu por um lado na 

representatividade dos parâmetros de performance, no acesso à continuidade de resultados e 

ainda na tentativa de encontrar um elo comparativo entre Portugal e os restantes parceiros 

(similaridade a nível, por exemplo, de aspectos culturais, territoriais, económicos, históricos e 

sociais).  

Assim, a Irlanda, apresentava um atraso económico, semelhante a Portugal, na década de 80. O 

Luxemburgo é um país que não usufrui de abundância de recursos naturais pela sua reduzida 

superfície territorial. A Espanha manteve um percurso histórico com alguma afinidade com 

Portugal. A presença de um Estado totalitarista que liderou a nação durante décadas, justificou o 

atraso económico apresentado em 1986, aquando a entrada, à semelhança de Portugal, na então 

Comunidade Económica Europeia. A Itália que à semelhança de Portugal é caracterizada por 

diferencias regionais: uma Itália do sul pobre predominantemente rural e uma Itália do norte 

industrializada. A Suécia e a Noruega foram consideradas por representarem países com uma 

qualidade de vida modelo. A Alemanha, o Reino Unido e a França são membros do conjunto dos 5 

países mais ricos e competitivos da Europa. A Polónia por apresentar tendências de crescimento 

semelhantes a Portugal e finalmente os Estados Unidos e o Japão por constituírem potências 

concorrenciais à Europa, espaço esse que é objectivo tornar mais competitivo.  

 

2.1.1. O estado de arte de desenvolvimento europeu  

2.1.1.1 - Demografia 

As tendências demográficas contribuem para a melhor sustentação e compreensão dos níveis de 

desenvolvimento de uma sociedade, qualquer que seja o âmbito (social, económico, educativo, 

cultural ou ambiental) de análise. É pois a partir da caracterização e evolução do potencial 

humano de um país que reside a sua dinâmica de progresso.  

 

Parâmetros considerados 

Nesta análise foram abordados como parâmetros demográficos: a taxa de crescimento da 

população, o peso que os idosos e que os jovens têm relativamente ao total da população, bem 

como a taxa de dependência da população idosa.  
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Estes indicadores pretendem ressalvar alguns aspectos da dinâmica populacional, a qual, no 

âmbito deste trabalho estabelece uma ponte entre a evolução demográfica e a definição de novas 

estratégias educativas. Um país envelhecido (pirâmide etária invertida) carece de dinamismo 

próprio de camadas populacionais mais jovens mas é, por outro lado, provido de um know-how 

acumulado pela experiência. Nesse âmbito, as necessidades de formação assumem um carácter 

multidisciplinar capaz de responder às expectativas de variados tipos de públicos. A “reciclagem” 

de profissionais e a disponibilidade por parte das instituições de ensino superior em disponibilizar 

novos “produtos” formativos respondem de certa forma ao possível défice de um potencial humano 

mais jovem.  

 

Análise comparativa 

A União Europeia (U15) face a outras superpotências 

A taxa de crescimento da população europeia (acréscimo médio por ano de 78 pessoas em cada 

10000) está posicionado entre 1,17% para os Estados Unidos (representando um aumento médio 

anual de 117 pessoas em cada 10000) e 0,25% para o Japão (25 pessoas em cada 10000). 

Quando analisado em n.º efectivos o valor relativo da população total para a média dos países da 

OCDE supera contudo qualquer uma dessas duas superpotências, apresentando um superavit de 

recursos humanos de cerca de mais 90 milhões relativamente aos EUA e de mais 253 milhões 

relativamente ao Japão, para o ano 2003 (ano de análise mais recente)54.  

 

Portugal face ao universo da União Europeia (U15) 

A taxa de crescimento anual média da população portuguesa (0,37%), em 13 anos, rondou 

metade do valor da média da OCDE (0,78%), isso significa que Portugal viu crescer em média 

anualmente metade dos seus efectivos populacionais relativamente aos seus parceiros. Quando 

perspectivado quinquenalmente (1994/1999/2003) ao nível da média da OCDE, este parâmetro 

não apresenta contudo uma tendência de desaceleração generalizada. A Alemanha, por exemplo, 

regista tendências irregulares que variam entre ocorrências positivas e ocorrências negativas 

(0,30% e 0,06% em 1994 e 2003 respectivamente contra –0,01% em 1999), a Noruega mantém os 

registos positivos mas de evolução irregulares (0,58% em 1994, 0,70% em 1999 e 0,57% em 

2003) e Portugal apresenta uma tendência gradual positiva de crescimento (0,30% em 1994, 

0,41% em 1999 e 0,66% em 2003).  

Apesar de essa tendência europeia pouco uniforme há contudo um padrão caracterizado pelo 

crescimento inferior a 1%, durante o período em análise, à excepção do Luxemburgo, o qual conta 

com a representatividade da sua população estrangeira (entre 1992 e 2002 o acréscimo passou, 

respectivamente, de 31,0% para 38,1% relativamente ao total da sua população residente). 

 

                                                      
54 http://lysander.sourceoecd.org/vl=5545916/cl=19/nw=1/rpsv/factbook/01-01-01-t01.xls 
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Gráfico 2 – Taxa de crescimento da população – Crescimento anual médio em percentagem, 

1990- 2003 

Taxa de crescimento da população
Crescimento anual médio em percentagem, 1990 - 2003
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Fonte: http://ocde.p4.siteinternet.com/publications/doifiles/302005041P1G002.xls 

 

O Luxemburgo destaca-se por apresentar as taxas de crescimento mais elevadas quando 

comparadas com os restante parceiros. Contudo é de todos, o país que regista um efectivo 

populacional mais reduzido (défice, em 2003, de 10 milhões relativamente a Portugal e de 82 

milhões de pessoas relativamente à Alemanha que representa o país mais populoso da 

amostra55). 

Se é consensual, pela análise anterior, que a taxa de crescimento populacional para o universo de 

países em questão, regista valores positivos, apesar de genericamente inferiores a 1%, também o 

peso atribuído à população com mais de 65 anos evidencia uma tendência crescente.  

Relativamente à média da União Europeia dos 15, a taxa de dependência da população idosa 

rondará os 32,8 % (2020), valor alimentado pelos índices elevados da Itália (36,6 %) e da 

Alemanha (35,1 %).  

Os resultados referentes às duas superpotências de referência não são conclusivas pela 

descontinuidade da apresentação de registos, para ambas as fontes de informação. 

Portugal, à semelhança de todos os seus parceiros segue a tendência de envelhecimento da 

população. A relação entre os seus idosos (população com mais de 65 anos) e a sua população 

total aumentou em 10 anos de 2,5%56, (ie um acréscimo médio anual de 250 idosos em cada 

10000). A EUROSTAT estima que a taxa de dependência da população idosa, e num período de 

40 anos, irá duplicar (23,7% em 2000 para 48,8% em 2040)57.  

                                                      
55 http://lysander.sourceoecd.org/vl=5545916/cl=19/nw=1/rpsv/factbook/01-01-01-t01.xls 
56

http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=fr&prod
uct=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_population/C/C1/C14/cba13584 
57

http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=fr&prod
uct=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_population/C/C1/C14/cba13584 
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Dentro do período em questão será então exigido a cada português, considerado activo, níveis de 

produtividade e de desempenho mais elevados por forma a suportar os encargos em despesas 

sociais públicas, reformas e saúde de uma população idosa não activa duplicada.  

Essa situação poderá ser colmatada pela introdução de medidas nacionais de natalidade – 

reposição de gerações - e em simultâneo pelo aumento de produtividade do tecido activo 

português (colmatando o déficit de mão de obra activa), o que requer por parte da população uma 

maior preparação através de formação contínua e optimização de transferência de conhecimentos 

(mais conhecimento com menos recursos).  

Do mesmo modo o peso assumido pelos jovens (estrutura etária com idade compreendida entre 0 

a 14 anos) sofreu uma desaceleração durante o período compreendido entre 1994 a 2003. Apesar 

de, em 2003, mais de 15% da população portuguesa ter menos de 14 anos, o que justifica o 

crescimento anual médio anteriormente apresentado no Gráfico 2, a EUROSTAT apresentou para 

a média dos 15, entre 1994 e 2003, uma variação nos valores do número de jovens de –7,34%, ie 

metade da variação portuguesa (–14,13 %).  

Existe contudo, em alguns países, nomeadamente na Noruega, e apesar do envelhecimento 

generalizado que caracteriza a demografia europeia, uma nova tendência contrária. De todos os 

países, a Noruega constitui, para o período de análise em questão, o único com registos positivos 

(cerca de 3,5%, ie 350 jovens em 10000) e juntamente com a Irlanda os tornam, em 2003, nos 

países mais jovens da Europa dos 15 (20% da sua população está compreendida na faixa etária 

igual ou abaixo de 14 anos).  

 

 

2.1.1.2 – Economia 

Esta é uma área transversal a todas as outras: desde a qualidade de vida, ao ensino, á ciência e 

tecnologia e até mesmo indirectamente à demografia.  

A estrutura produtiva de um país e a geração de riqueza constituem o motor para impulsionar o 

desenvolvimento e o progresso de um país. “Na maioria dos países desenvolvidos, 75% da 

economia, tanto em termos de PIB como de emprego, estão associados a serviços (...)” 

(Conceição, 1998). 

 

Parâmetros considerados 

Os indicadores considerados foram: o PIB per capita, a taxa de crescimento do PIB, o VAB por 

sector de actividade e a produtividade da mão de obra por horas de trabalho.  

O PIB (Produto Interno Bruto) é um indicador geralmente utilizado para medir os rendimentos 

gerados pela actividade produtiva de uma economia. O PIB total dá então uma indicação do 

tamanho da mesma (produção de riqueza) e o PIB per capita constitui um indicador geral acerca 

do nível de vida da população de um país.  

O índice de volume do PIB por habitante em valores standart do poder de compra (SPA) exprime-

se relativamente à média da União Europeia (EU- 25) através de um índice fixado em 100. Caso 
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esse índice seja superior a 100, o nível do PIB por cabeça para este país é superior à média da 

União europeia e vice versa.  

Os números base são expressos em SPA, ie numa moeda comum que elimina as diferenças de 

níveis de preços entre os países, possibilitando estabelecer comparações significativas do PIB em 

volume entre os países.  

O cálculo da taxa de crescimento anual do PIB a preços constantes destina-se a estabelecer uma 

comparação entre as dinâmicas de desenvolvimento económico quer através do tempo quer entre 

as economias de diferentes dimensões.  

O VAB (Valor Acrescentado Bruto) como o PIB constitui um indicador da situação económica de 

um país. Este diferencia-se do PIB unicamente em matéria de estimação, a qual está ao preço do 

produtor, ie não inclui a valor das taxas sobre os produtos. O PIB por hora de trabalho, expresso 

relativamente à média da União Europeia, pretende indiciar o nível de produtividade das 

economias nacionais.  

Tal como o PIB per capita quando o índice de produtividade for superior a 100, o nível do PIB por 

hora de trabalho do país em questão é superior à média da UE e vive versa.  

 

Análise comparativa  

A União Europeia (U15) face a outras superpotências 

Devido à não disponibilidade de dados, por parte da EUROSTAT e da OCDE, referentes ao PIB 

per capita e ao custo mensal da mão de obra para os Estados Unidos e para o Japão não é 

possível efectuar uma análise comparativa completa sobre a área económica. Desta forma 

abordar-se-á apenas o índice de produtividade. Este último é, segundo fonte da EUROSTAT, 

superior em 10% da média dos 15 (em 2003), o que o iguala sensivelmente à produtividade 

irlandesa. A sua estrutura produtiva, em 2003, baseava-se maioritariamente no sector dos 

serviços58 (78,3% da população activa), contra os 68,5% europeus.  

O caso japonês é um exemplo tipo de uma economia eficaz mas não eficiente. Com um valor total 

do PIB superior à Alemanha (11,9% do total da OCDE, contra 7,2% da Alemanha)59 os níveis de 

produtividade são inferiores em 30% da média europeia e encontram-se entre a produtividade 

espanhola e portuguesa.  

 

Portugal face ao universo da União Europeia (U15) 

Segundo dados da EUROSTAT, o PIB per capita português é o mais baixo do conjunto de países 

analisados (em 2004 cerca de 3 vezes inferior ao do Luxemburgo) tendo sofrido uma variação 

irregular, subida de 1996 a 2000 e uma descida entre 2000 e 2004 (Gráfico 3). Isto significa que 

somos o país com uma economia menos produtiva e consequentemente o país onde cada 

                                                      
58 http://dx.doi.org/10.1787/822200855778 
59 http://dx.doi.org/10.1787/012464475203 
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habitante gera menos riqueza. Isso reflecte-se num menor poder de compra por habitante e 

também numa qualidade de vida inferior à media da União Europeia (Índice 100).  

 

Gráfico 3 – PIB per capita – (SPA) 

PIB par habitant en SPA
Índice EU-25 = 100 
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lref&language=fr&product=SDI_MAIN&root=SDI_MAIN/sdi/sdi_ed/sdi_ed_inv/sdi_ed1120 

 

Na realidade enquanto que o Luxemburgo, exemplo que se destaca como o país com um PIB per 

capita superior à média em 100% (Índice 226), apresentou em 8 anos um aumento contínuo do 

seu PIB, Portugal, não só continua a ser o país europeu com o PIB mais baixo como o seu valor é 

inferior ao apresentado há cerca de 8 anos. 

Também a taxa de crescimento do PIB real português verificou um decréscimo de 3.9 em 2000 

para –1.1 em 2003. Na realidade Portugal foi de todos os países o que em 10 anos (1993 a 2003) 

viu crescer a sua população activa no sector primário (11,6% para 12,7%) ao contrário do sector 

de serviços que passou de 55,4% para 54,7%, quando é de conhecimento geral que a 

contribuição da agricultura neste mesmo período passou de 6,5% para 3,8%. Já os serviços 

registaram uma variação de 63,3% para 67,4% para o valor acrescentado bruto.  

Apenas a Polónia apresenta uma estrutura que se aproxima de Portugal, com uma percentagem 

da população afecta ao sector primário de 18% contribuindo apenas para o VAB em 3%.  

Todos os restantes parceiros europeus empregam neste sector uma percentagem inferior ou 

aproximada a 5%. Em contrapartida os valores da população afecta ao sector dos serviços, bem 

como a sua contribuição para o VAB tem vindo a aumentar atingindo valores, que rondam para 

ambos os casos, de cerca de 65%, à excepção da Irlanda na casa dos 55%. 
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Associado ao PIB per capita e à respectiva taxa de crescimento encontra-se a Produtividade do 

trabalho. Neste âmbito foram considerados como indicadores o “custo mensal da mão de obra” o 

qual corresponde ao custo anual da mão de obra divida por doze e pelo n.º médio de assalariados 

durante o ano (convertidos em equivalentes a tempo inteiro.) e a “Produtividade da mão de obra 

por horas de trabalho” (PIB em SPA por hora de trabalho relativamente à EU-15 (EU-15 = 100)). 

Apesar de a amostragem estar incompleta, devido à não disponibilidade de dados oriundos da 

EUROSTAT e da OCDE, foi contudo possível verificar que, entre 1997 e 2003, ocorreu no âmbito 

dos países considerados, um aumento generalizado do custo mensal da mão de obra. (Gráfico 4).  

O custo da mão de obra em Portugal é dos mais baixos da Europa (cerca de 1/3 da média 

europeia e cerca de 1/4 relativamente à Suécia, ie, em 2003 cada trabalhador europeu custava 

mensalmente à entidade empregadora 3343,5 euros contra 4312.7 euros de um trabalhador 

sueco), superado apenas pela Polónia que apresenta valores inferiores em cerca de metade do 

valores portugueses (em 2003 1343 euros contra 698,2 euros da Polónia).  

Esta situação apresenta duas vertentes, por um lado o baixo poder de compra da população e por 

outro a atracção de entidades empregadoras externas, cujos níveis de crescimento e 

competitividade residem em políticas de baixo salário e não em políticas de excelência e inovação 

de processos. Enquanto que o custo da mão de obra mede a eficácia dos processos (cumprimento 

de objectivos) a produtividade quantifica a eficiência dos mesmos (mais e melhor resultados com 

menor alocação de recursos humanos, financeiros, temporais entre outros). 

A produtividade está intrinsecamente associada ao dinamismo e à inovação, a qual tem por base a 

formação especializada de recursos humanos. Á semelhança da evolução do custo da mão de 

obra também a produtividade é tendencialmente crescente num panorama europeu entre os anos 

1995 e 2003 (Gráfico 5). 

Gráfico 4 – Custo mensal da mão de obra (em euros) 

Fonte:http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detai
lref&language=fr&product=Yearlies_new_economy&root=Yearlies_new_economy/B/B2/B22/dbb10512 
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Gráfico 5 – Produtividade da mão de obra por horas de trabalho 

Fonte:http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detai
lref&language=fr&product=STRIND_ECOBAC&root=STRIND_ECOBAC/ecobac/eb022 

 

Apesar de apenas Portugal e Polónia apresentarem uma produtividade inferior em cerca de 

metade da média europeia, países como a Suécia ou o Reino Unido também não atingiram os 

níveis médios de produtividade da média dos 15 no mesmo período de análise. Destacando-se 

pela positiva a Noruega e o Luxemburgo surgem como os países mais produtivos, ie 40% mais 

produtivos que a média europeia. 

 

2.1.1.3 - Qualidade de vida 
A longevidade de uma população é segundo a EUROSTAT um indicador de qualidade de vida da 

mesma. O acesso a melhores serviços de saúde, melhor educação, diversidade de serviços de 

lazer ou simplesmente o usufruto de um ambiente sustentado delimita a diferença entre níveis de 

desenvolvimento sustentáveis, logo de qualidade de vida. Os grupos etários que por isso mais 

indícios dão acerca dos níveis de acesso e de eficiência dos serviços são os jovens e em 

particular as crianças e os idosos. E também é por essa razão que aqui é-lhes dado destaque, 

nomeadamente porque os patamares numéricos atingidos e a sua evolução reflectem as 

debilidades ou performances no mercado de formação de profissionais em áreas chaves como o 

são a saúde ou a educação, bem como disponibilidade de infra-estruturas direccionadas. Mais 

uma vez as universidades podem marcar a diferença através de estudos prospectivos de 
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mercado, seleccionando as melhores formações para responderem melhor ao mercado de 

emprego local, regional, nacional e cada vez mais internacional. 

 

Parâmetros considerados 

Os indicadores considerados foram a esperança média de vida à nascença (Homens e Mulheres), 

a mortalidade infantil, e um conjunto de indicadores associados à saúde (despesas totais de saúde 

relativamente ao PIB (%), despesas totais de saúde por habitantes e número de médicos por cada 

1000 habitantes) 

 

Análise comparativa 

A União Europeia (U15) face a outras superpotências 

A comparação internacional proposta para a mortalidade infantil é dificultada devido à ausência de 

dados para os Estados Unidos e o Japão. Contudo a OCDE60 divulgou para o ano 2000 (ano 

comparável) resultados que confirmam que morrem menos 2,7 crianças na Europa do que nos 

Estados Unidos (cerca de 7 em cada 1000 e superior a Portugal – 5 em cada 1000 - em idêntico 

período de análise) e mais 1 criança na Europa do que no Japão (Gráfico 6). Quando o parâmetro 

de análise transita para a esperança média de vida a leitura é idêntica, isto é, vive-se em média 

mais anos no Japão61 (em 2003, homens: 77,6 anos – mulheres: 84,3 anos) do que no conjunto 

dos 15 (em 2003, homens: 76 anos – mulheres: 81,7 anos) e mais anos na Europa do que nos 

Estados Unidos (em 2003, homens: 74,4 anos – mulheres: 80 anos).  

Relativamente às despesas totais de saúde relativamente ao PIB (Gráfico 7). Os Estados Unidos 

apresentam distintamente um investimento superior à média dos países em análise (14,6%). 

Apesar de este valor não estar disponível para a média dos 15 o investimento na área da saúde, 

em 2002, encontrava-se compreendido entre os 6% (Polónia) e os 11% (Alemanha). O 

investimento apresentado pelo Japão (7,8%) aproxima-se dos valores anteriores podendo sugerir 

que o investimento europeu na área da saúde é aproximado ao investimento japonês. As 

despesas totais de saúde por habitante (por unidade e por % da média da OCDE) medem a 

qualidade de acesso de recursos de saúde (serviços e bens) por cada habitante (Gráfico 8).  

A acompanhar a tendência anterior, também os Estados Unidos são os que, comparativamente 

com os países europeus em análise, canalizaram mais dinheiro em recursos de saúde por 

habitante, durante o período entre 1992 e 2002. Quando comparado com as despesas per capita 

do Luxemburgo (país europeu com investimento mais elevado em 2002) essa diferença 

representa 1,7 vez mais investimento e quando comparado com a Polónia a discrepância aumenta 

para 8 vezes. É contudo de salientar que o sistema de saúde norte-americano é 

predominantemente privado (50%), comparativamente com sistemas de saúde maioritariamente 

públicos (cerca de 85%) de países setentrionais europeu (Noruega e Suécia) ou do Luxemburgo, o 

                                                      
60 http://ocde.p4.siteinternet.com/publications/doifiles/302005042P1T101.xls 
61

http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=fr&prod
uct=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_population/C/C1/C14/cba10000 
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qual representa o país com maior financiamento público (85,4%)62. Os Estados Unidos é assim o 

país que se destaca pelo gasto per capita, cerca de 2,5 maior do que o Luxemburgo e de 5 vez 

mais do que Portugal investe em saúde por habitante. Relativamente ao Japão, o investimento per 

capita (2077 USD em 2002) aproxima-se, à semelhança das despesas totais de saúde, do valor 

médio dos países europeus. O número de médicos não acompanha a realidade das despesas de 

saúde por habitante. Apesar de uma ligeira melhoria (0,5% em 1,9 médicos e 0,3% em 1,7 

médicos para os Estados Unidos e o Japão respectivamente) quer os Estados Unidos, quer o 

Japão mantiveram-se, decorrido uma década, no patamar dos 2 médicos por cada 1000 

habitantes. Esse valor continua inferior ao apresentado por alguns países europeus, inclusive 

Portugal (3,2 médicos por 1000 habitantes)63. 

 

Portugal face ao universo da União Europeia (U15) 

Relativamente à esperança média de vida (à nascença), a análise retrata o sucedido durante uma 

década (1993 a 2003), onde é possível verificar um aumento generalizado da esperança média de 

vida da população no conjunto dos 15 (variação de 3,53% - 2,6 anos - relativamente aos Homens 

e 2,25% - 1,8 anos - para as mulheres)64. Portugal é, à excepção da Polónia (diferença 

relativamente a Portugal de 3,7 anos para os homens e 1,7 anos para as mulheres, em 2003), o 

país onde se vive em média menos tempo, tal como sucedia em 1993, apesar do aumento 

substancial verificado (variação positiva de 3,5% para os homens e 2,4% para as mulheres) em 10 

anos. O aumento da esperança média de vida de uma população ao nascer indicia as melhoria de 

condições de vida, de trabalho, de ensino e de saúde da população. Indicia ainda a introdução de 

medidas nacionais de planeamento, de gestão e de avaliação de políticas de saúde e de 

segurança social.  

A mortalidade infantil é também um dos indicadores que contribui para a avaliação dos níveis de 

saúde da população, nomeadamente para a população compreendida numa faixa etária abaixo de 

um ano de idade. Em 1994 Portugal registava o óbito de 8,1 crianças num conjunto de 1000 nados 

vivos (Gráfico 6). Era, à excepção da Polónia, o valor mais elevado do conjunto dos países em 

análise, os quais rondavam todos (à excepção da Suécia) valores superiores a 5. Decorrida uma 

década é visível um decréscimo generalizado dos níveis de mortalidade infantil os quais se 

encontram compreendidos entre os 4 a 3 nados mortos por cada 1000 vivos. Essa aproximação 

também abrange Portugal que apresenta valores abaixo da média dos 15, posicionando-o à frente 

da Alemanha ou mesmo da Itália.  

 

                                                      
62 http://dx.doi.org/10.1787/111267076438 
63 http://ocde.p4.siteinternet.com/publications/doifiles/012004071B0T002.xls 
64

http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=fr&prod
uct=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_population/C/C1/C14/cba10000 
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Gráfico 6 – Mortalidade infantil 

Fonte:http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detai
lref&language=fr&product=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_population/C/C1/C14/cba13072 

 

 

A melhoria dos serviços pediátricos é sem dúvida uma das justificações para este caso de 

sucesso. Perante o esforço de recuperar o atraso relativamente a valores na ordem do dobro 

quando comparados com a realidade Sueca (país com melhor registo em 1994), Portugal 

acompanhou essa melhoria com um aumento do peso que as despesas de saúde assumem 

relativamente ao total do PIB, com a % de despesas de saúde por habitante e ainda com o 

número de médicos por cada 1000 habitantes. Cada um destes indicadores irá ser seguidamente 

retratado.  

O peso que as despesas totais de saúde assumem relativamente ao PIB representam o total de 

investimento canalizado na área da saúde seja no acesso a bens, infra-estruturas, logística ou 

formação em recursos humanos. Apesar de não estarem disponíveis valores para a média dos 15 

o investimento na área da saúde, em 2002, encontrava-se compreendido entre o mínimo de 6% da 

Polónia e o máximo de 11% da Alemanha. O que é de longe um valor inferior ao apresentado 

pelos Estados Unidos (14,6%) e aproximado ao valor apresentado pelo Japão (7,8%). Apesar de a 

generalidade dos países em análise ter assumido um aumento no investimento na área da saúde 

(á excepção da Polónia), é certo que Portugal é de todos, o país que apresentou uma variação 

mais acentuada (33%) apenas superado pela Alemanha e a França – 10,9% e 9,7%, 

respectivamente (Gráfico 7).  
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Gráfico 7 – Despesas totais no sector da saúde (%PIB) 
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Fonte: http://dx.doi.org/10.1787/111267076438 

 

 

Em 1992, Portugal era o país, à excepção da Polónia (375 USD), que apresentou menos 

despesas em saúde por habitante (837,0 USD) (Gráfico 8). Passada uma década (2002) continua 

a apresentar valores abaixo da maioria dos restantes parceiros europeus (1702,0 USD), 

ultrapassando contudo a Espanha (1646,0 USD). Relativamente ao grupo da Noruega e do 

Luxemburgo o investimento per capita português mantém-se em cerca de metade (3083,0 USD e 

3065,0 USD, respectivamente), o que significa que um português usufrui em média de metade dos 

recursos em saúde de um norueguês ou de um luxemburguês. O tentativa de recuperar o atraso 

verificado para Portugal em 10 anos é visível se for considerado que foi de todos o país (apenas 

ultrapassado pela Irlanda) que mais investiu em saúde por habitante (variação de 1,03). Contudo e 

perante a duplicação de recursos na área da saúde, por cada português, Portugal ainda não 

atingiu o que há 10 anos o Luxemburgo dispendia por habitante (1772,0 USD). Este último país 

apresenta uma dualidade quanto ao cruzamento de indicadores. Se por outro lado o Luxemburgo 

foi o país que, nesse mesmo período, apresentou um dos valores mais baixos relativamente às 

despesas totais em saúde - % do PIB (cerca de 40% a menos do que Alemanha), por outro 

evidenciou valores mais elevados quando se trata de despesas de saúde por habitante. O 

Luxemburgo oferecia, em 2002, melhores serviços de saúde (ex: mais camas por cada 1000 
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habitantes - 5,8 camas contra 3,2 camas para Portugal) com menos recursos (menos médicos por 

cada 1000 habitantes – 2,6 médicos contra 3,2 médicos para Portugal)65.  

 

Gráfico 8 – Despesas totais por habitante 

Fonte: http://dx.doi.org/10.1787/111267076438 

 

 

O número de médicos por cada 1000 habitantes mede a disponibilidade de alguns profissionais de 

saúde, por categorias seleccionadas, segundo a sua localização geográfica. Permite ainda 

analisar variações geográficas e temporais na distribuição de profissionais de saúde, identificando 

situações de desequilíbrio, subsidiar políticas de incentivo à interiorização desses profissionais e 

contribui ainda para a optimização de processos de planeamento, gestão e avaliação de políticas 

e acções direccionadas para a formação de profissionais de saúde e para a sua inserção no 

mercado de trabalho. O panorama global caracteriza-se pela variação positiva de disponibilização 

de médicos à população. Essa tendência é apenas contrariada pela Itália que apesar de continuar 

a destacar-se como sendo o país que mais médicos disponibiliza por cada 1000 habitantes, 

apresenta, decorrida uma década, uma variação negativa de -22%, o que representa um 

decréscimo de –1,3 médicos. 

Portugal ultrapassava, em 2002, o patamar dos 3 médicos por 1000 habitantes, o que o incluía no 

conjunto dos países mais desenvolvidos, superando até a Suécia (3,0 médicos). Curiosamente o 

Luxemburgo fica aquém desse nível apresentando apenas 2,6 médicos, aproximando-o da Polónia 

(2,3 médicos) e da Irlanda (2,4 médicos).  

                                                      
65 http://dx.doi.org/10.1787/111267076438 
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2.1.1.4 - Mercado de emprego  
O mercado de emprego indicia acerca, por um lado, da relação entre o leque de oferta e a 

disponibilidade da procura, da estrutura social activa de um país e por outro lado do poder de 

compra da mesma. Esta área é transversal a outras áreas como o ensino, a economia e aspectos 

como a produtividade, o nível de remunerações e de ocupação por faixa etária. As mais 

representativas, no âmbito do mercado de emprego, são as que se encontram classificadas até 

aos 25 anos (jovens à procura do 1º emprego) e os trabalhadores com idades compreendidas 

entre os 55 e os 74 anos (activos numa fase de pré-aposentação). A problemática da persistência 

do desemprego jovem e de longa duração relativamente ao desemprego total prende-se com a 

existência de problemas de pobreza e exclusão social. Outro aspecto alude ao período de procura 

de emprego, aspecto esse representativo do nível de escassez ou abundância de oferta perante 

uma procura mais ou menos abundante.  

 

Parâmetros considerados 

Os indicadores apresentados foram a taxa de desemprego, taxa de desemprego inferior a 25 anos 

e a taxa de desemprego de longa duração. 

A taxa de desemprego é a percentagem (%) de desempregados relativamente ao conjunto de 

forças de trabalho. Compreende recursos humanos em idade activa (entre 15 e 74 anos), 

desocupados mas disponíveis para trabalhar ou à procura activa de um trabalho ou ainda que 

encontraram um trabalho a iniciar mais tarde, ie num período máximo de 3 meses66.  

A taxa de desemprego inferior a 25 anos representa a percentagem (%) de desempregados com 

menos de 25 anos relativamente à totalidade da população activa ocupada que usufrui de 

remuneração. Este indicador fracciona a problemática do desemprego restringindo-a a uma faixa 

etária mais vulnerável profissionalmente, ie com menos oportunidades de lhe ser atribuída uma 

ocupação remunerada.  

A taxa de desemprego de longa duração relaciona as pessoas com idade igual ou superior a 15 

anos que se encontram num estado desocupado num período igual ou superior a 12 meses com a 

totalidade da população activa ocupada que usufrui de remuneração. A população activa total 

(força de trabalho) corresponde ao total de pessoas ocupadas e aos desempregados. A duração 

do desemprego define-se como a duração de procura dum emprego ou o tempo decorrido desde a 

perda do último emprego. 

 

 

Análise comparativa 

A União Europeia (U15) face a outras superpotências 

                                                      
66http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=fr&produ
ct=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_population/C/C4/C42/em071 
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Quaisquer dos indicadores considerados, apresenta segundo a OCDE, valores inferiores à média 

dos 15 para os Estados Unidos e o Japão, com um claro predomínio pelo desemprego de longa 

duração (Gráfico 10). Contudo se em 1993 os resultados separavam claramente a Europa das 

restantes superpotências, em 2003 a tendência é para que essa diferença seja amenizada 

(Gráfico 9 e 11). Apesar de genericamente o Japão ser o país com menores taxas de desemprego 

global é também de todos aquele que em 10 anos viu duplicar as mesmas. Os Estados Unidos 

mantiveram em idêntico período de análise valores estáveis.  

 

 

Portugal face ao universo da União Europeia (U15) 

Portugal apresentou, durante o período de 1993 a 2003, um quadro positivo qualquer que seja o 

tipo de desemprego considerado, classificando-se abaixo da média dos 15.  

 

 

Gráfico 9 - Taxa de desemprego (% da população activa) 

Fonte: http://dx.doi.org/10.787/674083110630 

 

 

 

Apesar da taxa de desemprego jovem e global variar positivamente (20,66% e 16,36% 

respectivamente) o mesmo não sucedeu com a de longa duração (- 26%).  

A não disponibilidade de dados absolutos levou a que fossem utilizados dados relativos para a 

análise em concreto. Esse facto limita a mesma pois não informa acerca da dimensão concreta da 

amostragem. Apesar disso é possível salientar alguns aspectos que se evidenciam, como por 
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exemplo a Irlanda, a qual apresenta variações negativas em todos os indicadores (–72% para a 

taxa de desemprego global, de – 55% para a taxa de desemprego de longa duração e de –40% 

relativamente à taxa de desemprego jovem). 

Também a Espanha apresenta uma variação negativa significativa da sua Taxa de desemprego 

global (quebra de – 50%). Essas variações justificam a descida da média dos 15 de 2,8% (Gráfico 

9).  

A subida relativa mais acentuada ocorreu na Polónia, o que em 2003 a colocava no topo do 

ranking com 19,6% (o dobro da média europeia) (Gráfico 9) de população desempregada e 43% 

de desempregados jovens (Gráfico 11). O desemprego de longa duração apresenta valores mais 

elevados na generalidade dos países em análise (superiores a 20%).  

A Noruega foi, em 2003, de todos, o país onde, relativamente ao total de activos empregados, a 

população menos tempo se manteve desocupada (abaixo dos 10%), valor esse inferior ao dos 

Estados Unidos. 

 

 

Gráfico 10 - Taxa de desemprego de longa duração (12 e mais meses) 

Taxa de desemprego de longa duração (12 e mais meses)
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Gráfico 11 - Taxa de desemprego jovem (% população activa com menos de 25 anos) 

Fonte: http://dx.doi.org/10.787/674083110630 

 

 

2.1.1.5 - Ciência e tecnologia (incluindo área das TIC’s) 
No âmbito da análise levada a cabo somente poderia ficar completa se abordados alguns 

indicadores que posicionassem Portugal em sectores de particular interesse para as 

universidades: a ciência, tecnologia, investigação e desenvolvimento.  

A investigação e o desenvolvimento (I&D) são, segundo o Manual de Frascati (2002) “(…)work 

undertaken on a systematic basis in order to increase the stock of knowledge, including knowledge 

of man, culture and society, and the use of this stock of knowledge todevise new applications” e 

nesse âmbito as universidades têm um papel e responsabilidade redobrada, pois constituem pólos 

privilegiados de produção e difusão de conhecimentos.  

Segundo a OCDE os parâmetros de I&D encontram-se directamente relacionados com o 

crescimento económico e a produtividade de um país, podendo inclusive influenciar a tomada de 

decisão acerca de programas de investimento nacionais. As Tecnologias de Informação e 

Comunicação enquadram-se nesse âmbito de análise na medida em que suportam e permitem “a 

partilha de informação científica e a rápida disseminação dos resultados da investigação” (Gago, 

1997). 

 

Parâmetros considerados 
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São abordados indicadores como: o DIRD - Despesas Internas Brutas de investigação e 

desenvolvimento, o Número de investigadores efectivos por sectores – ensino universitário, a 

Exportação de Alta Tecnologia e o Número de Agregados Familiares com acesso à internet. 

 

Análise comparativa  

A União Europeia (U15) face a outras superpotências 

O DIRD apresentado pela EUROSTAT evidencia claramente um predomínio de investimento 

dedicado a actividades de I&D dos Estados Unidos e do Japão.  

Os valores sublinham uma discrepância nos investimentos dispendidos de 30% dos Estados 

Unidos e de 60% do Japão em relação ao valor apresentado pela média dos 15, para idêntico 

período de análise (1995 a 2003) (Gráfico 12). Da mesma forma o n.º de efectivos de recursos 

japoneses afectos à investigação em universidades segue a mesma tendência, quadruplicando a 

disponibilização de recursos humanos relativamente à realidade europeia (em 2003 eram 

formados 284 investigadores japoneses contra 64 investigadores europeus).  

Não se encontravam disponíveis dados sobre o desempenho norte-americano. Relativamente ao 

volume de exportações de alta tecnologia o cenário também se mantém, evidenciando para as 

duas superpotências resultados acima da performance europeia (36,4% para os Estados Unidos e 

29,1% para o Japão contra 23,1% para a média dos 15) (Gráfico 13). 

Finalmente o acesso à informação é mais facilitado no Japão do que na média dos países 

europeus, dado que, segundo fontes da OCDE, em 2004, cerca de 56 % das famílias japonesas 

tinham acesso domiciliário à internet contra 46% das famílias europeias. Não se encontraram 

disponíveis dados relativos ao desempenho dos Estados Unidos.  

 

Portugal face ao universo da União Europeia (U15) 

Á semelhança de outros sectores já abordados, nomeadamente a saúde, é também aqui possível 

visionar a importância dada à actividade da investigação, através do investimento canalizado, 

relativamente ao conjunto das actividades económicas de um país.  

O DIRD ou percentagem do PIB dedicado a actividades de investigação e à produção de 

tecnologia constitui um indicador de desenvolvimento na medida em que existe uma relação entre 

sectores económicos mais competitivos e a criação/disponibilidade de novos produtos, serviços e 

processos, melhor adaptados às transformações tecnológicas associadas a um processo de 

globalização.  

Portugal e a Polónia são os únicos países que em 8 anos (1995 a 2003) não conseguiram superar 

a barreira do 1% do PIB dedicado a actividades de I&D (Gráfico 12). A média dos 15 apresenta 

valores que rondam os quase 2% (1,97% em 2003), o que significa que em média Portugal dispõe 

de metade dos recursos que os restantes parceiros europeus detêm para actividades de I&D. 

Apesar dos esforços verificados em cerca de 8 anos, com uma variação positiva de cerca de 30%, 

Portugal ainda se mantém aquém dos valores registados pela Suécia (3,99% do PIB em 2003), a 

qual constitui o país que apresenta em relação ao total do PIB um investimento em I&D mais 
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elevado, cerca de 5 vez superior ao investimento português. Estes valores retratam as condições 

em que decorrem as actividades de investigação e de desenvolvimento.  

 

 

Gráfico 12 – Despesa Interna Bruta de I&D - % do PIB 

Fonte:http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detai
lref&language=fr&product=Yearlies_new_science_technology&root=Yearlies_new_science_technology/I/I2/eca15120 

 

Existe uma tendência positiva generalizada, no conjunto dos países em análise, de formação de 

recursos humanos especializados na área da investigação, mais particularmente associado ao 

sector do ensino superior. Essa tendência acompanha também o contexto português, o qual 

apesar, de decorrida uma década ainda se manteve distante, em 2003, da média dos 15, em 

cerca de um terço. Portugal viu contudo, entre 1993 e 2003, duplicar o seu número de 

investigadores de 9,8 para 19,9 mil, o que na realidade o distância da Espanha em 5 vezes 

(efectivo de 102) e da Alemanha em 8 vezes (efectivo de 174). Essa discrepância tem 

consequências na produção e aplicabilidade de know-how acumulado, pois os investigadores são 

os responsáveis pela “(...) conception or creation of new knowledge, products, processes, methods 

and systems and also in the management of the projects concerned” (Frascati; 2002). A Polónia 

apresenta contrariamente à generalidade das análises já efectuadas resultados que a destacam e 

posicionam acima da média dos 15. 

Outro indicador considerado indicativo acerca do estado de arte do sector da I&D é a 

representatividade das TIC na economia, ie o volume de exportações de Alta Tecnologia 

relativamente ao volume global de exportações. Segundo dados da OCDE, relativos a 2002, a 
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globalidade dos países europeus analisados ultrapassaram a barreira dos 10%. A Irlanda (57,9%) 

e o Reino Unido (38,5%) são os que se destacam, superando a média dos 15 (23,1%). Quando 

comparado com Portugal, o qual surge como antepenúltimo no ranking estabelecido (apenas 

superado pela Polónia que regista o valor mais baixo de todos (7%)), o valor das exportações 

ronda 1/4 do valor relativo ao Reino Unido e 1/5 do valor da Irlanda.  

 

Gráfico 13 – Exportações de alta tecnologia nos países da OCDE 

Exportação de alta tecnologia nos países da OCDE
Em % de exportações totais de produtos manufacturados, 2002
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Fonte: http://oberon.sourceoecd.org/vl=37827874/cl=17/nw=1/rpsv/factbook/06-02-04-t01.xls 
 

Uma realidade que apesar de não estar directamente relacionada com o impacto económico 

nacional das TIC é contudo de relevo na forma como as TIC se encontram generalizadas e 

acessíveis à generalidade da população. A literacia informática é um indicador do nível de 

analfabetismo tecnológico e significa limitações na forma como a informação e o conhecimento se 

encontram acessíveis. Nesse âmbito, foca-se nesta análise o acesso dos agregados familiares 

aos computadores e à internet (como sendo a % de agregados com acesso domiciliário à internet).  

Apesar do reduzido poder de compra português (ver PIB per capita), o que poderia dificultar o 

acesso às novas tecnologias de comunicação, as famílias apresentam, relativamente a outras 

famílias europeias, uma evolução favorável, ultrapassando o limite dos 30% (cerca de um terço 

das famílias), o que nos posiciona contudo no penúltimo lugar da grelha geral. Portugal registou 

ainda durante os anos 2002 a 2005 um aumento significativo de agregados familiares com acesso 

à internet, passando de 15% para 31% de famílias com acesso à internet, aproximando-nos de 

países como a Espanha (36%), a França (34%) ou a Itália (39%). Os países que mais favorecem 

para a performance da média dos 15 são o Luxemburgo (77% das famílias) e a Suécia (73% das 
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famílias), permitindo assim uma aproximação da média europeia com os valores japoneses (56% 

das famílias). Também no âmbito do acesso a computadores, são as famílias suecas que detêm 

melhores resultados destacando-se, em 2001, como o país onde as novas ferramentas de 

informação se encontram mais generalizadas (69% das famílias têm acesso a um computador, 

cerca do dobro do valor português).  

 

Gráfico 14 - Agregados Familiares com acesso à internet 

Agregados familiares com acesso à internet - % de familias com acesso à internet a domicílio 
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Fonte:http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detai
lref&language=fr&product=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_population/C/C5/C52/ir031 

 

 

2.1.1.6 – Ensino 
O ensino e cada vez mais a “formação ao longo da vida” constituem sectores chaves de sustento 

ao desenvolvimento de qualquer sociedade. A instrução é um direito que cabe a qualquer pessoa 

e é a transmissão e aquisição de conhecimentos que permite que as desigualdades sociais se 

atenuem e aproximem os povos, dando-lhe igualdades de oportunidades. Assim o reforça a 

Resolução do Conselho Europeu67 quando sublinha que: “A educação e a formação constituem 

um meio indispensável para promover a coesão social, a cidadania activa, a realização pessoal e 

profissional, bem como a adaptabilidade e a empregabilidade”. O capital social é no entender de 

José Veiga Simão a “fonte geradora de sucesso na sociedade do conhecimento”68. Uma 

sociedade detentora de recursos humanos qualificados é capaz de responder mais eficientemente 

                                                      
67 Resolução do Conselho de 27 de Junho de 2002 sobre a aprendizagem ao longo da vida 
68 Simão, (2003) 



 

 188

a desafios de competitividade, de combate à exclusão social participando activamente na vida 

colectiva e de promoção do progresso, adoptando uma atitude pró-activa. No âmbito deste 

trabalho a caracterização do estado de arte do ensino português e mais particularmente do ensino 

superior, vem no seguimento da análise efectuada anteriormente (Investigação e 

Desenvolvimento). Estas duas áreas (ensino e investigação) correlacionam-se e são, segundo a 

Carta Magna de Bolonha, indissociáveis. Através de uma abordagem sucinta feita a alguns 

indicadores é objectivo justificar as limitações versus potencialidades que sustentam o 

posicionamento do ensino superior português face ao dos parceiros europeus, no âmbito da 

criação de uma sociedade de informação desenvolvida e competitiva. 

 

Parâmetros considerados 

Nesse âmbito o ensino e a formação ao longo da vida são aqui retratados através de alguns 

indicadores como: o nível de formação e o abandono escolar nos jovens, a formação ao longo da 

vida, a mobilidade de estudantes do ensino superior nacionais e estrangeiros, a taxa de 

diplomados em ciências e tecnologias e ainda a despesa de educação por alunos do ensino 

universitário. 

 

Análise comparativa  

A União Europeia (U15) face a outras superpotências 

Com base em fontes de informação da OCDE e do EUROSTAT não foi possível apresentar 

resultados para os Estados Unidos e Japão relativamente à globalidade dos parâmetros aqui 

apresentados para a análise do ensino. Neste âmbito os únicos indicadores que apresentam 

registos permitindo desta forma uma análise comparativa entre a Europa e as restantes duas 

superpotências são: a taxa de diplomados em ciências e tecnologias e as despesas de educação 

por alunos.  

Relativamente ao primeiro parâmetro a média da União Europeia supera os valores dos Estados 

Unidos bem como os do Japão (em 2003, 13,3% contra 10,9% e 13,2% respectivamente). Apesar 

de em todos eles ter ocorrido uma evolução positiva entre o ano 1993 e 2003, a variação foi mais 

acentuada no âmbito europeu (30%). Essa evolução positiva beneficiou das performances da 

Irlanda, França e Reino Unido que lideram o ranking com valores superiores a 20%. 

No que diz respeito às Despesas de educação por alunos do ensino superior, a média europeia 

fica aquém dos valores apresentados pelas duas superpotências, liderando claramente os Estados 

Unidos (57,8% em contraposição com 43,9% de despesas do Japão e 36,9% de despesas 

europeias, em 2002).  

 

Portugal face ao universo da União Europeia (U15) 

O indicador Nível de formação dos jovens é definido como a percentagem de jovens com idades 

compreendidas entre os 20 e 24 anos, que atingiram um nível de ensino ou de formação 

secundária superior (12º ano).  
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A média do grupo dos 15, apresenta valores que têm vindo a aumentar gradualmente atingindo o 

patamar de 74% em 2004. Isto significa que, em média, mais de dois terços da população 

europeia, com idades compreendidas entre os 20 e 24 anos, terminou o secundário (Gráfico 15). 

Entre 1995 e 2004 é possível verificar que Portugal manteve sempre valores compreendidos entre 

os 40% e 50%, ie menos de metade da população terminou o 12 º ano, o que o posiciona como o 

país europeu cuja população menos formação possui. A Polónia, cujo posicionamento 

normalmente precede Portugal, na generalidade dos parâmetros já analisados, mantém dentro de 

igual período valores superiores a 80 %, isto é nitidamente acima da média europeia. 

 

Gráfico 15 - Percentagem da população com idade compreendida entre 20 e 24 anos tendo 

adquirido um nível de educação secundário superior 
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Fonte:http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detai

lref&language=fr&product=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_population/C/C3/C31/ir091 
 

O abandono escolar é um fenómeno que se encontra directamente associado ao insucesso 

escolar, arrastando consigo questões económicas ou a falta de adaptação ao sistema de ensino. A 

nível europeu tem vindo em média a baixar gradualmente em 4 anos (ver Gráfico 16), mantendo-

se contudo acima dos 15%. A Noruega e a Suécia representam os países que apresentam valores 

inferiores a 5%, contrapondo-se ao valores apresentados por Portugal e Espanha que constituem 

os valores mais elevados do conjunto dos 15. Portugal é assim líder registando valores que 

rondam os 40%, apesar de ser visível uma ligeira diminuição e transição para os 38% (em 2005). 

Isto significa que anualmente mais de um terço da população portuguesa em análise não obteve 

nenhum grau de especialização e que essa mesma população representa em média cerca do 

dobro de abandonos verificados nos restantes parceiros europeus.  
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Esta percentagem abarca uma população com idades compreendidas entre os 18 e 24 anos que 

não prosseguiram os estudos nem nenhum tipo de formação e cujos estudos não ultrapassam o 

nível secundário inferior (10º ano de escolaridade). Este resultado é desastroso quando as 

repercussões são avaliadas na forma como Portugal pretende tornar-se mais competitivo. Um país 

cujos seus recursos humanos menos formação possuiem é forçosamente um país com menos 

possibilidade de competir com os seus parceiros.  

 

Gráfico 16 – Abandono escolar nos jovens (% população total com idades compreendidas entre os 

18 e 24 anos ) 
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Fonte:http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detai
lref&language=fr&product=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_population/C/C3/C31/sc051 

 

A formação ao longo da vida constitui uma vertente fundamental quando evidenciada a 

necessidade de criação de um espaço europeu para o ensino superior. A declaração de Praga 

emitida em 2001 é clara quando refere: “Education et formation tout au long de la vie constituent 

un des principaux éléments de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Dans l'Europe de 

demain, fondée sur une société et une économie de la connaissance, se doter d'une stratégie en 

matière d'éducation et de formation tout au long de la vie s'avère nécessaire pour répondre aux 

défis que constituent la compétitivité économique ou l'utilisation des nouvelles technologies, ainsi 

que pour améliorer la cohésion sociale, l'égalité des chances et la qualité de la vie» (Prague 

2001)69. A formação permanente faz referência a pessoas com idades compreendidas entre 24 e 

                                                      
69 Trends 2003 Les avancées de l’espace européen de l’enseignement supérieur: Bologne, quatre ans après : Vers une réforme 
durable de l’enseignement supérieur en Europe, Rapport établi pour l’Association européenne de l’université par Sybille Reichert et 
Christian Tauch Juillet 2003 
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64 anos (pessoas activas) com frequência num curso ou numa formação directamente relacionada 

com o seu emprego actual ou futuro. 

Relativamente à analise comparativa são de sublinhar duas situações: existe por um lado um 

conjunto de países, como a Noruega, a Suécia ou o Reino Unido, cujos valores (compreendidos 

entre 34% e 19% respectivamente) estão e estiveram sempre acima da média europeia (cerca de 

12% em 2005). Por outro lado e quando reportado aos restantes países analisados, os valores 

respeitantes à formação ao longo da vida estão abaixo dos 10 %, não apresentando contudo uma 

evolução regular (Gráfico 17).  

Portugal manteve, nesse idêntico período, valores abaixo dos 5 % e continua em 2005 a ser de 

todos o país europeu com menos população a usufruir de formação ao longo da vida (todos os 

restantes parceiros europeus viram um aumento que lhes permitiu passar a barreira dos 5%).  

 

Gráfico 17 - Formação ao longo da vida (% da população) 
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lref&language=fr&product=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_population/C/C3/C36/em051 

 

A mobilidade de alunos, é outra das vertentes consideradas no âmbito da criação de um espaço 

europeu para o ensino superior. De facto: "La mobilité des scientifiques est une condition sine qua 

non de la qualité de la recherche. Elle leur permet, sur un plan personnel, de parfaire leur 

formation, de la faire évoluer en permanence et d’accomplir leur itinéraire professionnel dans les 

meilleures conditions. Elle renforce donc le niveau général de la recherche européenne grâce au 

transfert d’expertise et à la création de réseaux – formels ou informels – entre les scientifiques”70. 

                                                      
70 L’espace européen de la - Un marché intérieur de la connaissance. Office des publications officielles des Communautés européennes, 
2002 
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Num âmbito de competitividade, a mobilidade é factor essencial pois pressupõe atrair os melhores 

recursos, adaptados a novos desafios. É possível verificar uma tendência positiva em todos os 

países europeus em análise, à excepção da Irlanda, que viu decrescer de 1998 a 2003 a 

mobilidade dos seus alunos (-21%). Portugal verificou um aumento nos valores de mobilidade dos 

seus alunos nacionais (apresentando uma variação de 28%), o que o coloca contudo num patamar 

inferior em metade do valor europeu (28,7% em 2003). Esse fosso aumenta quando comparado 

com valores apresentado pela Alemanha ou pela França que rondam valores superior a 4% (ie em 

1000 estudantes alemãs ou franceses cerca de 40 estudantes já gozaram de uma experiência de 

mobilidade).  

Quando visto numa perspectiva de mobilidade estrangeira as conclusões são outras. Este 

indicador pode medir a atractividade que um país ou instituição exerce sobre uma população 

estudantil estrangeira. Portugal e Polónia são assim os países que menos atraiam alunos 

universitários estrangeiros, rondando em média valores inferiores a 3 estudantes num conjunto de 

1000. Este valor dispara quando referenciado a partir dos valores da Alemanha e do Reino Unido, 

que representam, sem dúvida, os países que mais atracção exercem junto da população 

universitária, com valores de 12% e de 10% de estrangeiros respectivamente.  

Outro indicador considerado é a taxa de diplomados em ciências e tecnologias. Abarca todos os 

diplomados com estudos superiores em ciências e tecnologias, por cada 1000 diplomados, com 

idade compreendida entre 20 e 29 anos. Este indicador compreende ainda os novos diplomados 

do ensino superior, por ano civil, advindos quer de instituições públicas quer de privadas. Quando 

comparada a estrutura de empregabilidade exigida por uma sociedade de informação e as áreas 

que melhor respondem aos seus problemas e desafios, a disponibilidade de profissionais 

devidamente credenciados em áreas como as novas tecnologias de comunicação ou de 

engenharias, constituem a base para superar deficiências de competitividade. Se o desafio 

máximo é o de criar um espaço económico forte capaz de enfrentar superpotências cuja herança 

de formação de capital humano já se arrasta há algumas década, então a atracção de massas 

críticas em áreas tecnológicas terá de ser considerada uma prioridade na missão das instituições 

de ensino superior. Em termos globais ocorreu, no contexto europeu e durante uma década (1993 

a 2003), um aumento da taxa de diplomados71. Portugal segue também a tendência dos restantes 

indicadores, revelando-se o país com a menor taxa de diplomados em áreas tecnológicas (8,2% 

em 2003, ie cerca de 8 por cada 1000), ultrapassado pela Polónia que regista 9 diplomados em 

cada 1000. A França, o Reino Unido e a Irlanda lideram o ranking com valores superior a 20. A 

taxa de diplomados irlandesa acompanha a tendência de crescimento das suas exportações de 

alta tecnologias. Um país cuja estrutura económica era sustentada, na década de 80, pelo sector 

primário e por uma indústria por ele alimentado, duas décadas depois passa a apresentar uma 

balança externa composta, predominantemente, por um sector secundário de base tecnológica. 

                                                      
71http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=fr&produ
ct=Yearlies_new_science_technology&root=Yearlies_new_science_technology/I/I2/ir041 
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Finalmente o indicador despesas de educação por alunos do ensino universitário representa as 

despesas anuais destinadas aos estabelecimentos de ensino públicos e privados por aluno 

apresentadas relativamente ao PIB por habitante o que põe em evidência a relação entre os 

recursos destinados à educação (ex: despesas com o pessoal, outras despesas de funcionamento 

e de capital) e o nível económico global do país em questão. A análise comparativa entre países 

europeu permite concluir que Portugal é de todos o país que menos recursos dispende por aluno 

(26,7% do PIB per capita contra 58,5% do PIB per capita sueco), é o único que sempre se 

manteve abaixo do limiar dos 30% (todos os restantes parceiros encontram-se ou já se 

encontraram acima desse patamar, como é o caso da Irlanda) e que por isso está mais afastado 

da média europeia (36,9% do PIB per capita). Em contrapartida a Suécia destaca-se como o país 

que mais investe na formação da sua comunidade académica, ie cerca do dobro de recursos de 

Portugal. 

 

Gráfico 18 – Despesas de educação por alunos – ensino superior (%) 

Fonte:http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detai
lref&language=fr&product=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_population/C/C3/C35/cca26384 
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Anexo 3 – O sistema de Ensino Superior Público Nacional: o caso das universidades. 
3.1 - Reflexão histórica sobre o percurso das universidades públicas portuguesas 
A Universidade Portuguesa carrega um legado histórico de 7 séculos. Na realidade e até ao 

século XX, interessa destacar dois grandes marcos no seu percurso evolutivo: 

A fundação de uma universidade repartida entre Lisboa e Coimbra, ainda no século XIII, a qual 

surgiu pela necessidade de clero e burguesia portuguesa seguirem as tendências dos então pólos 

intelectuais europeus como Paris, Oxford ou Bolonha. Afirmou-se entretanto a gestão exclusiva, 

feita pelo clero, com intuitos de controlo total da transmissão de conhecimentos, com índole 

assumidamente livresco e verbalista.  

 A reforma pombalina, iniciada no século XVIII, fez ruir a difusão e o carácter do conhecimento 

teorizado pelo clero, substituindo-o por um conhecimento empírico e aplicativo. Até ao século XX, 

difundiram-se os domínios do saber como a Matemática e a Filosofia Natural e com eles a 

necessidade de criação de novas escolas. As Escolas Politécnica de Lisboa e de Porto são disso 

exemplo, centros mais direccionados na formação de militares e de quadros técnicos, apesar da 

Universidade de Coimbra constituir sem qualquer dúvida o principal centro cultural e académico do 

país. 

O século XX foi em contrapartida aquele que mais decisivamente moldou a máquina universitária 

pelos sucessivos períodos transitórios: entre a proclamação da República, ao predomínio e 

estagnação de quase 50 anos de regime totalitário, à reforma conturbada advinda do 25 de Abril e 

ainda do mais recente desafio imposto pelo Processo de Bolonha, a universidade portuguesa não 

para de se adaptar e de tentar responder a novos desafios. 

O período revolucionário republicano foi pioneiro na forma como tentou reformar o sistema de 

ensino nacional. Maioritariamente rural, apenas ¼ da população encontrava-se alfabetizada. 

Coimbra reinava, povoada por uma minoria elitista de alunos (cerca de 121272). A grande reforma 

republicana revelou-se com a abertura e a democratização do ensino à generalidade da sociedade 

civil. Contudo, tais reformas não tiveram tempo de surtirem efeito, pelo que já na década de 20, o 

então recentemente instaurado Estado Novo tomou a cargo a selecção e controlo do acesso 

generalizado do ensino. Se por um lado moldou, através de campanhas ideológicas, as mentes, 

pouco formadas, de uma população ainda maioritariamente analfabeta, por outro implantou um 

sistema repressivo, reduzindo a liberdade de expressão e neutralizando a mobilidade de 

conhecimentos inovadores, indutores de potenciais posicionamentos contraditórios. Do conjunto 

de instituições de ensino superior então activas contavam-se as tradicionais universidades de 

Coimbra, Porto e Lisboa. 

Seguiram-se mais de quatro décadas de monopólio e estagnação intelectual estatal. O Estatuto de 

Instrução Universitária de 1930 virá, até à Revolução de Abril de 1974, reger a autonomia do 

ensino superior. Essencialmente transferiu para o Governo todas as decisões e restruturações de 

foro curricular, económico, gestionário e de organização da própria carreira docente. Victor Crespo 

                                                      
72 Arroteia, (1996) 
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(1993) enumera algumas das transformações ao nível da autonomia e do governo das instituições 

de ensino superior:  

“O novo Estatuto altera o número e espécie das Faculdades, (...) modifica o seu modo de 

funcionamento”; “A enumeração das cadeiras e cursos, a sua distribuição por anos e as 

precedências obrigatórias eram definidas e fixadas em diploma especial”, “os quadros docentes 

são fixados por lei” bem como “(...) o campo de recrutamento do reitor, estendendo-se a 

individualidades eminentes nas ciências e nas letras”. 

Relativamente ao acesso e à frequência no ensino superior ocorre, entre outras situações, a 

abolição do exame de saída nos liceus. A matrícula na Universidade passa a ser autorizada 

mediante exame de admissão, que por seu lado consiste na realização “(...) de provas escritas, as 

quais serão apreciadas e julgadas por um júri de nomeação do Governo, que funcionará em 

Lisboa (...)”. A escolha da Universidade é feita, de entre outras formas, através de regulamentação 

especial a qual, revela o seu poder desincentivador: “ a necessidade de atacar, por métodos 

adequados a uma solução definitiva, o problema do desemprego intelectual, resultando da super-

população das escolas secundárias e superiores”. 

O Estatuto da Carreira Docente universitária assume pela primeira vez consistência no sentido de 

serem definidas normas relativamente a funções, acesso e promoções. Essa clarificação também 

foi acompanhada pela distinção de atribuições quanto a formações graduadas como o de 

licenciatura e de doutoramento. Esta normalização exigia “(...) estrita obediência ao pensamento 

oficial (...)”. Vários diplomas ministeriais, bem como a declaração de compromisso de lealdade 

foram instrumentos do governo impostos aos docentes afim de poderem exercer as suas funções. 

Como consequência são demitidos e exilados professores universitários de prestígios, não 

cooperantes. A investigação era, apesar de ser referida como uma das missão das universidades, 

um filho bastardo do ensino universitário, considerado pouco relevante e por isso sujeito a 

investimentos reduzidos senão nulos durante algumas décadas.  

A abertura ao exterior fez-se sentir tardiamente e de forma induzida, quer pelo desenrolar da 

Segunda Guerra Mundial, pela internacionalização da Universidade Portuguesa, nomeadamente 

ao nível das províncias ultramarinas e ainda pelas imposições de um projecto de unificação social, 

cultural e económico europeia, actualmente conhecido por União Europeia. Estes três períodos 

históricos acompanharam de forma distinta a expansão e reestruturação da Universidade 

Portuguesa.  

A Segunda Guerra Mundial impulsionou a economia portuguesa, expandiu o parque industrial mas 

não evitou a escassez de formação de quadros universitários, os quais podessem inovar 

posteriormente o tecido empresarial português. O pós-guerra é disso exemplo, quando num 

estado de reconstrução os parceiros europeus directamente envolvidos no conflito reflectem, 

decorridas algumas décadas, níveis de crescimento e desenvolvimento superiores aos nacionais. 

Assim o reforça Victor Crespo (1993): “(...) enquanto os países mais evoluídos se preparavam 

educativa e cientificamente, nós fomo-nos atrasando”. 
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Esse primeiro contacto com o exterior reflectiu-se na introdução de algumas medidas 

reformadoras, nomeadamente na reformulação sucessiva de currículos, na introdução do grau de 

bacharel nas universidades como forma de qualificar profissionais dedicados a formações 

secundárias, fruto do alargamento da escolaridade obrigatória para seis anos e consequente 

frequência da população a outros níveis de escolaridade não superiores e sobretudo na 

preocupação em qualificar diplomados, e assim garantir o desenvolvimento económico e social do 

país. 

Outro marco histórico, o qual se reflectiu na gradual abertura de Portugal ao exterior foi a 

predisposição por parte do Governo em introduzir o ensino universitário nas províncias 

ultramarinas. De facto, e apesar de inicialmente os então “Estudos Gerais” terem sido criados com 

o intuito de permitir aos naturais e residentes frequentarem parcialmente uma formação 

universitária (o grau seria atribuído mediante conclusão obrigatória do mesmo na metrópole), tal 

imposição neutralizou-se quando já na década de 60 e pelo sucesso que obtiveram (aplicabilidade 

dos conhecimentos em prol da sociedade civil), os “Estudos Gerais” passaram oficialmente às 

Universidades de Angola e de Moçambique, com a frequência integral e respectiva atribuição de 

grau in loco. Na realidade “(...) muitos dos doutores das nossas universidades são o fruto dessa 

política” e ainda “ a maioria dos bolseiros de Luanda e de Lourenço Marques acabou por se fixar 

nas universidades criadas na década de 70”.  

Finalmente as pressões da EFTA bem como da OCDE, do qual Portugal se viu obrigado a aderir, 

por imposições nomeadamente económicas, acelerou o processo de alargamento, abertura e 

consequente restruturação do sistema de ensino superior nacional. Também as lutas estudantis, 

com o culminar no ano de 1969, deixavam transparecer uma crise instalada e confirmada da 

Universidade que se traduzia essencialmente em questões de acção social escolar, ausência de 

autonomia, bem como de má qualidade e fraca inovação do ensino. Já em 1966, a OCDE referia, 

no Projecto Regional do Mediterrâneo, o estado de arte do ensino superior português, 

caracterizado pelo “desfasamento da evolução do sistema educativo e designadamente a do 

ensino superior relativamente às necessidades do país.” Seria no início da década de 70, com a 

reforma proclamada pelo então activo Ministro da educação Veiga Simão, que a Universidade 

portuguesa ressurgiria das cinzas, emergindo uma ideia de universidade renovada, reformada e 

contrariando definitivamente o elitismo e estagnação científica. 

Reduzida a 4 grandes pólos seculares (Universidade de Coimbra, Universidade Clássica e 

Técnica de Lisboa e Universidade do Porto) antes da revolução dos cravos, as reformas levadas a 

cabo propiciaram o despolotar de 8 novos centros universitários, dos quais a Universidade de 

Aveiro, e consequente abertura de novas oportunidades de acesso para uma procura que 

posteriormente se veio a massificar. No dizer de João Vasconcelos Costa (2001): “A universidade 

desengravata-se”. 

Na comunicação feita ao país em Dezembro de 1972, José Veiga Simão comunica a decisão de 

democratizar o ensino e em particular o ensino superior através da criação de novas 

Universidades:“(…) uns fazendo preceder os estudos de índole concreta e aplicada de uma 
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formação teórica mais longa, ministram cursos de licenciaturas e realizam investigação científica 

devidamente coordenada com estudos de pós-graduação”; Institutos politécnicos: “uns dando 

predomínio aos problemas concretos e de mais directa aplicação à vida prática, orientados para 

uma formação profissional imediata e o seu âmbito mais especificadamente regional” e Escolas 

Normais Superiores: “destinadas à formação de professores do ensino básico, especialmente para 

os 4 anos do ensino secundário obrigatório que se seguem ao ensino primário elementar”. Sob 

pretexto de assegurar o direito à educação e de igualdades de oportunidades: “Desejamos assim 

para cada português, encontre-se ele nas aldeias ou nas cidades, as condições necessárias para 

o florescer da sua inteligência, única forma de vir a ocupar na sociedade a posição que lhe 

compete, contribuindo para um desenvolvimento cada vez mais rápido e harmónico do pais” 

(Simão; 1972), de acelerar o desenvolvimento social e económico do país, e ainda dignificar o 

posicionamento português face a um contexto alargado europeu. 

Na realidade a reforma partiu dos níveis básicos de escolaridade, quer pelo alargamento da 

escolaridade básica quer pelo aumento exponencial do melhoramento de infra-estruturas. Era 

portanto evidente, perante tal vontade, formar profissionais da área. As 4 únicas universidades 

então activas, não possuindo condições para aceitar mais população viram paralelamente emergir 

novas concorrentes, que se pretendiam pólos agregadores de formações diversificadas. “É 

evidente a impossibilidade de as actuais Universidades, (...), absorverem o número previsto de 

estudantes, pois encontram-se já em estado de saturação e estão ingovernáveis e pouco 

eficientes” (Simão; 1972). 

Os primeiros anos que se seguiram ao 25 de Abril foram anos marcadamente de transição para o 

sistema de ensino superior português. As mudanças sucessivas de governos reflectiram um 

impasse na concretização de reformas a implantar, destituindo, dos cargos de gestores, reitores, 

em funções ainda no anterior regime, para eleger individualidades simpatizantes de forças 

políticas em ascensão, sem perfil nem conhecimento suficiente na área para tomar medidas com 

representatividade. Os anos instáveis do pós 25 de Abril foram por isso anos de degradação para 

o ensino superior e de ausência de linhas orientadoras na resolução dos conflitos. Assim o reforça 

Victor Crespo (1993) quando afirma: “Impunha-se a correcção dos desmandos e do estado caótico 

em que a Universidade estava mergulhada”. Desde então houve um esforço por parte dos 

governos em normalizar quer a gestão, quer o acesso quer ainda as novas formas de autonomia 

universitária. A expansão do número de anos de frequência da escolaridade obrigatória, bem 

como a ideia generalizada de obtenção de formação como forma de concretização profissional e 

ainda o aumento da taxa de frequência e conclusão do ensino secundário propiciaram o 

incremento do número de candidatos ao ensino superior. Na segunda metade da década de 70 foi 

instituído o sistema de Numerus Clausus como forma de controlar o número de ingresso e 

respectivas formações e ainda a normalização do sistema dual de ensino superior, isto é a 

separação nítida entre universidades e institutos politécnicos atribuidores de graduações de índole 

diferenciadas: licenciados por um lado e bacharéis por outro, eliminando de vez o então ainda 

existente ensino médio (Crespo; 1993): “O ensino superior politécnico – designação que doravante 
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passa a ser a de ensino superior de curta duração instituído pelo Decreto-Lei n.º 427-B/77, de 14 

de Outubro, ..., é assegurado por escolas superiores, de educação e técnicas, agrupadas ou não 

em Institutos Politécnicos”. Relativamente ao estatuto da carreira docente também ocorreram 

mudanças significativas nomeadamente no alargamento dos quadros, na melhoria dos 

vencimentos e ainda na imposição de formação do corpo docente equiparado ao doutoramento. 

Absorvido em reverter a situação de instabilidade académica, o governo continuará a secundarizar 

a importância do que virá a constituir, uma década depois, outra das missões das universidades: a 

investigação.  

Será necessário esperar pelas décadas de 80 e de 90 para que se vislumbrem os primeiros sinais 

de estabilidade universitária e as primeiras grandes preocupações com os retornos de qualidade 

generalizada do ensino, a abordagem sobre questões-chave como a autonomia universitária, bem 

como a dinamização de áreas de conhecimentos de vanguarda. 

As linhas de orientação chave do século XX para as universidades públicas portuguesas abarcam 

desafios, os quais passamos a citar alguns seguidamente:  

 o desafio tecnológico, através da iniciativa “i2010”. São posto em destaque aspectos como o 

conhecimento e a inovação, a fim de promover o crescimento, nomeadamente pelo ênfase dado à 

divulgação das TIC’s, junto de agentes da sociedade civil (empresas, escolas, administração 

pública, universidades, entre outros). O desafio tecnológico garante a criação, até 2010, de um 

espaço único europeu de informação, bem como o reforço da inovação e do investimento em 

investigação, na área das tecnologias da informação e das comunicações.  

 o desenvolvimento de uma sociedade baseada no conhecimento. O paradigma do 

desenvolvimento sustentável encontra-se equacionado neste ponto. Nas “pessoas” reside a 

responsabilidade de gerar e gerir, através de diversificados e flexíveis tipos de 

formação/especialização diferenciados, um espaço vivencial de qualidade. Esse desafio 

pressupõe combater disparidades de oportunidades entre homens e mulheres, combater a 

inactividade e abandonos escolares precoces e promover condições de trabalho favoráveis ao 

envelhecimento activo (trabalhadores com idade superior a 65 anos), uma vez que a Europa 

apresenta tendências nítidas de envelhecimento do seu capital humano.  

O ensino e a investigação devem ser coordenados de forma integrada à escala europeia. Assim, é 

aposta da Cimeira de Lisboa que, entre 2000 e 2010, do conjunto de empregos a criar, metade 

tenham origem directa nas tecnologias da informação e comunicação.  

 a aposta na criação de um mercado de trabalho mais atractivo, onde sejam canalizados mais 

investimentos para a investigação. Tal medida pressupõe a normalização de regulamentações 

europeias, nomeadamente na garantia de condições sociais e profissionais vantajosas para 

atracção/mobilidade de recursos humanos especializados, na garantia de acreditações e 

reconhecimento de formações, conferindo oportunidades renovadas para trabalhadores mais 

velhos e menos qualificados e ainda garantir que, a base empresarial europeia, tenha acesso 

facilitado a tecnologias de informação para inovação dos seus processos de trabalho.  
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 a melhoria da competitividade na Europa. A concretização da Estratégia de Lisboa, evidenciou, 

para além da criação de condições propícias à “cultura” da investigação empresarial, a 

necessidade de reduzir os entraves burocráticos, passando nomeadamente pela: liberalização de 

sectores específicos de recursos energéticos e de mobilidade, como o gás, a electricidade, os 

transportes e os serviços de redes de informação. 

 a modernização e reforço do Modelo Social Europeu (MSE). Segundo Carlos da Silva (2003) 

“(...) a Europa Social significaria que em qualquer parte, região ou país da Europa política, 

qualquer cidadão (...), deveria ter acesso ao mesmo cabaz de protecção social, aos mesmos 

cuidados de saúde e aos mesmos seguros sociais”. O MSE corresponde portanto à vertente 

humana do modelo de desenvolvimento idealizado pelos Estados Membros. O cabaz de acções 

para inclusão social considerou a igualdade de oportunidades de integração para grupos 

socialmente representativos e vulneráveis como as mulheres, os estrangeiros e os deficientes. 

 Como forma de contornar a incompatibilidade e a heterogeneidade de sistemas de ensino, a 

ausência de sistemas de reconhecimentos de qualificações e ainda os baixos níveis de mobilidade 

de recursos humanos europeus, também os Estados Membros iniciaram um processo – Processo 

de Bolonha. 

A citar, segundo fontes do Conselho Europeu, o sistema universitário europeu é constituído, na 

União Europeia, por cerca de 3300 instituições, número que ascende às 4000 quando o espaço é 

alargado à globalidade da Europa. Estes estabelecimentos viram, decorrida uma década (de 1990 

a 2000), crescer a sua população académica em cerca de 3,5 milhões, ie de 9 para 12,5 milhões 

de estudantes. Essa massificação veio exigir por parte das instituições de ensino superior 

repensar a sua organização, gestão e distribuição de recursos tecnológicos, humanos e sobretudo 

financeiros, bem como as suas estratégias e objectivos. 

 A cooperação universidade / empresa tem na Europa uma tradição menos vincada quando 

comparada com o caso norte americano, em que o grande predomínio do ensino privado faz com 

que a transferência e divulgação de conhecimentos esteja direccionada para responder às 

necessidade específicas de segmentos de mercado do trabalho. O Conselho Europeu reforça a 

necessidade de apostar no carácter técnico-científico da formação, de atribuição certificada de 

competências transversais e de formas facilitadas e compensadoras de aprendizagem ao longo da 

vida.  

 A concorrência associada ao contexto académico. Para justificar esse facto estão a 

massificação do ensino, quer a nível de cursos, de tipos de procuras diferenciadas, e também do 

número de instituições a quem foi dado competências no sector da criação e difusão de 

conhecimento. A globalização dilui as particularidades e diferenciação das fontes de 

conhecimentos. A aposta na excelência da Universidade Europeia está na identificação de 

“nichos” ou domínios de investigação e de ensino específicos, que as distinguem, as especializem 

e contrariem a neutralidade global, reforçando assim a identidade dos saberes. Essa 

especialização permite aumentar a qualificação dos saberes em domínios específicos, reforçando 

a excelência das universidades europeias em matéria de investigação e de ensino. 
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 O fosso entre desenvolvimento regional diferenciado afasta as oportunidades de construir uma 

“cultura de excelência” europeia. Como processo cíclico que é, a corrida ao desenvolvimento 

privilegia sempre quem vai nos primeiros lugares. O esforço é maior por parte de quem inicia ou 

pretende alcançar melhores performances. No sentido de colmatar o efeito de isolamento e porque 

é pretendido que a Europa se transforme num espaço de conhecimento coeso, capaz de 

uniformizar os padrões de qualidade em sectores de saberes específicos (nomeadamente nas 

TIC’s), há por parte dos Estados Membros a preocupação de garantir, “(...) não apenas nos 

centros e nas redes que já alcançaram um nível de excelência numa determinada área de 

investigação ou de formação”, o acesso à generalidade das universidades europeias de recursos 

financeiros suficientes e sustentáveis. Neste sentido é pedido um esforço para que as 

universidades se tornem menos dependentes dos recursos públicos, encontrando formas de 

rendimentos alternativos que possam sustentar o trabalho de investigação. São indicadas, pelo 

Conselho Europeu, algumas dessas alternativas como as prestações de serviço às empresas, as 

contribuições pecuniárias advindas dos alunos, a exploração dos resultados da investigação 

(propriedade intelectual) ou ainda os incentivos fiscais advindos de parcerias entre as 

universidades e as empresas.  
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3.2 - Modelos activos para os estabelecimentos de ensino superior português 
A década de 80 foi frutuosa em discussões e decisões acerca do rumo a dar ao ensino superior 

por forma a cultivar a sua estabilidade e a sua modernização. Após sucessivas propostas e 

diplomas a Lei n. º 46/1986, de 14 de Outubro, foi aprovada e com ela o quadro geral do sistema 

educativo nacional. Nele foram expressas intenções de actuação, nomeadamente:  

a) Organizar o sistema educativo, a especificação e objectivo de cada nível educativo: “O sistema 

educativo compreende a educação pré-escolar, a educação escolar e a educação extra-escolar” e 

ainda “A educação escolar compreende os ensinos básicos, secundários e superior, (...)” (Artigo 

4.º, ponto 1 e 3, respectivamente) 

b) Distinguir os sistemas duais de ensino superior: “O ensino superior compreende o ensino 

universitário e o ensino politécnico” (Artigo 11.º; ponto 1); âmbito e objectivos de cada um: “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” (Artigo 11.º; 

ponto 3); “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 

científicos de índole teórica e prática e as suas aplicações com vista ao exercício de actividades 

profissionais” (Artigo 11.º; ponto 4); 

c) Conferir ao ensino superior a tarefa de promover a investigação científica: “Incentivar o trabalho 

de pesquisa e investigação científica” (Artigo 11.º; ponto 2, alínea c)) e ainda “Nas instituições de 

ensino superior serão criadas condições para a promoção da investigação científica e para a 

realização de actividades de investigação e desenvolvimento” (Artigo 15.º, ponto 2) 

d) Assegurar serviços de apoio educativo como o serviço de acção social: “São desenvolvidos, no 

âmbito da (...) educação escolar, serviços de acção social escolar, concretizados através da 

aplicação de critérios de discriminação positiva que visem a compensação social e educativa dos 

alunos economicamente mais carenciados” (Artigo 27.º; ponto 1) 

e) Conceber diversidades de autonomia às instituições de ensino superior. “Os estabelecimentos 

de ensino superior gozam de autonomia científica, pedagógica e administrativa” e ainda “As 

universidades gozam ainda de autonomia financeira, sem prejuízo da acção fiscalizadora do 

Estado” (Artigo 45.º, ponto 7 e 8 respectivamente). 

Desde então a Lei n.º 115/97 de 19 de Setembro e mais recentemente a Lei n.º 49/2005 de 30 de 

Agosto alteraram a primeira intenção governamental de regulação do quadro geral do sistema 

educativo nacional, reforçando a componente de investigação científica enquanto actividade 

intrínseca a um ensino de nível superior, a mobilidade de formações e de recursos humanos e 

ainda a formação ao longo da vida.  

 

Modelos Organizacionais e de autonomia 
É passível de distinguir, segundo João V. Costa (2001), duas formas de gestão universitária, cada 

qual baseada em modelos distintos: 
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1 - Modelo organizacional europeu continental  a organização em escolas usualmente 

denominadas por “faculdades” é geralmente estruturada segundo uma hierárquica organizacional 

pesada, difícil de criar mas também de extinguir. Cada faculdade é criada segundo uma 

perspectiva vocacional correspondendo a um conjunto de cursos, pensados segundo uma lógica 

profissional. “As faculdades são primeiro unidades de ensino, só depois é que são de investigação 

e não há uma verdadeira ligação da política pedagógica e da política científica (...)”.  

2 - Modelo organizacional inglês ou modelo matricial  consiste na organização da instituição em 

departamentos ou unidades orgânicas com carácter vincadamente científico. Os cursos são 

organizados segundo uma lógica interdepartamental, constituídos por um conjunto de unidades 

curriculares (antigas disciplinas no período pré-Bolonha) afectas a áreas científicas diversificadas. 

Os docentes não respondem apenas a uma Unidade Curricular ou a uma formação mas 

encontram-se associados primeiramente ao carácter científico e de investigação da respectiva 

unidade orgânica. ”Os departamentos têm uma lógica eminentemente científica. Eles começam 

por se definir por áreas científicas e têm uma população relativamente homogénea de professores 

que partilham os mesmos interesses científicos (...)“. 

Estes dois modelos organizacionais coexistem no sistema educativo nacional. O primeiro modelo 

associado às universidades clássicas com um legado histórico consolidado e o segundo modelo 

emergindo a partir de 1973, alimentou a criação das novas universidades, das quais está incluída 

a Universidade de Aveiro.  

Segundo o Ministério da Ciência e do Ensino Superior (2003): “ A autonomia das instituições de 

ensino superior constitui um meio para melhor permitir igualmente a cada docente a realização de 

uma missão de grande importância para a sociedade”. Ela encontra-se consagrada na 

Constituição da República Portuguesa como um direito conferido às universidades e enquadrada 

pela Lei n.º 108/88 de 24 de Setembro, que lhes permite tomar decisões de ordem estatutária: “A 

cada universidade é reconhecido o direito de elaborar os seus estatutos, com observância do 

disposto na presente lei e demais legislação aplicável.” (Artigo n.º3); 

científica: “A autonomia científica confere às universidades a capacidade de livremente definir, 

programar e executar a investigação e demais actividades científicas e culturais.” (Artigo 6.º),  

pedagógica: “As universidades têm autonomia na elaboração dos planos de estudo e programas 

das disciplinas, definição dos métodos de ensino, escolha dos processos de avaliação de 

conhecimentos e ensaio de novas exigências pedagógicas” (Artigo 7.º), administrativo-financeira: 

“as universidades dispõem do seu património, (...) , gerem livremente as verbas anuais que lhes 

são atribuídas no orçamento do Estado, têm a capacidade de transferir verbas entre as diferentes 

rúbricas e capítulos orçamentais, elaboram os seus programas plurianuais, têm capacidade para 

obter receitas próprias a gerir anualmente através de orçamentos privativos, (...)” (Artigo 8.º)  

e até mesmo disciplinar: “As universidades dispõem do poder de punir, nos termos da lei, as 

infracções disciplinares praticadas por docentes, investigadores e demais funcionários e agentes” 

(Artigo 9.º). 
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Mormente a disposição legal dos princípios de autonomia universitária terem sido contemplados, a 

sua aplicação é na realidade, segundo João V. Costa (2001), limitada e pouco flexível, apesar de 

uma posterior publicação do DL n.º 252/97 de 26 de Setembro, alusivo à flexibilização 

administrativa. Resumidamente o mesmo refere que os diferentes tipos de autonomia explanados 

na Lei assumem uma aplicabilidade restringida por condicionantes várias. A liberdade de decisão 

das universidades acerca de conteúdos e selecção de trabalhos científicos é praticamente nula, 

ocorrendo segundo directrizes de ordem superior (Ministério da Ciência e Tecnologia ou FCT) e 

ponderadas segundo critérios de financiamento. Curiosamente e sendo a comunidade académica 

um dos públicos privilegiado que permite que as universidades exerçam as suas funções, à 

semelhança dos restantes recursos humanos que a elas estão afectos, a Lei é omissa no que 

refere à contemplação de infracções cometidas por estudantes.  

Também da mesma forma a autonomia administrativa e financeira é contemplada de forma vaga e 

abrangente o que significa que para o contexto institucional em questão as competências 

administrativas, as normas e processos, o regime de concursos e outros procedimentos na 

aquisição de bens e serviços, o sistema de contabilidade e também a forma de prestação de 

contas das universidades são identicamente aplicáveis à generalidade das instituições públicas.  

 

Modelos de Financiamento 
Ainda segundo João V. Costa (2001), existem 3 modelos de financiamento para as universidades:  

1- Modelo de financiamento negociado a partir das necessidades e despesas efectivas das 

actividades das instituições; 

2- Modelo de financiamento em bloco, o qual é fundamentado pela atribuição de verbas em função 

de um total calculado a partir de determinados critérios quantitativos (como por exemplo n.º de 

estudantes e n.º de diplomados). 

3 – Modelo de financiamento por propinas. As instituições geridas a partir deste modelo são 

integralmente financiadas quer pela comunidade académica quer ainda pelo Estado.  

Inequivocamente o Estado tem responsabilidades acrescidas na garantia do direito generalizado à 

educação e mais particularmente ao ensino superior, como foi reforçado pelos ministros da 

educação na Cimeira de Praga: “o ensino superior deve ser considerado um bem público e é, e 

continuará a ser, uma responsabilidade pública” e por isso independentemente do modelo 

aplicado, ele surge como mecanismo de coordenação que exerce o seu poder de forma mais ou 

menos vincada ou formalizada. 

Em Portugal, à semelhança da Holanda, da Dinamarca, da Suécia, da Finlândia ou ainda do Reino 

Unido, o Estado supervisiona através de uma regulação cerrada, o sistema de financiamento 

universitário. Apesar de misto, é o segundo modelo que impera em Portugal. Inicialmente 

enquadrado pela Lei n.º 113/1997 de 16 de Setembro – Lei de Financiamento das universidades – 

e posteriormente pela Lei nº 37/2003, de 22 de Agosto, o actual modelo de financiamento das 

universidades “processa-se de acordo com critérios objectivos, indicadores de desempenho e 
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valores padrão relativos à qualidade e excelência do ensino ministrado”73. Estas Leis vieram assim 

apoiar a aplicação da lei da autonomia, a qual, como foi exposto no ponto anterior, legisla a 

garantia de recursos e o exercício do poder universitário.  

Este modelo garante o rigor na previsão do montante global do investimento a atribuir a cada 

instituição, bem como o ajuste da fórmula de financiamento ao orçamento total disponível.  

O mesmo é aplicado segundo uma fórmula de financiamento e calculado aritmeticamente com 

base em critérios predominantemente quantitativo. ”O financiamento (...) é indexado a um 

orçamento de referência, com dotações calculadas de acordo com uma fórmula baseada em 

critérios objectivos de qualidade e excelência, valores padrão e indicadores de desempenho 

equitativamente definidos para o universo de todas as instituições (...)”74.  

O cálculo do orçamento a atribuir sustenta-se essencialmente no conceito de “aproveitamento 

escolar” ou “regime de prescrição” e de aluno elegível75. Consequentemente o rácio estudante / 

docente e rácio estudante /não docente constam como elementos fundamentais a considerar para 

efeitos de cálculo da fórmula. Porém alguns dos outros critérios exigidos, na presente lei, são 

vagos e passíveis de interpretação subjectiva, visto a ausência de especificidade. Os indicadores 

de qualidade do pessoal docente de cada instituição, os indicadores de eficiência científica dos 

cursos de mestrado e doutoramento e ainda os indicadores de eficiência de gestão das 

instituições exigidos são disso exemplo. Essa indefinição mantém-se quando alusiva aos 

Programas Orçamentais Plurianuais (Artigo 6.º) respeitando por exemplo a melhoria da qualidade 

e racionalização do sistema; enquanto medidas a respeitar para a celebração dos mesmos. 

Aferida gradualmente, a última fórmula de financiamento adoptada, acusa já em 2006, através da 

Portaria n.º 231/2006, a preocupação por parte do Estado em incluir, para além dos parâmetros 

usualmente calculados (rácios e número de alunos), a especificação rigorosa da ponderação de 

factores qualitativos de eficiência e de qualificação, nomeadamente a eficiência pedagógica das 

instituições e de graduação dos alunos bem como a qualificação do corpo docente, 

respectivamente.  

A preocupação do Estado, em conferir rigor na atribuição de financiamento, vai ao encontro da 

necessidade de formular “uma estratégia que contribua para garantir a qualificação das 

instituições do ensino superior no espaço europeu.” 

                                                      
73 Lei Nº 37/2003, de 22 de Agosto; Artigo 1.º, ponto 2 
74 Lei Nº 37/2003, de 22 de Agosto; Artigo 4.º; ponto 2 
75 Estudante que está em condições de concluir o curso num prazo razoável 
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Anexo 4 - Propriedades de um indicador 
Um indicador deve caracterizar-se por: 

1. Ser realista. Reconhecer a essência da problemática e retratá-la o mais fielmente possível. 

Este critério reflecte a validade e credibilidade dos dados. “The indicator should measure 

the phenomenon to which it refers. Content validity is a crucial requirement” (Kaiser; 2003). 

2. Ser preciso ou rigoroso. Directamente relacionado com o realismo, a precisão implica 

medir o fenómeno sem a presença de desvios ou “ruídos”.  

3. Ser representativo. Conseguir fornecer o máximo de outputs ou de conclusões, a partir de 

um mínimo de inputs.  

4. Ser analítico. Sublinhar os aspectos qualitativos e quantitativos dos fenómenos, através da 

medição, normalização e sistematização.  

5. Ser simples. Permitir que o fenómeno seja de interpretação clara para todos os 

utilizadores.”(…) Indicators should be easy to understand for all users (face validity)” e 

ainda “(…)The use of complicated formulae to calculate an indicator-value is not very 

helpful in obtaining good face-validity” (Kaiser; 2003). 

6. Ser robusto ou estável. Normalizar a obtenção de dados, pela aplicação de 

procedimentos. A normalização confere ao indicador coerência, consistência e 

continuidade comparável cronologicamente. Nesse caso é possível a formação de séries 

temporais. Frans Kaiser (2003) refere ainda a frequência do indicador como “Timeliness: 

Indicators should produce information that is up-to-date. For many statistics, the time 

between the event and the availability of data on that event is relatively long (three to four 

years)” e ainda “Such time lags may distort the judgment of policy-makers, when deciding 

on action”. 

7. Ser mensurável e universal. Quantificar os fenómenos atribuindo-lhe um valor comparável 

e reconhecido enquanto medida de referência.  

8. Ser relevante ou pertinente. O indicador deve ser útil, somente assim será relevante. Um 

indicador pode ser pertinente mas desenquadrado, não respondendo às necessidades 

momentâneas do utilizador. Neste caso de nada servirá. “An indicator will be used only if it 

focuses on a phenomenon that is considered to be important by its users” (Kaiser; 2003). 

Este critério traduz o carácter estratégico dos indicadores. De facto, um indicador será 

usado apenas se retratar o fenómeno considerado importante pelo utilizador. Identificar o 

perfil dos utilizadores e suas prioridades é um passo essencial para construir indicadores 

pertinentes. O grau de pertinência pode variar pelo que deve também periodicamente 

saber-se se um determinado indicador deve ou não ser medido com regularidade. 

9. Estar disponível e ser oportuno. O utilizador deve aceder fácil e rapidamente ao indicador. 

Por outro lado o indicador deve em tempo real responder às necessidades do utilizador. 

10. Ser económico. Este critério é designado de “Feasibility” por Frans Kaiser e consiste na 

relação custo/benefícios, não apenas pelo volume de trabalho que implica a recolha e 

manutenção de dados mas também pelo número e tipo de utilizadores que deles irão 
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beneficiar. Um indicador deve ser de baixo custo, quer nos recursos materiais e humanos 

que envolve quer pelo tempo despendido a obtê-lo, tratá-lo e disponibilizá-lo. Assim, 

Feasibility “refers to the costs of collecting data and of calculating indicators, as well as to 

capacity and time” (Kaiser; 2003). 

11. Ser rastreável. A origem dos dados, seu registo e sua manutenção deve ser passível de 

fácil identificação. 

12. Ser adaptável. Capacidade de resposta às mudanças, adaptando formas de obtenção 

consoante alterações do fenómeno. O indicador deve ser passível de revisão e de 

avaliação através do tempo.  

13. Ser multidimensional. Os “Indicators should not be used in isolation” (Kaiser; 2003). Uma 

informação combinada, composta por diferentes perspectivas de um mesmo fenómeno 

enriquecerá a compreensão do indicador. Quando é levada a cabo a escolha dos 

indicadores, é necessário fazê-lo em função dos aspectos mais relevantes. Combinar tal 

informação pressupõe a elaboração de um mapa tipo causa/efeito. 

 

Tipologias de indicadores 
Cave (1997), por exemplo, adopta uma tipologia cujo critério de agregação consiste na 

“complexidade da composição” dos indicadores: 

o “Indicadores simples“. Neste grupo, o autor inclui os indicadores decorrentes de uma única 

medição. Segundo ele: “(…) are usually expressed in the form of absolute figures and are 

intended to provide a relatively unbiased description of a situation or process”.  

o  “Indicadores compostos” ou “indicadores de desempenho” e por isso fazem-se 

acompanhar de um valor referencial. “PIs differ from simple indicators in that they imply a 

point of reference, for example a standard, an objective, an assessment, or a comparator, 

and are therefore relative rather than absolute in character”. 

o  “Indicadores genéricos” Estes indicadores têm, segundo o mesmo autor, um carácter 

meramente informativo: “(…) are not indicators in the strict sense – they are frequently 

opinions, survey findings or general statistics”. 

Maria da Graças Rua (2004), apresenta uma classificação, também adoptada pelo Ministério da 

Defesa Brasileiro (1997), considerando uma tipologia de indicadores mais abrangente do que a 

classificação anterior. O carácter desta tipologia gira em torno do desempenho, assumindo-o como 

o elemento estruturante de qualquer outra tipologia de indicadores. Mais do que agregar 

indicadores em função dos elementos que os compõem, o critério prende-se segundo patamares 

de tomada de decisão:  

o “Indicadores estratégicos”. Permitem que os dirigentes conheçam o nível de concretização 

e sucesso de exequibilidade das suas decisões. São indicadores que devem reflectir o 

resultado das grandes linhas orientadoras das missões da organização. 

o “Indicadores de processos”. Medem a eficácia e eficiência dos processos organizacionais, 

isto é, a relação mantida com os seus inputs, outputs, processos de transformação e de 
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retroacção e ainda com o ambiente. Este grupo de indicadores desagrega-se num 

subconjunto de outros indicadores, cada qual centralizado num aspecto específico do 

desempenho: 

 • indicadores de produtividade ou de eficiência; 

 • indicadores de qualidade ou eficácia; 

 • indicadores de efectividade ou impacto; 

 • indicadores de capacidade. 

o  “Indicadores de projecto”. Este nível é nitidamente operacional e pretende medir o 

desempenho de funcionamento dos sistemas de apoio às tarefas diárias da organização. 

 

Difusão do Balanced Scorecard 
A avaliação do desempenho organizacional desenvolveu-se com o intuito de fornecer informações 

aos executivos acerca do estado de arte da empresa, e consequentemente sustentar a tomada de 

decisão táctica e operacional. A avaliação era sectorizada, sem uma perspectiva global e 

integrada dos sub-sistemas organizacionais. “Os directores financeiros viam a estratégia sob a 

perspectiva financeira, o grupo responsável pelas operações atentava para a qualidade, (...), e 

outras perspectivas de processo, os profissionais de recursos humanos concentravam-se nos 

investimentos em pessoas e os directores de informática, na tecnologia da informação” (Kaplan e 

Norton; 2004). Tal fragmentação sistémica respondeu satisfatóriamente às flutuações do mercado 

até que, a partir da década de 70, o contexto económico internacional evidenciou a necessidade 

de aprofundar o conhecimento acerca das particularidades dos mercados e também de novos 

segmentos de públicos. Os gestores, conscientes dos desafios emergentes, perceberam que, os 

então modelos activos de avaliação, já não bastavam. Caracterizados pelo uso exclusivo de 

indicadores de natureza financeira, bem como pela excessiva ênfase centrada nos resultados, 

estes modelos evidenciavam uma clara insuficiência na concepção de cenários prospectivos e 

estratégicos, bem como no controlo da afectação de outro tipo de recursos que não os de carácter 

financeiros.  

Foi neste contexto que, em 1992, Robert Kaplan e David Norton, aplicaram um novo modelo de 

avaliação de desempenho estratégico, em 12 empresas americanas, todas elas desejosas de: 

enfrentar novos contextos concorrenciais, obter uma visão global da descentralização, controlo e 

coordenação de processos produtivos e também distribuir eficientemente um maior número de 

recursos catalisadores de iniciativas de mudança. Os primeiros resultados demonstraram, desde 

cedo, as potencialidades do Balanced Scorecard (BSC), colmatando a ausência de informação 

estratégica e a perspectiva de criação de valor a curto, médio e longo prazo. Estavam lançados os 

dados para a adopção, nas empresas, do BSC, enquanto novo paradigma de avaliação de 

desempenho e de apoio à gestão orientada para a estratégia. 

Actualmente, segundo Pedro (2004) “o Balanced Scorecard (BSC) é um instrumento de gestão 

muito divulgado nas empresas que praticam estilos de gestão modernos e orientados à 

estratégia”. 
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Citando Wade (1997), Sousa e Rodrigues (2002) referem que: “(...) as dez empresas 

consistentemente mais bem sucedidas dos EUA – AlliedSignal, Federal Express, General Electric, 

Hewlett-Packard, JP Morgan, Levi Strauss, Merck, Motorola, PepsiCo e Wall-Mart – empregaram 

todas a metodologia do BSC para avaliar o seu desempenho”. Para além dos tradicionais 

indicadores financeiros, todas estas empresas passaram a considerar, para mensurar a sua 

performance, outras categorias de informação como: a satisfação dos clientes, a satisfação dos 

recursos humanos, a produtividade, o crescimento e a inovação.  

Também na Europa, acumulam-se os casos bem sucedidos de organizações adeptas da filosofia 

Scorecard. Segundo um estudo realizado em 200076, cerca de 27% das 236 empresas 

dinamarquesas, finlandesas, norueguesas e suécas, com maior impacto na economia, já tinham 

este modelo implementado.  

Nas empresas finlandesas o uso de indicadores estratégicos não é recente. Existia, antes da 

década de 90 e antes do surgimento do BSC, uma política já difundida e consolidada nas 

empresas, para a gestão de informação. Na realidade a adopção do modelo BSC não introduziu 

grandes alterações nos conteúdos dos sistemas de informação finlandeses já implementadas. O 

seu real contributo residiu antes, numa maior interacção entre gestores e consequente discussão 

acerca do ajuste de prioridades estratégicas. Apesar de, até agora, o desenvolvimento sobre a 

aplicabilidade do BSC se centrar em torno exclusivamente do contexto privado, na realidade a 

divulgação de casos de sucesso fomentaram o interesse, em conhecer melhor esta ferramenta, 

nomeadamente, no sector público 

 

Sistema de informação nas organizações universitárias 
Os sistemas de informação activos numa universidade “alojam” para além de indicadores de 

desempenho (outputs), processos e inputs de informação. Esta perspectiva sistémica decorre 

entre e em cada um dos seus sub-sistemas, os quais, segundo o IMHE77 (1996), são constituidos 

por quatro grandes sub-módulos: “serviços estruturantes”, “recursos disponíveis”, “ambiente 

externo” e “ambiente interno” (Figura 46). Em cada um destes sub-módulos, e por influência 

directa ou indirecta do meio, afluem e são acumulados continuamente mananciais de dados em 

estruturas de armazenamento. Estes dados, após respectiva transformação, “alimentam” os 

indicadores que posteriormente sustentarão a avaliação das performances organizacionais. É 

contudo importante salientar que de pouco serve possuir dados ou informação se não se ajustam 

às necessidades dos utilizadores. Neste caso, a transformação dos inputs em outputs, decorrida 

em e entre cada sub-sistema, contorna estes aspectos, caso decorra em conformidade com a 

missão da universidade.  

O primeiro sub-módulo de informação “Serviços estruturantes” concentra os dados directamente 

associados às missões de uma universidade. O “ensino e/ou formação”, a “investigação” e a 

                                                      
76 Citado por Sousa e Rodrigues; 2002 
77 IMHE – Programme sur la gestion des établissements d’enseignement súperieur.  
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“cooperação com a sociedade” constituem as plataformas onde inputs como: avaliações 

curriculares, projectos de investigações, redes de conhecimentos, entre outros, estabelecem 

feedback com outputs como:  níveis de empregabilidade dos diplomados, qualidade de formação 

dos mesmos, prémios obtidos, patentes registadas e publicações feitas, entre outros.  

O segundo sub-módulo de informação “Recursos” agrega o conjunto de meios disponíveis para 

concretizar os serviços estruturantes. Uma actuação eficiente por parte dos recursos contribuirá 

para levar a bom porto a missão organizacional. Transformando inputs como: pessoal, 

equipamentos, áreas brutas de utilização, dados orçamentais, é possível, por exemplo, quantificar 

outputs como racionalização da utilização de espaços para actividades lectivas ou qualificação do 

corpo docente e de investigação. 

O terceiro sub-módulo de informação “Relações externas” constitui a área onde é privilegiado o 

relacionamento entre as expectativas do mercado/clientes-alvo e a oferta. Associa inputs como: 

informações sobre instituições concorrentes, imposições governamentais, comportamento e 

motivações da clientela, dados orçamentais, dados económicos e dados demográficos. Como 

outputs sugerem-se: a abertura de novos cursos; atracção de novos públicos; internacionalização 

dos recursos humanos e parcerias com terceiros. 

O quarto sub-módulo de informação “Relações internas” agrega o conjunto de procedimentos e 

respectivas relações internas, as quais traduzem a capacidade organizativa das instituições. No 

caso de uma universidade, a desburocratização dos serviços, a redução dos despesas internas, a 

cultura organizacional, bem como o espírito de equipa, constituem inputs. Os outputs podem 

enumerar-se a partir das reclamações, do cumprimento de prazos ou o volume de atendimentos 

efectuados e bem sucedidos. 
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Figura 46 –  Modelo genérico de Sistema Aberto 

 
Fonte: adaptado de Idalberto Chiavenato, 1993 
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Anexo 5 - Universidade de Aveiro – breve caracterização  

5.1 - Missões genéricas da Universidade de Aveiro 
Os estatutos homologados pelo Despacho Normativo n.º 52/89 de 1 de Junho, apresentam no 

Artigo 4.º, em conformidade com a Lei n.º 108/88 de 24 de Setembro, não uma mas quatro 

missões para a Universidade de Aveiro - Formação, Investigação, Cooperação com a sociedade e 

Internacionalização: 

a) Formar humana, cultural, científica e técnicamente a sociedade; 

b) Realizar investigação fundamental e aplicada; 

c) Prestar serviços à comunidade, numa perspectiva de valorização recíproca, com especial 

atenção para a região em que se integra; 

d) Privilegiar o intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições congéneres, 

nacionais e estrangeiras; 

e) Contribuir, no seu âmbito de actividade, para a cooperação internacional e para a 

aproximação entre os povos, em especial com os países de expressão oficial portuguesa e 

os países europeus. 

 

Formação 
Segundo os estatutos da Universidade, ela possui autonomia para criar, adaptar ou suspender 

cursos conducentes a um grau superior académico. Há aproximadamente uma década (ano 

lectivo 1995/1996), a Universidade oferecia 33 cursos de formação inicial e 37 de pós-

graduação78, frequentados por cerca de 7200 alunos. Este valor evoluiu em cinco anos para mais 

de 11000 e em 2005/2006, para 12500 (um aumento de 73%, em 10 anos). Ainda na década de 

90 foi criada o ESTGA e integrado o ISCAA, logo seguido em 2000 da ESSUA. 

A Universidade foi pioneira na concepção de modelos de formação profissionalizantes, alternativos 

aos tradicionais modelos de formação superior. O programa educativo para o horizonte 2000 – 

2006 apontava já, claramente, a necessidade de, a Universidade, face às previsões da evolução 

demográfica, assumir uma “estratégia de diversificação e flexibilidade organizacionais, associadas 

a uma oferta múltipla de formações pós-secundárias integradas, compreendendo cursos de 

especialização técnológica (em parcerias com escolas secundárias e empresas), bacharelatos 

profissionalizantes, licenciaturas, formações pós-graduadas não conducentes a graus, mestrados 

e doutoramentos”79. Tal estratégia foi concretizada, no ano lectivo 2002/2003, quando iniciam, no 

âmbito do Programa Aveiro Norte, os primeiros 3 cursos de especialização tecnológica, a 

funcionar estrategicamente em escolas secundárias de concelhos do distrito. Ainda na década de 

2000, a Escola Superior Aveiro Norte entra em funcionamento, com a abertura de um curso de 

formação inicial.  

                                                      
78 Cursos que no ano lectivo em questão registavam pelo menos um matriculado 
79 Plano de desenvolvimento 2000 – 2006: o Programa Educativo, 2001 
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Actualmente (o ano lectivo 2006/2007) a Universidade, oferece mais de 200 cursos, repartidos por 

3 tipos de formações, cada uma direccionada para públicos com necessidades formativas 

diferenciadas (Quadro 16).  

A oferta maciça de cursos foi também acompanhada do lado da procura. O ensino universitário 

registou no ano lectivo 2006/2007, uma taxa de cobertura de 4,480 (significou que para cada vaga 

aberta existiram quatro intenções para a ocupar), uma taxa de colocação81 que rondou os 87% e 

uma taxa de efectivação de matrícula82 de 93%. O ensino politécnico registou resultados 

extremos. Por uma lado a ESTGA e a ESAN, cuja taxa de cobertura foi de 1,4 e de 1,8, a taxa de 

colocação rondou respectivamente 47% e 55% e ainda a taxa de efectivação de matrícula 

totalizou 83% e 68%. O ISCAA e a ESSUA, apresentaram resultados, que em alguns casos 

superaram os da Universidade, nomeadamente com taxas de cobertura de 4,65 e 9,5, taxas de 

colocação na ordem dos 100% e ainda em taxas de efectivação de matrícula de 89% e 83%, 

respectivamente.  

Estes indicadores foram escolhidos porque atravessam os diversos estados do processo de 

acesso, nomeadamente foram a capacidade de atracção da oferta (candidaturas), intenções de 

preferência da procura (colocações) e garantias de fixação e frequência da instituição (novas 

matrículas).  

 

Quadro 16 – Cursos activos, por tipo de formação, por escola, nos anos lectivos 1995/1996, 

2000/2001, 2005/2006 e 2006/2007 

 
Fonte: GaGI; 2007 

 

 Esta “reforma” organizacional teve como consequência imediata o crescimento anual do número 

de novos alunos e consequentemente a necessidade de dispôr de infra-estruturas e de serviços 

para apoiar a actividade lectiva (salas de aulas, bibliotecas, integração em todo o campus de rede 

                                                      
80 Candidatos / Numerus Clausus 
81 (Colocados/Numerus Clausus)*100 – 1ª Fase 
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wireless) e a actividade de investigação (laboratórios), bem como para garantir a qualidade de vida 

da sua comunidade (residências e refeitórios). O campus sofreu uma “operação estética” impar na 

sua história, a qual envolveu e ainda envolve profissionais de renome nacional e internacional na 

área da arquitectura. O reforma não está contudo concluída. Após a etapa de crescimento de 

oferta formativa, é actual preocupação dos orgãos máximos reforçar a garantia de qualidade 

pedagógica e científica desta última, nomeadamente através da avaliação do sucesso académico 

e do sucesso de empregabilidade dos diplomados. Na realidade, e à excepção de alguns estudos 

académicos, a eficiência dos diplomados da Universidade de Aveiro e das suas escolas 

politécnicas, nunca foi quantificada. É desconhecido o nível de satisfação do tecido produtivo, logo 

de escoamento dos graduados. Esta omissão dificulta a definição de uma estratégia institucional 

que melhor ajuste os conteúdos formativos às reais necessidades do mercado empregador. 

 

Investigação 
A Universidade tem, segundo o artigo 5.º, ponto 2, dos seus estatutos, a autonomia para criar 

unidades funcionais, centros, institutos e fundações. Tal autonomia permitiu que, na década de 90, 

as primeiras estruturas de suporte à actividade de investigação iniciassem as suas funções. Em 

1996, a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) classificou metade das 12 unidades de 

investigação então activas, com “Muito bom” e “Excelente”.  

O surgimento de novas intenções para a criação de mais unidades de investigação impôs contudo, 

por parte dos órgãos máximos da instituição, a necessidade de maior coordenação e supervisão 

não apenas a nível do desempenho científico mas também a nível da alocação de recursos 

materiais e humanos. Nesse sentido, foi, já em 2000, reestruturada organicamente a área de 

investigação científica através da criação do Instituto de Investigação (II), ao qual as unidades de 

investigação, deveriam submeter, para apreciação, as candidaturas de projectos e o balanço anual 

de resultados.  

O Despacho n.º 6487/2000 de 23 de Março clarifica as atribuições do primeiro, incumbindo-lhe, 

nomeadamente, o incentivo à criação de novas áreas científicas e a articulação entre o sistema de 

ensino e o sistema de pós-graduação, afim de renovar o ensino pós-graduado. As unidades de 

investigação constituem, segundo o mesmo despacho:” estruturas de investigação com objectivos 

científicos bem definidos (...)”, com modelos de gestão e autonomia próprios.  

Decorrida uma década, o balanço é marcadamente positivo: aumentou o número de unidades de 

investigação bem como a credibilização dos seus resultados no panorama científico nacional. As 

sucessivas avaliações, ocorridas entre 1996 e 2002, confirmam o melhoramento do desempenho 

e respectiva qualidade da actividade científica desenvolvida no campus, pela predominância de 

“muito bons” e “excelentes” (Quadro 17; Gráfico 19).  

 

 

                                                                                                                                                                 
82 (Novos matriculados / colocados)*100 – 1ª Fase 
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Quadro 17 – Avaliação das Unidades de Investigação da Universidade de Aveiro 

 

Fonte: GaGI ; 2007 

 

Gráfico 19 – % de Unidades de Investigação avaliadas com “Muito Bom” e “Excelente”, entre 1996 

e 2002 

 
Fonte: GaGI; 2007 

 

São actualmente consideradas área científicas fortes, onde ocorre uma nítida aposta em meios 

humanos, técnicos, logísticos e financeiros, as relacionados com as telecomunicações, a saúde, 

os materiais e o ambiente. 

Também os meios humanos envolvidos na actividade de investigação, quer docentes quer 

investigadores, evidenciam uma dinâmica de qualificação83, que transitou de 56,8% para 61,89%, 

em 5 anos (2001 a 2005) (Quadro 18; Gráfico 20). As bolsas de investigação concedidas a 

nacionais como a estrangeiros, pela Universidade, aumentaram em cerca de 90%, no período 

compreendido entre 2002 a 200584.  

 

 

                                                      
83 % de docentes doutorados, apenas relativo a recursos humanos da Universidade de Aveiro 
84 Fonte: Divisão de recursos humanos da Universidade de Aveiro e GaGI 
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Quadro 18 – Pessoal docente em exercício de funções na Universidade de Aveiro, por habilitação 

literária máxima, entre o ano civil 2001 e 2005 

 
Fonte: GaGI; 2007 

 

 

Gráfico 20 – % de docentes doutorados, entre 2001 e 2005 

 
Fonte: GaGI; 2007 

 

A disponibilização de infra-estruturas dedicadas à investigação, nomeadamente através do 

investimento canalizado ao nível da abertura de novos laboratórios, foi um facto determinante para 

que a actividade de investigação obtivesse mais e melhores resultados.  

Apesar destes valores e da evidente noção, por parte dos órgãos máximos da instituição, de que a 

investigação é uma área determinante para a afirmação da Universidade de Aveiro nacional e 

internacionalmente, o segmento estratégico é pouco claro relativamente à definição de 

prioridades, à afectação de recursos, a prazos e a alternativas. Numa época de contenção 

financeira esse facto torna-se determinante para avaliar desempenhos. É certo que as intenções 

existem, nomeadamente quando é reforçado, a médio prazo, o “(...) sobressair internacionalmente 
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em dois / três domínios de investigação e nacionalmente em quatro ou cinco...85”, mas tal 

estratégia denota uma carência de especificidades.  

 

Cooperação com a sociedade  
A “Cooperação com a sociedade” é mencionada no Artigo 4. º, alínea a), dos seus estatutos, como 

missão concretizada a partir de :“ (...) prestação de serviços à comunidade, numa perspectiva de 

valorização recíproca, com especial atenção para a região em que se integra.”   

Várias são as áreas de actuação, a partir das quais a Universidade traduz o seu envolvimento com 

a sociedade, a citar:  

Divulgação científica. Numa tentativa de aproximar a sociedade ao contexto da ciência, a 

universidade tem aberto as sua “portas”, em especial à faixas etárias mais jovens, através de 

iniciativas como:  

o Academia de Verão, a qual possibilita, aos estudantes do ensino secundário, um contacto 

directo com o ambiente académico,  

o Exposições, teatro, laboratórios didácticos e cinema.  

o Projectos pedagógicos como o Projecto Matemática, também conhecido por concurso 

“EQUAMAT”.  

o Semana Aberta da Ciência e da Tecnologia, a qual acolhe anualmente centenas de 

crianças e jovens, permitindo-lhes não apenas um contacto “in loco” com a produção 

científica mas permite ainda que participem também em experiências, transformando-os 

assim em agentes activos no processo de criação de conhecimento.  

Cooperação com o tecido empresarial. O envolvimento com a sociedade ocorre também ao 

nível da inserção profissional dos diplomados na vida activa. Nesse sentido foi recentemente 

criado (2003), o Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (Gesp), o qual constitui um 

interlocutor privilegiado entre as intenções do diplomado (procura) e as dos empregadores (oferta), 

através da divulgação de oportunidades de estágios profissionais / emprego actualizados bem 

como programas de apoio para estágios activos.  

A Feira de emprego, é outras das ocorrências anuais no sentido de divulgar programas de 

formação adaptados às necessidades do mercado de trabalho, bem como promover o contacto 

directo com os potenciais empregadores. Contam-se como participantes em sucessivas feiras, 

empresas conhecidas como Adecco, a Altran, Danone, Lactogal, Millennium bcp ou Siemens.  

A cooperação com o tecido empresarial também se traduziu pela abertura de CET’s (cursos de 

especialização tecnológicos), já mencionados no âmbito da missão formação. A fim de combater 

por um lado os elevados índices de abandono escolar registados nos concelhos da região de 

Aveiro, promover a escassa formação dos jovens e ainda tentar colmatar a deficiência em mão de 

obra especializada nas empresas locais, a Universidade, em parceria com organismos da 

administração local, indústrias, associação profissionais e escolas secundárias, decidiu 

                                                      
85 Nazaré, M.ª Helena, Exm.ª Reitora da Universidade de Aveiro, 2005 



 

 217

disponibilizar formações de carácter profissionalizantes. Iniciados em 2002/2003 com pouco mais 

de 50 formandos verifica em 2006/2007 um número de aderentes superior a 400. 

Promoção cultural. Como forma de valorizar e projectar a imagem da universidade, foi criada a 

Comissão editorial, responsável, nomeadamente, pela produção de obras escritas alusivas à 

história, ao património cultural e arquitectónico do campus, bem como a diverso material didáctico. 

A dinamização cultural ocorre também através de ocorrências teatrais, musicais ou 

cinematográficas.  

Projectos e Programas. O interesse da universidade em estabelecer uma ligação com o exterior 

não ocorre apenas ao nível da relação diplomado/empregador. Interessa-lhe, afim de projectar a 

sua imagem, assumir um papel proactivo, nomeadamente, contribuindo cientificamente em 

projectos e programas desenvolvidos em parceria com entidades nacionais e internacionais. 

Reconhece-se a importância desta abertura quando os acordos são assinados com instituição de 

renome internacional como a Carnegie Mellow University (2006) ou com empresas nacionais, com 

uma posição de destaque na economia nacional, como a Portugal Telecom ou a Siemens. 

Unidades de Interface. Estruturas criadas para facilitar o contacto institucional entre a 

Universidade e o exterior, em sectores bem definidos, podem listar-se algumas das unidades de 

interface:  

Fundação João Jacinto Magalhães. Promove, a divulgação de conhecimento científico, 

tecnológico e cultural que envolve directamente a  Universidade.  

GrupUnave. Estabelece uma ligação institucional entre a academia e o tecido empresarial, 

nomeadamente através da actuação do GAPI-grupUNAVE, responsável pela divulgação em 

matéria de propriedade industrial , e o apoio na disseminação de outras áreas de conhecimento, 

nomeadamente como o turismo (Grupo de Investigação da área do Turismo da Universidade de 

Aveiro) e o empreendorismo (Incubadora de empresas). 

Instituto do Ambiente e Desenvolvimento (IDAD). Desenvolve trabalhos em colaboração com 

organismos públicos e privados em domínios do conhecimento como o ambiente, a gestão de 

recursos naturais, o desenvolvimento sócio-económico e ainda o ordenamento do território. 

Laboratório Central de Análise. Presta serviços com importante componente tecnológica à 

Universidade de Aveiro e à comunidade envolvente em áreas como análise química, análise de 

estruturas e a determinação da composição isotópica. 
Unidade de Transferência de Tecnologia  da Universidade de Aveiro. Assume o papel de 

mediadora entre terceiros e a transferência de tecnologia e de conhecimento gerados na 

Universidade de Aveiro. Na dependência directa da Reitoria, esta unidade promove a: 

 Prospecção, gestão e negociação das tecnologias; 

 Avaliação e valorização das tecnologias; 

 Protecção da propriedade intelectual; 

 Comercialização das tecnologias. 

 

Internacionalização 
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A internacionalização não é uma missão da universidade. Contudo, e dado o actual contexto de 

globalização e de competitividade, ela constitui uma área de sustentação à formação, à 

investigação e à cooperação, justificando assim a relevância que neste trabalho lhe é dado. Este 

pilar estratégico é considerado um “(...) meio de desenvolvimento de novas áreas do 

conhecimento (...) em resultado de uma aprendizagem transcultural, de uma comparação e troca 

de boas práticas e, em alguns casos, de um aumento de massa crítica”86. Os estatutos da 

Universidade colocam este vector estratégico ao mesmo nível das missões: “O intercâmbio 

cultural, científico e técnico com instituições congéneres, nacionais e estrangeiras87” e ainda “(...) a 

contribuição, no seu âmbito de actividade, para a cooperação internacional e para a aproximação 

entre os povos, em especial com os países de expressão oficial portuguesa e os países 

europeus.” A Universidade de Aveiro considera ser esta uma área de actuação importante para a 

consolidação da sua imagem no exterior. Nesse sentido, apostou, desde a década de 90, na 

formalização de acordos institucionais com outras universidades europeias e mais recentemente 

com universidades exteriores ao círculo de Bolonha (participação em projectos para a formação de 

adultos, envolvimento em programas-quadro de I&D da União Europeia, integração de recursos 

humanos em diversas redes internacionais de conhecimento). Este esforço intensificou o número 

de experiências de mobilidade, quer pela recepção de estudantes e de docentes estrangeiros88 e 

estrangeiros de mobilidade89 (241 alunos em 1995/1996 evoluiu para 745 alunos em 2005/2006) 

quer pelo envio de estudantes e docentes da Universidade para instituições de ensino superior 

estrangeiras suas parceiras (evolução de 902 em 2001 para 1058 em 2005) (Quadro 19, Gráfico 

21).  

 

Quadro 19 – Presença estrangeira na Universidade de Aveiro, desde o ano lectivo 1995/1996 

 
Fonte: GaGI ; 2007 

 

 

                                                      
86 Parecer n.º 11/2002 – Regulação e avaliação do ensino transnacional do Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior 
87 Artigo 4.º , ponto 1, alínea d) 
88 Aluno com nacionalidade não portuguesa, cuja Universidade de Aveiro é a instituição de ensino superior mãe  
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Gráfico 21 – Presença estrangeira na Universidade de Aveiro, desde o ano lectivo 1995/1996 

 
Fonte: GaGI; 2007 

 

Apesar desta evolução ser relevante em termos absolutos, a caracterização da internacionalização  

altera o seu significado se for considerado que em 10 anos, a frequência de estrangeiros na UA 

apenas aumentou em 2,5%, o que representa no ano lectivo 2006/2007 apenas 5,9% da totalidade 

da academia (Gráfico 22). 

 

Gráfico 22 – Presença estrangeira na Universidade de Aveiro, desde o ano lectivo 1995/1996 

 
Fonte: GaGI; 2007 

                                                                                                                                                                 
89 Aluno com nacionalidade não portuguesa vindos ao abrigo de programas de mobilidade estudantil como o programa Erasmus, Campus 
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5.2 - Estrutura orgânica da Universidade de Aveiro 
O governo da Universidade de Aveiro é caracterizado por: 

o uma gestão macro, de topo, ao cargo de órgãos como: a Assembleia da Universidade, o 

Reitor, o Senado Universitário, o Conselho da Universidade e ainda o Conselho Administrativo; 

o uma gestão micro, departamental, a qual presta contas à gestão de topo, e é efectuada 

conjuntamente pelo Plenário, pela Assembleia de representantes, pelo Conselho Directivo e 

ainda pelo Conselho Pedagógico-científico. 

A  Universidade de Aveiro (considerando apenas a instituição de ensino universitário), organiza-se 

segundo um modelo matricial, composto, de momento, por 14 unidades orgânicas activas (12 

departamentos e 2 secções autónomas), às quais, segundo o artigo 28.º dos estatutos90 da 

Universidade, é conferida autonomia científica, pedagógica, administrativa e financeira.  

Os cursos organizam-se segundo uma lógica interdepartamental. Os planos curriculares são 

constituídos por unidades curriculares transversais a áreas científicas diversificadas. São 

leccionadas por docentes que respondem, por sua vez, a várias disciplinas ou formações, em 

simultâneo, bem como ao carácter científico e de investigação da respectiva unidade orgânica. 

 

 

 

                                                                                                                                                                 
Europae e European Consortium of Innovative Universities. 
90 Despacho Normativo n.º 52/89 de 1 de Junho  
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Anexo 6 - Fichas sínteses 
Relações de causa-efeito entre a Estratégia “Âncora” e as sub-estratégias 

 

Quadro 20 – Relações de causa-efeito entre E1 e E2 
Código E1 

Estratégia As formações são de elevado nível científico e pedagógico 

Perspectiva Do cliente 

Tema estratégico Assegurar a excelência 

Processo de negócio Maximizar a satisfação do cliente 

Relação causa-efeito E1 Output - E12 input C
ar

ac
te

riz
aç

ão
 

Medidas propostas Formar doutores em áreas científicas e pedagógicas que se têm vindo a impor na comunidade 

científica nacional e internacional. 

   

Cenário A satisfação do cliente (doutorando) será maximizada pela presença de orientadores 

cientificamente qualificados, pela disponibilidade de recursos logísticos e financeiros 

privilegiados para o desenvolvimento dos trabalhos e ainda pela garantia do reconhecimento 

dos trabalhos em círculos científicos de referência  

Sub-estratégias Qualificar o corpo docente 

  Qualificar a plataforma logística e financeira de apoio à investigação 

  Credibilizar nacional e internacionalmente o trabalho de investigação 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 Diagrama de 

actividade 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 21 – Relações de causa-efeito entre E3 e E12 

Código E3 

Estratégia Os alunos têm todos as mesmas oportunidades para estudar na UA 

Perspectiva Do cliente 

Tema estratégico Assegurar a excelência 

Processo de negócio Maximizar a satisfação do cliente 

Relação causa-efeito E3 Output - E12 input 

Medidas propostas Apoiar diferenciadamente os estudantes carenciados 

 Alargar os mecanismos de apoio contemplados no Fundo social 

C
ar

ac
te

riz
aç

ão
 

 Aplicar modelos de apoio baseados no mérito evidenciado, enquadrados pela Acção Social 

Escolar 

   

Cenário A satisfação do cliente (alunos carenciados) será maximizada se lhe for dado meios para 

permanecer na instituição. A permanência para estes clientes inclui liquidação de propinas, 

garantia de alojamento e em casos extremos de alimentação. Esse apoio deverá variar em 

conformidade com as categorias de carências a avaliar pelos Serviços de Acção Social da 

Universidade de Aveiro.  

 Aos clientes carenciados que evidenciem anualmente um aproveitamento global integral e com 

classificação superior a bom (igual ou superior a 15, numa escala de 1 a 20), a UA deve 

valorizar o esforço destes clientes, atribuindo um prémio que poderá ter um caracter pecuniário 

ou, caso o cliente assim o prefira, traduzido na oferta de material de apoio à actividade lectiva 

(portátil, livros, software, entre outros).   

Sub-estratégias Atribuir bolsas de acção social aos clientes carenciados 

  

Assegurar a liquidação de propinas e acesso gratuito a alojamento e alimentação, segundo 

amplitude de carência 

 Premiar clientes carenciados com alto desempenho 

 Atribuir prémios de natureza pecuniária 

  Atribuir material de apoio à actividade lectiva 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 

Diagrama de 

actividade 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 



 

 223

Quadro 22 – Relações de causa-efeito entre E2 e E12 
Código E2 

Estratégia As condições de estudo são as melhores 

Perspectiva Do cliente 

Tema estratégico Assegurar a excelência 

Processo de negócio Maximizar a satisfação do cliente 

Relação causa-efeito E2 Output - E12 input 

Medidas propostas Alargamento dos mesmos moldes especiais para as disciplinas de Cálculo III, 

Electromagnetismo e Sistemas Digitais 

 Institucionalização de uma semana de acolhimento aos novos alunos 

C
ar

ac
te

riz
aç

ão
 

 Medidas de uso das TIC's no apoio à aprendizagem como forma de complementar a melhoria 

do sucesso académico 

   

Cenário A satisfação do cliente (alunos e novos alunos) será maximizada se as condições de estudo 

forem as melhores. O levantamento de disciplinas com maior número de reprovação deve ser 

efectuado no sentido de lhes serem aplicadas metodologias alternativas e consequentemente 

ajustadas aos clientes que lhes estão afectas. A aposta em aulas de apoio leccionadas em 

horário extra-aula implica disponibilidade de espaços, adequação de horários, disponibilidade 

de recursos humanos e ainda preparação pedagógica adequada do corpo docente.  

 A excelência das condições de estudos passa também pelo acesso à informação. A 

Universidade deve assegurar à comunidade académica o acesso generalizado da Internet, 

garantir a criação de contas de e-mail e ainda criar condições para que cada cliente possa 

usufruir de um computador como instrumento de trabalho quer na sala de aula quer ainda em 

ambiente de estudo. 

 A Universidade de Aveiro deve promover acções para integrar clientes com necessidades 

especiais, nomeadamente: novos alunos, estrangeiros e ainda deficientes. Esta integração 

deve ser feita a partir da figura de "tutor", o qual deverá acompanhar este clientes ao longo do 

seu percurso académico e segundo a amplitude de necessidades. Nesse sentido, a UA deverá 

dispor de recursos humanos qualificados. 

Sub-estratégias Aumentar o sucesso escolar 

  Disponibilizar aulas de apoio a disciplinas críticas 

 Gerir espaços e horários 

 Qualificar pedagogicamente o corpo docente 

 Combater a info-exclusão 

 Generalizar o acesso às TIC's 

 Assegurar cobertura total de postos de trabalho informatizados em espaços dedicados a aulas 

 

Assegurar cobertura total de postos de trabalho informatizados em espaços dedicados ao 

estudo 

 Criar contas de e-mail para cada aluno 

 Incentivar a permanência no curso 

 Apostar na figura de "tutor" para grupos com necessidades específicas 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 

 Qualificar o corpo docente 
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Quadro 22 – Relações de causa-efeito entre E2 e E12 (continuação) 
D

es
en

vo
lv

im
en

to
 

Diagrama de 

actividade 
 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 23 – Relações de causa-efeito entre E13 e E12 
Código E13 

Estratégia O ambiente do campus é melhorado 

Perspectiva Do cliente 

Tema estratégico Projectar regional, nacional e internacionalmente a Universidade 

Processo de negócio Maximizar a satisfação do cliente 

Relação causa-efeito E13 Output - E12 input 

Medidas propostas Construção do Complexo Residencial na Agra do Crasto 

 Aquisição da Residência dos Oficiais em Águeda e sua transformação em residência 

universitária 

 Consolidação da oferta social na ESTGA 

 Criação de espaços informais para actividade desportiva 

 Ampliação dos espaços de acção social na ESAN 

C
ar

ac
te

riz
aç

ão
 

 Solucionar a insuficiência de estacionamento e de sinalética enquadrando-os no contexto 

arquitectónico do campus 

   

Cenário A satisfação do cliente frequentador da instituição passa também pela conservação 

arquitectónica, pela limpeza e arranjos de espaços não construídos (com atenção particular 

para clientes deficientes), pela gestão de espaço para estacionamento e para circulação 

(estado do pavimento e presença de sinalética), pelo acesso a meios de transportes 

alternativos (velocípedes e transportes públicos) para circulação interna e respectiva criação de 

percursos dedicados.  

 Os clientes da UA praticantes de actividades desportivas e de lazer devem poder faze-lo nas 

melhores das condições pelo que, e para além da manutenção dos já existentes, novos 

espaço, devidamente equipados, devem ser criados. 

 As escolas politécnicas devem, à semelhança do Campus de Santiago usufruir da mesma 

qualidade de espaços, afim de dignificar a frequência dos seus clientes, nomeadamente ao 

nível de espaços para funcionamento de serviços de acção social (residências e refeitórios). 

Sub-estratégias Manter o equilíbrio urbanístico do campus 

  Assegurar a limpeza e arranjos de espaços não construídos 

 Assegurar a adequada gestão dos espaços de circulação automóvel 

 Criar alternativas ecológicas de deslocação para o peão 

 Colmatar a insuficiência de infra-estruturas 

 Aumentar o número de residências e de refeitórios nas escolas politécnicas 

  Adquirir novos espaços de apoio a actividades extra-curriculares 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 

Diagrama de 

actividade 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 24 – Relações de causa-efeito entre E19 e E12 
Código E19 

Estratégia 

As parcerias estabelecidas com terceiros impulsionam a empregabilidade dos finalistas 

da UA 

Perspectiva Interna 

Tema estratégico Processos de gestão de clientes 

Processo de negócio Maximizar a satisfação do cliente 

Relação causa-efeito E19 Output - E12 input 

Medidas propostas Parceria com a Associação dos antigos alunos da UA - monitorização da aceitação pelo 

mercado de trabalho dos finalistas 

C
ar

ac
te

riz
aç

ão
 

 Promoção da empregabilidade - Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais 

   

Cenário A satisfação do cliente (finalista) será maximizada caso a Universidade lhe facilite o contacto 

com o mercado empregador. Trata-se de criar uma primeira oportunidade de emprego, o que 

se pode revelar decisivo para o arranque de uma carreira profissional.  A promoção de 

empregabilidade deve passar pela divulgação cerrada das qualificações dos finalistas junto das 

empresas, sensibilizando-as acerca das mais valias que podem advir de possíveis 

contratações para a melhoria da produtividade. O feedback sobre a prestação de desempenho 

dos finalistas estagiários deve também ser "exigida" aos empregadores afim de avaliar a 

qualidade das formações e a sua adequação às necessidades do meio. 

 As parcerias entre a UA e as empresas ou outras entidades empregadoras públicas ou 

privadas devem ser reforçadas. 

 Deve ser criado uma parceria entre associações quer profissionais quer de carácter académico, 

departamentos e Serviços Académicos e Administrativos da Universidade de Aveiro, afim de 

criar uma "cultura" de identidade institucional junto dos clientes, quer ao longo do seu percurso 

enquanto aluno, quer enquanto profissional. Pretende a Universidade criar a figura de 

"acompanhante" responsável pelo fortalecimento de laços entre o cliente e a instituição, para, 

num horizonte temporal a médio e longo prazo, garantir a actualização de informação acerca 

do percurso profissional dos clientes, logo da sua aceitação pelo mercado de trabalho. Estas 

acções devem garantir a presença de recursos humanos qualificados  

Sub-estratégias Facilitar o acesso à primeira experiência profissional 

  Reforçar as parcerias com o tecido empregador 

 Identificar potenciais nichos empregadores 

 Promover campanhas de sensibilização e de actualização junto dos empregadores 

 Criar uma cultura de identidade institucional 

 Re-estruturar a orgânica da Universidade 

 Criar a figura de "acompanhante" 

 Qualificar os Recursos Humanos 

 Criar uma plataforma de recolha, armazenamento e tratamento de informação 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 

  Personalizar o envio de informação actualizada sobre empregabilidade 
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D
es

en
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lv
im

en
to

 
Diagrama de 

actividade 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 25 – Relações de causa-efeito entre E5 e E12 
Código E5 

Estratégia 

 A "formação profissionalizante, pós-secundária" é um modelo de formação 
profissionalizante 

Perspectiva Do cliente 

Tema estratégico Antecipar o futuro 

Processo de negócio Maximizar a satisfação do cliente 

Relação causa-efeito E12 Output - E5 input 

Medidas propostas Inserção imediata no mercado de trabalho 

C
ar

ac
te

riz
aç

ão
 

 Acesso a 1º s ciclos de formação 

   

Cenário A satisfação do cliente (alunos do ensino secundário) será maximizada caso o modelo de 

formação profissionalizante lhe dê qualificações para uma inserção imediata no mercado de 

trabalho. Os Cursos de Especialização Tecnológicos (CET) foram criados nesse sentido e 

também para combater quer o abandono escolar precoce, quer para incentivar “clientes”, cujo 

percurso formativo ainda não se encontra consolidado, a obter uma especialização. A 

credibilidade destes CET's passa pela proximidade do formando à realidade laboral. A UA deve 

continuar a responder a este critério para que a procura de profissionais especializados pelos 

CET's venham a aumentar por parte das empresas. 

 A UA deve criar condições para que os formandos frequentem um conjunto de disciplinas no 

campus, disciplinas essas coincidentes com as que, caso venham a frequentar um curso de 1º 

Ciclo, terão possíveis equivalências. Trata-se de uma forma de promover a ligação prévia à 

instituição mãe. Essa acção implica por parte da UA, assegurar transporte, bem como adaptar 

espaços, caso o carácter prático das disciplinas assim o exija. 

 Para clientes que tenham concluído CET's e não tenham ingressado em cursos de 1º Ciclo, a 

UA deve promover temporariamente cursos de "reciclagem" para estes últimos. Trata-se de 

uma forma de manter contacto com estes “clientes” e por outro conhecer o seu percurso 

profissional após obtenção de diploma 

Sub-estratégias Assegurar a inserção imediata dos clientes no mercado de trabalho 

  Dispôr de recursos humanos ajustados ao contexto empresarial 

 Assegurar aplicação prática imediata das matérias 

 Intercalar estágios com parte curricular 

 Promover a continuidade do percurso formativo 

 Leccionar disciplinas com possível equivalência a cursos do 1º Ciclo, na UA   

 Garantir transporte 

 Adaptar espaços 

 Oferecer cursos de "reciclagem"  

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 

  
Formações dadas na UA 
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D
es
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im

en
to

 
Diagrama de 

actividade 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 26 – Relações de causa-efeito entre E6 e E12 
Código E6 

Estratégia A oferta é flexível e diversificada 

Perspectiva Do cliente 

Tema estratégico Antecipar o futuro 

Processo de negócio Maximizar a satisfação do cliente 

Relação causa-efeito E12 Output - E6 input 

Medidas propostas Manter uma oferta de formação avançada pós 1º ciclo, que não confira necessariamente 

grau, relevante para o mercado de trabalho 

 Construir ofertas adequadas às necessidades de qualificação da população activa, logo dos 

diplomados 

C
ar

ac
te

riz
aç

ão
 

 Incentivo directo à mobilidade de estudantes entre ciclos 

   

Cenário A satisfação do cliente (diplomado 1º Ciclo) será maximizada caso a Universidade ajuste o 

conteúdo formativo dos Cursos de Formação Especializados (CFE) às reais necessidades das 

entidades empregadoras. Nesse sentido, deve ser reforçada a componente prática dos 

currículos, nomeadamente pela composição do corpo docente (integração de colaboradores) e 

ainda pela exposição "in-loco" de casos práticos, conferindo mais valias aos conteúdos 

formativos. Como forma de sensibilizar e informar as entidades empregadoras acerca das 

modalidades formativas oferecidas pela UA (CFE, disciplinas isoladas), modalidades essas 

alternativas às usuais acções de formação deve-se garantir o ajuste dos currículos às 

solicitações do meio através do reforço de contactos.  

 Os potenciais frequentadores de formações avançadas pós 1º Ciclo da UA devem ter a 

flexibilidade total ou parcial de presencialmente assistir às aulas. Este facto pode estar 

condicionado pela rigidez do horário laboral. Nesse sentido a UA deve contemplar a 

possibilidade de leccionar cursos em horário pós-laboral ou apostar num modelo alternativo de 

acesso e transmissão de conhecimento, não presencial. Tais acções implicam dispor de uma 

plataforma e-learning eficiente e também de um corpo docente qualificado pedagogicamente. 

 Aos diplomados de cursos do 1º Ciclo da UA devem ser criadas condições privilegiadas para 

ingresso no 2º Ciclo 

Sub-estratégias Ajustar os conteúdos formativos segundo as necessidades do mercado de trabalho 

  Integrar colaboradores no corpo docente 

 Reforçar a componente prática dos currículos através de aulas "de campo" 

 Assegurar condições logísticas e financeiras 

 

Divulgar a oferta de CFE junto das empresas, enquanto modalidade de formação alternativa e 

de "reciclagem"  

 Ajustar os currículos às necessidades das empresas 

 Flexibilizar o acesso ao conhecimento 

 Reforçar a componente de e-learning 

 Assegurar a eficiência da plataforma de comunicação 

 Aplicar novas metodologias pedagógicas 

 Qualificar o corpo docente 

 Leccionar cursos em horários compatíveis com a disponibilidade dos clientes 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 

  Facilitar o ingresso ao 2º Ciclo para diplomados de 1º Ciclo da UA 
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Quadro 26 – Relações de causa-efeito entre E6 e E12 (continuação) 
D

es
en

vo
lv

im
en

to
 

Diagrama de 

actividade 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 27 – Relações de causa-efeito entre E7 e E12 
Código E7 

Estratégia 

As formações respondem às necessidades de qualificação e "reciclagem" da população 

activa 

Perspectiva Do cliente 

Tema estratégico Cooperar com o meio 

Processo de negócio Maximizar a satisfação do cliente 

Relação causa-efeito E12 Output - E7 input 

Medidas propostas Oferecer cursos de diversa índole, não conducente a grau, indutora de "reciclagem" 

formativa (formação ao longo da vida) 

C
ar

ac
te

riz
aç

ão
 

 Criar instrumentos, nomeadamente disciplinas isoladas, com especificidade requerida na área 

da criação dos cursos acima mencionados 

 

  

Cenário  

A satisfação do cliente (população activa) será maximizada pelo acesso facilitado a 

modalidades de formação alternativas (especializações ou disciplinas isoladas), adequados à 

disponibilidade do cliente (presencial ou não presencial), potenciadores de adesão a formações 

avançadas (equivalência a disciplinas integradas em currículo de cursos do 1º ciclo) e ainda 

ajustados às necessidades das empresas. 

 

Sub-estratégias 
Ajustar os conteúdos formativos segundo as necessidades do mercado de trabalho 

  
Integrar colaboradores no corpo docente 

 
Privilegiar a formação de clientes afectos a empresas com acordos firmados com a UA 

 
Adaptar os programas formativos às necessidades das empresas 

 
Assegurar o reconhecimento da qualidade formativa através organismos credenciados  

 
Flexibilizar o acesso ao conhecimento 

 
Reforçar a componente de e-learning 

 
Assegurar a eficiência da plataforma de comunicação 

 
Aplicar novas metodologias pedagógicas 

 
Qualificar o corpo docente 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 

 
Leccionar formações em horários compatíveis com a disponibilidade dos clientes 
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Quadro 27 – Relações de causa-efeito entre E7 e E12 (continuação) 

 

D
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Diagrama de 

actividade 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Anexo 7 - Indicadores estratégicos: fórmulas 
 
Anexo 7.1 
Sub-estratégia 1- Oferecer formações atractivas 
 

1 -  Indicador: Taxa de candidatura, de 1ª opção, ao curso (%) 
Expressão utilizada no cálculo:    

 

txCop1i(X) =                              * 100 

 

Em que: 

txCop1i(X) = Taxa de candidatura, de 1ª opção, ao curso i, no ano lectivo x 

Cop1i(X) = Total de candidaturas de 1ª opção, ao curso i, no ano lectivo x 

Ci(X) = Total de candidaturas ao curso i, no ano lectivo x 

 

 

 

2 -  Indicador: Índice de atractibilidade do curso 

Expressão utilizada no cálculo:  

 

Ai(X) = 

 

Em que: 

Ai(X) = Atractibilidade do curso i, no ano lectivo x 

ci(X) = Total de candidatos, ao curso i, no ano lectivo x 

Ctn(X) = Total de candidaturas, ao tipo de ensino n, no ano lectivo x 

 

 

3 - Indicador: Índice de atractibilidade efectiva do curso  

Expressão utilizada no cálculo:  

 

Aefi(X) = 

 

Em que: 

Aefi(X) = Atractibilidade efectiva do curso i, no ano lectivo x 

cop1i(X) = Total de candidatos de 1ª Opção, ao curso i, no ano lectivo x 

Cop1tn(X) = Total de candidaturas de 1ª Opção, ao tipo de ensino n, no ano lectivo x 

 

 

Cop1 i(x) 

Ci(x) 
(Eq. 1.) 

c i(x) 

Ctn(x) 
(Eq. 2.) 

cop1 i(x) 

Cop1ptn(x)
(Eq. 3.) 
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4 - Indicador: Taxa ponderada de candidatos de 1ª opção de preferência (%) 
Expressão utilizada no cálculo:  

 

 txpcop1i(X) =                                               * 100 

 

 

 

Quando P1 = 50; P2 = 30; P3 = 10; P4 = 5; P5 = 3; P6 =1 

 

Em que: 

txpcop1i(X) = Taxa ponderada de candidatos de 1ª opção, no curso i, no ano lectivo x 

cop1i(x) = Total de candidatos de 1ª opção, ao curso i, no ano lectivo x 

copa i(X) = Total de candidatos, em cada opção, ao curso i, no ano lectivo x 

Pa = Peso atribuído a cada candidato segundo a respectiva opção de preferência 

 

 
 
5 -  Indicador: Índice de atractibilidade ponderada do curso 

Expressão utilizada no cálculo:  

 

 Api(X) =                                                 

 

 

 

Quando P1 = 50; P2 = 30; P3 = 10; P4 = 5; P5 = 3; P6 =1 

 

Em que: 

 Api(X) = Atractibilidade ponderada do curso i, no ano lectivo x 

copa i(X) = Total de candidatos, em cada opção, ao curso i, no ano lectivo x 

(Copa) tn(X) = Total de candidaturas, em cada opção, ao tipo de ensino n, no ano 

lectivo x 

Pa = Peso atribuído a cada candidato segundo a respectiva opção de preferência 

 

 

 6 - Indicador: Índice de cobertura dos Numerus Clausus  
Expressão utilizada no cálculo:  

 

              CobNCi(X) =                           

 

(cop1*P1) i(x)

      6 

Σ (copa * Pa) i(x) 

           a =1 

(Eq. 4.) 

c i(x) 

NC i(x)

(Eq. 6.) 

(copa*Pa) i(x) 

 (Copa * Pa) tn(x) 

(Eq. 5.) 

  6 

 Σ
   a =1
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Em que: 

 CobNCi(X) = Índice de cobertura dos Numerus Clausus, do curso i, no ano lectivo x 

ci(x) = Total de candidatos, ao curso i, no ano lectivo x 

NC i(X) = Numerus Clausus, ao curso i, no ano lectivo x 

 

 

7 - Indicador: Índice de cobertura dos Numerus Clausus por candidatos de 1ª Opção 
Expressão utilizada no cálculo:  

 

 CobNCcop1i(X)   =                          

 

Em que: 

CobNCcop1i(X)  = Índice de cobertura dos Numerus Clausus, por candidatos de 1ª 

opção, do curso i, no ano lectivo x 

cop1 i(x) = Total de candidatos de 1ª opção de preferência, ao curso i, no ano 

lectivo x 

NC i(X) = Numerus Clausus, ao curso i, no ano lectivo x 

 

cop1 i(x) 

NC i(x)

(Eq. 7.) 
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Anexo 7.2 
Sub-estratégia 2 - Assegurar a excelência da procura 
 

1 - Indicador: Taxa de candidatos com nota de candidatura > 14 (%) 
Expressão utilizada no cálculo:  

 

 

txcNoC14 i(X) =                                               * 100 

 

Em que: 

txcNoC14 i(X) = Taxa de candidatos com nota de candidatura >= 14, no curso i, no 

ano lectivo x 

cNoCi(x) = Total de candidatos com nota de candidatura >= 14, ao curso i, no ano 

lectivo x 

c i(X) = Total de candidatos, ao curso i, no ano lectivo x 

 

2 - Indicador: Taxa de candidatos com nota de candidatura > 17 (%) 
Expressão utilizada no cálculo:  

 

 

txcNoC17 i(X) =                                               * 100 

 

Em que: 

txcNoC17 i(X) = Taxa de candidatos com nota de candidatura >= 17, no curso i, no 

ano lectivo x 

cNoCi(x) = Total de candidatos por nota de candidatura, ao curso i, no ano lectivo x 

c i(X) = Total de candidatos, ao curso i, no ano lectivo x 

 

 

3 - Indicador: Índice de ocupação de Numerus Clausus por colocados com nota de 
candidatura > 14 

Expressão utilizada no cálculo:  

 

 

OcNCclNoC14 i(X) =                                         

 

Em que: 

OcNCclNoC14 i(X)  = Índice de ocupação de Numerus Clausus por colocados com 

nota de candidatura > 14, no curso i, no ano lectivo x 

       20 

Σ (cNoC) i(x) 

           NoC=14 

ci(x) 
(Eq. 8.) 

       20 

Σ (cNoC) i(x) 

           NoC=17 

ci(x) 
(Eq. 9.) 

     20 

 Σ   (clNoC) i(x) 

         NoC=14 

NC i(x) 
(Eq. 10.)
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clNoC i(x) = Total de colocados, por nota de candidatura, ao curso i, no ano lectivo x 

NC i(X) = Numerus Clausus, ao curso i, no ano lectivo x 

 

 

4 – Indicador: Índice de ocupação de Numerus Clausus por colocados com nota de 
candidatura >=17 

Expressão utilizada no cálculo:  

 

 

OcNCclNoC17 i(X) =                                             

 

Em que: 

OcNCclNoC17 i(X) = Índice de ocupação de Numerus Clausus por colocados com 

nota de candidatura > 17, no curso i, no ano lectivo x 

clNoC i(x) = Total de colocados por nota de candidatura, ao curso i, no ano lectivo x 

NC i(X) = Numerus Clausus, ao curso i, no ano lectivo x 

 

5 - Indicador: Taxa de colocados com nota de candidatura >=14 (%) 
Expressão utilizada no cálculo: 

 

 

txclNoC14 i(X) =                                               * 100 

 

Em que: 

txclNoC14 i(X) = Taxa de colocados com nota de candidatura > 14, no curso i, no 

ano lectivo x 

clNoCi(x) = Total de colocados, por nota de candidatura, ao curso i, no ano lectivo x 

cl i(X) = Total de colocados, ao curso i, no ano lectivo x 

 

 

6 - Indicador: Taxa de colocados com nota de candidatura >=17 (%) 
Expressão utilizada no cálculo: 

 

 

 

 txclNoC17 i(X) =                                               * 100 

 

 

Em que: 

       20 

Σ (clNoC) i(x) 

           NoC=17 

NC i(x) 
(Eq. 11.)

cli(x) 
(Eq. 12.)

       20 

Σ (clNoC) i(x) 

           NoC=14 

cli(x) 
(Eq. 13.)

       20 

Σ (clNoC) i(x) 

           NoC=17 
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txclNoC17 i(X) = Taxa de colocados com nota de candidatura > 17, no curso i, no 

ano lectivo x 

clNoCi(x) = Total de colocados, por nota de candidatura, ao curso i, no ano lectivo x 

cl i(X) = Total de colocados, ao curso i, no ano lectivo x 
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Anexo 7.3 

Sub-estratégia 3 - Efectivar o vínculo ao curso 

 

1 -  Indicador: Taxa de efectivação da matrícula (%) 
Expressão utilizada no cálculo:  

 

txEfMi(X) =                                * 100 

 

Em que: 

txEfMi(X) = Taxa de efectivação da matrícula, ao curso i, no ano lectivo x 

nmt i(x) = Total de novos matriculados, ao curso i, no ano lectivo x 

cli(X) = Total de colocados, ao curso i, no ano lectivo x 

 

 

2 - Indicador: Taxa de efectivação da matrícula para colocados de 1ª, 2ª 3ª opção de 
preferência (%) 

Expressão utilizada no cálculo:  

 

 

 txEfMclop123i(X) =                                              * 100                                                 

 

 

Em que: 

txEfMclop123i(X) = Taxa de efectivação da matrícula para colocados de 1ª, 2ª 3ª opção 

de preferência, ao curso i, no ano lectivo x 

nmtop a i(x) = Total de novos matriculados, na opção a, ao curso i, no ano lectivo x 

clopa i(x) = Total de colocados, na opção a, ao curso i, no ano lectivo x 

 

 

3 - Indicador: Índice de ocupação de colocados de 1ª, 2ª 3ª opção de preferência 

Expressão utilizada no cálculo:  

 

 

 

 Occlop123i(X) =                                                

 

 

Em que: 

nmt i(x) 

cli(x) 
(Eq. 14.)

(nmtop a) i(x)  

 (clopa) i(x) 

(Eq. 15.)

  3 

 Σ
   a =1

NC i(x) 
(Eq. 16.)

     3 

Σ (clopa) i(x) 

         a=1 
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Occlop123i(X) = Índice de ocupação de colocados de 1ª, 2ª 3ª opção de preferência, 

no curso i, no ano lectivo x 

clopa i(x) = Total de colocados, na opção a, no curso i, no ano lectivo x 

NC i(X) = Numerus Clausus, no curso i, no ano lectivo x 

 

 

4 – Indicador: Taxa de fixação dos novos matriculados (%) 
Expressão utilizada no cálculo:  

 

 

                   txfxnmti(X) =                                   * 100 

 

 

Em que: 

txfxnmti(X) = Taxa de fixação de novos matriculados, ao curso i, no ano lectivo x 

mtpi(x, x-1) = Total de matriculados permanentes, ao curso i, no ano lectivo x, com 1ª 

matrícula no ano lectivo x-1 

nmi(x-1) = Total de novos matriculados, ao curso i, no ano lectivo x-1 

 

 

5 - Indicador: Taxa de fixação dos novos matriculados, 1ª, 2ª, 3ª opção (%) 
Expressão utilizada no cálculo:  

 

 

          txfnmtop 123i(X) =                                          * 100 

 

Em que: 

txfnmtop123i(X)  = Taxa de fixação dos novos matriculados, 1ª, 2ª, 3ª opção, ao curso i, 

no ano lectivo x 

mtpopai(x+1) = Total de matriculados permanentes, por opção de preferência, ao 

curso i, no ano lectivo x, com 1ª matrícula no ano lectivo x-1 

nmtopai(x) = Total de novos matriculados, por opção de preferência, ao curso i, no 

ano lectivo x-1 

 

 

6 - Indicador: Taxa de preenchimento das vagas (%) 
Expressão utilizada no cálculo:  

 

                  txPrVgi(X) =                                 * 100                                                

mtpi(x, x-1)  

NMi(x-1) 

(Eq. 17.)

Vgo i(x)  

 NC i(x) (Eq. 19.)

        mtpopai(x+1)

    nmtopai(x) 

(Eq. 18.)

  3 

 Σ
   a =1
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Em que: 

txPrVgi(X) = Taxa de preenchimento das vagas, ao curso i, no ano lectivo x 

Vgo i(x) = Total de vagas ocupadas, ao curso i, no ano lectivo x 

NC i(x) = Numerus Clausus, ao curso i, no ano lectivo x 
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Anexo 7.4 

Sub-estratégia 4 – Garantir o sucesso escolar 
 

1 -  Indicador: Taxa de aprovados globais permanentes (%) 
Expressão utilizada no cálculo:  

 

 

                  txAGp i(X) =                                 * 100                                                

 

 

Em que: 

txAGp i(X) = Taxa de aprovados globais permanentes, ao curso i, no ano lectivo x 

AGp i(x) = Total de aprovados globais permanentes, ao curso i, no ano lectivo x 

AG i(x) =  Total de aprovados globais, ao curso i, no ano lectivo x 

 

 

2 -  Indicador: Taxa efectiva de sucesso dos matriculados (%) 
Expressão utilizada no cálculo:  

 

 

                  txefSsmi(X) =                                 * 100                                                

 

 

Em que: 

txefSsmi(X) = Taxa efectiva de sucesso dos matriculados, ao curso i, no ano lectivo x 

AGpi(x) = Total de aprovados globais permanentes, ao curso i, no ano lectivo x 

mi(x) =  Total de matriculados, ao curso i, no ano lectivo x 

 

 

 

4 -  Indicador: Média dos excedentes de inscrições dos matriculados 

Expressão utilizada no cálculo: 

 

 

          

                  ExInsm i(X)  =                                                 

 

 

Em que: 

 AG i(x) (Eq. 20.)

 AGp i(x) 

 mi(x) (Eq. 21.)

 AGpi(x) 

m i(x) (Eq. 23.)

 n 

 Σ  (InsExc*m) i(x) 
c = 1 
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ExInsmi(X)  = Média de excedentes de inscrições dos matriculados, ao curso i, no ano 

lectivo x 

InsExci(x) = Total de inscrições excedentárias “c” de matriculados, ao curso i, no ano 

lectivo x 

mi(x) =  Total de matriculados, ao curso i, no ano lectivo x 

c = N.º de inscrições excedentes por ano curricular de frequencia isto é: n.º de 

inscrições totais – n.º de inscrições mínima de frequencia 

 

Nota: Retiraram-se os matriculados com um número de inscrições igual ou inferior ao ano 

curricular de frequência, bem como os matriculados em cursos de transição de Bolonha 

 

 

5 -  Indicador: Taxa de finalistas aprovados globais (%) 
Expressão utilizada no cálculo: 

 

 

                  txFnAG i(X) =                                  * 100                                                

 

 

Em que: 

txFnAG i(X) = Taxa de finalistas aprovados globais, ao curso i, no ano lectivo x 

FnAG i(x) = Total de finalistas aprovados globais, ao curso i, no ano lectivo x 

Fn i(x) =  Total de finalistas, ao curso i, no ano lectivo x 

Fni(x) (Eq. 24.)

 FnAG i(x) 
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Anexo 7.5  

Sub-estratégia 5 – Reduzir o absentismo escolar 
 

1 - Indicador: Taxa de absentismo às aulas (%) 
Expressão utilizada no cálculo: 

 

                  txAbsaui(X)  =                                                 *  100                                                

 

Em que: 

txAbsaui(X) = Taxa de absentismo às aulas, ao curso i, no ano lectivo x 

mRfaui(x) = Total de matriculados reprovados por falta às aulas, ao curso i, no ano 

lectivo x 

m(x) =  Total de matriculados, ao curso i, no ano lectivo x 

 

 

2 - Indicador: Índice ponderado de absentismo ponderado às aulas 

Expressão utilizada no cálculo:  

 

 

 

     Abspaui(X) =                                                 

 

 

Em que:  

Abspaui(X) = Índice ponderado de absentismo às aulas, ao curso i, no ano lectivo x 

m i(x)  = n.º de matriculados, ao curso i, no ano lectivo x 

d = n.º de disciplinas a que os matriculados se encontram inscritos.  

Pd = peso atribuído ao n.º de disciplinas a que os matriculados se encontram inscrito. 

fau = n.º de faltas às aulas 
d Pd 

1 P1 150 

2 P2 100 

3 P3 75 

4 P4 50 

5 P5 30 

6 P6 15 

7 P7 10 

8 P8 7 

9 P9 3 

>= 10 P>=10 1 

 

mi(x) 

(Eq. 31.)

mRfaui(x) 

m*(fau) n 

 m i(x) 

(Eq. 32.)

  >=10 

 Σ (       ) 
   n =1 

 >=10 

Σ [               ]* Pd 
 n=1 
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3 - Indicador: Taxa de absentismo a 2 ou mais aulas (%) 
Expressão utilizada no cálculo 

 

 

     txAbsau2i(X) =                                                 

 

 

Em que:  

txAbsau2i(X) = Taxa de absentismo a 2 ou mais aulas, ao curso i, no ano lectivo x 

mRfau(n) = Total de matriculados reprovados por falta a n aulas, ao curso i, no ano 

lectivo x 

mRfau i(x) =  Total de matriculados reprovados por falta a aulas, ao curso i, no ano 

lectivo x 

 

 

4 - Indicador: Taxa de absentismo às avaliações (%) 
Expressão utilizada no cálculo: 

 

                  txAbsavi(X)   =                                               *  100                                                

 

Em que: 

txAbsavi(X) = Taxa de absentismo às avaliações, ao curso i, no ano lectivo x 

mRfavi(x) = Total de matriculados reprovados por falta às avaliações, ao curso i, no 

ano lectivo x 

mi(x) =  Total de matriculados, ao curso i, no ano lectivo x 

 

 

5 - Indicador: Índice ponderado de absentismo às avaliações 

 

Expressão utilizada no cálculo: 

 

 

   

   Abspavi(X) =                                                 

  

 

Em que:  

   Abspavi(X) = Índice ponderado de absentismo às avaliações, ao curso i, no ano lectivo x 

   m i(x) =Total de matriculados, ao curso i, no ano lectivo x 

m i(x) 

(Eq. 34.)

    mRfavi(x)

mRfau i(x)

(Eq. 33.)

mRfau(n) 

  >=10 

 Σ (       ) i(x)
   n =2 

m*(fav) n 

 m i(x) 

(Eq. 35.)

  >=10 

 Σ (       ) 
   n =1 

 >=10 

Σ [               ]* Pd 
 d=1 
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 d = n.º de disciplinas a que os matriculados se encontram inscritos.  

 Pd = peso atribuído ao n.º de disciplinas a que os matriculados se encontram inscrito. 

 fav = n.º de faltas às avaliações 

 

A tabela seguinte, estabelece a correspondência entre o n.º de disciplinas e o peso 

atribuído a cada uma. 
d Pd 

1 P1 150 

2 P2 100 

3 P3 75 

4 P4 50 

5 P5 30 

6 P6 15 

7 P7 10 

8 P8 7 

9 P9 3 

>= 10 P>=10 1 

 

 

 

6 - Indicador: Taxa de absentismo a 2 ou mais avaliações (%) 
Expressão utilizada no cálculo: 

 

 

 

     txAbsav2 i(X) =                                                 

 

 

Em que: 

txAbsav2 i(X) = Taxa de absentismo a 2 ou mais avaliações, ao curso i, no ano lectivo x 

mRfav(n) = Total de matriculados reprovados por falta a n avaliações, ao curso i, no ano 

lectivo x 

mRfavi(x) =  Total de matriculados reprovados por falta às avaliações, ao curso i, no 

ano lectivo x 

 

mRfav(n) 

mRfavi(x) 

(Eq. 36.)

  >=10 

 Σ (       ) i(x)
   n =2 
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Anexo 7.6 
Sub-estratégia 6 - Acompanhar os potenciais abandonos 

1 - Indicador: Taxa de abandono ao curso dos novos matriculados (%) 
Expressão utilizada no cálculo:  

 

 

           txABnm i(X) =                                              * 100                                                 

 

 

Em que:  

txABnm i(X) = Taxa de abandono ao curso dos novos matriculados, ao curso i, no ano 

lectivo x 

mi (x, x+1) = Total de matriculados, ao curso i, no ano lectivo x+1, com 1ª matrícula no 

ano lectivo x 

nm i (x)  = Total de novos matriculados, ao curso i, no ano lectivo x 

 

 

2 - Indicador: Taxa de abandono ao curso dos novos matriculados de 1ª, 2ª e 3ª opção 
(%) 

Expressão utilizada no cálculo:  

 

        txABnmop123i(X) =                                              * 100                                                 

 

 

Em que: 

txABnmop123i(X) = Taxa de abandono ao curso dos novos matriculados de 1ª, 2ª e 3ª 

opção, ao curso i, no ano lectivo x 

nABop a i(x) = Total de novos abandonos, na opção a, ao curso i, no ano lectivo x 

nmopa i(x) = Total de novos matriculados, na opção a, ao curso i, no ano lectivo x 

 

 

3 - Indicador: Taxa de Novos abandonos ao curso deslocados (%) 
 Expressão utilizada no cálculo:  

 

      txnABdli(X)   =                               * 100                                                 

 

 

Em que: 

(nABop a) i(x)  

 (nmopa) i(x) 

(Eq. 38.)

  3 

 Σ
   a =1

nm i (x)   

(Eq. 37.)

mi (x, x+1) – nm i (x)  

nABdl i(x) 

nAB i(x) 

(Eq. 39.)
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txnABdli(X) = Taxa de Novos abandonos ao curso deslocados, ao curso i, no ano 

lectivo x 

nABdl i(x) = Total de novos abandonos deslocados, ao curso i, no ano lectivo x 

nAB i(x) = Total de novos abandonos, ao curso i, no ano lectivo x 

 

 

 

4 – Indicador: Taxa de Novos abandonos ao curso deslocados de 1ª, 2ª e 3ª opção (%) 
Expressão utilizada no cálculo:  

 

      txnABdlop123i(X)      =                                                      * 100                                                 

 

 

Em que: 

txnABdlop123i(X) = Taxa de Novos abandonos ao curso deslocados de 1ª, 2ª e 3ª 

opção, ao curso i, no ano lectivo x 

nABdlopa i(x) = Total de novos abandonos deslocados, na opção a, ao curso i, no ano 

lectivo x 

nABopai(x) = Total de novos abandonos, na opção a, ao curso i, no ano lectivo x 

 
 
 
5 - Indicador: Taxa de abandono real ao curso (%) 

Expressão utilizada no cálculo:  

 

 

       txABri(x)  =                                                                               * 100                                                 

 

 

Em que: 

txABri(x)  = Taxa de abandono real ao curso, ao curso i, no ano lectivo x 

nmi(x)  = Total de novos matriculados, ao curso i, no ano lectivo x 

mi (x+ n, x) = Total de matriculados, ao curso i, no ano lectivo x+n, com 1ª matrícula no 

ano lectivo x 

D i ( x+n, x) = Total de diplomados, ao curso i, desde o ano lectivo X, até ao ano lectivo 

x+n, com 1ª matrícula no ano lectivo x. 

n = n.º  de anos de frequencia no curso i 

 

 

(nABdlopa) i(x) 

 (nABopai(x)) i(x)

(Eq. 40.)
  3 

 Σ
   a =1

((nm i(x) - m i (x+ n, x) ) - D i ( x+n, x) ) 

 nm i(x) 

(Eq. 41.)
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