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Resumo 
 

 

A presente investigação visa compreender a utilização das tecnologias de 

videoconferência nas instituições públicas portuguesas de Ensino Superior e, 

especialmente, as tendências verificadas na utilização destas tecnologias. Visa 

também propor um conjunto de recomendações promotoras de boas práticas 

nessa utilização. Com o objectivo de comprovar as hipóteses traçadas foram 

analisadas várias infra-estruturas de videoconferência de algumas destas 

instituições, onde se realizou uma significativa recolha de dados sobre a 

frequência, tipos de uso, tecnologias utilizadas, métodos de utilização, 

objectivos dessa utilização e das várias interacções e foram entrevistados e 

inquiridos vários tipos de utilizadores habituais das tecnologias de 

videoconferência. Os dados recolhidos revelam que não existe uma tendência 

de crescimento generalizada da utilização, que existe um grande 

subaproveitamento dessas infra-estruturas nas várias instituições e que o 

potencial das tecnologias de videoconferência não é aproveitado, em toda a 

sua plenitude, pelas instituições públicas portuguesas de Ensino Superior.   
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Abstract 

 
This investigation aims to understand the usage of the videoconference 

technologies in the Portuguese public high education institutions, especially the 

trends verified in the usage of these technologies in this environment and a set 

of recommendations promoting good practices in that usage. With the goal of 

proving the hypotheses and generating a deep understanding about these 

usages it had been analyzed several videoconference infrastructures of some 

of these institutions and accomplished an important data collection about the 

frequency, the types of usage, the technologies that had been used, the usage 

methods, the goals of that usage and the several interactions and it were 

interviwed and inquired several types of users that usually use the 

videoconference technologies. The information tell us that there isn’t a 

generalized growth tendency in that usage and there is a low usage of these 

kind of equipments in these institutions as well as the potential of the 

videoconference technologies that isn’t used to advantage by the Portuguese 

public high education institutions.  
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1. Introdução 

1.1 Relevância do trabalho 

A proliferação de sistemas de videoconferência, a integração de sistemas de 

videoconferência em ferramentas de e-learning, o crescente investimento em tecnologias de 

videoconferência por parte das instituições de Ensino Superior, a apologia dos sistemas de 

telepresença e sistemas imersivos por parte das várias marcas existentes no mercado exigem 

uma investigação aprofundada sobre a real contribuição dos sistemas de videoconferência para a 

sensação de presença nas várias actividades das instituições de Ensino Superior. 

Para além disso, a crescente internacionalização do Ensino Superior e a criação de cursos 

inovadores exige às instituições a melhor aplicação possível dos sistemas de videoconferência 

nas suas actividades habituais. E portanto, torna-se pertinente a realização de investigação sobre 

a eficácia da aplicação dos referidos sistemas de videoconferência e a sua integração nas 

actividades habituais destas instituições bem como uma identificação das tendências nesta área e 

a definição de um conjunto de recomendações promotoras de boas práticas na utilização das 

tecnologias de videoconferência no Ensino Superior português. 

Esta investigação apresenta também um papel relevante no auxílio da gestão dos 

recursos humanos no que diz respeito à alocação de profissionais durante as actividades de 

videoconferência bem como na criação de mecanismos de sensibilização para as reduções de 

custos associados às actividades das instituições de Ensino Superior, nomeadamente, ao nível da 

redução de custos muito significativos nas deslocações do pessoal docente, discente, 

administrativo e técnico. Esta dissertação também pode assumir uma significativa relevância no 

auxílio das instituições de Ensino Superior ao nível da consultadoria nos investimentos adequados 

em tecnologias de videoconferência e mesmo no auxílio dos corpos docentes na estruturação e 

optimização de cursos realizados por videoconferência. 

A relevância estende-se também à potenciação das estratégias de internacionalização e 

colaborações internacionais com reduções de custos significativas associadas ou mesmo a 

potenciação de novas fontes de financiamento e intervenção social através da correcta aplicação 

deste tipo de tecnologias. 

1.2 Motivação da dissertação 

A motivação do autor para a realização desta dissertação está intimamente relacionada 

com o percurso profissional realizado até ao momento da elaboração desta investigação. Desde 

2005 que o autor desenvolve a sua actividade na unidade de Novas Tecnologias na Educação do 

Departamento para a Universidade Digital da Universidade do Porto. A partir deste organismo 

central da Universidade do Porto o autor desenvolve um trabalho variado na componente do 
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desenvolvimento multimédia dirigido a toda a comunidade académica da maior universidade de 

Portugal. Durante este período destaca-se sobretudo a gestão do serviço de videoconferência da 

Universidade do Porto com um trabalho reconhecido nacionalmente e internacionalmente na 

disseminação das tecnologias de videoconferência no seio da comunidade académica da 

Universidade do Porto. A excelência dos resultados dessa disseminação está demonstrada em 

várias artigos e apresentações em conferências nacionais e internacionais, em estatísticas de 

utilização muito significativas e na criação de uma rede de parcerias e colaborações internacionais 

de excelência na área dos conteúdos das tecnologias de videoconferência. O significativo sucesso 

do trabalho desenvolvido pelo autor na Universidade do Porto também foi reconhecido 

recentemente com a atribuição (pela FCCN, órgão tutelado directamente pelo Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) da única sala de telepresença1 existente numa 

universidade portuguesa e que representa o patamar qualitativo mais alto ao nível das tecnologias 

de videoconferência disponíveis em todo o mundo. 

É na sequência destas actividades que o autor procurou consolidar o seu know-how 

profissional, sistematizar a informação disponível na área das tecnologias de videoconferência, 

enquadrar a sua actividade no panorama português, perceber as tendências nacionais e 

internacionais na utilização deste tipo de tecnologias, sistematizar algumas boas práticas nessa 

utilização e acima de tudo conseguir através desta investigação manter e aumentar o nível de 

competitividade no desenvolvimento da sua actividade profissional.  

O facto de o autor desenvolver a sua actividade profissional na Universidade do Porto 

poderia indicar que a decisão mais lógica deste seria realizar esta investigação a partir da própria 

Universidade do Porto e não a partir de outra instituição. No entanto, foi precisamente esse bom 

conhecimento da realidade da Universidade do Porto decorrente da sua actividade profissional e o 

facto de também ter sido nesta instituição que realizou o primeiro ciclo de estudos superiores que 

fez com que o autor decidisse realizar esta investigação a partir da Universidade de Aveiro. Essa 

decisão não se prendeu com critérios de qualidade mas simplesmente com o facto de o autor 

querer conhecer uma filosofia diferente de trabalho e conseguir um certo nível de abstracção para 

realizar esse trabalho libertando-se de potenciais vícios. Vícios esses que poderiam existir pelo 

facto de desenvolver a sua actividade profissional na Universidade do Porto e de ter também 

desenvolvido os seus estudos superiores iniciais nessa mesma instituição tal como referido 

anteriormente. 

1.3 Questão de investigação 

Para esta dissertação foi definida a seguinte questão de investigação: Quais as tendências 

que se verificam na utilização das tecnologias de videoconferência no Ensino Superior público 

português?  

                                                      
1 http://zappiens.pt/Z1160 
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Nesta questão de investigação procurou-se evitar a ambiguidade de uma forma muito clara 

e a aparente longa extensão da pergunta é colmatada pela utilização de termos que têm como 

objectivo a maior precisão possível desta. Durante a formulação desta questão de investigação 

procurou-se conciliar o interesse manifestado na Relevância do trabalho e, simultaneamente, 

assegurar o realismo dos meios à disposição para obter resultados válidos. Os conhecimentos e 

contactos desenvolvidos ao longo da experiência profissional do autor iriam contribuir para 

enriquecer esta investigação e viabilizar os recursos que são exigidos pela questão de 

investigação de modo a que fosse exequível. 

Nesta questão de investigação existe também um plano bem definido do que se pretende 

compreender e houve um esforço de não conjugar outros planos que, apesar de parecerem mais 

óbvios, poderiam não obedecer aos critérios anteriores e tornar a pergunta mais confusa, 

moralizadora ou mesmo julgadora. Pode-se considerar esta questão de investigação como uma 

pergunta aberta e que permite encarar várias respostas diferentes. 

Tal como referido na Relevância do trabalho existe um interesse em conhecer, da melhor 

forma, o futuro na utilização das tecnologias de videoconferência no Ensino Superior público 

português. No entanto, respeitando os princípios inerentes à investigação em ciências sociais, a 

questão de investigação foi elaborada com o objectivo de detectar as tendências perceptíveis no 

passado e presente de modo a atribuir a melhor consistência possível a este trabalho de 

investigação. Também pode ser atribuída a esta questão de investigação uma ambição 

significativa para além da mera tentativa de descrição de uma situação, na medida em que com 

esta questão poderá ser possível compreender e interpretar melhor a utilização das tecnologias de 

videoconferência no Ensino Superior português.  

1.4 Objectivos da investigação 

Os objectivos desta investigação consistiram na identificação de padrões de utilização das 

tecnologias de videoconferência nas instituições públicas portuguesas de Ensino Superior, na 

análise das tendências que se verificam na utilização destas tecnologias nessas instituições e na 

definição de um conjunto de recomendações promotoras de boas práticas na utilização destas 

tecnologias. 

 Especificamente pretendeu-se realizar um levantamento da intensidade desse uso e 

respectivas finalidades dadas às infra-estruturas de videoconferência nessas instituições bem 

como o aproveitamento do seu potencial. 

Os objectivos desta investigação passaram também pela compreensão da utilização das 

tecnologias de videoconferência no Ensino Superior público português, em perceber o 

aproveitamento que os utilizadores fazem das infra-estruturas de videoconferência das instituições 

de Ensino Superior e entender o potencial destas tecnologias nas actividades habituais destas 

instituições. De uma forma geral os objectivos desta investigação consistem em traçar um quadro 

geral do uso das tecnologias de videoconferência nas instituições públicas portuguesas de Ensino 
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Superior em Portugal onde se integra uma análise das tendências verificadas ao nível do uso 

destas tecnologias e um conjunto de recomendações promotoras do uso e da dinamização de 

boas práticas na utilização das tecnologias de videoconferência nestas instituições. 

Nestes objectivos integra-se a construção de uma visão global acerca dos usos, 

tendências e potencialidades das tecnologias de videoconferência no âmbito do Ensino Superior 

público português. E deste modo, contribuir para criar uma base para a realização de estudos 

focados em realidades específicas, quer do ponto de vista da área científica quer da valência de 

actuação (investigação, ensino, gestão e/ ou cooperação com o exterior). 

1.5 Estrutura do trabalho 

A presente dissertação encontra-se estruturada em torno dos cinco seguintes capítulos, que 

por sua vez se sub-dividem em secções temáticas : 

- Introdução 

- Enquadramento teórico 

- Metodologia de Investigação 

- Análise dos dados 

- Conclusão 

No presente capítulo, Introdução, define-se a problemática inerente à presente dissertação. 

Para tal é identificado o problema a investigar e a sua pertinência e circunscrevem-se as áreas de 

investigação e de recolha de dados. Também aqui são traçados os objectivos gerais e mais 

específicos que se pretendem alcançar com a presente dissertação bem como a relevância e 

motivação deste trabalho. 

No segundo capítulo, Enquadramento Teórico, são definidos e clarificados alguns conceitos 

relacionados com a problemática desta dissertação e também são apresentadas informações que 

se constituem como o estado da arte das tecnologias de videoconferência. Neste capítulo é 

incluída também uma apresentação de grupos de investigação na área das tecnologias de 

videoconferência no Ensino Superior. 

No terceiro capítulo, Metodologia de Investigação, é sistematizada toda a informação 

referente ao procedimento metodológico onde se inclui a estruturação do modelo de análise  que 

permitiu definir as técnicas e instrumentos de recolha de dados também explicitados neste 

capítulo. 

No quarto capítulo, Análise dos dados, é realizada toda a compilação analítica das 

informações recolhidas através dos instrumentos de recolha de dados, nomeadamente, através 

das entrevistas aos professores, através dos inquéritos a estudantes, através das tabelas de 

registo fornecidas pelas instituições públicas portuguesas de Ensino Superior, através das 

listagens da FCCN e dados estatísticos do tráfego de IP. 

No quinto capítulo, Conclusão, tecem-se considerações gerais sobre o trabalho 

desenvolvido e conclusões daí retiradas bem como uma estruturação das tendências na utilização 
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das tecnologias de videoconferência no Ensino Superior público português e um conjunto de 

recomendações promotoras de boas práticas nessa utilização. Neste capítulo identificam-se 

também as principais limitações e dificuldades encontradas no decurso da investigação e 

propõem-se pistas de investigação futura, dentro da mesma problemática ou de problemáticas 

semelhantes à da presente dissertação.  
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2. Enquadramento teórico 

2.1 As tecnologias de videoconferência 

2.1.1 O que é videoconferência? 

A definição do conceito de videoconferência apresenta algumas variâncias conforme o autor 

que realiza essa definição. Schaphorst (2008) define a videoconferência como “um encontro entre 

pessoas que estão fisicamente separadas entre si e esse encontro é conseguido utilizando 

técnicas de comunicação electrónica” (Schaphorst, 2008, p. 9).2 Mais simplificada é a noção de 

Kelly & Davis (2008) que nos indica que “a videoconferência proporciona a comunicação 

interactiva em dois sentidos do vídeo e áudio entre dois ou mais pontos” (Kelly & Davis, 2008, p. 

2). Outros autores, como Bello, Knowlton & Chaffin (2007) realçam no conceito de 

videoconferência a componente de interactividade ligando inclusivamente esta componente à 

própria denominação de videoconferência através do conceito de “videoconferência interactiva” 

(Bello, Knowlton, & Chaffin, 2007, p. 39). Estes autores consideram assim que a “videoconferência 

interactiva consiste na comunicação aúdio e vídeo sincronizados em tempo real através de 

computador ou redes telefónicas digitais que é realizada em locais diferentes” (Bello et al., 2007, 

p. 39). Pontualmente o termo “videoconferência” é também substituído pelo termo 

“teleconferência” como no caso dos autores Green & Hansell (2004) que apontam a 

“videoconferência ou teleconferência como um “encontro electrónico” conduzido em salas de 

conferência equipadas para esse propósito” (Green & Hansell, 2004, p. 2).  

No entanto verifica-se na maiorida dos autores uma plataforma comum de entendimento no 

que diz respeito à base tecnológica que circunscreve o conceito de videoconferência a um sistema 

que permite o contacto visual e sonoro entre pessoas que estão em lugares diferentes. 

Do ponto de vista mais técnico, e tal como é indicado por Schaphorst (2008), “um sistema 

de videoconferência consiste num conjunto de equipamentos de videoconferência (ou nós) 

interligados através de uma rede de comunicações” (Schaphorst, 2008, p. 12). Essa configuração 

é ilustrada de forma bastante simplificada na Figura 1. Neste sistema, os canais de comunicação 

são usados para criar um ambiente interactivo em tempo-real (por exemplo, vídeo, áudio ou 

dados) entre locais remotos. Os terminais ou equipamentos de videoconferência podem variar na 

sua complexidade ou mesmo no seu alcance, podendo ir desde um grande conjunto de amplas 

salas configuradas para tal até a um simples software instalado no desktop de um computador. 

Ainda segundo Schaphorst (2008), geralmente a taxa de transmissão de dados (bit rate) 

varia com a complexidade do sistema de videoconferência. Os sistemas instalados em grandes 

salas complexas, que são usados por muitas pessoas e, sobretudo, por membros executivos de 

                                                      
2 No que diz respeito às citações que surgem traduzidas ao longo desta dissertação, a respectiva tradução é da 

responsabilidade do autor deste trabalho. 
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uma instituição disponibilizam altas taxas de transmissão (por exemplo, 1,544Mbps3 e 768Kbps). 

Os sistemas instalados em salas mais pequenas que são usadas, geralmente, para trabalhos de 

projectos, disponibilizam taxas de transmissão intermédias (por exemplo, 384Kbps ou 128Kbps). 

Os sistemas desktop disponibilizam a taxa de transmissão mais baixa (por exemplo, 64Kbps e 

128Kbps). 

 

Figura 1: Esquema genérico dos sistemas de videoconferência. 

Nota: Esta Figura 1 apresenta um “esquema genérico do funcionamento dos sistemas de 

videoconferência” (Schaphorst, 2008, p. 14). 

 

Segundo Schaphorst (2008), embora as ligações de sistemas de videoconferência ponto-a-

ponto sejam muito importantes, “as ligações multiponto estão a constituir-se como as 

configurações mais importantes nos sistemas de videoconferência” (Schaphorst, 2008, p. 12). As 

ligações multiponto permitem a reunião de um grande número de equipamentos de 

videoconferência numa mesma videoconferência. As ligações multiponto são conseguidas quando 

cada equipamento de videoconferência se liga a uma Unidade de Controlo Multiponto (MCU). Tal 

como salienta Meulenberg (2005) a utilização da videoconferência multiponto está a crescer 

consideravelmente uma vez que “os utilizadores ficaram familiarizados com as ligações ponto-a-

ponto e aperceberam-se do seu potencial” (Meulenberg, 2005, p. 31) tornando-se assim muito 

importante para as actividades económicas e, especialmente, para a utilização da 

videoconferência no ensino distribuído por vários locais e áreas remotas. 

                                                      
3 O megabit por segundo (Mbps ou Mbit/) é uma unidade de transmissão de dados equivalente a 1000 kilobits por segundo 

ou 1000000 bits por segundo. A maioria das aplicações de vídeo é medida em Mbit/s. 
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2.1.2 Tipos de sistemas de videoconferência 

Richard Schaphorst (Schaphorst, 2008) classifica os sistemas de videoconferência em 

quatro categorias em função das suas configurações físicas: sala de conferências personalizada, 

módulo transportável, TV set top e desktop.  

Configuração do 

Sistema de 

Videoconferência 

 

Layout Físico 

 

Disposição 

Habitual 

 

Câmara de 

Vídeo 

 

Iluminação e 

Acústica 

 

Situação mais 

habitual e Nº 

de Pessoas 

 

Microfone e 

Altifalante 

 

 

 

Sala 

Personalizada 

Ampla sala de 

conferências, 

mesa larga, 

cadeiras 

adicionais; 

Equipamento 

eléctrico em 

sala de apoio; 

 

Projectores de 

ecrã retro 

compatível ou 

amplos 

monitores de 

TV instalados 

em parede; 

 

 

 

Várias câmaras 

 

 

 

Normalmente 

personalizada 

 

 

 

Mais de 6 

pessoas 

 

Múltiplos 

microfones ou 

uma unidade 

para o topo de 

mesa 

 

 

Módulo 

Transportável 

Módulo 

autónomo; 

Mesa numa sala 

de conferência 

 

1 ou 2 

monitores de 

TV amplos 

 

1 ou 2 câmaras 

integradas 

 

Iluminação e 

acústica 

normal da sala 

 

Pequeno 

grupo de 

pessoas; até 

6. 

 

Normalmente 

uma unidade 

para o topo da 

mesa. 

 

 

TV set top 

 

________ 

Um amplo 

monitor de TV 

Integrada no 

equipamento 

TV set top. 

Iluminação 

normal da sala. 

Pequeno 

grupo de 

pessoas. 

Normalmente 

uma unidade 

para o topo da 

mesa. 

 

 

 

Desktop 

 

 

Câmara/monitor 

no computador 

pessoal 

 

 

Monitor do 

computador 

pessoal 

 

 

Pequena 

câmara 

 

Iluminação e 

acústicas 

normais da 

sala. 

Apenas uma 

pessoa; 

Alcance da 

cabeça e 

ombros da 

pessoa; 

 

Microfone e 

colunas do 

computador 

pessoal. 

 

Tabela 1: Configuração física dos sistemas de videoconferência. 

Nota: Esta Tabela 1 apresenta a descrição da configuração física dos sistemas de 

videoconferência segundo a classificação de (Schaphorst, 2008, p. 8). 

 

A Tabela 1 resume, segundo Schaphorst (2008), as características principais destes quatro 

tipos de sistemas de videoconferência considerados, actualmente, os mais típicos. De um modo 

geral, se as características do sistema de videoconferência exigirem um determinado número de 

pessoas no local onde se encontra o equipamento para preparar a videoconferência, existe 

também a necessidade de uma sala personalizada ou, então, uma sala com um módulo 
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transportável para acomodar os participantes da videoconferência e proporcionar um mecanismo 

conveniente para integrar dados e documentos na videoconferência. 

Se houver necessidade de um número significativo de pessoas na sala de conferência (por 

exemplo, mais de seis pessoas) poderá ser necessário implementar uma ampla sala de 

conferência personalizada. Se, no entanto, o número habitual de pessoas que irá utilizar a sala for 

de seis ou mesmo menos, geralmente é recomendável a colocação de um módulo transportável 

de videoconferência para minimizar o custo da instalação. 

Já Gough & Rosenfeld (2006) classificam os sistemas de videoconferência de forma mais 

simplificada entre sistemas de videoconferência pessoais e sistemas de videoconferência 

empresariais. Estes autores consideram que os sistemas de videoconferência empresariais são 

simplesmente “sistemas de videoconferência “com esteróides” com os respectivos custos e 

características extra associados” (Gough & Rosenfeld, 2006, p. 212). Consideram que estes 

últimos têm muito melhor qualidade e são desenhados para as necessidades mais sérias de 

videoconferência chegando ao ponto de conseguir que as pessoas que estão a utilizá-los sintam 

que estão na mesma sala.  

Graças aos grandes avanços realizados ao nível do hardware dos computadores pessoais e 

das redes IP4, as soluções de videoconferência baseados em desktop têm-se tornado cada vez 

mais poderosas. Segundo Weinstein & Davis (2009) as soluções principais disponibilizadas 

suportam imensas funcionalidades onde se inclui, principalmente, o vídeo de alta qualidade, o 

áudio de banda larga, a partilha de dados, a gravação de sessões, a gestão centralizada, a 

escalabilidade e a integração com outros sistemas das instituições (Weinstein & Davis, 2009a). 

Ainda segundo Weinstein & Davis (2009) os sistemas de videoconferência baseados nos 

computadores pessoais (desktop) têm-se tornado em ferramentas de trabalho diário bastante 

poderosas e bastante fiáveis e têm-se posicionado como um elemento importante das estratégias 

de comunicação das instituições. De facto, “o real valor dos sistemas de videoconferência desktop 

não está necessariamente na tecnologia associada mas sobretudo nas características de 

comunicação claras e de uma forte componente de melhoria da produtividade pessoal que a 

videoconferência pessoal traz aos trabalhadores que lidam com informação”(Weinstein & Davis, 

2009a, p. 2).  

2.1.3 O impacto económico das tecnologias de videoconferência 

Nos últimos anos, segundo Lichtman & Brockmann (2009), com a introdução das câmaras 

de vídeo de alta-definição, a melhoria de codecs5 e as redes de banda larga a baixos custos, as 

expectativas de grandes desempenhos dos sistemas de videoconferência aumentaram 

significativamente (Lichtman & Brockmann, 2009). 
                                                      

4 IP ou Internet Protocol é um protocolo de comunicação usado entre duas ou mais máquinas em rede para 

encaminhamento dos dados. 
5 Codec é o acrónimo de Codificador/Descodificador, ou seja, dispositivo de hardware ou software que codifica/descodifica 

sinais. 
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Foi sobretudo a introdução da telepresença que mostrou o poder da qualidade e a 

viabilidade de uma experiência imersiva, elegante e natural. Dado o desenvolvimento tecnológico 

e a melhoria da qualidade dos serviços, segundo Lichtman & Brockman (2009), “os utilizadores 

começam cada vez mais a superar as necessidades e expectativas associadas às viagens para 

realizar reuniões ou outro género de encontros e a optar por sistemas de mediação” (Lichtman & 

Brockmann, 2009, p. 2)   Daí, torna-se necessário analisar e compreender os eventuais obstáculos 

culturais, operacionais e técnicos destas tecnologias, neste caso, na realidade do Ensino Superior 

público português.Também a comunidade de Ensino Superior em Portugal se pode enquadrar no 

conjunto de utilizadores que começa a evoluír nessas necessidades e expectativas que os 

sistemas de mediação podem influenciar, nomeadamente, as tecnologias de videoconferência. 

Ironicamente, um dos factores que contribuíram para o crescimento das comunicações de 

nova geração foi a recessão global e tal como afirmam Lichtamn & Brockmann (2009) o “colapso 

mundial na procura de produtos e serviços em 2008 e 2009 que obrigou quase todas as 

organizações a reduzir custos nas suas operações” (Lichtman & Brockmann, 2009, p. 5) .  

Ainda segundo Lichtman & Brockmann (2009), enquanto as viagens se tornam cada vez 

mais dispendiosas e menos convenientes, a sensibilidade para a utilização da telepresença e da 

colaboração visual eficaz está a crescer muito significativamente. Alguns ambientes de 

telepresença mais modernos conseguem replicar numa sala as reuniões profissionais com um 

grau de realismo muito significativo. As modernas ferramentas de colaboração permitem aos 

utilizadores a partilha facilitada de informação entre computadores, permitindo trabalhar em tempo 

real na mesma aplicação, visualizar objectos físicos de forma detalhada e interagir em forma de 

escrita entre várias localizações em reuniões onde os participantes estão separados por milhares 

de quilómetros. Esta partilha de informação é essencial para o desenvolvimento das actividades 

habituais das instituições de Ensino Superior não só ao nível do ensino e investigação, mas 

também ao nível das suas actividades administrativas e técnicas. De facto, a redução de custos 

das operações habituais nas instituições de Ensino Superior em Portugal é algo que marca 

profundamente a actualidade destas instituições e, provavelmente devido também a esse facto, 

proporciona-se uma forte predisposição para um aumento da sensibilidade para a utilização de 

ferramentas de colaboração visual.   

Tal como salientam Weinstein & Davis (2009b) a videoconferência permite aos profissionais 

da informação adicionar o elemento visual às comunicações do dia-a-dia e transformar uma 

conversa através do telefone num encontro face-a-face sem a necessidade de viajar. A 

videoconferência desktop torna este benefício acessível a quase qualquer pessoa. A 

videoconferência desktop, constituindo-se como “uma alternativa ou complemento às viagens e 

aos encontros presenciais, proporciona um conjunto de benefícios mensuráveis como a poupança 

de tempo, a redução de custos, um melhor acesso aos clientes e colegas das instituições e a 

melhoria no desempenho laboral e equilíbrio de vida” (Weinstein & Davis, 2009b, p. 12). 

No entanto, a utilização destas ferramentas comunicacionais, com elevado potencial de 

promoção do trabalho cooperativo em cenários de comunicação mediada envolvendo 
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colaboradores de uma ou várias instituições tem-se constituído, muitas vezes, numa tarefa 

complexa. Segundo Lichtamn & Brockman (2009) a coordenação da interoperabilidade de 

equipamento, da segurança, da qualidade do serviço e da conectividade de rede constituem-se 

como grandes impedimentos para a disseminação da telepresença entre várias instituições. O que 

“fez com que até muito recentemente, a opção por viagens de avião se tenha constituído como a 

forma mais fácil de realizar as tarefas necessárias” (Lichtman & Brockmann, 2009, p. 6). Este 

sentimento está, aparentemente, muito presente na comunidade de Ensino Superior em Portugal 

tal como se poderá analisar posteriormente nesta investigação, sobretudo através das entrevistas 

realizadas junto da comunidade docente e de investigação. Mesmo os utilizadores mais 

familiarizados da comunidade de Ensino Superior em Portugal que, teoricamente, apresentam 

uma maior predisposição para o fomento de colaborações entre instituições tendem a encontrar 

um determinado grau de complexidade na utilização das ferramentas comunicacionais visuais. 

Embora a coordenação da interoperabilidade técnica entre as instituições seja fundamental, mais 

uma vez, a facilidade orçamental para realizar a opção pelas viagens, que tem existido nas 

instituições, pode criar um cenário que não force a opção pela videoconferência. 

Os líderes das principais instituições mundiais parecem compreender a necessidade das 

viagens profissionais e das comunicações visuais para que os seus principais colaboradores se 

mantenham em contacto com os principais actores que colaboram com as suas instituições. 

Segundo Lichtman & Brockmann (2009), as instituições mais inteligentes estão a dedicar parte dos 

seus investimentos em tecnologias de telepresença e ferramentas de colaboração visual 

justificando tal esforço como parte integrante do seu modelo de negócio e como plano de 

contingência. Para estas não é um constrangimento assumir a telepresença como um substituto 

efectivo e um complemento produtivo para as viagens profissionais (Lichtman & Brockmann, 

2009). As instituições de Ensino Superior posicionando-se como instituições que devem estar no 

agrupamento das instituições inteligentes no país, do ponto de vista da formação de recursos 

humanos de excelência, também deverão adoptar uma atitude que englobe a incorporação das 

comunicações visuais na gestão das suas actividades e investimentos. 

Indubitavelmente, o mercado das ferramentas de comunicações visuais tem uma 

significativa influência na forma como as instituições de Ensino Superior podem realizar os seus 

investimentos ao nível dos sistemas de videoconferência. Assim, do ponto de vista de uma análise 

estritamente econónima e global, o mercado dos sistemas de videoconferência tem apresentado 

ao longo dos anos um crescimento sustentado assinalável apontando-se várias razões para tal. 

Schaphorst (2008) aponta a cada vez melhor qualidade audiovisual, custos reduzidos e o 

estabelecimento de standards6 de comunicação às quais Weinstein & Davis (2009) juntam a forte 

disseminação, a imediatez e a conveniência. A Tabela 4 e a Tabela 5 do Anexo I – Estatísticas 

económicas” mostram-nos que tem existido um grande crescimento entre 2007 e 2009 ao nível 

das unidades de videoconferência vendidas por todo o mundo com taxas de crescimento anuais 

                                                      
6 Padrões ou normas. 
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na ordem permanente dos dois dígitos. No que diz respeito à distribuição empresarial, o Gráfico 3 

e o Gráfico 4 do Anexo I – Estatísticas económicas” mostram-nos que o mercado de 

videoconferência tem sido dominado por muito poucas empresas sendo a Polycom e a Tandberg 

as mais relevantes. No que diz respeito ao tipo de unidades de videoconferência vendidas ao 

longo dos últimos anos tem existido uma clara vantagem dominante das unidades de 

videoconferência room-based vendidas como se pode verificar no Gráfico 5 e no Gráfico 6 do 

Anexo I – Estatísticas económicas”. Para além disso, verifica-se também que os rendimentos das 

empresas de sistemas de videoconferência têm aumentado enquanto o número de unidades 

vendidas decrescem. Esses factos, demonstrados pelo Gráfico 9 e pelo Gráfico 10 do Anexo I – 

Estatísticas económicas” indicam-nos que os sistemas mais caros (nomeadamente os sistemas de 

telepresença) constituem actualmente a maior fonte de rendimentos dessas empresas. 

Ainda do ponto de vista da análise económica do mercado dos sistemas de 

videoconferência mas relacionando directamente com uma análise técnica desses mesmos 

sistemas é importante realizar um aprofundamento da análise ao nível dos sistemas de 

videoconferência dedicados e ao nível dos sistemas de videoconferência baseados em 

computador. Os sistemas de videoconferência dedicados, que podem ser sistemas de 

videoconferência fixos ou portáteis, são cada vez mais instalados em salas de conferência 

enquanto sistemas que utilizam a plataforma do computador pessoal estão a proliferar nos vários 

desktops7. O crescimento na área do desktop deve-se à recente aceitação e reconhecida 

produtividade da telecomutação8. Os trabalhadores estão a usar os seus computadores pessoais 

em qualquer local como plataformas de videoconferência desktop para com o seu local de trabalho 

e para com o mundo inteiro. Segundo Schaphorst (2008), em muitas destas aplicações é 

reconhecido que a componente de dados deste género de comunicação multimédia (por exemplo, 

whiteboard9, edição de documentos) é extremamente importante, provavelmente mais importante 

que o vídeo (Schaphorst, 2008). De facto, este ponto é realçado também por Soeiro (2010), um 

dos professores entrevistados nesta investigação e que realça a importância dos “participantes de 

uma videoconferência poderem estar a trabalhar no mesmo documento e modificá-lo ao mesmo 

tempo que se está a comentar” (Soeiro, 2010: TC:09:31). 

Tal como referido anteriormente, os recentes desenvolvimentos das tecnologias de vídeo e 

áudio são responsáveis pela grande melhoria na qualidade dos sistemas de videoconferência e 

Schaphorst (2008) é mais um autor que também salienta que os custos da utilização da 

videoconferência foram drasticamente reduzidos em duas áreas fundamentais: as comunicações e 

os equipamentos. Schaphorst (2008) relembra que “a melhoria da qualidade dos sistemas de 

videoconferência não ocorreria sem o desenvolvimento de standards de comunicação” 

                                                      
7 Expressão que, no meio computacional, serve para denominar a área de trabalho de um utilizador de computador.  
8 Trabalho no qual a comutação (processo de interligar dois ou mais pontos entre si) de uma pessoa é substituída pela 

telecomunicação de forma a substituir qualquer forma de deslocamento relativo ao serviço. 
9 No âmbito da informática descreve um ambiente de arquivos compartilhados e que permite trabalhar com ferramentas 

familiares para interagir num “quadro branco electrónico” como se fosse um quadro branco tradicional. 
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(Schaphorst, 2008, p. 2). Para além disso, os custos dos equipamentos de videoconferência 

desceram significativamente devido aos incríveis passos dados no desenvolvimento dos circuitos 

integrados.  

Especificamente, o forte alcance e fácil disseminação que os sistemas de videoconferência 

(nomeadamente, os sistemas baseados nos computadores pessoais) incorporaram nos últimos 

anos são outras características fundamentais para a sua proliferação na medida em que qualquer 

pessoa com um computador pessoal e uma ligação à Internet pode usufruir de um sistema de 

videoconferência desktop. Weinstein & Davis (2009) salientam que a imediatez destes sistemas 

baseados nos computadores pessoais relaciona-se com o suporte ad-hoc destes e as 

comunicações espontâneas que são facilmente permitidas. Estes sistemas de videoconferência 

baseados nos computadores pessoais também apresentam uma grande conveniência, ao 

contrário dos sistemas dirigidos a grupos e a um maior número de pessoas que requerem que os 

participantes se desloquem ao local onde se encontra a infra-estrutura. Tal como referem 

Weinstein & Davis (2009) estes sistemas de videoconferência baseados nos computadores 

pessoais “trazem a reunião ou conferência ao encontro do utilizador” (Weinstein & Davis, 2009a, p. 

3).  

Outro aspecto fundamental quando se realiza a análise económica das tecnologias de 

videoconferência diz respeito ao tempo. Quando nos questionamos sobre o tempo perdido que 

resulta das viagens de trabalho, as pessoas tendem a focar-se naturalmente na quantidade de 

tempo em que estão efectivamente em trânsito. Tomando o exemplo referido por Weinstein & 

Davis (2009b) se perguntarmos a um viajante habitual quanto tempo demora habitualmente numa 

viagem entre Atlanta e Los Angeles a resposta mais habitual será cinco horas. No entanto, o 

tempo gasto no voo representa apenas uma pequena porção do tempo efectivamente gasto na 

viagem. No que diz respeito aos colaboradores das instituições portuguesas de Ensino Superior 

cujos relacionamentos institucionais externos concretizam-se sobretudo no espaço europeu 

deverá existir uma média de duas a três horas de viagens de avião. No entanto, quando se tratam 

de viagens transatlânticas ou intercontinentais por parte dos colaboradores das instituições 

portuguesas já nos deparamos com viagens de seis a oito horas de duração média. 

 Assim, para ilustrar este ponto da melhor forma (Tabela 2) vamos considerar um 

colaborador de uma instituição em Nova Iorque (EUA) que necessita de reunir com outro 

colaborador em Dallas, Texas (EUA). Este género de viagem vai envolver, muito provavelmente, 

as seguintes etapas e o seguinte investimento de tempo : 

Localização Item Tempo necessário 
estimado 

Nova Iorque Planear a viagem. 0,5 Horas 

Nova Iorque Arrumar bagagem. 0,5 Horas 

Nova Iorque Deslocar-se até ao aeroporto. 1 Hora 

Nova Iorque Check-in/ Passar segurança. 1 Hora 
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Nova Iorque Esperar no terminal pela partida. 1 Hora 

Em trânsito Voar de Nova Iorque até Dallas. 4 Horas 

Dallas Deslocar-se do aeroporto até ao hotel. 1 Hora 

Dallas Deslocar-se do hotel até ao local onde está o colaborador. 0,5 Horas 

Dallas Reunir-se com colaborador. 2 Horas 

Dallas Deslocar-se da reunião com o colaborador até ao aeroporto. 1 Hora 

Dallas Check-in/Passar segurança. 1 Hora 

Dallas Esperar no terminal pela partida. 1 Hora 

Em trânsito Voar de Dallas até Nova Iorque. 4 Horas 

Nova Iorque Deslocar-se do aeroporto até casa. 1 Hora 

Nova Iorque Desfazer bagagem. 0,5 Horas 

Tempo Total : 20 Horas 

 

Tabela 2: Simulação de uma viagem nos EUA. 

Nota: Esta Tabela 2 apresenta um esquema que simula a realização de uma viagem de avião 

entre Nova Iorque e Dallas (ambas nos EUA) por parte de um típico colaborador de uma empresa 

localizada em Nova Iorque. (Davis & Weinstein, 2009, p. 5) 

 

Resumidamente, o colaborador que realiza a viagem deverá, muito provavelmente, investir 

cerca de vinte horas do seu tempo para reunir com outro colaborador durante duas horas. Para 

além disso, este cálculo parte do princípio de que a viagem corre como planeado (sem atrasos de 

trânsito de e para o aeroporto, sem atrasos nas passagens de segurança, sem atrasos de voos, 

sem atrasos no acesso ao transportes locais, etc.). Aspectos que são sempre considerados em 

qualquer região do mundo, seja nos EUA, em território europeu ou mais concretamente no espaço 

português. 

Este cálculo descrito por Weinstein & Davis (2009b) não considera que o colaborador que 

efectua a viagem necessitou de sair de casa (ou do local de trabalho) na noite anterior de modo a 

realizar este encontro. Assim, o tempo efectivamente dispendido fora de casa e do local de 

trabalho será muito mais do que vinte horas. Finalmente, é de referir também que o tempo que é 

necessário investir nas viagens internacionais ou mesmo intercontinentais tende a ser sempre 

maior. A opção pela utilização da videoconferência, “declinando uma visita presencial, diminui o 

tempo necessário para se realizar este encontro em cerca de 90% (uma reunião de duas horas iria 

necessitar efectivamente de apenas duas horas) ” (Weinstein & Davis, 2009b, p. 10).  

No que diz respeito à poupança efectiva e ao nível dos custos associados, de acordo com 

inquéritos realizados pela American Express e divulgados por Weinstein & Davis (2009b) é 

esperado um aumento de 1,2% no custo habitual das viagens internas nos EUA enquanto se 

espera um aumento de 2,4% nas viagens internacionais deste país. Segundo Avery (2009) 
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“valores semelhantes são encontrados no que diz respeito à Europa” (Avery, 2009, p. 1). Trata-se 

de montantes que as instituições podem transformar em poupança se converterem algumas das 

viagens dos seus colaboradores na realização de videoconferências. Trata-se de valores 

financeiros muito significativos que podem ser direccionados para outros aspectos da actividade 

institucional, promovendo uma maior eficiência dos recursos financeiros.  

Mas a outra componente significativa que contribui para a geração de poupanças é o valor 

do tempo de trabalho poupado. Tal como demonstrado anteriormente, um colaborador que 

converta uma viagem de trabalho na realização de uma videoconferência poderá poupar cerca de 

18 horas. Assim, segundo Davis & Weinstein (2009) “se considerarmos o custo de trabalho, nos 

EUA, de cerca de cinquenta dólares/hora (assumindo um salário anual de oitenta mil dólares, mais 

25% de despesas adicionais relativa a benefícios e um total de duzentos e cinquenta dias de 

trabalho a oito horas por dia em cada ano), uma poupança de dezoito horas representa uma 

poupança de novecentos dólares por cada encontro relativamente ao custo de trabalho” (Davis & 

Weinstein, 2009, p. 9). A heterogeneidade do custo do trabalho no espaço europeu torna mais 

difícil realizar um cálculo exemplificativo. No entanto, no caso português, onde podemos 

considerar que existe um custo de trabalho mais baixo, é possível extrapolar com base no 

exemplo anterior que uma poupança de dezoito horas representa uma poupança aproximada de 

quatrocentos euros por cada encontro relativamente ao custo de trabalho.  

Poupanças desta ordem não podem ser ignoradas pelas instituições e podem mesmo ser 

alocadas a outros aspectos importantes no funcionamento das instituições. Sobretudo não podem 

ser ignoradas pelas instituições de Ensino Superior com uma forte predisposição de colaboração 

externa e cuja essência do trabalho dos seus colaboradores assenta de forma muito significativa 

na internacionalização das suas actividades. 

2.1.4 A influência social e psicológica da utilização de videoconferência 

Tal como referem Weinstein & Davis (2009) quando é necessário efectuar uma sessão de 

comunicação com mais impacto do que uma simples chamada telefónica, a videoconferência 

desktop constitui-se como uma alternativa muito atractiva. Efectivamente são apontados por estes 

autores alguns benefícios da utilização da videoconferência desktop relativamente ao tradicional 

uso do telefone como, por exemplo, “uma comunicação mais eficaz, um aumento da confiança 

associada à comunicação visual e mesmo um aumento da persuasão na comunicação” (Weinstein 

& Davis, 2009a, p. 3). 

Os psicólogos sabem há décadas que os seres humanos apreendem a atenção 

primariamente pela visão e só depois pelo som (e outros sentidos). As comunicações não-verbais, 

na forma da linguagem corporal (expressões faciais, postura, gestos, etc.), representam uma parte 

integral da experiência total de comunicação. Segundo Mehrabien & Wiener (1967) a investigação 

nesta área sugere que cerca de 55% do total da informação transferida durante uma conversa tem 

origem nos aspectos da comunicação não-verbal (Mehrabian & Wiener, 1967). Ou seja, se não 
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comunicarmos visualmente é muito provável que aspectos importantes da nossa mensagem não 

estejam a chegar ao destinatário. Particularmente, a face humana é mesmo uma fonte variada de 

sinais sociais. Tal como nos indica Bruce (1996), o ser humano identifica as pessoas sobretudo 

através da sua face e de uma forma muito mais fiável do que outras fontes como é o caso da voz. 

Este autor denota mesmo que “nós inferimos estados emocionais a partir das expressões faciais e 

conseguimos categorizar essas mesmas expressões, que são relativamente fiáveis, num pequeno 

número de categorias emocionais (…) nós utilizamos, por exemplo, os padrões dos lábios, queixo 

e movimentos de língua para ajudar na percepção do discurso” (Bruce, 1996, p. 166). 

Estas características são muito importantes nas actividades de Ensino Superior e, 

sobretudo, no processo pedagógico onde a importância da visualização da reacção de estudantes 

é algo muito realçado por docentes. Um dos docentes entrevistados nesta investigação, o 

Professor Alfredo Soeiro10, denota isso mesmo quando refere que “é muito importante verificar o 

modo como as pessoas reagem àquilo que o Professor diz para que se perceba se nos estão a 

prestar atenção” (Soeiro, 2010: TC:04:30).  

A importância desta componente visual é também reforçada pelo facto de todos nós 

utilizarmos a informação que surge do direccionamento do olhar e mesmo da cabeça para 

perceber melhor o real foco de atenção da outra pessoa com quem estamos a interagir e para 

regular essa conversa através de viragens de cabeça e mesmo do corpo. Bruce (1996) denota 

mesmo que “outros gestos faciais como o abanar da cabeça ou olhares de admiração fornecem 

um feedback importante durante uma conversa e, para além disso, a informação da face é 

complementada por um conjunto alargado de outras informações não verbais como os gestos das 

mãos, braços e ombros” (Bruce, 1996, p. 166). 

Mais uma vez, no que diz respeito ao processo pedagógico realizado através de 

videoconferência e em especial aos processos de avaliação nesses processos pedagógicos esta 

componente visual assume uma importância fundamental. No âmbito de um processo de 

avaliação através de videoconferência Soeiro (2006) salienta, a partir da sua experiência onde os 

aspectos técnicos da tecnologia dificultaram a leitura da linguagem corporal de estudantes durante 

a realização de apresentações e de questionários verbais, que “ é absolutamente crucial essa 

visualização durante uma avaliação da assertividade das apresentações de estudantes e da 

confiança e segurança desses mesmos estudantes (…) bem como a possibilidade do docente 

escolher o foco de visualização do estudante” (Soeiro, 2006, p. 3). 

No entanto, Bruce (1996) refere também uma opinião contrária quando salienta que embora 

exista um número muito alargado de informação fornecida pelos sinais não-verbais a comunicação 

não sofre perdas significativas quando o canal visual não está disponível. 

Na generalidade, o ser humano operacionaliza-se muito bem sem estes sinais e tal como 

Bruce (1996) exemplifica “as conversas telefónicas não são as mesmas que as interacções face-a-

face mas nós, enquanto adultos desempenhamos consideravelmente bem essa comunicação, 

                                                      
10 Ver Anexo X – Entrevista a Alfredo Soeiro 
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porque possuímos um reportório flexível de estratégias que nos permite compensar os canais de 

comunicação perdidos” (Bruce, 1996, p. 166). 

Segundo Weinstein & Davis (2009b) muitas reuniões de trabalho não são eficazes devido à 

falta de atenção e concentração dos seus participantes. A investigação nesta área indica que “a 

grande maioria dos executivos ou efectuam várias tarefas em simultâneo ou desviam a atenção de 

alguma forma durante as sessões exclusivamente áudio” (Weinstein & Davis, 2009b, p. 6) . Estes 

autores sugerem que a componente face-a-face da videoconferência desktop obriga os 

participantes das reuniões a manterem-se envolvidos activamente na sessão de comunicação em 

questão. Weinstein & Davis (2009b) realçam que “os defensores da realização de várias tarefas 

em simultâneo podem não apreciar esta impossibilidade de ocultar a sua imagem, mas o facto é 

que essa característica melhora a eficácia e a produtividade das sessões de 

comunicação”(Weinstein & Davis, 2009b, p. 6). 

De acordo com inquéritos realizados pela Universidade do Wisconsin, pela Wharton School 

of Business e pelas Universidades de Harvard e Columbia (Pike, 2003) os participantes em 

sessões face-a-face conseguem obter vários benefícios sobre aqueles que participam em sessões 

exclusivamente áudio como, por exemplo, aumentos de 200% na quantidade de informação 

apreendida, aumentos de 40% na velocidade da absorção da informação e aumentos de 38% na 

quantidade de informação efectivamente retida (Pike, 2003). 

Davis & Weinstein (2009) realçam também que a melhoria no acesso aos clientes ou 

colaboradores externos está intimamente relacionada com a questão de que os encontros 

presenciais entre estes resultam numa melhor performance, numa melhor produtividade e 

rentabilidade. A capacidade de proporcionar estes encontros em qualquer altura e sem a 

necessidade de preparações prévias deverá trazer ainda maiores benefícios. Infelizmente, as 

viagens de trabalho raramente são feitas à medida. Mesmo as viagens de última hora tendem a 

ser proibitivamente dispendiosas. Como resultado, mesmo que se decida um encontro presencial 

como algo prioritário, é muito provável que demore alguns dias até que os colaboradores estejam 

frente-a-frente.  

Também parece ser consensual entre alguns autores, como Campbell (1998), que há 

medida que o tipo de videoconferência se estreita (por exemplo, quando de passa de uma 

videoconferência room-based para uma videoconferência PC-based) o canal de comunicação 

torna-se menos adequado para interacções sociais mais complexas e mesmo para uma 

verdadeira comunicação interpessoal. Segundo este autor “as percepções dos utilizadores quanto 

à adequação das tecnologias de videoconferência para actividades organizacionais devem, 

portanto, depender do contexto dessas actividades” (Campbell, 1998, p. 4). Este autor refere 

também que a decisão psicológica de realizar uma videoconferência é primeiramente explicada 

pelas expectativas individuais em melhorar a produtividade e que a adopção subsequente da 

tecnologia de videoconferência depende largamente dos requisitos informativos e comunicacionais 

dos grupos de utilizadores bem como da habilidade da tecnologia para satisfazer esses mesmos 

requisitos (Campbell, 1998). 
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Como é sabido a videoconferência permite às pessoas ganharem uma grande imediatez, 

uma grande adequação ao momento e um acesso interactivo completo aos seus colaboradores 

independentemente da sua localização geográfica. Este aspecto verifica-se especialmente na 

videoconferência desktop que está sempre disponível (comparada com a videoconferência room-

based que, normalmente, exige uma reserva prévia e em locais adequados). Assim, tal como 

referem Davis & Weinstein (2009) os gestores de projectos podem misturar os encontros 

presenciais com sessões de videoconferência de grande impacto e com maior eficácia de custos 

de modo a manter um determinado ritmo de trabalho. 

O desempenho laboral e o equilíbrio de vida dos colaboradores de uma instituição podem 

ser afectados pela utilização ou não da videoconferência. Segundo Davis & Weinstein (2009) um 

inquérito realizado pela Microsoft mostrou que 72% das pessoas que viajam em trabalho 

categorizaram essas viagens como mais stressantes do que uma visita ao dentista. Para além 

disso, ainda segundo Davis & Weinstein (2009) algumas investigações apresentadas no Simpósio 

Internacional do Stress, em 2000, revelaram que três quartos dos trabalhadores que viajam 

declararam que sofrem mais de problemas de saúde quando viajam, muitos destes trabalhadores 

declararam que as viagens têm impacto no seu sono, no seu bem-estar e na sua performance 

geral e cerca de 100% dos cônjuges declararam que as viagens de trabalho trazem impactos 

negativos à vida familiar. 

Assim, de um modo geral, ao permitir aos colaboradores das instituições a limitação das 

viagens de trabalho, a videoconferência pode melhorar o desempenho laboral e o equilíbrio de 

vida destes, resultando numa motivação melhorada, aumento da assiduidade laboral e melhor 

produtividade. Especificamente, a videoconferência desktop permite aos colaboradores realizar 

comunicações de grande impacto a partir do escritório e/ou de casa, flexibilizando o espaço e o 

tempo do encontro. Considerando a necessidade de comunicar com locais de diferentes fusos 

horários, este facto equivale a maior tempo dedicado à casa e à família, e permitindo uma gestão 

flexível das várias esferas pessoais. 

2.1.5 A sensação de presença em videoconferência 

Para além de ajudar à eliminação das barreiras físicas, a videoconferência, segundo 

McAndrew, Foubister & Mayes (1996) motiva também as pessoas a desenvolverem “uma espécie 

de segunda linguagem na medida em que permite uma combinação produtiva de trabalho solitário 

e trabalho colaborativo” (McAndrew, Foubister, & Mayes, 1996, p. 214). Estes autores salientam, 

no entanto, que a falta de contacto ocular é algo ainda bastante presente nas tecnologias de 

videoconferência. E de facto, do ponto de vista da análise técnica destas tecnologias ainda não é 

possível posicionar a câmara de um sistema de videoconferência de modo a emular na perfeição o 

contacto ocular e, na generalidade dos casos de utilização, é sugerido aos utilizadores que olhem 

directamente para a câmara de vídeo de um sistema de videoconferência quando estão a falar e 

para o ecrã de visualização dos pontos remotos apenas quando estivessem a ouvir. Geralmente, o 
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desconforto existente com a falta de contacto ocular natural provoca alguma distracção aos 

utilizadores. No entanto, também é reconhecido por alguns autores, como Bruce (1996), que a 

videoconferência proporciona a “utilização de dispositivos de comunicação como o olhar directo e 

os gestos que permitem compreender as outras pessoas” (Bruce, 1996, p. 25). Tal como referido, 

não sendo ainda tecnicamente aperfeiçoada para permitir uma sensação natural de presença sem 

o esforço adicional caracterizado anteriormente, a videoconferência consegue englobar de forma 

bastante significativa o olhar directo e os gestos no processo de comunicação e facilitar o 

processo de compreensão das pessoas. 

No que diz respeito à aplicação no processo pedagógico, Yamada (2009) indica-nos que “a 

percepção de presença por parte dos estudantes é afectada pela presença social que representa 

a proximidade percepcionada pela comunicação em tempo real nos encontros face-a-face” 

(Yamada, 2009, p. 831). Por via da comparação com um sistema mediado por texto que realça a 

confiança na exactidão gramatical, este autor demonstra efectivamente que a imagem e a voz 

promovem a consciência de comunicação natural e de relevo. Refere mesmo que “a existência de 

uma imagem do interlocutor aumenta a consciência de comunicação natural que leva a um 

número de auto-correcções, um dos aspectos fundamentais da aprendizagem (Yamada, 2009, p. 

820). 

Outros autores, como Short, Williams, e Christie (1976) defendem que os dois factores que 

promovem a presença social são a “imediatez” e a “intimidade”. Segundo estes autores a 

“imediatez é a proximidade psicológica dos interlocutores enquanto a “intimidade” é a familiaridade 

percepcionada causada pelo comportamento social como o direccionamento do olhar, a inclinação 

do corpo ou mesmo o sorriso” (Short, Williams, & Christie, 1976, p. 22). 

No que diz respeito ao estudo da produção de presença existem alguns autores que se 

debruçaram sobre os factores que efectivamente determinam a produção de uma sensação de 

presença e de realidade na comunicação mediada por vídeo. Autores como Jørgen & Knudsen 

(2004) desenvolveram alguns estudos em que a presença na comunicação mediada por vídeo é 

definida como a experiência subjectiva de estar num grupo em determinado lugar quando um dos 

elementos está fisicamente situado noutro local. Estes autores salientam mesmo que “a presença 

é uma propriedade emergente que não tem uma fisicalidade mas emerge como uma sensação 

mental” (Jørgen & Knudsen, 2004, p. 3). 

De forma um pouco mais aprofundada estes autores enquadram o estudo da sensação de 

presença no dilema existente nos sistemas de produção em rede onde existe, normalmente, a 

falta de um ambiente de trabalho comum. Estes autores chamam a atenção para o facto de o ser 

humano ter uma necessidade básica de comunicação num espaço físico partilhado e nos 

ambientes de trabalho social. Jørgen & Knudsen (2004) lembram, do ponto de vista da análise da 

sensação de presença, que “em muitos casos uma presença mediada entre indivíduos em 

processo de cooperação e colaboração já apresenta uma qualidade muito aceitável para substituír 

os encontros físicos” (Jørgen & Knudsen, 2004, p. 5) 
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No entanto, estes autores lembram também que os factores críticos para a eficácia da 

sensação de presença são a qualidade da própria presença ou mesmo a qualidade da própria 

comunicação. Qualidade essa que, durante o processo de produção da sensação de presença 

deverá incorporar o suporte aos encontros informais e improvisados para além dos encontros 

formais mais habituais na comunicação mediada por vídeo. 

Jørgen & Knudsen (2004) salientam que as descobertas na área da investigação em 

sensação de presença influenciaram de alguma forma o desenvolvimento técnico e a usabilidade 

da comunicação mediada por vídeo. Referem mesmo que “a sensação de presença de outro 

corpo, a presença espacial, a sensação de estar noutro ambiente para além do ambiente físico 

são aspectos subjectivos que se constitutem como variáveis importantes na comunicação mediada 

por vídeo” (Jørgen & Knudsen, 2004, p. 17). Variáveis estas que, de acordo com os autores, 

devem ser utilizadas de forma consistente para aumentar a qualidade da comunicação e que 

permite em última análise realizarem uma produção de presença efectiva. 

Witmer & Singer (1998) também encaram a definição de presença na comunicação mediada 

por vídeo como “a experiência subjectiva de estar num local quando um dos elementos está 

fisicamente noutro local” (Witmer & Singer, 1998, p. 18). Estes autores desenvolveram a 

investigação da presença na área da realidade virtual e conseguiram extrapolar o fenómeno da 

presença como base para a previsão de potenciais ganhos de eficácia em várias áreas 

aplicacionais, sendo o ensino uma dessas áreas. 

Concretamente, estes autores desenvolveram um trabalho onde a experimentação da 

presença é considerada uma forma normal de sensibilização e mesmo um fenómeno intencional 

que se baseia numa interacção de estímulos externos, factores imersivos e tendências de 

envolvimento. Witmer & Singer (1998) consideram mesmo que “estes factores suportam a 

transição ou a experimentação da presença num ambiente artificial ou remoto” (Witmer & Singer, 

1998, p. 19). 

Sinal da importância da investigação na área da presença, a própria palavra “presença” tem 

sido inclusivamente utilizada como título de um jornal científico (Presence Journal, MIT)11 que é 

sobretudo dedicado ao estudo de duas grandes áreas, a teleoperação e sistemas de ambientes 

virtuais, onde o termo presença constitui-se como um termo geral adequado a ambos os lados da 

investigação.  

Voltando novamente a Witmer & Singer (1998), estes autores indicam-nos que “tal como 

lemos um livro, assistimos a um filme ou apenas ouvimos uma boa história, todos nós podemos 

ser “transportados” para uma nova realidade, para uma ilusão que é construída com o adicionar 

das nossas próprias fantasias às visões do autor” (Witmer & Singer, 1998, p. 19). Na comunicação 

mediada por vídeo, este transporte pode ser efectuado em ambientes fisicamente distantes e as 

comunicações de alta qualidade realizadas em tempo real podem ajudar-nos a confiar na 

existência de uma realidade mediada. 

                                                      
11 http://www.mitpressjournals.org/loi/pres 
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De facto, a confiança parece ser um factor importante para conseguir uma sensação de 

presença e de transporte e podemos verificar isso simplesmente quando o ser humano consegue 

confiar apenas no áudio de baixa qualidade (por exemplo, através dos telefones móveis) para 

representar uma pessoa real que conhecemos de uma experiência física prévia. O ser humano 

confia nos e-mails para a comunicação entre pessoas que conhecemos. O ser humano confia no 

que está a ser dito em programas noticiosos na rádio, televisão e jornais embora saiba que tudo é 

mediado e, portanto, sujeito a manipulação. 

No que diz respeito a esta mediação, Hochberg (1986) indica-nos que “algumas décadas de 

realidade mediada na vida diária do homem parecem ter produzido um envolvimento no sistema 

perceptivo humano” (Hockberg, 1986, p. 45). Este autor refere mesmo que o facto do ser humano, 

enquanto receptor, adicionar à sua própria experiência a uma realidade mediática empobrecida 

parece ajudá-lo a ultrapassar a sua falta de confiança na manipulação. De facto, através de uma 

utilização engenhosa de indícios mediáticos e da vontade individual em suspender a descrença, o 

ser humano pode dar uma hipótese relativamente confiável à comunicação homem-homem. E é, 

portanto, nesta base cognitiva humana moldada pelo mediatismo, que o aperfeiçoamento das 

tecnologias de videoconferência e, sobretudo, o apuramento da sensação de presença destas 

tecnologias consegue encontrar um caminho de desenvolvimento relativamente confiável para o 

ser humano. Essa confiança é sobretudo pertinente quando estamos em cenários pedagógicos e 

onde o processo de ensino-aprendizagem vai necessitar de assentar sobre um conjunto de 

tecnologias mediadas por vídeo para que consiga atingir os seus objectivos. 

Foi também realizado por Lombard & Ditton (1997) um estudo literário bastante alargado 

sobre o conceito de presença onde se identificaram diferentes conceptualizações associadas a 

este conceito: realismo, imersão, transporte, riqueza social, actor social no media e o media como 

actor social. Estes autores disponibilizaram ainda uma definição de presença, neste contexto, mais 

agregadora considerando-a “a extensão que uma pessoa não percebe inteiramente ou não 

reconhece a existência de um media durante uma experiência tecnologicamente mediada” 

(Lombard & Ditton, 1997, p. 27). 

De acordo com IIjsselsteijn & Harper (2001) as várias conceptualizações referidas 

anteriormente podem ser divididas em duas grandes categorias de presença: a presença física e a 

presença social. Uma ilustração disso mesmo é demonstrada na Figura 2 onde está representada 

a ilustração gráfica da relação entre presença física, presença social com vários exemplos de 

media, de acordo com Ijsselsteinjn & Harper (2001). 
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Figura 2: Relação entre presença física, presença social e co-presença.  

Nota: Esta Figura 2: Relação entre presença física, presença social e co-presença. ilustra a 

representação da relação existente entre presença física e presença social de acordo com 

(Ijsselsteinjn & Harper, 2001, p. 15) 

 

Especificamente no que diz respeito à categoria física e à categoria social os autores 

Witmer & Singer (1998) indicam-nos que a categoria física refere-se à sensação de estar 

localizado num espaço virtual mediado, enquanto a categoria social refere-se ao sentimento de 

estar junto e ao sentimento de interacção social existente no espaço virtual que é mediado com 

outro ser humano situado fisicamente noutro ambiente. Na intersecção destas duas categorias 

surge então a denominada “co-presença” e que no âmbito da sensação de presença em 

telepresença, os autores Jørgen & Knudsen (2004) consideram que este “espaço pessoal 

partilhado constitui-se como a sensação colectiva de co-presença entre o grupo participante na 

sessão em questão” (Jørgen & Knudsen, 2004, p. 16). E esta sensação inclui a percepção de 

vários factores como as expressões faciais, a voz ou a linguagem corporal. 

No ponto “2.1.5.1- Co-presença” desta investigação é possível analisar um pouco mais 

exaustivamente esta componente de “co-presença” que está intimamente ligada à sensação de 

presença nas tecnologias de videoconferência. 

Continuando na análise da presença social, os autores Short et al. (1976) referem que a 

presença social é uma qualidade subjectiva do media em utilização. Estes autores encaram a 

presença social como “uma dimensão única que representa uma síntese cognitiva de vários 

factores tal como são percepcionados pelos indivíduos que estão presentes no media em 

utilização” (Short et al., 1976, p. 28) . Short et al. (1976) indicam mesmo que esses factores são a 

“expressão”, a “direcção do olhar”, “a postura”, “o toque” e as “sugestões não-verbais”. Durante 

esta investigação vai ser perceptível que estes são alguns dos factores invocados pelos docentes, 

investigadores e discentes entrevistados para invocarem a necessidade de encontros físicos 

pontuais durante um determinado ciclo de videoconferências em que se encontrem envolvidos. 

São efectivamente estas algumas das características de presença social que tendencialmente 
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devem guiar o desenvolvimento das tecnologias de mediação por vídeo, como a videoconferência 

ou mesmo a telepresença numa fase mais avançada da própria videoconferência. 

No que diz respeito concretamente ao processo de ensino-aprendizagem Mclsaac & 

Gunawardena (1996) referem que a presença social é mesmo um importante factor para a 

promoção da aprendizagem no ensino a distância e é considerada como emocionalmente eficaz. 

É também neste contexto que a videoconferência enquanto ferramenta de ensino à distância se 

constitui como instrumento de implementação de presença social no próprio ensino à distância 

sobretudo ao nível dos ambientes de ensino superior.   

Ainda neste contexto podemos afirmar que as tecnologias de videoconferência actuais 

demonstram que é possível atingir um alto nível de sensação de presença a distância usando 

ferramentas de hardware e software pouco complexas e relativamente baratas. No entanto, tal 

como verifica Sponberg, Knudsen & Handberg (2001) “não é suficiente ter as ferramentas sendo 

necessário também saber utilizá-las” (Sponberg, Knudsen, & Handberg, 2001, p. 10). De facto, 

entende-se das investigações realizadas por estes autores que para haver sucesso na 

transmissão da mensagem ou simplesmente na manutenção do processo de comunicação em que 

se pretende produzir uma sensação de presença é necessário entender que capacidades são 

necessárias. Ao nível das instituições de ensino superior deverá ser neste patamar colaborativo 

que deverá existir um trabalho muito próximo entre as equipas técnicas detentoras de um know-

how tecnológico e os utilizadores específicos que constituem este género de instituições. 

2.1.5.1 Co-presença 

É importante enquadrar a utilização da videoconferência no conceito de modernidade e de 

“co-presença” que está intimamente associado a essa utilização. E para isso é importante referir 

que a modernidade é conseguida não apenas com os circuitos de computadores e dispositivos 

como a videoconferência mas, como nos sugere Boden & Molotch (1994), “através das intensas 

rotinas diárias do pensamento humano, da cooperação humana e da comunicação face-a-face” 

(Boden & Molotch, 1994, p. 257). De facto, é importante salientar que esta interacção “co-

presente” mantêm-se como o modo fundamental do relacionamento humano e da socialização e 

que a modernidade é concretizada não através da substituição das novas tecnologias pela “co-

presença” mas por uma distribuição ajustada dessa “co-presença” e das formas mais impessoais 

entre indivíduos, tarefas, lugares e momentos (Boden & Molotch, 1994). 

No que diz respeito ao conceito de “co-presença”, este conceito em concreto proporciona 

muito mais contexto do que qualquer outra forma de troca humana uma vez que o contexto passa 

a não ser apenas mais palavras mas também gestos faciais, linguagem corporal, entoação da voz 

e muito mais particularidades. Boden & Molotch (1994) indica-nos mesmo que “o estatuto dos 

indivíduos, o seu historial em conjunto, as prévias afirmações, a própria entoação das vozes e a 

atitude física corporal são aspectos lidos em simultâneo para constituir os vários sentidos (que 

podem ser opostos) do mesmo conjunto de palavras” (Boden & Molotch, 1994, p. 259). 
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De facto, é esta riqueza de informação que nos faz sentir que precisamos da “co-presença” 

para sabermos o que realmente se passa, incluindo o grau de fiabilidade e razoabilidade com que 

se está a fornecer a informação. Ao mesmo tempo, a “co-presença” coloca-nos no centro da acção 

ao realçar as nossas acções desfavoráveis, desviadas, dissimuladas, mais facilmente detectáveis 

e através da variação na atenção, a “co-presença” maximiza a oportunidade de mostrar empenho 

e também de detectar a falta dele nos outros, adicionando assim, informação substantiva e 

informação de nuance (Boden & Molotch, 1994). 

2.1.5.2 Telepresença e imersividade 

Nos últimos anos estamos a assistir a um significativo crescimento de salas de telepresença 

e videoconferência de alta-definição não só ao nível do território norte-americano e europeu mas 

também ao nível da infra-estrutura tecnológica na qual as instituições de Ensino Superior públicas 

portuguesas desenvolvem a sua actividade. Mas, fundamentalmente, qual é a diferença entre 

telepresença e videoconferência? A definição de telepresença mais comum é aquela que também 

nos é fornecida por Kelly & Davis (2008) que nos indica que “as soluções de telepresença utilizam 

componentes de vídeoconferência e audioconferência juntamente com outras “artes e ciências” de 

modo a criar uma experiência comunicacional imersiva nos dois sentidos que simula um encontro 

interactivo real” (Kelly & Davis, 2008, p. 3). 

Embora a componente de telepresença ainda não seja uma realidade significativa em 

Portugal (com apenas duas salas de telepresença) a componente de videoconferência de alta-

definição apresenta índices de crescimento muito significativos conforme nos indica os dados 

disponibilizados pela Fundação para a Computação Científica Nacional (Ribeiro, 2010).  

No entanto, o crescimento rápido da telepresença empresarial e a disponibilização de 

numerosos ambientes de telepresença públicos será, segundo Lichtman & Brockman (2009), 

muito provavelmente apenas o preâmbulo da revolução que se aproxima ao nível das 

comunicações empresariais. Ainda segundo estes autores estamos a aproximarmo-nos 

rapidamente de “um mundo onde uma pessoa pode entrar numa sala e ligar-se com os seus 

colaboradores de forma instantânea e num ambiente de alta produtividade que replica de forma 

quase perfeita uma experiência presencial” (Lichtman & Brockmann, 2009, p. 35). 

A telepresença é, segundo Dixon (2009) um sistema que utiliza a videoconferência de alta-

definição e o ambiente imersivo de uma sala com o objectivo de criar uma ilusão de que os 

utilizadores locais e remotos estão na mesma sala. Os sistemas de telepresença existentes no 

mercado não interoperam, na sua maioria, entre si. Neste momento, “nenhum operador no 

mercado da telepresença afirmou ainda que consegue interoperar normalmente e de forma 

sistematizada com outro operador de telepresença” (Dixon, 2009, p. 8). No entanto, ainda segundo 

Dixon (2009) é amplamente reconhecido que os sistemas de telepresença só conseguirão obter 

um êxito significativo se a interoperabilidade entre sistemas se tornar possível, algo que existe 
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entre sistemas de videoconferência de alta-definição e os sistemas de videoconferência mais 

antigos e ainda os sistemas de videoconferência standard. 

A mais recente experiência de interoperabilidade entre vários sistemas de telepresença 

decorreu a 6 de Outubro de 2009 na Conferência Internet2 Fall Member Meeting, em San Antonio, 

no Texas (EUA). Esta experiência envolveu uma complexa organização de equipamentos 

localizados em vários pontos do mundo tal como está representado na Figura 3. 

Do ponto de vista técnico, os sistemas de telepresença utilizam uma parte significativa da 

largura de banda de modo a proporcionar uma boa experiência imersiva. Dependendo da 

disponibilidade do equipamento em utilização, a largura de banda pode situar-se entre o 1Mbps e 

os 5Mbps por cada ecrã, sendo que cada sistema de telepresença tem, normalmente, entre três a 

quatro ecrãs (Dixon, 2009). Na experiência de interoperabilidade referida anteriormente, a largura 

de banda utilizada foi de cerca de 4Mbps por cada ecrã. 

As conclusões desta experiência indicam, segundo Dixon (2009), que a interoperabilidade 

entre sistemas de telepresença funciona melhor quando são utilizadas MCU’s12 apropriadas para 

mediar as várias comunicações e “que, obviamente, existe ainda um grande espaço para 

melhorias a este nível” (Dixon, 2009, p. 15) . 

 

Figura 3: Interoperabilidade entre vários sistemas de telepresença. 

Nota: Esta Figura 3 apresenta o esquema representativo da experiência de interoperabilidade 

entre vários sistemas de telepresença decorrida na Conferência Internet2 Fall Member Meeting, 

em San Antonio, no Texas (EUA) a 6 de Outubro de 2009. (Dixon, 2009, p. 13) 

 
                                                      

12 Multipoint Control Units 



Mestrado em Comunicação Multimédia – DeCA - UA 26 

 

A telepresença redefiniu as expectativas dos utilizadores sobre o que as comunicações de 

vídeo podem ser. Lichtman & Brockmann (2009) definem que como princípios estruturantes, os 

designers de um ambiente de telepresença controlam cuidadosamente a iluminação e a cobertura 

de paredes, implementam um design de áudio de alta densidade e aplicam disposições modernas 

e agradáveis do mobiliário audiovisual. 

Segundo estes autores, a indústria dos equipamentos de telepresença estabeleceu uma 

espécie de standard com três ecrãs capazes de mostrar dois participantes em cada ecrã. Os 

algoritmos de compressão e codecs envolvidos são cuidadosamente projectados para assegurar a 

melhor qualidade e a melhor experiência de aproximação à realidade possível. “Utilizando aquilo 

que, há anos atrás, seriam consideradas quantidades “obscenas” de largura de banda, um 

ambiente de telepresença cria uma consistência de qualidade entre os vários locais” (Lichtman & 

Brockmann, 2009, p. 7). 

Lichtman & Brockmann (2009) sugerem também que estes ambientes complexos e 

altamente controlados são configurados com comandos para os participantes que asseguram a 

instantaneidade do trabalho sem a necessidade de uma intervenção significativa ou experiência 

técnica dos participantes. Algumas empresas, fornecedoras deste tipo de sistemas, incorporam 

serviços de gestão juntamente com os equipamentos tentando assegurar uma monitorização 

constante e resolução de eventuais problemas nos vários aspectos do ambiente de telepresença e 

respectivas comunicações. Na verdade, com os sistemas de telepresença os utilizadores 

conseguem finalmente uma experiência de alta qualidade com uma maior facilidade de utilização. 

(Lichtman & Brockmann, 2009, p. 10) . 

2.1.5.3 Presença 3D 

Depois da telepresença a inovação nas tecnologias de videoconferência parece estar a 

acontecer, segundo Ben-Zedeff (2009) ao nível do desenvolvimento da denominada Presença 3D. 

Segundo este autor, mesmo nos sistemas de videoconferência mais avançados e mais caros 

continuam a existir alguns problemas por resolver. Para além do preço, “os sistemas não são 

facilmente escaláveis e, acima de tudo, não proporcionam uma representação real dos locais 

remotos onde o contacto ocular e as interacções gestuais são realizadas de forma muito limitada” 

(Ben-Zedeff, 2009, p. 1) . 

Ben-Zedeff (2009) salienta também que o estado da arte das tecnologias de 

videoconferência não deixa de ser impressionante mas continua a falhar em proporcionar uma 

impressão natural dos participantes. 

Há vários anos que vários autores se debruçam sobre a eficiência da tecnologia 3D na sua 

aplicabilidade à videoconferência. É o caso de Niem, Weik & Wingbermuhle (1998) que 

desenvolveram uma investigação aprofundada na criação automática de modelos 3D flexíveis e 

altamente realistas de participantes em sistemas de videoconferência 3D distribuídos. Estes 

autores já referiam nesta altura que para os futuros sistemas de videoconferência distribuídos é 
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desejável não apenas transmitir vídeo e áudio em 2D e a correspondente partilha de aplicações. E 

assim estes autores debruçaram-se na criação de cópias virtuais 3D de cenas reais contendo 

modelos altamente realistas dos participantes com comportamentos, atitudes e aparências iguais 

aos verdadeiros participantes. Alguns dos resultados obtidos com as técnicas propostas por estes 

autores resultaram em informações elegíveis para o necessário realismo e eficiência em 

aplicações de videoconferência 3D (Niem, Weik, & Wingbermuhle, 1998). 

Também Schreer, Brandenburg, Askar & Trucco (2001) desenvolveram uma investigação 

em torno de um sistema de videoconferência com o objectivo de criar uma profunda impressão de 

imersividade para os seus utilizadores. Nessa sua investigação apresentaram os conceitos de 

hardware e software envolvidos nesse sistema e que pretendiam proporcionar uma impressão 

semi-imersiva na videoconferência virtual. Este sistema, segundo os seus autores “posicionava-se 

como uma solução de topo para os mercados mais exigentes onde é esperada uma grande 

dinamização nas formas de comunicação” (Schreer, Brandenburg, Askar, & Trucco, 2001, p. 190)  

No âmbito do 7º Programa-Quadro de Investigação da União Europeia13 iniciou-se um 

projecto sobre Presença 3D14 através de um consórcio de cinco parceiros onde se encontra um 

conjunto de variadas indústrias e instituições de Ensino Superior e investigação. A tecnologia de 

presença 3D deverá criar sistemas de videoconferência que permitam, segundo Ben-Zedeff (2009) 

a transmissão da sensação de presença física em tempo real para múltiplos locais remotos de 

uma forma natural e transparente. Este processo deverá envolver representações apuradas da 

presença física com múltiplos utilizadores, contacto ocular entre os vários utilizadores e interacção 

baseada em gestos entre os vários utilizadores. 

De modo a proporcionar a experiência de “presença”, um dos objectivos deste projecto foi 

descobrir efectivamente o significado do conceito de “estar presente”. Um dos aspectos analisados 

diz respeito às propriedades físicas (e geométricas) dos vários utilizadores que deverão ser os 

mais realistas possíveis. Segundo Ben-Zedeff (2009) este aspecto requer a representação 3D.  

Este autor sublinha também que a evolução da comunicação 2D para o 3D é uma das 

componentes principais de um verdadeiro sistema de telepresença mas não é a componente 

principal. De facto, Bem-Zedeff (2009) refere que o posicionamento do contacto ocular e a 

reprodução correcta das perspectivas dos gestos são cruciais para manter a porção não-verbal da 

comunicação inter-pessoal. 

Este projecto, com aspectos mais relacionados com ficção, é mais real do que se poderia 

pensar. Em 2009, foi realizado pelo Instituto Fraunhofer um workshop15 onde foi realizada uma 

demonstração (Figura 4) de uma sessão de conferência em presença 3D. 

 

                                                      
13 http://cordis.europa.eu/fp7/  
14 http://www.3dpresence.eu/  
15 http://3dmedia.hhi.de/  
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Figura 4: Sessão de presença 3D em Outubro de 2009. 

Nota: Esta Figura 4 ilustra a demonstração de uma sessão de presença 3D em Berlim (Alemanha) 

em Outubro de 2009. (Ben-Zedeff, 2009, p. 2) 

 

No entanto, este autor lembra também que, apesar de se assistir a estas indicações de que 

a tecnologia de presença 3D estará já ao virar da esquina, as tecnologias envolvidas (aquisição de 

vídeo 3D, visualização, codificação e transmissão) são relativamente novas e existe um longo 

caminho a percorrer desde a fase de protótipo (por mais impressionante que seja) até um produto 

comercial. 

Mesmo assim, Ben-Zedeff (2009) sublinha que esta inovação pode culminar numa 

experiência de videoconferência o mais realista possível podendo proporcionar uma verdadeira 

alternativa aos encontros presenciais sem qualquer inconveniente. 

2.1.6 Sinergias positivas das tecnologias de videoconferência 

Existem claramente vários benefícios que as organizações podem obter na utilização das 

tecnologias de videoconferência e que conduzem a sinergias normalmente positivas com um 

significativo impacto nas organizações. Benefícios esses que são características generalistas que 

se aplicam a vários tipos de instituições sociais e económicas e onde se incluem as instituições de 

Ensino Superior. Enumeram-se de seguida alguns dos mais significativos que os vários autores 

analisados nesta investigação salientam nas suas obras. 

● Tomadas de decisões mais rápidas : Uma vez que uma videoconferência pode ser 

estabelecida com “menos dificuldade do que um encontro físico, as pessoas que estão separadas 

por vários quilómetros podem juntar-se e partilhar ideias e informações sempre que for 

necessário” (Schaphorst, 2008, p. 9); 
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● Melhores decisões : Uma vez que não existem custos adicionais para novos participantes 

nas videoconferências, as reuniões podem incluir todas as pessoas que estão envolvidas nos 

assuntos. Se fosse necessário realizar viagens, este aspecto poderia não ser possível, mesmo 

que a instituição estivesse disposta em incorrer nos custos. Para além disso, as fontes de 

informação que não foram consideradas previamente podem juntar-se nas reuniões. As pessoas 

podem juntar-se a uma videoconferência tão facilmente como num encontro presencial. 

● Maior produtividade : Os colaboradores mais valiosos não podem perder tempo em 

viagens para o aeroporto, esperando em filas de check-in no aeroporto ou esperando pelo seu 

voo. Se uma reunião dura duas horas, os participantes deverão gastar apenas duas horas do seu 

precioso tempo. 

●  Mais reuniões : A videoconferência permite a uma instituição usufruir de mais reuniões e 

encontros que de outra forma nunca conseguiria. “Um maior número de reuniões para a gestão de 

um projecto, por exemplo, pode resultar numa maior qualidade do mesmo e numa maior rapidez 

na sua conclusão” (Schaphorst, 2008, p. 10). 

● Segurança laboral aumentada : As viagens envolvem riscos. A videoconferência elimina 

essa preocupação. 

● Segurança reforçada : Se os vários colaboradores de uma instituição viajam juntos “e 

discutem assuntos e trocam informações, mesmo que não sejam secretas, os projectos podem 

estar comprometidos se as suas conversas forem ouvidas em público” (Schaphorst, 2008, p. 11). 

● Melhoria da motivação dos trabalhadores : Algumas viagens são muito agradáveis. No 

entanto, as viagens frequentes, especialmente para locais remotos ou cidades pouco importantes, 

podem constituir-se como viagens deprimentes para os colaboradores das instituições. A 

videoconferência pode não eliminar a necessidade de viajar mas pode reduzir significativamente a 

frequência dessas viagens. 

● Custos de viagens evitados : Este é o benefício mais facilmente quantificável. Existem 

muitos custos associados com as viagens oficiais. O viajante tem de pagar o transporte para o 

aeroporto ou mesmo pagar o estacionamento. Na cidade de destino, pode também haver a 

necessidade de alugar um carro ou um táxi. Algumas viagens exigem a necessidade de passar 

uma noite no hotel. Quase todas as viagens incorrem no pagamento de refeições e, claro, no 

pagamento dos bilhetes de transporte. 

● Fadiga reduzida : As viagens de trabalho são, muito frequentemente, umas experiências 

cansativas e que podem resultar em fadiga e, consequentemente, num menor desempenho 

durante as reuniões de trabalho bem como depois de regressar a casa. No caso de uma viagem 

de longa distância, pode demorar vários dias para que esta fadiga ou jet-lag diminua. A eliminação 

desta fadiga é um benefício importante da utilização da videoconferência que é difícil quantificar.  

● Uso eficiente de pessoal fundamental : Um dos benefícios da videoconferência que é 

difícil quantificar é “a habilidade de empregar e aplicar pessoal crítico, de forma eficaz. Por 

exemplo, existem casos na indústria onde é desejável que um determinado colaborador assista a 
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uma reunião na Europa numa manhã e no Japão nessa tarde” (Schaphorst, 2008, p. 11). Com 

efeito, a videoconferência torna essa tarefa possível. 

● Reuniões mais produtivas e eficientes : Muitas vezes, consegue-se mais numa 

videoconferência do que num encontro presencial porque todos os participantes percebem que é 

necessário operacionalizar a reunião de forma disciplinada quando se trata de uma 

videoconferência. Existem menos interrupções e existe mais sensibilidade para ouvir. Uma das 

razões para esta disciplina é o facto de que a maioria das reuniões por videoconferência ter uma 

duração fixada. 

● Fomento do trabalho em equipa : Quando as reuniões são realizadas com uma 

determinada frequência, geralmente, “é necessário que um projecto seja organizado numa base 

de funcionamento em que as decisões e o controlo tenham origem no topo e sejam fornecidos 

através de uma estrutura organizacional. Isto é muitas vezes necessário para ir ao encontro dos 

cumprimentos de prazos. Uma vez que a videoconferência permite uma maior frequência de 

encontros, também se torna possível uma maior frequência na tomada de decisões por consenso 

em vez de forma hierárquica, resultando, portanto, numa maior sensação de esforço de equipa 

que, por sua vez, resulta num maior grau de motivação e energia por parte de todos os membros 

da instituição” (Schaphorst, 2008, p. 11).  

● Formação : Muitas vezes “é conveniente incluir observadores não-participantes numa 

videoconferência proporcionando uma forma de formação de pessoal expondo-os a um projecto 

em particular e aos procedimentos de gestão” (Schaphorst, 2008, p. 11). Trata-se, portanto, de 

uma forma de proporcionar formação que pode ser realizada com custos muito mais baixos do que 

em encontros presenciais. 

● Fiabilidade : Em muitas situações, os encontros presenciais são cancelados ou a sua 

eficácia é mais reduzida por causa de voos cancelados ou mau tempo. A videoconferência elimina 

este problema. 

2.1.7 Grupos de investigação em videoconferência 

2.1.7.1 FCCN 

A FCCN (Fundação para a Computação Científica Nacional) tem vindo a prestar junto da 

comunidade académica portuguesa um conjunto de serviços de banda larga no âmbito do áudio e 

do vídeo através da implementação de sistemas difusão de vídeo. A infra-estrutura e a experiência 

acumulada deste organismo aliada às recorrentes manifestações de interesse por parte das 

universidades e grupos de investigação, têm levado a FCCN a pretender investigar as implicações 

de utilização desta tecnologia com suporte para a realização de ensino a distância, apoio à 

investigação e actos administrativos típicos das entidades de Ensino Superior. 

Esta instituição pretende também rentabilizar a infra-estrutura de rede já existente através 

de experiências de campo com um conjunto de entidades piloto que permita detectar e estudar as 
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principais barreiras e dificuldades na sua adopção. Foi assim que surgiu um dos projectos de 

desenvolvimento da videoconferência mais conhecidos na comunidade académica de Ensino 

Superior em Portugal: o projecto Estúdios. O projecto Estúdios foi financiado por fundos europeus 

e pretendia motivar e divulgar a investigação de técnicas e tecnologias relacionadas com a 

videoconferência, através da montagem de um conjunto de Estúdios em instituições de Ensino 

Superior e a sua utilização regular em actividades como o ensino a distância ou provas 

académicas, de forma a testar e validar os diversos cenários propostos. Com este financiamento, 

a FCCN adquiriu equipamentos audiovisuais para montagem dos Estúdios, fornecidos em regime 

de comodato a um conjunto de instituições piloto em Portugal e os objectivos deste projecto 

passavam pela implementação de um conjunto de Estúdios dotados dos meios audiovisuais que 

permitissem uma utilização multifuncional, nomeadamente, reuniões em videoconferência, 

sessões de ensino a distância, produção de conteúdos de vídeo, auditório para visionamento de 

conteúdos de alta qualidade e experimentação nas áreas de videoconferência e videodifusão. 

Entretanto decorreu já uma segunda fase de implementação deste projecto, por parte da FCCN, 

dotando mais instituições de Ensino Superior portuguesas de sistemas de videoconferência de 

alta-definição e com características portáteis e que ainda não possuíssem equipamentos de 

videoconferência.   

Também após a implementação do projecto Estúdios, o know-how da FCCN na área das 

tecnologias da videoconferência aumentou exponencialmente e permitiu consolidar o seu serviço 

permanente de videoconferência. 

Neste âmbito, e de acordo com a informação disponibilizada no seu website16, a FCCN 

orienta e apoia as instituições da RCTS17 (Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade) tentando 

contribuir para que estas disponibilizem mais e melhores serviços com base nas suas 

necessidades e objectivos. Disponibiliza um aconselhamento adaptado aos interesses e 

necessidades da instituição e pode abranger vários níveis de apoio como a realização de estudos 

internos (definição de necessidades, definição de locais, modelos de sessão, estudo económico, 

equipamentos e modelos de ligação), o apoio no desenho de uma solução para todo o 

campus/edifício, o apoio na selecção de equipamentos de videoconferência, o apoio na selecção 

de equipamentos centrais de videoconferência e o apoio no desenho de salas (infra-estrutura de 

rede, cabos apropriados, sistemas de áudio, sistemas de visualização, sistemas de controlo, 

câmaras de vídeo, iluminação, mobiliário). 

A FCCN também possui relações com diversos fornecedores de sistemas de 

videoconferência mantendo sempre, o máximo de independência possível e igualdade perante 

todos os fabricantes. A FCCN poderá indicar, quais são na sua perspectiva, pontos fortes e fracos 

dos diversos equipamentos e alertar para as diferentes realidades de uso, apesar de a 

responsabilidade da escolha ser sempre das instituições.   
                                                      

16 http://www.fccn.pt  
17 A Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade (RCTS) é a rede de investigação e ensino nacional, a qual assenta numa infra-

estrutura óptica que permite transferências de dados de muito alto-débito. 



Mestrado em Comunicação Multimédia – DeCA - UA 32 

 

2.1.7.2 H.323 Forum 

Esta organização abrange todos os interessados na investigação da tecnologia H.323. 

Trata-se da tecnologia que suporta a maioria dos sistemas de videoconferência dedicados, 

inclusivamente os equipamentos instalados pela FCCN nas instituições públicas portuguesas de 

Ensino Superior. Trata-se de uma tecnologia que apresenta um significativo crescimento na área 

das telecomunicações mundiais como se pode verificar no Gráfico 1 obtido a partir do website 

desta organização18 e que ilustra a crescente influência da tecnologia H.323 nos serviços de 

comunicação mundiais. Alguns dos objectivos desta organização passam pela agregação de 

informação técnica e comercial, fomentar a organização de conferências para a discussão de 

temas, definir critérios de certificação H.323 e representar os interesses da tecnologia H.323 

noutras conferências e fóruns. 

 

 

 

Gráfico 1: A tecnologia H.323 nos serviços de comunicação. 

Nota: Este Gráfico 1 representa o peso quantitativo da tecnologia H.323 no conjunto das 

tecnologias de comunicação de voz. 

2.1.7.3 Internet2 Commons 

Esta comunidade representa cerca de quatro milhões de pessoas, abrangendo mais de 

trezentas universidades líderes, empresas e laboratórios de investigação governamental e 

extensas comunidades educacionais. Estão representados nesta comunidade alguns dos 

indivíduos, organizações e projectos mais inovadores no uso de redes avançadas. 

Esta organização também promove os prémios da Internet2 IDEA19 que reconhecem e 

pretendem encorajar aplicações de rede avançadas inovadoras e que tenham um impacto positivo 

na comunidade mundial de investigação e educação. Esta organização promove cursos de 

formação internacionais na área das tecnologias de videoconferência, disponibiliza a utilização de 
                                                      

18 http://www.h323forum.org  
19 http://www.internet2.edu/idea  
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equipamentos de videoconferência, recursos técnicos e um largo apoio de consultadoria na área 

das tecnologias de videoconferência. Esta comunidade baseia-se na rede americana de 

telecomunicações de educação e investigação científica onde é disponibilizado todo um conjunto 

de serviços de nova geração e uma plataforma para o desenvolvimento de novas ideias sobre 

redes de dados e novos protocolos de comunicações. Alguns eventos mundiais, como a 

Megaconference (a maior videoconferência do mundo) são suportados por esta comunidade que 

promove colaborações internacionais usando as redes de Internet de grande capacidade. No 

website20 desta organização podem ser obtidas mais informações complementares.  

2.1.7.4 Internet2 QoS Working Group 

As redes avançadas de Internet são a base de implementação dos sistemas de 

videoconferência e para isso a Internet2 Commons criou um grupo de trabalho de investigação 

que se dedica ao desenvolvimento e implementação de aplicações baseadas em redes avançadas 

de comunicações através do uso da diferenciação do tráfego IP. No website21 deste grupo de 

trabalho podem ser obtidas todas as informações sobre a disseminação das suas actividades, 

encontros e eventos vários organizados por esta organização.  

2.1.7.5 VoIP Special Interest Group (SIG) 

Este grupo de trabalho constitui-se como uma das várias spin-off’s criadas pela Internet2 e 

que é dedicada à investigação das tecnologias da comunicação. Trata-se de um grupo de trabalho 

que agrega instituições de Ensino Superior e empresas tecnológicas com o objectivo de discutir e 

definir estratégias sobre as tecnologias emergentes de comunicação. A investigação das 

implicações gerais da convergência de redes e o aumento da percepção de como o VoIP pode 

melhorar a escalabilidade, sobrevivência e a riqueza da funcionalidade das comunicações de voz 

e vídeo são alguns dos objectivos deste grupo de trabalho. No website22 deste grupo de trabalho é 

possível encontrar mais informações como as actividades desenvolvidas e documentação vária.  

2.1.7.6 ViDE 

Esta organização dedica-se à exploração de assuntos associados com a implementação do 

vídeo digital no Ensino Superior e na investigação, com destaque para a videoconferência sobre 

IP no Ensino Superior. Em torno desta organização desenvolve-se uma comunidade de 

especialistas e utilizadores na área da videoconferência, streaming de vídeo, acesso a recursos de 

vídeo, desenvolvimento de boas práticas e disponibilização de vários recursos na área da 

videoconferência. 

                                                      
20 http://commons.internet2.edu  
21 http://qos.internet2.edu/wg  
22 http://voip.internet2.edu  



Mestrado em Comunicação Multimédia – DeCA - UA 34 

 

A organização de eventos internacionais e conferências mundiais, como a Conferência 

SURA/ViDe, é uma das actividades desenvolvidas por este grupo de trabalho e que será 

provavelmente, mais reconhecida mundialmente. Esta conferência tem sido um evento altamente 

reconhecido na área da aprendizagem, desenvolvimento e aplicação das tecnologias de vídeo 

digital. Várias informações sobre este grupo de trabalho estão disponíveis no website23 desta 

organização. 

2.1.7.7 Research Channel Internet2 Working Group 

Esta organização da Research Channel foi criada em estreita colaboração com o grupo de 

investigação Internet2 Commons e a experiência em redes avançadas de comunicação é a base 

de trabalho dos membros deste grupo. Alguns dos projectos sobre os quais este grupo de trabalho 

está a desenvolver alguma investigação incluem o vídeo de alta-definição interactivo, aplicações 

streaming para várias redes (desde telemóveis a alta-definição) e tecnologias multicast. Este 

grupo de trabalho está muito interessado em partilhar o conhecimento e a experiência na 

implementação de várias aplicações vídeo (on-demand, streaming, etc), em implementar a maior 

qualidade possível na distribuição de vídeo, exigindo as necessárias infra-estruturas de redes e as 

necessárias adequações dos equipamentos comerciais, actuando na investigação dos requisitos e 

das potenciais soluções para o apoio à boa qualidade da distribuição do vídeo e está também 

interessado em promover a distribuição de materiais para assegurar a sua visualização por uma 

grande audiência mundial. Podem ser obtidas mais informações no website24 deste grupo de 

trabalho. 

2.1.7.8 Multicast Working Group 

Uma das tecnologias de redes de Internet sobre a qual a videoconferência pode assentar é 

a tecnologia multicast. Para isso, foi criado este grupo de trabalho, outra spin-off da Internet2 

Commons, que se dedica especificamente à investigação do desenvolvimento das comunicações 

através de redes de nova geração ou redes multicast. Trata-se de uma área temática de 

investigação que se debruça sobre estas redes, o seu desenvolvimento e a sua implementação. 

No website25 deste grupo de trabalho é possível consultar os objectivos completos desta 

organização, os planos de implementação das actividades, guidelines, boas práticas desta 

tecnologia e outros aspectos. 

2.1.7.9 Presence and Integrated Communications Working Group 

Trata-se de mais um grupo de trabalho spin-off da organização Internet2 e que se debruça 

sobre a colaboração entre o sector privado e as iniciativas open-source na área das tecnologias da 
                                                      

23 http://www.vide.net  
24 http://www.researchchannel.org/tech/i2wg.asp  
25 http://multicast.internet2.edu  
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comunicação. Os efeitos desta colaboração no Ensino Superior são algumas das preocupações 

deste grupo de trabalho. No website26 deste grupo de trabalho é possível consultar alguns registos 

de conferências, dos projectos previstos e a possibilidade de subscrever as informações geradas 

nesta organização.  

2.2 As tecnologias de videoconferência no Ensino Superior 

2.2.1 Stakeholders de videoconferência no Ensino Superior 

A utilização das tecnologias de videoconferência na educação e na tecnologia educativa 

está a tornar-se num facto cada vez mais crescente. Segundo D.L.Newman (2009) a maioria das 

escolas e das instituições de Ensino Superior têm acesso ou planeiam ter acesso a um qualquer 

género de tecnologia de videoconferência. Este interesse, sobretudo nas instituições norte-

americanas, deverá inevitavelmente estender-se às instituições europeias e consequentemente às 

instituições de Ensino Superior portuguesas por força da natural colaboração e simultaneamente 

da competitividade que existe entre este tipo de instituições ao nível europeu, transatlântico e 

mundial. De facto, as instituições de Ensino Superior estão também agora a começar a perceber o 

valor da videoconferência e o seu potencial na profissionalização e no serviço à educação. Os 

professores que aderem a práticas educativas mais informais (nomeadamente, actividades extra 

lectivas) e os educadores externos parecem determinados a não ficar atrás neste movimento e 

muitos colaboradores das várias instituições de ensino (e não apenas instituições de Ensino 

Superior) vêem mesmo a videoconferência como uma forma de expandir a sua missão e cumprir 

as necessidades da geração deste milénio. D.L.Newman (2009) salienta mesmo que “perante 

recursos limitados, estes educadores sentem a necessidade de boas práticas no desenvolvimento 

e na oferta de serviços de videoconferência às instituições de ensino” (Newman, 2009, p. 17). 

D.L.Newman (2009) salienta também que os líderes educacionais começaram a reconhecer 

o potencial único deste tipo de tecnologia e os benefícios associados em termos de acesso aos 

recursos externos e a formas alternativas de melhorar o desempenho académico na resolução de 

problemas e no pensamento de alto nível. Igualmente importantes, os educadores estão a 

entender a utilização da videoconferência, segundo D.L.Newman (2009), “como uma forma de 

apoiar o desenvolvimento de uma sociedade global, diminuindo as diferenças digitais e culturais e 

apoiando ambientes de aprendizagem activa e centrada no estudante” (Newman, 2009, p. 30). 

Algumas instituições posicionam-se como excelentes fornecedores de conteúdos ou mesmo 

como fontes de “visitas de estudo virtuais” e, segundo D.L.Newman (2009) estas podem mesmo 

ser, por exemplo, “museus, zoos, locais históricos, organizações científicas ou instituições 

governamentais e o orador pode ser um membro da equipa educativa dessa organização, um 

especialista numa determinada área, um grupo de patrocinadores ou mesmo outros indivíduos que 

                                                      
26 http://pic.internet2.edu  
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têm informações únicas que podem ser partilhadas com um grupo de estudantes através de 

interacções visuais e audíveis” (Newman, 2009, p. 25). 

Neste tipo de videoconferências, como salienta D.L.Newman (2009) um especialista externo 

ou outro género de fornecedor de conteúdos comunica directamente com uma sala com 

estudantes através das modalidades possíveis desta tecnologia. O objectivo da comunicação é 

permitir aos estudantes o acesso a recursos que normalmente não estariam disponíveis no 

programa habitual da escola mas que desta forma permitirá interacções síncronas e partilha de 

informação entre os estudantes e os fornecedores de conteúdos. Para além disso, segundo 

D.L.Newman (2009), também “promove um significativo aumento da qualidade das oportunidades 

educacionais para os estudantes de escolas mais desfavorecidas, permite o acesso a 

especialistas de determinadas áreas que possam inspirar estudantes de todos os géneros ou 

proveniências sócio-culturais e económicas, elimina as questões relacionadas com viagens e 

ultrapassa as questões relacionadas com o tempo e constrangimentos orçamentais tipicamente 

associadas com este género de visitas de estudo” (Newman, 2009, p. 25).  

2.2.2 A situação portuguesa 

O enorme desenvolvimento das infra-estruturas de banda larga ocorrido nos últimos anos 

e em especial nas redes de ensino e investigação nacional e internacional potenciaram o 

desenvolvimento das tecnologias de videoconferência. Particularmente a rede tecnológica 

portuguesa de investigação e ensino nacional (RCTS) que, segundo Ribeiro (2009) “interliga as 

principais instituições de Ensino Superior nacionais, assim como os Laboratórios de Estado e 

entidades de Investigação e Desenvolvimento (…) e afirmou-se como a primeira rede de nova 

geração em Portugal” (Ribeiro, 2009, p. 55).  

De facto, a RCTS enquanto infraestrutura de comunicações está suportada em mais de 

1000km de fibra óptica oferecendo comunicações e recursos quase sem limites para os 

investigadores, docentes e alunos do Ensino Superior. A evolução da RCTS, em termos de largura 

de banda, tem sido exponencial, duplicando a largura de banda disponível e esta capacidade 

instalada “desde cedo permtiu à FCCN a introdução de serviços de nova geração muito mais 

exigentes como os serviços baseados em áudio e vídeo em tempo real (videoconferência, 

videodifusão, VoD, VoIP) que exigem muito mais recursos e disponibilidade da rede” (Ribeiro, 

2009, p. 56) do que os serviços tradicionais de Internet como são a título de exemplo, o e-mail, 

ftp27 e www28.  

Em 2004, foi dado um passo importante para a democratização da videoconferência na 

RCTS na medida em que foram instalados seis Estúdios de Videoconferência em seis instituições 

de Ensino Superior públicas portuguesas e em outros tantos pontos estratégicos (Figura 5). Esta 

rede de Estúdios de Videoconferência tinha como objectivo disponibilizar espaços multifuncionais 

                                                      
27 File Transfer Protocol 
28 World Wide Web 
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para a dinamização da criação de conteúdos nas instituições abrangidas. E cada um destes 

Estúdios estava capacitado para realizar videoconferências de diversos tipos, capturar conteúdos, 

apresentar conteúdos de alta qualidade, realizar experimentação na área da videoconferência, 

videodifusão e criação de conteúdos. Segundo Ribeiro (2009) “os Estúdios de Videoconferência 

são ainda hoje utilizados em muitas destas vertentes” (Ribeiro, 2009, p. 57) 

 

 

Figura 5: Distribuição do projecto Estúdios 

Nota: Esta Figura 5 representa a distribuição geográfica em Portugal dos seis Estúdios de 

Videoconferência instalados em seis instituições públicas portuguesas de ensino superior. 

(Ribeiro, 2010, p. 55) 

 

Ainda em 2004, e no âmbito deste projecto Estúdios, foi ainda criado o Sistema de 

Agendamento (SAG29) que permite, de forma integrada, a reserva de qualquer sala presente no 

sistema. Inicialmente, este sistema abrangia apenas sete salas, mas rapidamente foi integrando 

outras salas e equipamentos que, entretanto, foram sendo adquiridos pelas instituições ligadas à 

RCTS (Ribeiro, 2009). Este sistema foi um dos instrumentos fundamentais para a recolha de 

informação desta dissertação, nomeadamente, através da obtenção de algumas listagens de 

utilização conforme poderá ser analisado ao longo deste documento. 

Ainda no que diz respeito à evolução da rede de videoconferência na RCTS, em 2007 com 

a introdução dos sistemas de videoconferência HD, a FCCN avançou para mais um passo na 

expansão da rede de videoconferência da RCTS que permitiu adicionar 20 novos locais à rede e 

assim a videoconferência chegou a “praticamente todas as instituições de Ensino Superior e a 

outras entidades relevantes para a comunidade de investigação e ensino nacional sendo que no 

início de 2008, todos os equipamentos estavam já instalados, a rede tinha atingido uma dimensão 
                                                      

29 http://sag.fccn.pt  
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interessante, a massa crítica tinha sido alcançada e diversas instituições começavam agora a 

adquirir novos equipamentos” (Ribeiro, 2009, p. 58). 

A rede de videoconferência da RCTS conta agora com mais de sessenta equipamentos, 

dos quais, uma parte significativa está registada no SAG, o que permite aos utilizadores da RCTS 

solicitar o uso de qualquer uma das salas nele registado. 

Em 2009 foi realizado outro marco importante na rede de videoconferência da RCTS com 

a introdução das duas primeiras salas de telepresença na rede e em Portugal. Estas novas salas 

“são o expoente máximo da tecnologia de videoconferência” (Ribeiro, 2009, p. 59). As salas Tejo 

HD (Figura 6) e Douro HD presentes respectivamente em Lisboa (FCCN) e no Porto (Reitoria da 

Universidade do Porto) estão disponíveis para utilização da comunidade RCTS para a realização 

de reuniões entre estas duas localizações. Apesar de muito confortáveis e compatíveis com 

sistemas tradicionais, estas salas apenas atingem o seu potencial máximo de percepção de 

telepresença quando interligadas entre si. 

 

Figura 6: Sala Tejo HD 

Nota: Esta Figura 6 é uma fotografia da Sala Tejo HD, a sala de videoconferência imersiva 

disponível nas instalações da Fundação para a Computação Científica Nacional. (Ribeiro, 2010, p. 

2) 

 

Na fase actual da evolução da rede de videoconferência na RCTS a FCCN procurou 

desenvolver uma solução de videoconferência no desktop que também estivesse disponível para 

todas as instituições da RCTS sendo disponibilizada, desde Fevereiro de 2010, a solução 

COLIBRI – Ambiente de Colaboração Multimédia. “Esta ferramenta disponibiliza características de 

gestão de sessões de videoconferência que permite não só a realização de comunicações ricas 

em vídeo (áudio, vídeo, application sharing30), mas permite também a integração com sistemas de 

                                                      
30 Trata-se de um tipo de software colaborativo que permite dois ou mais utilizadores acederem a uma aplicação partilhada 

ou a um documento partilhado a partir dos computadores respectivos em simultâneo e em tempo real. 
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videoconferência tradicionais e terminais móveis 3G para além das características de integração 

com equipamentos H.323, SIP e 3G e a possibilidade de gravação e difusão de sessões em tempo 

real” (Ribeiro, 2009, p. 60). 

A FCCN reconhece que a rede de videoconferência da RCTS é hoje também utilizada 

para a realização de aulas à distância com plateias locais e remotas em que o professor pode 

possuír uma turma distribuída geograficamente por um ou mais locais remotos, interagindo com 

todos em simultâneo sendo que “a grande aplicação da videoconferência é a realização de 

reuniões de júri de Mestrado ou Doutoramento” (Ribeiro, 2009, p. 60). Esta instituição entende que 

o uso da rede de videoconferência da RCTS permite a redução significativa do tempo gasto e dos 

custos inerentes a estas reuniões e a sua utilização pode também ser um factor fundamental para 

a manutenção de boas relações de trabalho entre investigadores de instituições distintas. “Torna-

se possível, usando estas tecnologias, estabelecer ligações de longa duração que, adaptadas ao 

contexto e dia-a-dia dos investigadores, podem promover muito o trabalho em equipa sendo que, 

por exemplo, sistemas de videoconferência ligados em contínuo entre dois escritórios de 

investigadores podem promover um ambiente de continuidade do espaço em que a informação 

pode ser partilhada em tempo real com o colega, tal como se estivessem no mesmo escritório” 

(Ribeiro, 2009, p. 61). 

Enquanto entidade nacional dinamizadora deste tipo de tecnologias na RCTS, a FCCN 

entende também que o uso da videoconferência como forma de projecção da instituição a nível 

internacional também é uma aplicação interessante desta tecnologia sendo que, por exemplo, a 

participação em conferências ou eventos é uma boa forma de demonstrar a capacidade técnica e 

abertura para a inovação e intercâmbio da instituição. No entanto, tal como indica Ribeiro (2009) 

“o uso deste tipo de tecnologias para a difusão de conhecimentos exige uma preparação ainda 

mais cuidada do que os ambientes presenciais tradicionais e as ferramentas de videoconferência 

podem, e devem, ser estudadas e integradas em departamentos associados ao e-learning numa 

visão transversal à instituição de Ensino Superior” (Ribeiro, 2009, p. 61). Os sistemas de 

videoconferência podem ser geridos e operacionalizados pelos departamentos de audiovisuais ou 

pelos departamentos de informática, mas parece ser necessário que ultrapassem esse horizonte e 

passem de um bem tecnológico para um bem de todos na instituição sendo necessário, segundo 

Ribeiro (2009) “tirar o equipamento da sala de reuniões escondida e de uso reservado, e é 

necessário divulgar a sua existência no site da instituição e nas listas de correio internas das 

instituições bem como fazer dias abertos para promover uma primeira experiência por parte dos 

utilizadores e motivar o seu uso para reuniões que impliquem deslocações” (Ribeiro, 2009, p. 61). 

2.2.3 Videoconferência enquanto ferramenta de e-learning 

Os recentes avanços na área das tecnologias da informação proporcionaram aos 

profissionais da área da educação a oportunidade de usar uma grande variedade de métodos 

educativos como o e-learning.  
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No contexto português uma das principais observações do estudo Reforming Distance 

Learning Higher Education in Portugal, encomendado pelo Ministério da Ciência, da Tecnologia e 

do Ensino Superior a um painel de especialistas estrangeiros indica que o potencial do ensino a 

distância para a expansão do Ensino Superior em Portugal é enorme. Apresentado em Julho de 

2009, este estudo indica que o ensino a distância em Portugal, comparativamente a outros países 

desenvolvidos da Europa, começou tarde e mantém-se em níveis baixos e que, actualmente, o 

ensino a distância representa apenas 3% do Ensino Superior português (Bielschowsky, Laaser, 

Mason, Sangra, & Hasan, 2009). 

Tendo em conta o baixo custo por estudante, a ajustada correspondência às crescentes 

necessidades da aprendizagem ao longo da vida e a vasta quantidade de adultos que podem 

beneficiar do ensino a distânca, os peritos deste estudo recomendam que o ensino a distância 

cresça cinco a dez vezes mais, num período de cinco anos. Para o efeito, sugerem medidas que 

não passam pela criação de legislação própria para o ensino a distância nem para os seus 

docentes, recomendando antes o aumento do financiamento público do ensino a distância e da 

investigação em ensino a distância, o apoio do sector privado, o estabelecimento de consórcios 

entre as instituições de Ensino Superior (para aumentar, diversificar, qualificar e credibilizar a 

oferta pedagógica do ensino a distância a nível nacional e internacional) e a apropriada formação 

e compensação de tutores e de docentes (Bielschowsky et al., 2009). 

Também Bersin (2004) defende que o e-learning é um método educacional muito útil na 

comunicação online e na comunicação face-a-face e é utilizado à escala global. No entanto, e 

segundo Bersin (2004), “o e-learning parece apresentar claramente duas desvantagens: a 

ausência do professor/orientador e a falta de motivação” (Bersin, 2004, p. 3). Ambas contribuem 

significativamente para a desistência do e-learning. A ausência do professor pode causar dois 

problemas. Um será a redução da consciencialização das pessoas que estão a aprender para a 

necessidade do estudo, na medida em que estes não necessitam de se deslocar aos encontros 

presenciais em sala de aula para realizar o seu estudo. Uma vez que podem concluir o seu curso 

através de computador também poderão dar prioridade aos seus assuntos pessoais e, portanto, 

negligenciando o seu estudo (Bersin, 2004) . 

O outro aspecto diz respeito ao feedback, na medida em que, segundo Bulter & Winne 

(1995) a ausência do professor ou orientador pode levar ao declínio de um feedback imediato e 

apropriado (Bulter & Winne, 1995). De facto, trata-se de um aspecto muito particular e que de 

modo algum poderá ser negligenciado. No entanto, é notório na investigação destes autores que 

existe uma retracção, considerada relativamente involuntária, na realização de feedbacks rápidos 

e devidamente apropriados.  

Intimamente relacionado com este aspecto encontra-se a questão da responsabilidade. 

Assim, será sempre necessário um sistema que, segundo Lou, Dedic & Rosenfield (2003) 

aumente a consciência da responsabilidade num ambiente de aprendizagem. Este aspecto da 

consciência de responsabilidade é absolutamente crucial no processo de aprendizagem e nas 

actividades desenvolvidas nas instituições de Ensino Superior. Esta consciência de 
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responsabilidade é uma das características também referidas implicitamente nas várias entrevistas 

realizadas a alguns docentes no âmbito desta investigação. A individualização que é permitida 

através de alguns tipos de videoconferência proporciona alguns receios de falta de 

responsabilidade nos ambientes de aprendizagem em que tal método é utilizado. 

Mas é também neste contexto que as tecnologias de videoconferência permitem uma 

combinação produtiva de trabalho individual e trabalho colaborativo. Segundo McAndrew, 

Foubister & Mayes, (1996) quando os estudantes trabalham colaborativamente na mesma sala 

apercebem-se constantemente das necessidades dos vários colegas e terão esse aspecto sempre 

em conta. No trabalho remoto, os aspectos problemáticos do trabalho colaborativo presencial são 

menos proeminentes (McAndrew et al., 1996). Um dos estudantes entrevistados para este estudo 

de McAndrew, Foubister & Mayes (1996) comentou mesmo que “trabalhar com um colega na 

mesma sala não é muito produtivo (…) e com um colega do outro lado do computador permite 

realizar mais trabalho” (McAndrew et al., 1996, p. 213). De facto, segundo estes autores quando 

os estudantes estabelecem contacto remoto através de vídeo existe motivação para utilizar o 

tempo de forma mais eficiente e de forma mais focada. Nestes casos os contactos vídeos são 

realizados com propósitos muito específicos. McAndrew, Foubister & Mayes (1996) dão o exemplo 

de discutir o progresso do trabalho, para clarificar um ponto particular ou para ensaiar parte do 

papel que é necessário desempenhar para o cumprimento de determinadas tarefas. 

No entanto, ainda segundo estes autores, mesmo ao nível colaborativo “também são 

assinaladas frequentemente algumas dificuldades como o esforço cognitivo em contactar os seus 

colegas ao longo das sessões representando o lado menos positivo da comunicação focada que a 

mediação vídeo permite ou mesmo os problemas de falta de contacto ocular, dificuldade na 

partilha ou simplesmente a subtileza da comunicação que acaba por de alguma forma 

desaparecer” (McAndrew et al., 1996, p. 9). 

Intimamente relacionado com o desenvolvimento das melhores práticas de ensino a 

distância tudo indica que o desenvolvimento da componente de videoconferência deverá ser 

suportado também através de um processo contínuo e permanente. Synnes, Söderström & Parnes 

(2001) indicam-nos que, num curso que seja distribuído através das tecnologias avançadas como 

as ferramentas de videoconferência, é importante o apoio aos aspectos pedagógicos como a 

recomendação do design dos cursos e outros métodos pedagógicos e de treino e “percebeu-se 

também que é tão importante educar os professores sobre a tecnologia e aspectos pedagógicos 

como ter um ambiente de aprendizagem baseado na tecnologia” (Synnes, Söderström, & Parnes, 

2001, p. 9). Estes autores chegam mesmo a referir que poderá ser mais importante, do que nos 

cursos tradicionais, o uso das técnicas pedagógicas adequadas e dessa importância estar ao 

mesmo nível do material a utilizar. (Synnes et al., 2001) 

Neste âmbito do ensino a distância e da utilização da videoconferência uma combinação de 

métodos síncronos e assíncronos parece ser a forma mais frutuosa em ambientes de 

aprendizagem baseados na Internet e bastante defendida por estes autores em que realçam, 

sobretudo, a necessidade de se conseguir atingir um “ambiente eficaz para aprendizagem na 
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Internet que inclua não apenas tecnologia de trabalho mas também um curso bem planeado onde 

o incentivo para utilizar a tecnologia é bastante claro” (Synnes et al., 2001, p. 8). 

No que diz respeito à satisfação dos estudantes que frequentam aulas por videoconferência 

Furst-Bowe (1997) disponibiliza-nos uma investigação significativa que nos mostra que os 

estudantes que frequentaram um curso através de videoconferência (em comparação com outros 

estudantes que não o fizeram e que obedeciam ao mesmo estilo de ensino, à mesma avaliação e 

aos mesmos projectos) ficaram tão satisfeitos como os estudantes que tiveram o formador 

presencialmente para além da grande satisfação com esta nova forma de frequentar um curso 

(Furst-Bowe, 1997). Os resultados da investigação de Furst-Bowe (1997) indicaram vários 

aspectos muito importantes para o sucesso do ensino a distância através de videoconferência 

como o facto de o formador ter de estar bem treinado neste tipo de tecnologia e dever demonstrar 

capacidades de apresentação e criar oportunidades para a interacção, bem como conceber 

materiais de apoio pedagógico apropriados e usar os vários media de uma forma eficaz. Este 

investigador verificou também que “pode haver a necessidade de dedicar mais tempo na 

preparação das aulas que são dadas através de videoconferência (Furst-Bowe, 1997, p. 204).  

Apesar do grau de satisfação dos estudantes é importante reflectir sobre a necessária 

preocupação com a qualidade do ensino e da aprendizagem usando a videoconferência e a 

possibilidade dessa qualidade ser maior no ensino e aprendizagem realizados na sala de aula 

tradicional. Assim, Lee & Knipe (2002) indicam-nos através das suas investigações que os 

estudantes locais receberam mais informação e esclarecimentos nas aulas, mais material de apoio 

pedagógico e efectuaram mais trabalhos de grupo e apresentações do que os estudantes remotos 

(Lee & Knipe, 2002). Estes autores reflectem sobre as possíveis razões sobre estas diferenças 

incluindo a importância do acesso físico ao formador e os sentimentos de isolamento que emanam 

da falta do contacto do olhar com esse formador. No entanto, verificam que “o meio por si mesmo 

não é inteiramente responsável por essa baixa qualidade “ e que “a inexperiência, a má 

preparação, a falta de planeamento e um mau treino por parte do fornecedor do curso podem ter 

influência (Lee & Knipe, 2002, p. 310). 
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3. Metodologia de investigação 

3.1 Procedimento metodológico 

No que diz respeito às metodologias de investigação empregues nesta investigação, não 

parece existir a possibilidade de uma classificação simples e mesmo directa devido à diversidade 

de métodos empregues durante o seu desenvolvimento e também devido às diferentes 

classificações que diferentes autores da área das metodologias de investigação apresentam. Por 

exemplo, Carmo & Ferreira (1998) adopta a abordagem da investigação descritiva para o género 

de métodos utilizados nesta investigação na medida em que se procura estudar, compreender e 

explicar o panorama da utilização das tecnologias de videoconferência no Ensino Superior público 

português (Carmo & Ferreira, 1998). No entanto, se adoptarmos a abordagem de Gil (1995) esta 

investigação pode ser considerada exploratória na medida em que, de alguma forma, procura 

explorar e desenvolver respostas à questão colocada nesta investigação e verificar as hipóteses 

formuladas através de um conjunto de recomendações promotoras de boas práticas na utilização 

das tecnologias de videoconferência. (Gil, 1995). 

Se adoptarmos a abordagem de Pardal & Correia (1995) esta investigação pode ser 

classificada sob critérios diferentes, nomeadamente pode ser classificada quanto à análise e 

tratamento dos dados recolhidos ou quanto aos métodos utilizados na recolha de dados (Pardal & 

Correia, 1995). 

Assim, se realizarmos uma classificação quanto à análise e tratamento dos dados 

recolhidos podemos afirmar que foi aplicada maioritariamente um método de análise qualitativa na 

medida em que a grande maioria das análises e interpretações realizadas não foi realizada com 

base em medições nem quantificações dos dados recolhidos, exceptuando os resultados dos 

inquéritos online a estudantes (Inquérito online a estudantes) e os resultados das tabelas de 

registo (Tabela de registo). Assim, ao realizarmos uma classificação dos métodos utilizados na 

recolha de dados, esta investigação é caracterizada pela conjugação de diferentes metodologias e 

de diferentes fontes de informação, nomeadamente as entrevistas a professores, inquéritos a 

estudantes, tabelas de registo de utilização de sistemas de videoconferência, listagens de 

utilização da FCCN e estatísticas de tráfego de IP. 

É importante referir também que neste projecto de investigação seguiu-se um conjunto de 

etapas habitualmente presentes num processo metodológico. Assim, após a identificação da 

questão de investigação e respectivo objecto de estudo seguiu-se a fase de exploração com a 

recolha e análise de literatura que se contextualiza no problema da investigação. Após a recolha e 

análise transitou-se para a construção dos principais conceitos teóricos que ajudam à 

compreensão do objecto de estudo, devidamente estruturado no enquadramento teórico desta 

investigação. 

Seguidamente construiu-se o modelo de análise onde foram estruturados os conceitos, as 

dimensões e os indicadores que iriam permitir responder à questão de investigação no final da 
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investigação. Este modelo permitiu avançar para a definição de algumas técnicas e instrumentos 

de recolha de dados e ainda nesta fase foram também elaboradas as hipóteses desta 

investigação. Posteriormente seguiu-se a fase de recolha de dados que permitiu coleccionar um 

conjunto de informações relevantes que seriam seguidamente analisados e compilados 

analiticamente. 

É muito importante realçar que esta fase de recolha de dados desenvolveu-se em torno 

dos participantes em duas situações reais de utilização das tecnologias de videoconferência 

(Participantes em videoconferências entre o ISEG-U.PORTO e Este ciclo de videoconferências era 

caracterizado por disponibilizar aos estudantes duas zonas de visualização distintas: uma área 

com a imagem remota do Professor presente em Lisboa e uma área de dados que consistia na 

visualização do ecrã de computador do Professor. A sala onde estavam presentes os estudantes 

tinha dois microfones situados na primeira fila de mesas e na fila de mesas situada no meio dessa 

sala. Em algumas destas sessões estava presente na sala com os estudantes uma Professora-

assistente que realizou pequenos apontamentos de realização audiovisual de modo a aumentar o 

conforto visual do Professor que estava em Lisboa. Basicamente, esta Professora-assistente 

realizava aproximações de imagem aos estudantes que em determinado momento da aula 

colocavam questões ao Professor que estava em Lisboa. Este pormenor ajudava o Professor em 

Lisboa a visualizar com maior detalhe e nitidez o estudante que estava a interagir no momento. 

A imagem que o Professor, em Lisboa, estava a visualizar consistiu, na maioria das vezes, 

numa imagem geral da sala do Porto de modo a abranger nessa imagem todos os estudantes 

presentes na sala. Este facto permitia ao Professor passar a palavra ao estudante sempre que 

esse estudante colocasse o braço no ar para pedir a palavra. 

Os microfones da sala do Porto que estavam permanentemente ligados obrigavam os 

estudantes presentes na sala a manterem um certo nível de silêncio sob pena de criarem uma 

grande interferência sonora em Lisboa. Esse comportamento foi permanente ao longo de todas as 

videoconferências realizadas no âmbito deste ciclo. 

Participantes em videoconferências entre o IST-CMU-U.PORTO) e que se podem 

constituir como dois estudos de caso. Este ciclo de videoconferências era caracterizado por 

disponibilizar aos estudantes duas zonas de visualização distintas: uma área com a imagem 

remota do Professor presente em Lisboa e uma área de dados que consistia na visualização do 

ecrã de computador do Professor. A sala onde estavam presentes os estudantes tinha dois 

microfones situados na primeira fila de mesas e na fila de mesas situada no meio dessa sala. Em 

algumas destas sessões estava presente na sala com os estudantes uma Professora-assistente 

que realizou pequenos apontamentos de realização audiovisual de modo a aumentar o conforto 

visual do Professor que estava em Lisboa. Basicamente, esta Professora-assistente realizava 

aproximações de imagem aos estudantes que em determinado momento da aula colocavam 

questões ao Professor que estava em Lisboa. Este pormenor ajudava o Professor em Lisboa a 

visualizar com maior detalhe e nitidez o estudante que estava a interagir no momento. 
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A imagem que o Professor, em Lisboa, estava a visualizar consistiu, na maioria das vezes, 

numa imagem geral da sala do Porto de modo a abranger nessa imagem todos os estudantes 

presentes na sala. Este facto permitia ao Professor passar a palavra ao estudante sempre que 

esse estudante colocasse o braço no ar para pedir a palavra. 

Os microfones da sala do Porto que estavam permanentemente ligados obrigavam os 

estudantes presentes na sala a manterem um certo nível de silêncio sob pena de criarem uma 

grande interferência sonora em Lisboa. Esse comportamento foi permanente ao longo de todas as 

videoconferências realizadas no âmbito deste ciclo. 

Assim, realizaram-se assim estes dois estudos de casos de modo a gerar uma 

compreensão aprofundada acerca dos usos, tendências e potencialidades das tecnologias de 

videoconferência e uma identificação das práticas e percepções dos utilizadores dos sistemas de 

videoconferência no âmbito do Ensino Superior público português. Segundo Yin (2006) “os 

estudos de casos deverão permitir uma investigação que preserve as características holísticas e 

significativas deste género de acontecimentos” (Yin, 2006, p. 20). 

Segundo Yin (2006), “…mesmo que só se possa fazer um estudo de caso de dois casos, 

suas chances de fazer um bom estudo de caso serão melhores do que usar um projecto de caso 

único (…) os projectos de caso único são vulneráveis no mínimo (…) e mais importante do que 

isso, os benefícios analíticos de ter mais casos podem ser substanciais.” (Yin, 2006, p. 40). 

Assim, os estudos de casos múltiplos ou como denomina Stake (2009) “…estudos de caso 

colectivos” (Stake, 2009, p. 22) abrangeram utilizadores dos sistemas de videoconferência de 

algumas instituições públicas portuguesas previamente seleccionadas. Esta selecção foi baseada 

na abordagem inicial realizada na fase de recolha de dados. Foi avaliada a receptividade de cada 

instituição pública portuguesa de Ensino Superior e a possibilidade de cada uma fornecer o 

acesso a um conjunto de utilizadores destes sistemas. 

Tal como lembra Stake (2009), na selecção destes casos de estudo “…o primeiro critério 

deverá ser maximizar o que podemos aprender (…) se pudermos, precisamos de escolher casos 

de fácil acesso e que acolham a nossa investigação, talvez para os quais se possa identificar um 

informador futuro e com actores dispostos a comentar sobre certos textos de rascunho.” (Stake, 

2009, p. 32). 

Os passos finais da metodologia desta investigação passaram pela recolha de dados 

através de tabelas de registo, inquéritos, entrevistas, listagens de utilização e outras recolhas 

estatísticas. 

Os participantes deste estudo foram, sobretudo, indivíduos da comunidade de Ensino 

Superior portuguesa que lidam com as tecnologias de videoconferência. Foram estes 

stakeholders31 das tecnologias de videoconferência nestas instituições que se constituíram como o 

grupo de indivíduos a partir do qual se obteve informação. Estes grupos de indivíduos abrangem 

sobretudo os contactos técnicos e administrativos das infra-estruturas de videoconferência das 

                                                      
31 Parte interessada ou interveniente. 
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várias instituições públicas portuguesas de Ensino Superior, os professores que participaram 

activamente em sessões de videoconferência no âmbito das suas actividades de docência ou 

mesmo nas suas actividades de investigação, os estudantes que também participaram em várias 

sessões de videoconferência no âmbito da sua frequência académica e, finalmente, elementos 

técnicos da Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN) que também 

disponibilizaram dados significativos para esta investigação. 

Procedeu-se seguidamente à organização da informação de modo a estruturar as boas 

práticas e as tendências na utilização das tecnologias de videoconferência no Ensino Superior 

público português e a verificar as hipóteses lançadas nesta investigação. 

No âmbito desta investigação é importante continuar a lembrar Stake (2009) quando este 

nos indica que o verdadeiro objectivo do estudo de caso é a particularização, não a generalização. 

Estudamos um caso particular e ficamos a conhecê-lo bem, numa primeira fase não por aquilo em 

que difere dos outros, mas pelo que é, pelo que faz. A ênfase é colocada na “singularidade e isso 

implica o conhecimento de outros casos diferentes, mas a primeira ênfase é posta na 

compreensão do próprio caso” (Stake, 2009, p. 24). 

Finalmente, ainda ao nível do procedimento metodológico, esta análise permitiu estruturar 

um conjunto de considerações gerais finais sobre o trabalho desenvolvido, estruturar um conjunto 

de tendências na utilização das tecnologias de videoconferência e definir um conjunto de 

recomendações promotoras de boas práticas nessa utilização. É também nesta fase final de 

conclusão que são apontadas as principais limitações e dificuldades encontradas no decurso da 

investigação e, simultaneamente, algumas pistas de investigação futura. 

3.2 Modelo de análise 

Pergunta de Investigação: Quais as tendências que se verificam na utilização das 

tecnologias de videoconferência no Ensino Superior público português? 

Conceitos Dimensões Indicadores 

 

 

 

 

● Tecnologias de Videoconferência 

 

● Utilização 

● Frequência de Utilização 

● Tipos de Utilização 

● Tecnologias Utilizadas 

 

 

● Estratégica 

● Métodos de Utilização 

● Métodos de auxílio à geração de 

eficácia 

● Objectivos na utilização 

 

 

 

 

 

● Rede Social 

● Quem interage com quem 

● Finalidades da interacção 

● Fluxos 
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● Ensino Superior público português 

 

● Institucional 

● Universidades 

● Politécnicos 

● Institutos Militares e Policiais 

 

 

 

 

● Utilizador 

● Representação dos utilizadores e 

dos impactos do uso nas suas 

rotinas cognitivas e sociais 

● Perfil do utilizador (Docente, 

Investigador, Gestor, Técnico) 

● Actividades desenvolvidas (Ensino, 

Investigação, Gestão, Cooperação 

Externa) 

Tabela 3: Modelo de análise 

Hipóteses:  

• Existe uma tendência de crescimento significativo na utilização das tecnologias de 

videoconferência no Ensino Superior público português. 

• As infra-estruturas de videoconferência das instituições de Ensino Superior público 

portuguesas são subaproveitadas pelos seus utilizadores. 

• O potencial das tecnologias de videoconferência não é aproveitado pelas instituições de 

Ensino Superior público portuguesas. 

3.3 Participantes 

Os participantes desta investigação são constituídos pelos indivíduos da comunidade de 

Ensino Superior público portuguesa que utilizaram ou utilizam habitualmente as tecnologias de 

videoconferência. 

A identificação destes participantes nesta investigação apresentou quatro fases distintas. 

Numa primeira fase procedeu-se à identificação dos indivíduos das instituições públicas 

portuguesas de Ensino Superior que são parte interessada ou intervenientes na utilização das 

tecnologias de videoconferência, nomeadamente, os contactos técnicos ou administrativos destas 

instituições a este nível32. 

Numa segunda fase e com base em informações obtidas informalmente por alguns 

contactos técnicos de algumas instituições públicas portuguesas de Ensino Superior definiram-se 

mais participantes nesta investigação. Nomeadamente, os participantes que poderiam colaborar 

na participação através de Entrevista e que são constituídos, sobretudo, por docentes e 

investigadores que utilizam habitualmente as tecnologias de videoconferência. 

                                                      
32 Esses contactos podem ser verificados no Anexo IV – Contactos técnicos das instituições de ensino. 
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Numa terceira fase foram definidos os públicos-alvos dos inquéritos por questionário 

(anónimos) distribuídos em suporte papel e dos Inquéritos anónimos distribuídos em suporte 

online.  

Finalmente, numa quarta fase houve a participação activa por parte da equipa técnica da 

Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN) que permitiu a disponibilização das 

Listagens de Utilização do Sistema de Agendamento (SAG) desta instituição. 

3.3.1 Técnicos das instituições 

Nesta investigação quando se procedeu à necessária identificação dos equipamentos de 

videoconferência existentes nas instituições públicas portuguesas de Ensino Superior33 realizou-se 

simultâneamente a identificação destes indivíduos específicos das instituições públicas 

portuguesas de Ensino Superior e o necessário contacto com cada um deles (através de e-mail e 

através de contacto telefónico) de modo a solicitar o seu auxílio na colaboração directa com esta 

investigação. Colaboração essa que se iria realizar com o preenchimento de Tabelas de Registo 

de informação relativa ao sistema de videoconferência da sua instituição e através da Recolha 

Estatística da Análise de Tráfego de IP. Após esta abordagem apenas algumas instituições 

confirmaram a sua colaboração nesta investigação através dos seus contactos técnicos. Assim, 

relativamente ao preenchimento da Tabela de Registo várias instituições manifestaram a sua 

disponibilidade em colaborar mas apenas algumas instituições colaboraram efectivamente com 

esta investigação, nomeadamente: 

● Universidade de Évora;34 

● Universidade do Minho;35 

● Universidade de Coimbra;36 

● Universidade do Porto;37 

● Universidade da Madeira;38 

● Instituto Politécnico de Beja;39 

● Instituto Politécnico de Castelo Branco;40 

 

Relativamente à recolha estatística da análise de tráfego de IP também apenas algumas 

instituições colaboraram efectivamente com esta investigação, nomeadamente: 

● Universidade do Minho  

                                                      
33 Essa identificação pode ser verificada no Anexo III – Localização de equipamentos de videoconferência. 
34 Através do Eng. Mário Filipe. 
35 Através do Eng. Paulo Valverde. 
36 Através da Drª Helena Martins. 
37 Através do Dr. Samuel Martins. 
38 Através da Drª Cristina Camacho 
39 Através do Dr. Carlos Filipe. 
40 Através do Dr. Joaquim Santos. 
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● Universidade do Porto41 

● Universidade de Évora 

3.3.2 Docentes 

A experiência e o conhecimento de alguns Professores de algumas instituições públicas 

portuguesas de Ensino Superior posicionavam essas pessoas como excelentes contribuidores 

para esta investigação. Foram abordados alguns desses Professores e Estudantes recomendados 

pelas várias equipas técnicas realizando-se efectivamente entrevistas com: 

● João Paulo Costeira, Professor do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica 

de Lisboa; 

● Alfredo Soeiro, Professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto; 

● Fernando Ramos, Professor da Universidade de Aveiro; 

● João Xavier, Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa; 

● Miguel Correia, Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa; 

● Susana Brandão, estudante de Doutoramento no Instituto Superior Técnico da 

Universidade Técnica de Lisboa. 

3.3.3 Estudantes 

Os estudantes que participaram nesta investigação pertenciam a dois grupos distintos de 

participantes em sessões de videoconferência e aos quais foram entregues inquéritos por 

questionários para serem respondidos de forma anónima e distribuídos em suporte papel e 

suporte online.  No conjunto dos Inquéritos anónimos em suporte papel e em suporte online 

totalizaram-se cerca de quarenta estudantes a quem foi realizado o pedido de colaboração nesta 

investigação.  

3.3.3.1 Participantes em videoconferências entre o ISEG-U.PORTO 

Um dos grupos a quem foi realizada a entrega dos inquéritos por questionários, a serem 

respondidos de forma anónima e distribuídos em suporte papel e suporte online correspondiam a 

cerca de trinta estudantes inscritos no Mestrado de Economia e Gestão do Ambiente da 

Faculdade de Economia da Universidade do Porto e que participaram no conjunto das cerca de 

vinte e cinco sessões de videoconferência (com a duração de cerca de três horas cada uma) 

realizadas com o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa a 

partir do Estúdio de Videoconferência da Reitoria da Universidade do Porto (U.Porto).  

Estes estudantes estavam, portanto, localizados nesta infra-estrutura da U.Porto (Figura 7) 

enquanto na infra-estrutura de Lisboa estava apenas o Professor.  

                                                      
41 Através do Eng. Fernando Correia e Doutora Lígia Ribeiro. 
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Figura 7: Videoconferência ISEG-U.Porto 

Nota: Esta Figura 7 ilustra a realização de uma videoconferência realizada com o Instituto 

Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa a partir do Estúdio de Videoconferência da 

Reitoria da U.PORTO.42    

 

Este ciclo de videoconferências era caracterizado por disponibilizar aos estudantes duas 

zonas de visualização distintas: uma área com a imagem remota do Professor presente em Lisboa 

e uma área de dados que consistia na visualização do ecrã de computador do Professor. A sala 

onde estavam presentes os estudantes tinha dois microfones situados na primeira fila de mesas e 

na fila de mesas situada no meio dessa sala. Em algumas destas sessões estava presente na sala 

com os estudantes uma Professora-assistente que realizou pequenos apontamentos de realização 

audiovisual de modo a aumentar o conforto visual do Professor que estava em Lisboa. 

Basicamente, esta Professora-assistente realizava aproximações de imagem aos estudantes que 

em determinado momento da aula colocavam questões ao Professor que estava em Lisboa. Este 

pormenor ajudava o Professor em Lisboa a visualizar com maior detalhe e nitidez o estudante que 

estava a interagir no momento. 

A imagem que o Professor, em Lisboa, estava a visualizar consistiu, na maioria das vezes, 

numa imagem geral da sala do Porto de modo a abranger nessa imagem todos os estudantes 

presentes na sala. Este facto permitia ao Professor passar a palavra ao estudante sempre que 

esse estudante colocasse o braço no ar para pedir a palavra. 

Os microfones da sala do Porto que estavam permanentemente ligados obrigavam os 

estudantes presentes na sala a manterem um certo nível de silêncio sob pena de criarem uma 

grande interferência sonora em Lisboa. Esse comportamento foi permanente ao longo de todas as 

videoconferências realizadas no âmbito deste ciclo. 

                                                      
42 Foto capturada no local pelo autor desta dissertação. 
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3.3.3.2 Participantes em videoconferências entre o IST-CMU-U.PORTO 

O inquérito anónimo em suporte online foi igualmente distribuído junto de cerca de dez 

estudantes participantes no ciclo de videoconferências realizadas entre o Instituto Superior 

Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, a Carnegie Mellon University (localizada nos E.U.A.) 

e a Universidade do Porto43. Com uma duração de um ano lectivo completo, estes dez estudantes 

participaram em cerca de sessenta sessões de videoconferência com uma duração de cerca de 

três horas cada uma.  

Neste ciclo de videoconferências tripartidas estava presente na U.Porto apenas um aluno 

(Figura 8), na Carnegie Mellon University estavam cerca de cinco estudantes e no Instituto 

Superior Técnico estavam cerca de quatro alunos e o Professor. 

 

 

Figura 8: Videoconferência IST-CMU-U.Porto 

Nota: Esta Figura 8 ilustra a realização de uma videoconferência realizada com o Instituto 

Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa e a Carnegie Mellon University a partir do 

Estúdio de Videoconferência da Reitoria da U.PORTO.44 

 

No que diz respeito à disposição visual da videoconferência, o estudante presente no 

Porto visualizava a imagem de Lisboa (dominada permanentemente pela imagem do Professor e 

nunca dos outros estudantes também presentes na sala de Lisboa), visualizava a imagem da 

Carnegie Mellon University com outros estudantes e visualizava uma área de dados fornecida 

directamente pelo computador do Professor presente em Lisboa.  
                                                      

43 Estas videoconferências inseriram-se no âmbito da parceria existente ao abrigo do programa Carnegie Mellon University 

(CMU) – Portugal que junta várias universidades portuguesas e a CMU na realização de cursos únicos e aprovados na sua 

globalidade. 
44 Foto capturada no local pelo autor desta dissertação. 
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Os estudantes que estavam em Lisboa e nos EUA (e que constituíram a maioria dos 

inquiridos deste segundo grupo de participantes) visualizavam igualmente um ecrã tripartido com 

os outros dois locais remotos e uma área de dados fornecida pelo computador do Professor. É 

importante realçar também que na CMU estava presente um Professor-assistente que esteve em 

permanência na sala da CMU durante todo o ciclo de videoconferências. Tratava-se de um 

Professor que não intervinha nas aulas mas que disponibilizava apoio pedagógico aos estudantes 

locais no fim de cada sessão de videoconferência. 

3.3.4 Técnicos FCCN 

A FCCN desempenhou também um papel importante (nomeadamente, através do Engº 

Rui Ribeiro) no fornecimento de algumas informações do Sistema de Agendamento dos 

equipamentos de videoconferência registados neste mesmo sistema. Esta participação resultou de 

conversações prévias sobre as reais possibilidades de extracção de dados deste Sistema e 

culminou na disponibilização por parte do Engº Rui Ribeiro das listagens de utilização fornecidas 

pelo SAG da FCCN45.  

Apesar da informação obtida ter sido algo limitada é importante referir que a própria FCCN 

reconheceu essa limitação e aproveitou esta situação para lançar um debate interno na instituição 

sobre a reformulação deste Sistema. A FCCN confirmou durante a fase final desta investigação 

que está justamente a implementar algumas modificações no Sistema de Agendamento entre as 

quais a possibilidade de obter um conjunto de estatísticas de utilização de forma mais rápida e de 

forma mais completa a partir deste Sistema. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

Delimitado o campo de observação e os seus participantes bem como os dados 

pertinentes a observar indirectamente (fornecidos pelos indicadores do modelo de análise e 

devidamente orientados pelas hipóteses) procedeu-se à construção dos instrumentos de 

observação indirecta e recolha de dados. Estes instrumentos foram sobretudo constituídos por: 

● Tabelas de Registo; 

● Recolha Estatística da Análise de Tráfego de IP; 

● Listagens de Utilização do Sistema de Agendamento da FCCN; 

● Inquéritos a estudantes; 

● Entrevistas a professores; 

 

As Tabelas de Registo46 foram estruturadas de forma a recolher informação pertinente 

sobre a utilização dos sistemas de videoconferência de cada uma das instituições públicas 

                                                      
45 Ver Anexo XXVIX – Listagens de utilização do SAG. 
46 Ver Anexo XVIII – Modelo da tabela de registo. 
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portuguesas de Ensino Superior. Assim, pretendeu-se que as equipas técnicas de 

videoconferência de cada uma das instituições, no período compreendido entre 11 de Janeiro de 

2010 e 11 de Maio de 2010, indicassem o número de utilizações do sistema de videoconferência, 

o número de horas dessas utilizações, a finalidade dessas utilizações, o número e tipo de 

intervenientes, os suportes de apoio utilizados e as instituições envolvidas nas videoconferências 

realizadas. 

Para auxiliar os elementos das várias instituições públicas portuguesas de Ensino Superior 

a preencherem correctamente esta tabela foram estruturadas também todas as datas possíveis 

em formato de grelha no período compreendido entre 11 de Janeiro de 2010 e 11 de Maio de 

2010. Para além disso foram consideradas e disponibilizados exemplos de preenchimento para 

ajudarem nessa compreensão. Esses exemplos de preenchimento basearam-se em parâmetros 

ao nível da Finalidade do Uso (Actividade de Ensino, Actividade de Investigação, Actividade de 

Gestão e Actividade de Cooperação Externa), basearam-se em parâmetros ao nível do Tipo de 

Intervenientes (Docente, Investigador, Aluno, Gestor e Técnico) e basearam-se em parâmetros de 

Suportes de Apoio (Câmara de Documentos, Envio de sinal de PC e Partilha de Ecrã).  

Esta parametrização permitiu estruturar os dados de modo a disponibilizá-los de forma 

quantificável e de modo a tornar o processo de contabilização o mais simplificado possível. Essa 

contabilização está devidamente estruturada no final de cada uma das Tabelas de Registo 

preenchidas pelas várias instituições públicas portuguesas de Ensino Superior participantes no 

estudo. 

Cada uma destas Tabelas disponibilizadas às várias instituições era precedida de um 

texto introdutório de enquadramento desta investigação onde se especificava o pedido, o sistema 

de videoconferência escrutinado, o período de análise pretendido, a importância da actividade 

bem como a permanente disponibilidade no esclarecimento de dúvidas. 

 

No que diz respeito à Recolha Estatística da Análise de Tráfego de IP este instrumento de 

recolha de dados foi solicitado junto das equipas técnicas de videoconferência de cada uma das 

instituições, no período compreendido entre 11 de Janeiro de 2010 e 11 de Maio de 2010. Esta 

solicitação foi efectuada no mesmo momento das Tabelas de Registo. Mas como se trata de uma 

informação técnica diferente das Tabelas de Registo foi simultaneamente pedido que fossem os 

técnicos mais adequados de cada instituição (muito provavelmente técnicos ligados ao serviço de 

Informática ou Redes e Telecomunicações) a efecturarem essa Recolha Estatística da Análise de 

Tráfego de IP. A natureza organizativa diferenciada de cada instituição não permitia definir 

concretamente quais os técnicos que efectivamente podiam fornecer essa informação. Assim, foi 

solicitado aos gestores dos serviços de videoconferência encarregues de preencher as Tabelas de 

Registo que encaminhassem internamente da melhor forma o pedido de modo a efectuar-se a 

Recolha Estatística da Análise de Tráfego de IP. 
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As Listagens de Utilização do SAG47 foram requisitadas junto da FCCN de acordo com as 

possibilidades técnicas que este sistema permitia ao nível da disponibilização automática de 

dados. Após uma abordagem junto da equipa técnica responsável do SAG para verificar as 

possibilidades de extracção de dados deste sistema chegou-se à conclusão que poderiam ser 

obtidos os números de sessões de videoconferência reservados neste sistema nos anos de 2008, 

2009 e 2010 (nomeadamente no período entre 11 de Janeiro de 2010 e 11 de Maio de 2010) bem 

como a média de duração dessas sessões de videoconferência. De acordo com a disponibilidade 

de extracção de dados do SAG e de acordo com os objectivos na obtenção de dados desta 

investigação optou-se assim pela definição das listagens de utilização referidas anteriormente. 

 

Os Inquéritos anónimos a estudantes foram realizados em duas fases distintas e com 

características diferentes ao nível da sua disponibilização. Numa primeira fase foi criado um 

Inquérito preliminar48 anónimo distribuído em suporte de papel com sete questões de 

desenvolvimento. Este inquérito foi precedido de um conjunto de informações complementares, 

nomeadamente o tempo previsível de preenchimento, a identificação generalizada dos 

destinatários deste inquérito e o enquadramento na investigação em curso. As respostas deste 

inquérito foram compiladas manualmente e totalmente transcritas para o Anexo VIII – Respostas 

ao inquérito preliminardeste documento. 

Numa segunda fase foi criado um Inquérito anónimo distribuído em suporte online em 

duas diferentes versões: uma versão em língua portuguesa49 e uma versão em língua inglesa50. 

Este Inquérito foi constituído por dezoito questões de escolha múltipla sendo que cada uma 

dessas questões era acompanhada de uma área de resposta livre para a realização de 

comentários. Neste inquérito foi utilizada a tecnologia Google Forms que permitiu alguma 

flexibilidade na sua utilização e onde toda a informação foi recolhida directamente para uma folha 

de cálculo para análise dos resultados. A partir dessa folha de cálculo obtida automaticamente 

foram compilados todos os dados no Anexo XVII – Respostas aos inquéritos onlinedeste 

documento. 

 

As Entrevistas51 realizadas foram entrevistas semi-estruturadas preparadas previamente 

através da construção de guiões respectivos. Foram semi-estruturadas para criar algum espaço 

para conversas mais informais. As entrevistas realizadas foram gravadas, no que diz respeito ao 

áudio, para permitir não só a possibilidade de transcrição completa das mesmas mas também uma 

análise mais profunda e facilitada dos conteúdos recolhidos nessas entrevistas. Cada entrevista 

realizada obedeceu a um guião comum com cerca de onze perguntas. A utilização de um guião de 

                                                      
47 Ver Anexo XXVIX – Listagens de utilização do SAG. 
48 Ver Anexo VII – Modelo do inquérito preliminar. 
49 Ver Anexo XV – Modelo do inquérito online. 
50 Ver Anexo XVI – Modelo do inquérito online (Versão inglesa).  
51 Desde o Anexo IX – Entrevista a João Paulo Costeira até ao Anexo XIV – Entrevista a Susana Brandão. 
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entrevista comum a todos os entrevistados permite realizar uma análise comparativa às várias 

respostas e assim, confrontar de forma mais coerente as diferentes respostas dos entrevistados. A 

extracção da informação essencial realizou-se posteriormente na fase de Análise dos Dados52. 

Cada uma destas entrevistas disponibilizadas neste documento é precedida de uma curta 

biografia do entrevistado que pretende enquadrar de alguma forma a sua experiência nesta área e 

também justificar a opção pela sua escolha para a realização da respectiva entrevista. A obtenção 

dessa biografia efectuou-se através de conversa informal prévia à própria entrevista 

complementada com informações disponíveis nas instituições onde os entrevistados realizam 

actualmente a sua actividade. 

3.5 Tratamento dos dados 

Os procedimentos que foram utilizados para o tratamento dos dados recolhidos foram 

maioritariamente do tipo qualitativo, embora também contemple uma análise quantitativa 

significativa. 

A análise quantitativa é sobretudo oriunda da análise das Tabelas de Registo53, das 

Listagens de Utilização fornecidas pelo Sistema de Agendamento da FCCN54, pela recolha 

estatística da Análise de Tráfego de IP55 e parte dos Inquéritos disponibilizados56. 

A análise qualitativa é constituída sobretudo pela análise dos conteúdos gerados pela 

recolha de informação oriunda das Entrevistas57 e parte dos Inquéritos disponibilizados. 

O tratamento dos dados das Tabelas de Registo foi realizado sobretudo através da 

contabilização desses dados e sintetizados numa tabela final que sistematiza a totalidade desses 

dados. Essa tabela final encontra-se no fim de cada uma das Tabelas de Registo recolhidas junto 

de cada instituição pública portuguesa de Ensino Superior que colaborou nesta fase da 

investigação.  

No que diz respeito ao tratamento da informação oriunda das Listagens de Utilização 

fornecidas pelo Sistema de Agendamento da FCCN esse processo consistiu na extracção dos 

dados através de ficheiros Microsoft Access e Microsoft Excel fornecidos pela FCCN. Essa 

extracção foi um processo manual de onde resultaram as listagens relativas às instituições 

públicas portuguesas de Ensino Superior que estão registadas neste Sistema de Agendamento, o 

número de sessões de videoconferência reservadas neste sistema nos anos de 2008, 2009 e em 

2010 (sendo neste ano analisado o período compreendido entre 11 de Janeiro e 11 de Maio) por 

parte de algumas instituições públicas portuguesas de Ensino Superior. 

                                                      
52 Ver capítulo 4.1 e capítulo 4.2. 
53 Desde o Anexo XXI – Tabela de registo do I. P. Castelo Branco até ao Anexo XXVI – Tabela de registo da U. Coimbra. 
54 Anexo XXVIX – Listagens de utilização do SAG. 
55 Anexo XXVIII – Análise de tráfego do IP. 
56 Desde o Anexo XV – Modelo do inquérito online até ao Anexo XVII – Respostas aos inquéritos online. 
57 Anexo XVII – Respostas aos inquéritos online. 
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No que diz respeito à recolha estatística da Análise de Tráfego de IP, o tratamento da 

informação estava altamente dependente das equipas técnicas que habitualmente efectuam a 

gestão das redes de telecomunicações de cada uma das instituições públicas portuguesas de 

Ensino Superior. Por outro lado, esse tratamento da informação estava muito dependente do tipo 

de dados que cada equipa técnica local poderia efectivamente recolher e da forma como essa 

equipa iria apresentar a informação. Efectivamente, cada instituição disponibilizou a informação 

sobre o tráfego IP sob diferentes formas, mas que após o devido tratamento e análise culminou na 

informação perceptível e essencial que está resumida no Anexo XXVIII – Análise de tráfego do IP 

O tratamento da informação respeitante aos Inquéritos disponibilizados a estudantes foi 

realizado em duas fases distintas. Numa primeira fase foi tratada a informação resultante do 

Inquérito preliminar58 entregue em suporte de papel aos estudantes. O baixo número de 

respondentes culminou no tratamento manual da informação disponível no Anexo VIII – Respostas 

ao inquérito preliminardeste documento. Numa segunda fase foi disponibilizado um segundo 

inquérito a estudantes sendo que desta vez a sua entrega foi exclusivamente online. Essa entrega 

online foi realizada numa versão em língua portuguesa59 e também noutra versão em língua 

inglesa60. Em ambos os inquéritos online, o baixo número de respostas culminou também no 

tratamento manual da informação e que está disponível no Anexo XVII – Respostas aos inquéritos 

online 

No que diz respeito ao tratamento da informação das Entrevistas realizadas nesta 

investigação esse processo consistiu na transcrição completa das mesmas a partir do seu registo 

aúdio61. De seguida, o tratamento da informação das Entrevistas realizou-se de forma mais 

sintetizada na fase de análise dos dados62 desta investigação e que culminou na extracção das 

informações fundamentais que se dirigem aos objectivos desta investigação. 

4. Análise dos dados 

4.1 Entrevista aos professores 

A abordagem a professores que tiveram uma profunda experiência na utilização da 

videoconferência efectuou-se junto de cinco professores com reconhecida notoriedade na 

utilização da videoconferência. Os professores entrevistados foram: 

● Professor Doutor Fernando Ramos, professor catedrático do Departamento de 

Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, director do Centro de Multimédia e de Educação a 

Distância da Universidade de Aveiro e presidente da comissão executiva da unidade de interface 

                                                      
58 Ver capítulo 4.3. 
59 Ver Anexo XV – Modelo do inquérito online. 
60 Ver Anexo XVI – Modelo do inquérito online (Versão inglesa). 
61 Desde o Anexo IX – Entrevista a João Paulo Costeira até ao Anexo XIV – Entrevista a Susana Brandão. 
62 Ver capítulo 4.1 e 4.2. 
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da Universidade de Aveiro para a formação ao longo da vida (UNAVE) e investigador na área de 

aplicação de novos media em aprendizagem e em educação a distância, que desempenha 

também actividades de consultor internacional na área das Tecnologias de Informação e 

Comunicação na educação e está, actualmente, envolvido em diversos projectos nos PALOP;63 

● Professor Alfredo Soeiro, professor associado da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto envolvido na área do e-learning como docente desde 1992 e a quem foi 

recentemente atribuído o título de “EDEN (European Distance and E-Learning Network) Fellow”, 

que representa o reconhecimento do mérito profissional atribuído a membros da Network of 

Academics and Professionals que demonstraram excelência no exercício das suas funções no 

âmbito do ensino aberto e a distância;64 

● Professor João Paulo Costeira, professor associado do Departamento de Engenharia 

Electrotécnica e de Computadores do Instituto Superior Técnico (IST) da Universidade Técnica de 

Lisboa e investigador no Instituto de Sistemas e Robótica desta instituição é, actualmente, um dos 

responsáveis pela coordenação das aulas realizadas através de videoconferência que se têm 

estabelecido entre o IST e a Carnegie Mellon University (CMU) fruto da parceria internacional 

existente ao abrigo do programa CMU-Portugal;65 

●  Professor João Xavier, professor associado do IST da Universidade Técnica de Lisboa 

que lecciona aulas de doutoramento por videoconferência entre o IST e a CMU sendo que, 

actualmente, encontra-se na CMU a realizar essas aulas também por videoconferência66;  

● Professor Miguel Correia, professor assistente do Departamento de Informática da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e Assistente-Adjunto do Carnegie Mellon 

Information Networking Institute. E exerce as funções de coordenador e professor do mestrado 

conjunto em Segurança Informática entre a CMU e a Universidade de Lisboa que é ministrado 

parcialmente através de videoconferência.67 

4.1.1 A frequência de utilização 

Todos os entrevistados utilizam com alguma frequência as tecnologias de videoconferência 

nas suas actividades pedagógicas e de investigação. Embora as actividades relacionadas com a 

investigação (reuniões de orientação, etc.) constitua a maioria da utilização destas tecnologias 

                                                      
63 A transcrição completa da entrevista ao Professor Fernando Ramos pode ser consultada no Anexo XI – Entrevista a 

Fernando Ramos. 
64 A transcrição completa da entrevista ao Professor Alfredo Soeiro pode ser consultada no Anexo X – Entrevista a Alfredo 

Soeiro. 
65 A transcrição completa da entrevista ao Professor João Paulo Costeira pode ser consultada no Anexo IX – Entrevista a 

João Paulo Costeira. 
66 A transcrição completa da entrevista ao Professor João Xavier pode ser consultada no Anexo XII – Entrevista a João 

Xavier. 
67 A transcrição completa da entrevista ao Professor Miguel Correia pode ser consultada no Anexo XIII – Entrevista a 

Miguel Correia. 
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existem casos de uma razoável utilização destas tecnologias no processo pedagógico. O 

Professor João Paulo Costeira sublinha, no entanto, que apesar de ser muito interessado na 

utilização da videoconferência “existe uma grande dificuldade de realizar brainstormings68 entre 

grandes grupos de pessoas através de videoconferência quando o assunto em questão não está 

bem delimitado, quando os materiais de apoio não estão prontos e quando há a necessidade de 

muita gente intervir” (Costeira, 2010, TC:07:00). Nestas situações, salienta o Professor João Paulo 

Costeira, “os locais remotos tendem a não perceber o que se passa na perfeição e perde-se 

bastante interactividade” (Costeira, 2010, TC:08:30). Assim, a experiência deste Professor mostra 

que pode ser mais interessante realizar brainstormings prévios e partir para as videoconferências 

quando já existem ideias sistematizadas podendo suscitar discussões de um nível mais alto. 

O Professor Alfredo Soeiro realiza um uso significativo das tecnologias de videoconferência 

sobretudo em actividades relacionadas com reuniões e apresentações ou comunicações, mas 

salienta que se “poderia fazer muito maior uso se o grau de incompatibilidade e linguagens entre 

sistemas de videoconferência das várias instituições fosse menor” (Soeiro, 2010, TC:00:30). Tal 

como o Professor Fernando Ramos, que realiza um uso significativo destas tecnologias, existem 

determinadas alturas do ano que utiliza de forma mais frequente e outras alturas do ano que utiliza 

de forma menos frequente. 

O Professor João Xavier utiliza de uma forma intensiva a videoconferência no processo 

pedagógico e mesmo em actividades de investigação, nomeadamente, na co-orientação de 

estudantes. Este professor utiliza maioritariamente a videoconferência web-based e PC-based (ex: 

Skype69) para as actividades de co-orientação e utiliza as infra-estruturas de videoconferência da 

sua instituição para leccionar as aulas por videoconferência. Quanto ao Professor Miguel Correia, 

este professor costuma utilizar intensivamente a videoconferência na leccionação de aulas mas 

sobretudo como co-instructor, estando na sala juntamente com os estudantes a acompanhar 

essas aulas enquanto outro professor lecciona efectivamente nessas sessões. Utiliza também a 

videoconferência web e PC-based para as actividades de investigação sobretudo as que dizem 

respeito a orientação de estudantes. 

4.1.2 Tipos de tecnologia 

Um aspecto relevante que resultou destas entrevistas é a utilização diferenciada de 

equipamentos de videoconferência quando se trata de questões relacionadas com o processo 

pedagógico ou quando se trata de questões relacionadas com actividades de investigação. 

Quanto ao tipo de tecnologias que se devem associar a cada uma das actividades realizadas 

numa instituição de Ensino Superior a maior parte dos entrevistados considera que os conjuntos 

de equipamentos de videoconferência que geralmente as instituições de Ensino Superior 

                                                      
68 Técnica de dinâmicas de grupo que visam desenvolver uma actividade para explorar a potencialidade criativa de um 

indivíduo ou grupo colocando-a ao serviço de objectivos pré-determinados. 
69 Software que permite comunicação pela Internet através de conexões de voz e vídeo sobre IP. 
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proporcionam (hardware de videoconferência, quadros interactivos, etc.) são essenciais para o 

processo pedagógico. No que diz respeito às tecnologias de videoconferência que fazem mais 

sentido associar às actividades de investigação a maior parte dos entrevistados considera que as 

tecnologias baseadas em computador ou web-based acabam por ser as mais funcionais. Quando 

se trata de leccionar aulas através de videoconferência parece existir uma preferência pelas infra-

estruturas de videoconferência das próprias instituições e quando se trata de questões 

relacionadas com actividades de investigação parece existir uma preferência pelos equipamentos 

pessoais baseados no computador pessoal (ex: Skype). O Professor João Paulo Costeira sublinha 

mesmo que “no processo pedagógico é fundamental ver o professor, ter a disponibilidade de 

partilha de conteúdos em tempo real e ter um bom quadro interactivo” (Costeira, 2010, TC:14:05) 

e, portanto, as infra-estruturas de videoconferência das instituições respondem actualmente a esta 

exigência. Depois sublinha também que “existe um segundo nível ainda no processo pedagógico 

que corresponde à interacção pessoal individualizada entre o professor e o estudante 

(esclarecimento de dúvidas, preparações prévias, etc.) que não é tão exigente ao nível de 

equipamentos de videoconferência e que os equipamentos pessoais baseados no computador 

pessoal conseguem responder perfeitamente” (Costeira, 2010: TC:14:05). Neste ponto, o 

Professor Alfredo Soeiro sublinha a importância da linguagem visual na medida em que “esta é 

que diferencia o ensino a distância do ensino presencial e se se conseguir substituir essa 

diferença com uma boa imagem proporcionada pela videoconferência então muito provavelmente 

vai-se conseguir aproximar o ensino a distância do ensino presencial” (Soeiro, 2010, TC:06:18). 

Mesmo nas actividades relacionadas com investigação este professor sublinha que é muito 

importante ver as expressões das pessoas porque muitas vezes o que dizem é politicamente 

correcto quando na verdade não é bem aquilo que elas querem dizer e só se consegue perceber 

isso visualizando as expressões faciais. Nesta questão o Professor Fernando Ramos salienta que 

o que determina a melhor solução está mais relacionado com aspectos como, por exemplo, o 

número de pessoas envolvidas ou mesmo o número de pontos de acesso envolvidos. O Professor 

João Xavier sublinha que no âmbito do processo pedagógico os equipamentos têm de 

disponibilizar algumas características importantes como a possibilidade de visualizar e interagir em 

slides que se torna muito útil porque esses slides anotados podem ser gravados e distribuídos 

pelos estudantes. No que diz respeito às actividades de investigação o Professor João Xavier 

considera importante um tipo de equipamento como uma caneta digital que “ao escrever numa 

simples folha de papel coloca o conteúdo escrito no ecrã de computador e se partilha, por 

exemplo, através de Skype” (Xavier, 2010, TC:10:52). Considera mesmo que as actividades de 

investigação que se realizam através de videoconferência (tipicamente, reuniões) são actividades 

mais espontâneas do que as aulas e não têm uma agenda preparada. O Professor Miguel Correia 

salienta que “para a leccionação de aulas tem de ser algo mais sofisticado do que as simples 

ferramentas PC-based ou web-based (ex:Skype) sendo que para as actividades típicas 

relacionadas com investigação estas soluções acabam por servir perfeitamente” (Correia, 2010, 

TC:10:49). Outro aspecto importante realçado sobretudo pelos professores relacionados com as 
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aulas realizadas por videoconferência no âmbito da parceria CMU-Portugal diz respeito à 

necessidade de ter um professor em cada uma das salas que está abrangida pela 

videoconferência. Este professor, considerado o co-instructor, desempenha um papel muito 

importante na consolidação das aulas realizadas por videoconferência. 

4.1.3 A visualização 

Do ponto de vista técnico todos os entrevistados consideram que numa videoconferência é 

importante ter a imagem do professor, uma imagem dos dados que estão a ser partilhados e 

mesmo a imagem dos vários colegas que assistem à aula. No entanto, tal como realça o Professor 

Fernando Ramos “em cada momento a importância depende do contexto que estiver a acontecer” 

(Ramos, 2010, TC:06:10). Realce também para a qualidade do áudio que é absolutamente crucial 

para a viabilização mínima de uma ligação, segundo todos os entrevistados. O Professor João 

Paulo Costeira realça a importância da componente interactiva proporcionada pelos quadros 

electrónicos e canetas interactivas sobretudo quando os estudantes remotos colocam dúvidas 

enquanto o Professor Alfredo Soeiro realça a necessidade de visualizar os estudantes remotos 

sobretudo quando se está a avaliar o desempenho e o conhecimento das pessoas. Este professor 

sublinha que “é muito importante verificar o modo como as pessoas reagem àquilo que o professor 

diz de modo a perceber se estão a prestar atenção bem como toda a linguagem gestual e corporal 

associada” (Soeiro, 2010,TC:04:30). Neste ponto o Professor João Xavier sublinha também a 

importância da linguagem corporal do professor que deve ser visualizada mas atribui “especial 

importância à visualização do material didáctico” (Xavier, 2010, TC:09:27). O Professor Miguel 

Correia considera mesmo que para que se realizem aulas de videoconferência “verdadeiramente 

profundas é sempre importante que todos os estudantes se vejam uns aos outros remotamente de 

modo a tornar a sala de aula distribuída em algo bastante consistente” (Correia, 2010, TC:09:15). 

4.1.4 Complementos tecnológicos 

Ponto comum a todos os entrevistados é a necessidade de complementar a realização 

das videoconferências com mais ferramentas de auxílio para gerar melhor eficácia na sua 

actividade sendo que o envio de e-mails prévios e a disponibilização prévia de materiais são as 

técnicas principais. No que diz respeito à complementaridade das videoconferências realizadas no 

âmbito do processo pedagógico também atribuem muita importância à partilha em tempo real de 

dados (utilização de quadros interactivos, partilha de ecrãs de computadores, etc.). O Professor 

João Paulo Costeira realça mesmo que “este tipo de preparação é normal em qualquer situação 

mas na videoconferência exige uma preparação maior” (Costeira, 2010, TC:18:13). Neste ponto, o 

Professor Alfredo Soeiro realça a importância de todos os participantes de uma videoconferência 

poderem estar a trabalhar num mesmo documento e modificá-lo ao mesmo tempo que se está a 

comentar. Já o Professor João Xavier salienta a importância de disponibilizar as gravações vídeo 

das próprias aulas para acesso posterior por parte dos estudantes. O Professor Miguel Correia 
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defende a disponibilidade de uma página online onde devem ser colocados todos os materiais que 

são necessários partilhar durante a videoconferência. 

4.1.5 Exclusividade por videoconferência 

No que diz respeito à viabilidade de leccionar exclusivamente através de videoconferência 

algumas unidades curriculares, os entrevistados indicam que é perfeitamente viável que tal 

aconteça. A maior parte dos entrevistados considera que se as condições objectivas para ter uma 

unidade curricular a funcionar exigirem essa ferramenta seria perfeitamente viável. No entanto, 

realçam que preferem leccionar presencialmente. O Professor João Xavier indica mesmo que “o 

retorno que tenho recebido dos estudantes nos últimos dois anos é de que preferem ter aulas com 

o professor presente na sala”. O Professor João Paulo Costeira salienta que a sua experiência 

mostra que em situações de estudantes em larga escala é muito importante ter um professor 

residente localmente ou teaching-assistant. O Professor Alfredo Soeiro indica que essa 

exclusividade “pode fazer mais sentido em actividades de formação contínua ao longo da vida na 

medida em que também se trata de uma boa forma de expandir a influência de uma universidade” 

(Soeiro, 2010, TC:13:17). De facto, refere mesmo que se trata de uma modalidade preferencial ao 

puro e-learning habitual “na medida em que é muito mais espontâneo, mais interactivo e lecciona-

se como nas aulas normais” (Soeiro, 2010, TC:15:10). O Professor Fernando Ramos considera 

que é perfeitamente viável se as condições objectivas para ter uma unidade curricular a funcionar 

nas melhores condições necessitar dessa exclusividade “e que, de facto, do ponto de vista 

pedagógico esse modelo é um modelo aceitável para essa unidade curricular” (Ramos, 2010, 

TC:17:05). Neste ponto, o Professor Miguel Correia indica que essa exclusividade deve ser 

acompanhada de um esforço de contacto adicional e de um apoio adicional proporcionado pelos 

professores locais para que seja efectivamente viável. 

4.1.6 Número de participantes 

Quanto ao número máximo de pessoas que se pode considerar razoável estarem numa 

aula realizada através de videoconferência, esse aspecto está, segundo a maioria dos 

entrevistados, intimamente relacionada com dois aspectos: as condições técnicas da sala 

(sobretudo a disponibilidade de microfones para cada estudante) e do grau de interacção que se 

pretende que exista tal como numa aula presencial. O Professor João Paulo Costeira salienta que 

“com cerca de 30 pessoas já é possível realizar uma videoconferência bastante confortável desde 

que a sala esteja devidamente equipada” (Costeira, 2010, TC:21:38) enquanto o Professor Alfredo 

Soeiro indica mesmo que o número de pessoas podia ser o mesmo que uma sala normal de aulas. 

Neste ponto, o Professor Fernando Ramos salienta que depende muito do grau de interacção que 

se pretende que haja e, nessa medida, trata-se de uma situação muito semelhante à de uma 

sessão presencial. Está, portanto, muito relacionado com o tipo de actividades que se pretende 

desenvolver e o tipo de interactividade pretendida. O Professor João Xavier denota que a 
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quantidade de pessoas que frequentam uma aula por videoconferência está intimamente 

relacionada com as condições da própria sala de videoconferência, sobretudo com as condições 

técnicas. Neste ponto, este professor salienta a “importância de existirem microfones individuais e 

a possibilidade de activação e aproximação da imagem da câmara de vídeo sempre que existe a 

activação de um desses microfones” (Xavier, 2010, TC:24:11).   

4.1.7 Gestão da leccionação 

A maioria dos entrevistados considerou também que se tivesse de gerir a distribuição da 

componente presencial e da componente de videoconferência de uma unidade curricular tentariam 

dentro do possível favorecer a componente presencial. Não sendo possível favorecer a 

componente presencial é praticamente unânime entre os entrevistados que deveria de haver pelo 

menos uma sessão presencial entre todos os elementos do processo pedagógico em determinado 

momento de um ciclo de videoconferências, sendo que o início ou o momento intermédio desse 

ciclo foram as preferências manifestadas. O Professor João Paulo Costeira indica através da sua 

experiência que foi muito relevante o contacto presencial para as pessoas perceberem a 

personalidade e a linguagem corporal. O Professor Fernando Ramos realça a especificidade das 

circunstâncias de cada caso concreto mas indica também que “as soluções mistas acabam 

sempre por ser as melhores opções” (Ramos, 2010, TC:18:38). Neste ponto, o Professor João 

Xavier realça que os vínculos institucionais dos professores impedem, geralmente, a realização 

bipartida e equitativa da leccionação de aulas entre a componente presencial e a componente de 

videoconferência e que, portanto, “na prática essa distribuição acaba por ser muito desigual com a 

componente presencial a ficar restringida a muito poucas sessões” (Xavier, 2010, TC:20:20). No 

entanto, reconhece que uma opção igualmente bipartida estabelecia uma maior justiça entre todos 

os estudantes assim como o Professor Miguel Correia que reconhece se deve favorecer sempre 

que possível a componente presencial. 

4.1.8 Dispersão e agrupamento 

Associado ao tipo de tecnologias de videoconferência que deveriam ser utilizadas no 

processo pedagógico foi unânime a preferência dos entrevistados pelos sistemas de 

videoconferência que privilegiam as salas (onde os estudantes se podem juntar todos 

presencialmente) em detrimento dos sistemas individualizados que poderiam permitir o estudante 

aceder a partir dos respectivos computadores pessoais. O fomento das discussões entre colegas 

e o aumento da interactividade foram as principais razões apontadas. O Professor João Paulo 

Costeira sublinha a importância do estudante não estar sozinho durante uma aula e considera que 

pedagogicamente não é o mais adequado. Considera mesmo que “os estudantes tendem a retrair-

se ainda mais na participação em aula e que muita da interacção surge por estarem, de facto, no 

mesmo sítio para além de que, actualmente, um mecanismo interessante que a videoconferência 

em sala despoleta é a possibilidade de esclarecer dúvidas entre colegas sem perturbar a aula” 
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(Costeira, 2010, TC:29:07). O Professor Alfredo Soeiro alinha pelo mesmo pensamento 

considerando que “é sempre preferível que os estudantes trabalhem em grupos porque é 

claramente benéfico para estes que essa interacção funcione não só do ponto de vista social mas 

também do ponto de vista escolar e académico” (Soeiro, 2010, TC:16:57). O Professor Fernando 

Ramos realça mais uma vez a importância do contexto das actividades e a dificuldade de 

universalizar esta questão um pouco complexa mas verifica que “o mais provável seria incentivar 

os estudantes a juntarem-se todos numa sala de videoconferência, não por questões de natureza 

pedagógica, mas por questões relacionadas com facilidade de acesso, diminuição da 

probabilidade de existência de problemas técnicos que poderiam não permitir a participação de 

alguns estudantes ou mesmo a redução de riscos associada à utilização das tecnologias” (Ramos, 

2010, TC:20:50). O Professor João Xavier especifica mesmo que, por vezes, os estudantes 

discutem entre eles, em tempo real, algo que não ficou bem esclarecido e isso, considera, “é muito 

proveitoso para o decurso da aula” (Xavier, 2010, TC:26:30). Neste ponto, o Professor Miguel 

Correia indica mesmo que “quando os estudantes começam a frequentar as aulas por 

videoconferência na mesma sala, normalmente não existem grandes dúvidas nem grande 

disposição para interagir com o professor” (Correia, 2010, TC:16:52). No entanto, o esforço 

adicional do co-instructor70 que está presente localmente auxilia nesse processo de dinamização 

da interacção entre o estudante e o professor remoto, sobretudo na fase inicial de leccionação. 

4.1.9 Internacionalização das instituições 

Finalmente, a maioria considera que a videoconferência é um meio que pode ser 

potencializado para as suas próprias instituições se internacionalizarem, nomeadamente, como 

um instrumento prático e rápido de suporte a uma estratégia de desenvolvimento do ensino a 

distância. No entanto, também realçam que primeiramente as instituições têm de apresentar uma 

qualidade importante, o que fará com que consigam atrair as pessoas interessadas na formação 

e/ou na investigação. Depois de conseguirem atrair as pessoas, a forma de chegar a essas 

pessoas pode ser através da videoconferência. O Professor João Paulo Costeira considera 

mesmo que é o mecanismo mais prático e rápido que existe, enquanto o Professor Alfredo Soeiro 

salienta que todas aquelas áreas em que a universidade tenha algo a dizer lá fora é passível de 

ser explorada pela videoconferência, sendo que a componente de formação contínua poderá ser a 

forma mais passível de ser explorada pela videoconferência. “Uma vez que os cursos de 

educação contínua são acções mais específicas, concentradas e especializadas poderá existir 

uma grande vantagem competitiva a nível internacional utilizando a videoconferência” (Soeiro, 

2010, TC:18:03). Este professor realça que a grande componente de inovação utilizando a 

videoconferência e tecnologias similares seria na sua aplicação aos cursos de educação contínua 

que permite expandir o raio de acção a públicos que tradicionalmente não se tem chegado. Nesta 

questão o Professor Fernando Ramos realça que as instituições devem aproveitar a 

                                                      
70 Professor-Assistente. 
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videoconferência como um instrumento de suporte a uma estratégia de desenvolvimento do 

ensino a distância. “Tendo em conta que uma das linhas de desenvolvimento estratégico das 

instituições de Ensino Superior é o desenvolvimento do ensino a distância, esse desenvolvimento 

tem de tirar partido das tecnologias disponíveis sendo que a videoconferência é uma das mais 

importantes” (Ramos, 2010, TC:23:33). O Professor Fernando Ramos salienta também que a boa 

solução é uma solução híbrida “porque é aquela que é mais flexível e que se adapta melhor à 

variedade de necessidades que os vários utilizadores têm, é a solução que é mais adaptada à 

própria estratégia da instituição que também pode ser variável no tempo e que quanto mais 

plasticidade tiver melhor será para todos” (Ramos, 2010, TC:25:03). Assim, este professor 

considera que tanto numa perspectiva de complemento como numa perspectiva de solução única, 

a questão da videoconferência faz todo o sentido em programas de ensino a distância, mas está 

extremamente dependente do tipo de programas curriculares, do público-alvo ou mesmo da área 

de trabalho que se está a trabalhar. O Professor João Xavier considera que apesar de ser uma 

ferramenta extremamente útil para a internacionalização exige uma grande adaptação, mas 

também sublinha que “aquilo que se perde relativamente às aulas presenciais não é crítico” 

(Xavier, 2010, TC:28:38). Finalmente, o Professor Miguel Correia lembra que, apesar de a 

videoconferência ser extremamente importante para a internacionalização de uma instituição de 

Ensino Superior, “é muito importante que exista um trabalho prévio de reconhecimento 

internacional ao nível dos seus professores, dos seus projectos e só depois de atrair a pessoas a 

videoconferência posicionar-se-á como a melhor forma de chegar a essas pessoas” (Correia, 

2010, 19:06). 

4.2 Entrevista a estudante 

No que diz respeito à abordagem aos estudantes que tiveram uma profunda experiência na 

utilização da videoconferência foi realizada também uma entrevista a uma estudante de um 

programa doutoral existente entre o Instituto Superior Técnico e a Carnegie Mellon University. 

Essa estudante, Susana Brandão, participou em várias aulas deste programa doutoral através de 

videoconferência entre estas instituições. A transcrição completa da entrevista à estudante de 

doutoramento Susana Brandão pode ser consultada no Anexo XIV – Entrevista a Susana Brandão 

Nesta entrevista salienta-se a importância dada à visualização do professor que está a 

leccionar a aula, aos dados partilhados e às condições sonoras mínimas que devem sempre existir 

devido à própria importância dada às nuances da voz. A estudante considera que a visualização 

dos colegas remotos “acaba por não ser tão importante mas é particularmente importante que os 

estudantes tenham um microfone ou estejam extremamente perto de um de modo a perceber as 

questões que estão a colocar ao professor” (Brandão, 2010, TC:09:52). 

No que diz respeito à complementaridade da realização das videoconferências, sobretudo 

nas actividades de investigação, a estudante salienta que “é um pouco incómodo enviar 

previamente material escrito que ainda está em fase de rascunho para ser verificado pelo 
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professor” (Brandão, 2010, TC:16:03) e que será sempre preferível partilhar em tempo real com a 

melhor qualidade possível. 

Esta estudante atribui também importância à necessidade de todos os intervenientes 

terem, no mínimo, um encontro presencial quando existe uma grande exclusividade da 

leccionação através de videoconferência. Esta estudante considera que “é uma necessidade 

psicológica pois não se consegue transportar a informação toda só com texto e voz e que, do 

ponto de vista prático, a exclusividade por videoconferência podia ser algo perfeitamente viável 

mas não é totalmente positivo nem muito produtivo” (Brandão, 2010, TC:22:40). 

Esta estudante considera também que os principais constrangimentos que podem existir 

relativamente ao número de estudantes numa aula leccionada através de videoconferência são 

simplesmente o espaço físico e o número de microfones e atribui muito mais valor à concentração 

dos colegas numa sala de videoconferência do que à dispersão proporcionada pelos sistemas 

individualizados. Esta estudante considera que “com a concentração dos colegas numa mesma 

sala as ideias são assimiladas pelos estudantes e estes trocam impressões e dúvidas entre si 

enquanto continuam a acompanhar a aula, existindo compreensão e ajuda mútua” (Brandão, 

2010, TC:26:22). Componentes que, segundo a estudante, desapareceriam se todos os colegas 

estivessem dispersos e que sugerem que se existir possibilidade de estarem juntos mais valem 

estarem efectivamente juntos. 

4.3 Inquérito preliminar a estudantes 

Foi realizado um inquérito preliminar em suporte de papel a quinze estudantes do Mestrado 

de Economia e Gestão do Ambiente da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. 

Estudantes esses que estavam a participar em mais uma sessão de videoconferência com o 

Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa a partir do Estúdio de 

Videoconferência da Reitoria da Universidade do Porto. O objectivo principal deste inquérito 

consistiu em obter algumas informações pertinentes e úteis para a construção dos instrumentos de 

recolha de dados mais focados que se seguiram nesta investigação, nomeadamente, o inquérito 

online a estudantes. Apenas seis estudantes responderam a este inquérito preliminar. 

Os resultados completos desse inquérito podem ser consultados no Anexo VIII – Respostas 

ao inquérito preliminardeste documento. 

Relativamente aos dados que se podem obter nas respostas a este inquérito verificou-se 

que todos os respondentes consideram positiva a utilização de videoconferência na leccionação 

de aulas e consideram mesmo que permite uma optimização de recursos ao nível da perda de 

tempo em deslocações e a possibilidade de acesso a um docente a que normalmente não se teria 

acesso. 

No que diz respeito aos aspectos técnicos de videoconferência que estes estudantes 

tiveram a oportunidade de presenciar durante as sessões de videoconferência é referida a 

necessidade de melhoria do sistema sonoro, de modo a que apresente uma melhor qualidade. 
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Quando questionados sobre a possível leccionação de aulas exclusivamente através de 

videoconferência os estudantes referem que seria possível, mas se existir uma boa cooperação 

entre todos os intervenientes. Neste ponto é referido também que a componente presencial das 

aulas é muito importante pois permite maior contacto, interacção e dinamismo entre todos os 

intervenientes. 

Todos os estudantes que responderam a este inquérito não costumam realizar 

videoconferências a partir do seu computador pessoal, no entanto, também todos eles consideram 

que a videoconferência pode ser utilizada para mais actividades nas suas vidas para além da 

frequência de aulas. Quanto às actividades que podem ser realizadas as respostas repartem-se 

entre o contacto habitual com amigos e familiares, a realização de seminários, reuniões ou 

simplesmente lazer. 

Quando questionados sobre se a utilização da videoconferência deve ser feita 

individualmente (por exemplo, a partir da própria casa) ou em grupo (por exemplo, numa sala de 

videoconferência) a maioria dos respondentes defende que poderia ser utilizada as duas soluções, 

mas é realçado que dependeria das necessidades e objectivos em concreto. Neste ponto, é 

referido também que apenas deverá ser utilizada a opção de videoconferência individualizada em 

situações excepcionais, uma vez que devia ser privilegiada a interacção em grupo.  

4.4 Inquérito online a estudantes 

No que diz respeito à abordagem relativa aos estudantes que tiveram uma profunda 

experiência na utilização da videoconferência foi realizado um inquérito online em versão 

portuguesa e versão inglesa. 

Esse inquérito foi entregue em suporte online a trinta estudantes do Mestrado de Economia 

e Gestão do Ambiente da Faculdade de Economia da Universidade do Porto que participaram em 

várias sessões de videoconferência com o Instituto Superior de Economia e Gestão da 

Universidade Técnica de Lisboa a partir do Estúdio de Videoconferência da Reitoria da 

Universidade do Porto. Estas sessões de videoconferência totalizaram cerca de vinte e cinco 

sessões com a duração de cerca de três horas cada uma.  

Este inquérito foi também disponibilizado a cerca de oito estudantes participantes no ciclo 

de videoconferências entre o Instituto Superior Técnico (IST) da Universidade Técnica de Lisboa e 

a Carnegie Mellon University (CMU) no âmbito da parceria existente ao abrigo do programa CMU-

Portugal que junta várias universidades portuguesas e esta universidade norte-americana na 

realização de cursos únicos e aprovados na sua globalidade. Estes estudantes participantes nas 

videoconferências estavam distribuídos pelo IST, em Lisboa (com cerca de três estudantes), pela 

CMU, nos EUA (com cerca de cinco estudantes) e pela Universidade do Porto (com um 

estudante). Estas sessões de videoconferência totalizaram cerca de sessenta sessões com a 

duração de cerca de três horas cada uma. É importante referir que apenas sete estudantes 

responderam a este inquérito. 
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Os resultados completos desse inquérito podem ser consultados no Anexo XVII – 

Respostas aos inquéritos online deste documento. 

Relativamente aos dados que se podem obter nas respostas a este inquérito verificou-se 

que a média de idades dos respondentes situa-se nos vinte e cinco anos de idade e são todos do 

sexo masculino. Verificou-se também que o número médio de videoconferências em que os 

respondentes participaram situa-se em cerca de trinta e uma videoconferências.  

O item considerado pelos respondentes como o mais importante a visualizar numa aula 

por videoconferência foi o ecrã de dados partilhado pelo Professor, com cerca de 85% das 

respostas. Neste ponto foi referido também, em regime de resposta livre a esta questão, que a 

imagem deve conjugar-se (ou alternar-se) entre a imagem do professor e os dados do quadro ou 

computador do professor. Ainda em regime de resposta livre foi referido também que a imagem 

remota de uma videoconferência deve conter os estudantes sobretudo quando estes participam 

interactivamente na aula. Ainda neste ponto, em regime de resposta livre, foi salientada a 

importância do acesso visual aos dados controlados pelo professor e ao esforço que o professor 

deve ter para mostrar os sítios relevantes dos slides em questão, bem como a importância de 

visualizar os detalhes transmitidos pela linguagem corporal do professor. Finalmente, neste ponto 

do inquérito é salientada a importância do tipo de matéria leccionada ou mesmo o estilo pessoal 

do professor para a definição da visualização que deve ser escolhida. A natureza dos 

respondentes levou a que, neste ponto do inquérito, se tenha referido, na área de resposta livre, 

que o uso do quadro era imprescindível devido aos fortes conteúdos matemáticos e salientou-se 

que a imagem tem mais importância em aulas em que parte da comunicação realizada pelo 

professor seja por via gestual.  

No que diz respeito aos aspectos técnicos na realização de uma videoconferência, 71 % 

dos respondentes consideraram que todos os aspectos geralmente associados a uma 

videoconferência (imagem, som e dados) são o mais importante que existe na realização de uma 

videoconferência, sendo que a componente de som obteve apenas 21% das respostas. No regime 

de resposta livre a este ponto do inquérito foi salientada a importância de tentar perceber a 

motivação e as ideias intuitivas que o professor pode sobrepor aos slides que são visualizados e 

que, para tal, é necessário um bom sistema de som. Ainda neste ponto é realçada a importância 

de uma boa visualização dos dados partilhados, sobretudo numa aula onde são leccionados 

aspectos muito técnicos. 

 Quanto ao número máximo de pessoas que os respondentes consideram que devem 

estar numa sala a participar numa aula realizada por videoconferência, 60% considera que são 

trinta pessoas e 40% considera que são quinze pessoas. Neste ponto, é salientado em regime de 

resposta livre, que um número máximo de pessoas depende da qualidade do equipamento no que 

diz respeito à limitação do ruído dos locais remotos e do acesso visual e sonoro a cada ponto da 

sala remota. 

Quanto à importância de existir um tutor presencialmente, 43% dos respondentes 

consideram que não é importante, 29% consideram que é importante e 28% consideram que é 
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indiferente. Neste ponto, em regime de resposta livre, é referido que a existência de um tutor local 

permite facilitar a “interrupção” de quem está a dar a aula para colocação de dúvidas. Ainda neste 

ponto é referida a importância de não existir preocupações técnicas no funcionamento da 

videoconferência e um tutor local poderá proporcionar esse apoio.  

No que diz respeito à exclusividade da utilização da videoconferência na leccionação das 

unidades curriculares 57% dos respondentes considera que é possível e 43% considera que 

apenas algumas unidades curriculares podem ter essa exclusividade. Neste ponto, em regime de 

resposta livre, é referido que essa exclusividade é viável se constituir uma mais-valia para a 

instituição (sobretudo com áreas do saber que não existam na própria instituição e que sejam 

leccionadas por pessoas de reconhecida notoriedade na sua área). É referido também que essa 

exclusividade dependerá da qualidade do professor que a lecciona, do equipamento de 

videoconferência disponibilizado e da própria disponibilidade das aulas depois de realizadas. 

Finalmente neste ponto, em regime de resposta livre, é referido que quando se tratam de aulas 

práticas a utilização de videoconferência poderá ser um forte entrave à comunicação eficaz e que 

essa exclusividade poderá ser mais viável em aulas de doutoramento (devido ao tipo e 

comportamento do público tipicamente associado a este nível de formação), do que em aulas de 

licenciatura ou mesmo mestrado.   

Já no que diz respeito à leccionação parcial através de videoconferência das unidades 

curriculares 43% dos respondentes consideram que é viável, 29% considera que é indiferente e 

28% considera que não é viável. Neste ponto, em regime de resposta livre, é valorizada a 

componente de contacto pessoal entre o professor e o estudante considerando essa componente 

como bastante valiosa e motivadora. 

Quanto à gestão da distribuição da utilização da videoconferência numa unidade 

curricular, 60% dos respondentes considera que pode ser na totalidade, 20% considera que pode 

ser dividida a metade com as componentes presenciais e por videoconferência igualmente 

distribuídas, e 20% considera que deve ser de outra forma. Neste ponto, em regime de resposta 

livre, é salientado que essa distribuição depende da matéria que é leccionada e que a componente 

realizada por videoconferência deve ser dirigida para a componente prática da unidade curricular.  

No que diz respeito à individualização da videoconferência na participação dos 

estudantes, 57% dos respondentes considera que deve ser em grupo, 29% considera que deve 

ser individual e apenas 14% considera que deve ser de outra forma. Neste ponto, em regime de 

resposta livre, é salientado que tal como é benéfica a interacção estudante-professor, também é 

benéfica a existência de interacção estudante-estudante e que se torna mesmo indispensável o 

contacto humano entre os estudantes. É realçado também a necessidade de dar oportunidade aos 

regimes mistos com várias possibilidades em simultâneo (uma vez que, segundo o que é referido, 

ambas trazem vantagens e desvantagens) e é dada uma especial ênfase à coordenação deste 

tipo de actividades de modo a tornar o menos complicado possível a coordenação entre os vários 

intervenientes. Ainda neste ponto, em regime de resposta livre, é referido que um ambiente de 
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videoconferência em grupo é, para muitos estudantes, mais propício à concentração individual do 

que a videoconferência individual a partir de um local arbitrário. 

Quanto à concentração do estudante se estiver a participar através de videoconferência 

individualizada, 43% considera que aumenta a sua concentração, 43% considera que não e 14% 

considera que é indiferente. Neste ponto, em regime de resposta livre, é referido que a 

participação através de videoconferência individualizada diminui a motivação em aula e que 

realizar essa videoconferência em conjunto aumenta a motivação dos participantes para 

manterem uma maior atenção a essa aula.  

De alguma forma associada à questão anterior, quanto à positividade de realizar 

videoconferências na mesma sala que os colegas, 71% dos respondentes considera que 

contribuem positivamente face ao acesso individualizado, 14% considera que não e 14% 

considera que é indiferente. Neste ponto, em regime de resposta livre, é referido que é também 

importante presenciar as dúvidas que são expostas por outros colegas, na medida em que podem 

conduzir os estudantes a uma outra forma de observar um problema. 

Quanto à complementaridade das videoconferências 86% dos respondentes consideram 

que deve ser complementada com outras ferramentas de auxílio enquanto apenas 14% considera 

que não é necessário. Neste ponto, em regime de resposta livre, é referido que é importante a 

existência de horários de dúvidas, sendo idealmente presenciais mesmo que as aulas sejam 

através de videoconferência. É referido também neste ponto que a disponibilização dos materiais 

apresentados durante a aula, bem como a gravação em vídeo da própria aula para consulta 

posterior prestam um auxílio importante ao processo de estudo. 

Quanto a essa forma de complementaridade das videoconferências 33% dos 

respondentes consideram que pode ser através das plataformas de e-learning, 33% considera que 

pode ser através de e-mail, 25% considera que pode ser através de encontros presenciais, 8% 

considera que pode ser através de telefone e 8% considera que pode ser de outras formas. Neste 

ponto, em regime de resposta livre, são referidos vários aspectos relacionados com essa 

complementaridade das videoconferências, nomeadamente, a necessidade de um horário de 

atendimento pessoal, a existência de mailing-lists, a existência de uma página online da unidade 

curricular, a partilha do conteúdo em formato de vídeo numa página online, a existência de uma 

plataforma de e-mail tão simples quanto possível.   

4.5 Listagens da FCCN 

Foi requisitado um conjunto de informações à Fundação para a Computação Científica 

Nacional (FCCN) que presta apoio tecnológico às instituições públicas portuguesas de Ensino 

Superior e que instalou uma parte significativa das infra-estruturas de videoconferência que estas 

instituições possuem actualmente. A FCCN disponibiliza actualmente a todas as instituições 
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públicas portuguesas de Ensino Superior um Sistema de Agendamento71 para marcação de 

videoconferências entre as várias instituições.  

 

É muito importante salientar algumas características funcionais deste Sistema de 

Agendamento para que se analise da melhor forma os resultados obtidos. Assim, é importante 

salientar o seguinte: 

● Este Sistema de Agendamento é uma aplicação web que está totalmente dependente da 

colaboração dos vários responsáveis técnicos de videoconferência de cada instituição de Ensino 

Superior para que nele sejam inseridos dados, significando isto que nem todas as 

videoconferências realizadas pelas instituições de Ensino Superior estão registadas neste 

Sistema; 

● Este Sistema de Agendamento não reflecte a totalidade de equipamentos de 

videoconferência existentes nas instituições públicas de Ensino Superior; 

 

Assim, apesar das limitações deste Sistema de Agendamento, as informações pedidas 

dizem respeito aos seguintes dados estatísticos: 

● Lista das instituições públicas portuguesas de Ensino Superior registadas neste Sistema 

de Agendamento da FCCN; 

● Número de sessões de videoconferência reservadas no Sistema de Agendamento no ano 

de 2010 (até 11 de Maio de 2010) por parte de algumas instituições públicas portuguesas de 

Ensino Superior e a média da duração dessas sessões; 

● Número de sessões de videoconferência reservadas no Sistema de Agendamento durante 

todo o ano de 2009 por parte de algumas instituições públicas portuguesas de Ensino Superior e a 

média da duração dessas sessões; 

● Número de sessões de videoconferência reservadas no Sistema de Agendamento durante 

todo o ano de 2008 por parte de algumas instituições públicas portuguesas de Ensino Superior e a 

média da duração dessas sessões; 

Os resultados completos dessas listagens e estatísticas podem ser consultados no Anexo 

XXVIX – Listagens de utilização do SAG. 

 

No que diz respeito à análise de resultados é importante salientar que, após se obter uma 

lista das instituições públicas portuguesas de Ensino Superior registadas neste Sistema de 

Agendamento verificou-se que seria apenas possível obter informações de utilização relativamente 

a oito destas instituições. Tratam-se das oito instituições públicas portuguesas de Ensino Superior 

que demonstraram, nestas Listagens, uma maior utilização do seu sistema de videoconferência: 

Universidade do Algarve, Universidade de Aveiro, Universidade de Coimbra, Universidade de 

                                                      
71 Disponível em http://sag.fccn.pt  
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Évora, Universidade do Porto, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Universidade de 

Lisboa e ISCTE. 

 

Relativamente ao número de sessões de videoconferência reservadas no Sistema de 

Agendamento no ano de 2010 (até 11 de Maio de 2010) por parte das oito instituições públicas 

portuguesas de Ensino Superior e a média da duração dessas sessões verificam-se os resultados 

que seguidamente se expõem. Assim, verificaram-se mais sessões de videoconferência na 

Universidade de Aveiro (vinte e seis sessões) do que em todas as outras instituições analisadas 

nesta componente. Seguiram-se a UTAD (nove sessões), Universidade de Coimbra, Universidade 

de Lisboa e ISCTE com sete sessões cada uma. A Universidade do Algarve foi quem apresentou 

o valor mais baixo de sessões de videoconferências (duas sessões) realizadas neste período. No 

que diz respeito à média de duração das sessões de videoconferência a Universidade de Évora e 

a Universidade do Porto apresentam os valores mais elevados com uma média de 2,3 horas por 

cada sessão realizada neste ano. A UTAD apresenta o valor médio de duração mais baixo com 

1,7 horas por cada sessão realizada.  

 

 Relativamente ao número de sessões de videoconferência reservadas no Sistema de 

Agendamento durante todo o ano de 2009 por parte das oito instituições públicas portuguesas de 

Ensino Superior e a média da duração dessas sessões verificaram-se resultados significativos. 

Assim, neste período analisado, a Universidade de Aveiro volta a destacar-se com setenta e duas 

sessões de videoconferências agendadas neste Sistema de Agendamento. As insituições que se 

seguem apresentam valores bastante mais baixos com trinta e nove sessões para o ISCTE e trinta 

e oito para a Universidade de Lisboa logo seguida da Universidade do Porto com trinta e duas 

sessões de videoconferência nesse ano. Nota final para a Universidade de Coimbra com apenas 

seis sessões registadas no ano de 2009. No que diz respeito à média de duração das sessões de 

videoconferência também a Universidade de Aveiro apresenta o valor mais alto nesta componente 

com uma média de 2,7 horas por cada sessão de videoconferência logo seguida da UTAD com 

uma média de 2,4 horas por cada sessão de videoconferência. A média mais baixa regista-se na 

Universidade de Lisboa com 1,4 horas por cada sessão registada por esta instituição. 

 

Relativamente ao número de sessões de videoconferência reservadas no Sistema de 

Agendamento durante todo o ano de 2008 por parte das oito instituições públicas portuguesas de 

Ensino Superior e a média da duração dessas sessões verificaram-se alguns dados interessantes. 

Assim, a Universidade de Aveiro continua a destacar-se das outras sete instituições com noventa 

e oito sessões registadas enquanto a segunda instituição com mais sessões de videoconferências 

realizadas (40) foi a UTAD. A Universidade de Évora com trinta sessões registadas, a 

Universidade do Porto com vinte e cinco sessões registadas e a Universidade de Lisboa com vinte 

e uma sessões registadas foram as instituições que se seguiram nesta contabilização. O ISCTE 

registou apenas oito sessões neste período e a Universidade de Coimbra não registou qualquer 
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sessão. Todas as instituições (com excepção óbvia da Universidade de Coimbra) apresentam uma 

média de duração das sessões de cerca de duas horas para cada sessão. O Gráfico 2 que se 

segue sistematiza estes dados. 

 
Gráfico 2: Comparação de sessões reservadas em 2008, 2009 e 2010. 

 

Nota: Este  

Gráfico 2 apresenta o número de sessões de videoconferência reservadas no SAG nos 

anos de 2008, 2009 e 2010 (neste ano, apenas entre 11 de Janeiro e 11 de Maio) por parte de 

algumas instituições públicas portuguesas de Ensino Superior. 

4.6 Tabela de registo 

Foi realizada uma abordagem a várias instituições públicas portuguesas de Ensino Superior 

para analisar um conjunto de informações focadas na exploração das infra-estruturas de 

videoconferência e na exploração do seu potencial. Esta abordagem realizou-se através da 

disponibilização de uma tabela de registo junto dos contactos técnicos responsáveis pelas infra-

estruturas de videoconferência de cada uma das instituições públicas portuguesas de Ensino 

Superior abordadas. Com esta tabela de registo72, a definição de um período temporal para 

efectuar essa recolha de dados73 e a colaboração activa dos contactos técnicos e administrativos 

de cada uma das instituições realizou-se uma significativa recolha de dados sobre a frequência e 

tipos de uso, sobre as tecnologias utilizadas e os métodos de utilização, sobre os objectivos dessa 

utilização e os objectivos das interacções. 

                                                      
72 Disponível no Anexo XVIII – Modelo da tabela de registo. 
73 Entre 11 de Janeiro de 2010 e 11 de Maio de 2010. 
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Apenas algumas instituições públicas portuguesas de Ensino Superior colaboraram 

activamente nesta recolha de dados proporcionada pela tabela de registo criada. Essas 

instituições foram: 

● Instituto Politécnico de Beja74; 

● Instituto Politécnico de Castelo Branco75; 

● Universidade da Madeira76; 

● Universidade do Minho77; 

● Universidade do Porto78. 

● Universidade de Coimbra79 

● Universidade de Évora80  

● ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa81 

 

No que diz respeito ao Instituto Politécnico de Beja esta instituição não registou a realização 

de qualquer sessão de videoconferência neste período.  

 

Quanto ao Instituto Politécnico de Castelo Branco, esta instituição realizou apenas uma 

sessão de videoconferência no período analisado. Essa sessão durou apenas meia hora e tratou-

se de uma reunião de júri de doutoramento realizada com outras instituições.    

 

Já a Universidade da Madeira apresentou uma intensidade de uso muito mais significativa 

com quarenta e uma utilizações realizadas neste período que corresponderam a duzentas e 

dezasseis horas de utilização e que corresponderam também a quarenta e uma actividades de 

ensino. Estas actividades de ensino contaram na sua globalidade com o envolvimento de cento e 

setenta e cinco docentes que realizaram videoconferências sobretudo com a Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa. Todas estas sessões de videoconferência necessitaram de 

suporte de apoio à sessão, nomeadamente, através de envio do sinal de computador para partilha 

de ecrã.   

 

No que diz respeito à Universidade do Minho, esta instituição realizou vinte e sete sessões 

de videoconferência que corresponderam a cerca de trinta horas de utilização. No período 

analisado, o sistema de videoconferência desta instituição foi utilizado, na globalidade, por cerca 

                                                      
74 Resultados completos disponíveis no Anexo XXVII – Tabela de registo do I. P. Beja. 
75 Resultados completos disponíveis no Anexo XXI – Tabela de registo do I. P. Castelo Branco. 
76 Resultados completos disponíveis no Anexo XXV – Tabela de registo da U. Madeira. 
77 Resultados completos disponíveis no Anexo XXVI – Tabela de registo da U. Minho. 
78 Resultados completos disponíveis no Anexo XXV – Tabela de registo da U. Porto. 
79 Resultados completos disponíveis no Anexo XXVI – Tabela de registo da U. Coimbra. 
80 Resultados completos disponíveis no Anexo XXIV – Tabela de registo da U. Évora. 
81 Resultados completos disponíveis no Anexo XXVII – Tabela de registo do ISCTE-IUL 
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de trinta e sete investigadores, catorze docentes e trinta e cinco técnicos da U.Minho. As 

actividades que decorrerão neste período repartiram-se entre cerca de seis actividades de 

investigação, cerca de seis actividades de ensino, duas actividades de cooperação externa e cinco 

actividades de gestão. Foram várias as instituições com as quais a Universidade do Minho realizou 

estas vinte e sete sessões de videoconferência com destaque para a Universidade de Coimbra, 

Universidade de Lisboa, Universidade de Aveiro, Universidade do Porto, Universidade da Madeira, 

FCCN, Instituto Superior Técnico, Universidade do Chile e Agência Espacial Alemã. No conjunto 

das vinte e sete sessões de videoconferência decorridas no período analisado apenas três destas 

sessões necessitaram de suportes de apoio complementar à videoconferência, nomeadamente, 

três envios de sinal de computador. 

 

A Universidade do Porto registou no período analisado cerca de dezassete sessões de 

videoconferência que corresponderam a vinte e quatro horas de utilização com o objectivo de 

concretizar cerca de onze actividades de ensino, uma actividade de investigação e quatro 

actividades de cooperação. No conjunto destas actividades participaram na sua globalidade cerca 

de dezanove docentes, três técnicos e um investigador. Contabilizaram-se sete as instituições com 

as quais a Universidade do Porto realizou essas sessões de videoconferência, sendo estas a 

Universidade de Coimbra, a Universidade de Lisboa, a UTAD, a Penn State University, a 

Universidade de Évora, a Universidade do Algarve e a Universidade de Aveiro. Destas dezassete 

sessões existiram apenas quatro necessidades de utilização de suportes de apoio, 

nomeadamente, quatro envios de sinal de computador durante a realização das sessões de 

videoconferência.  

 

Quanto à Universidade de Coimbra esta instituição registou doze sessões de 

videoconferência no período analisado que totalizaram vinte e quatro horas de utilização e 

corresponderam a oito actividades de ensino, duas actividades de cooperação externa e duas 

actividades de gestão. Nessas doze sessões de videoconferência estiveram envolvidos, na sua 

globalidade, cerca de vinte e oito docentes, treze técnicos e oito investigadores sem nunca ter 

existido a necessidade de suportes de apoio às sessões de videoconferência. Relativamente às 

instituições com as quais foram realizadas sessões de videoconferência no período analisado, 

estas foram a Universidade do Minho, o MIT, a Universidade do Algarve, a Universidade de 

Aveiro, o Instituto Politécnico de Castelo Branco, a Universidade de Évora, a Universidade de 

Poitiers, a Universidade de East Anglia, a Universidade de Kiel, a Universidade de Belo Horizonte 

e a FCCN.    

 

No que diz respeito à Universidade de Évora decorreram vinte e duas sessões de 

videoconferência no período analisado que constituíram cerca de vinte e oito horas de utilização 

repartindo-se por catorze actividades de ensino, sete actvidades de gestão e uma actividade de 

investigação. Participaram nestas sessões, na sua globalidade, trinta e um docentes, catorze 
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técnicos e um investigador sem necessitarem de qualquer suporte de apoio complementar à 

videoconferência. Foram várias as instituições com as quais a Universidade de Évora realizou as 

vinte e duas sessões de videoconferência no período analisado, nomeadamente, a Universidade 

de Lisboa, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Coimbra, a Universidade do Algarve, a 

Universidade Aberta, a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade da Beira Interior, o Instituto 

Politécnico do Porto, a FCCN e a Universidade de São Paulo. 

 

Finalmente, no que concerne ao ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa foram realizadas 

seis sessões de videoconferência com seis horas de utilização e onde se desenvolveram cinco 

actividades de ensino e uma actividade de gestão. Nessas seis sessões de videoconferência 

estiveram envolvidos, na globalidade, cerca de quatro docentes, cinco estudantes, um investigador 

e um técnico sem nunca necessitarem de suportes de apoio complementar às sessões de 

videoconferência. Durante o período analisado as instituições que realizaram sessões de 

videoconferência com o ISCTE-IUL foram a Universidade da Beira Interior, a Universidade de 

Évora, a Universidade de Coimbra, o ISEG, a Universidade do Porto e a Göteborg University. 

4.7 Tráfego de IP 

No que diz respeito à recolha estatística da análise de tráfego de IP foram disponibilizados 

dados de tráfego do IP sob a forma da totalidade (em Gigabytes) desse tráfego decorrido no 

período entre 11 de Janeiro de 2010 e 11 de Maio de 2010.82 

A escassez da disponibilização de dados por parte das instituições públicas portuguesas de 

Ensino Superior, na medida em que apenas três dessas instituições (Universidade de Évora, 

Universidade do Minho e Universidade do Porto) forneceram informação limita de forma 

significativa a análise desta componente no que diz respeito ao panorama geral das instituições 

públicas portuguesas de Ensino Superior. 

Assim ficamos limitados à análise destas três instituições onde se verificou que os valores 

de tráfego do IP do sistema de videoconferência apresentados pela Universidade de Évora, a 

Universidade do Minho e mesmo a Universidade do Porto registaram valores muito semelhantes 

de utilização no período compreendido entre 11 de Janeiro de 2010 e 11 de Maio de 2010. Apenas 

a Universidade do Porto se destaca um pouco neste registo de tráfego com mais 512MB do que a 

Universidade do Minho (sala de Gualtar) e 1720MB do que a Universidade de Évora. 

                                                      
82 Ver Anexo XXVIII – Análise de tráfego do IP. 



Mestrado em Comunicação Multimédia – DeCA - UA 76 

 

5. Conclusão 

5.1 Considerações gerais 

No que diz respeito à primeira hipótese desta investigação (Existe uma tendência de 
crescimento significativa na utilização das tecnologias de videoconferência no Ensino 
Superior público português) não se consegue confirmar essa hipótese de uma forma 

consolidada ao nível do panorama do Ensino Superior público português. Tendo em conta as 

instituições analisadas e o tempo de utilização analisado podemos afirmar que não existe uma 

tendência de crescimento generalizada nessa utilização. Verifica-se uma certa irregularidade entre 

as várias instituições com pequenas tendências de crescimento em algumas dessas instituições e 

pequenas situações de declínio noutras instituições. É muito importante, contudo, sublinhar que 

esta conclusão é retirada sobretudo a partir da análise dos registos de uso do Sistema de 

Agendamento da FCCN e como não é obrigatório esse registo, logo, ele é indicativo e não 

conclusivo. 

No que diz respeito à segunda hipótese (As infra-estruturas de videoconferência das 
instituições públicas portuguesas de Ensino Superior são subaproveitadas pelos seus 
utilizadores) também não se consegue confirmar de uma forma consolidada ao nível do 

panorama do Ensino Superior público português. No entanto, se nos restringirmos às instituições 

analisadas nesta investigação esta hipótese é confirmada. As baixas taxas de utilização registadas 

na maioria das instituições analisadas confirmam efectivamente esta hipótese e indicam-nos que 

existe um grande subaproveitamento dessas infra-estruturas nas várias instituições analisadas. 

No que diz respeito à terceira hipótese desta investigação (O potencial das tecnologias 
de videoconferência não é aproveitado pelas instituições públicas portuguesas de Ensino 
Superior) verifica-se que não se consegue confirmar de uma forma consolidada ao nível do 

panorama do Ensino Superior público português. No entanto, tendo em conta as instituições 

analisadas, os dados obtidos ao nível do tipo de utilização e o cruzamento efectuado com os 

dados obtidos ao nível das entrevistas com vários professores verifica-se que existe um uso 

principalmente de cariz pedagógico, embora seja reconhecido um elevado potencial ao nível da 

investigação e da internacionalização das instituições. 

5.2 Tendências na utilização das tecnologias de videoconferência no Ensino 
Superior 

De modo a estruturar algumas considerações que se podem constituir como tendências na 

utilização das tecnologias de videoconferência no Ensino Superior público português é importante 

realizar essa estruturação baseada em dois grandes agrupamentos de boas práticas: tendências 

ao nível do processo pedagógico e tendências gerais de utilização das tecnologias de 

videconferência. 
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Assim, relativamente às tendências de utilização das tecnologias de videoconferência ao 

nível do processo pedagógico podemos indicar o seguinte:   

● Nas actividades de videoconferência relacionadas com o esclarecimento de dúvidas, 

preparações prévias de aulas ou mesmo reuniões prévias de preparação não existe uma grande 

exigência ao nível de equipamentos de videoconferência e dos equipamentos pessoais, sendo que 

os sistemas baseados no computador pessoal conseguem responder perfeitamente a essas 

solicitações; 

● Os equipamentos de videoconferência que, geralmente, as instituições de Ensino 

Superior proporcionam (sobretudo o hardware de videoconferência e quadros interactivos) são 

essenciais para as videoconferências enquadradas no processo pedagógico; 

● Disponibilização de páginas online onde são colocados todos os materiais que são 

necessários partilhar durante uma videoconferência; 

● As salas de videoconferência são mais utilizadas para a leccionação de aulas; 

● A orientação de estudantes através de videoconferência tende a ser realizada por 

sistemas de videoconferência web-based e PC-based; 

● A exclusividade no uso de videoconferência no processo pedagógico tende a fazer mais 

sentido em actividades de formação contínua ao longo da vida; 

● Embora haja uma preferência dominante na leccionação presencial se as condições 

objectivas para que uma unidade curricular funcione através de videoconferência haverá sempre 

condições para que se concretize; 

● Do ponto de vista pedagógico os corpos docentes tendem a considerar que se as 

condições objectivas para ter uma unidade curricular a funcionar nas melhores condições exigir a 

utilização da videoconferência de modo exclusivo, então do ponto de vista pedagógico esse 

modelo é um modelo aceitável para essa unidade curricular; 

● As videoconferências em contexto pedagógico tendem a ser acompanhadas de um 

esforço adicional e de um apoio adicional proporcionado pelos professores locais, para que seja 

efectivamente aproveitada; 

● Existe a percepção de que uma videoconferência em contexto pedagógico deverá ter 

um grau de interacção tal como uma aula presencial e, como tal, as condições técnicas da sala de 

videoconferência devem ter, pelo menos, a disponibilidade de microfones para cada estudante; 

● A videoconferência em contexto pedagógico tende a estar dependente do grau de 

interacção que se pretende que haja assemelhando-se à disposição de uma sessão presencial; 

● Na estruturação de um programa curricular onde se utiliza a videoconferência existe 

uma tendência para, sempre que possível, favorecer a componente presencial; 

● Existe uma tendência para, no mínimo, possibilitar uma sessão presencial entre todos os 

elementos do processo pedagógico em determinado momento de um ciclo de videoconferências 

preferencialmente no início ou num momento intermédio do ciclo de videoconferências; 
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● Na preparação de ciclos longos de videoconferência, sobretudo no processo 

pedagógico, é muito relevante o contacto presencial para que as pessoas percebam a 

personalidade e linguagem corporal; 

● Existe uma tendência para adoptar soluções mistas no processo pedagógico onde se 

inclui a utilização da videoconferência; 

● Na utilização intensiva da videoconferência no processo pedagógico verifica-se uma 

tendência em que os vínculos institucionais dos professores impedem, geralmente, a realização 

bipartida equitativamente da leccionação de aulas entre a componente presencial e a componente 

de videoconferência e que, portanto, na prática essa distribuição acaba por ser muito desigual com 

a componente presencial a ficar restringida a muito poucas sessões; 

● Existe uma tendência para privilegiar as salas de videoconferência para a utilização 

desta tecnologia no processo pedagógico (onde os estudantes se podem juntar todos 

presencialmente) em detrimento dos sistemas individualizados, que podem permitir ao estudante 

aceder a partir dos respectivos computadores pessoais; 

● Na utilização de sistemas de videoconferência no processo pedagógico atribui-se muita 

importância ao facto de o estudante não estar sozinho durante uma aula e considera-se que 

pedagogicamente não é o mais adequado; 

● Atribui-se importância ao mecanismo de alguns sistemas de videoconferência que 

permite aos vários participantes de uma aula realizada através de videoconferência esclarecer 

dúvidas entre colegas sem perturbar a aula; 

● Existe uma tendência para incentivar os estudantes a juntarem-se todos numa sala de 

videoconferência, não por questões de natureza pedagógica, mas por questões relacionadas com 

facilidade de acesso, diminuição da probabilidade de existência de problemas técnicos que 

poderiam não permitir a participação de alguns estudantes ou mesmo a redução de riscos 

associada à utilização das tecnologias de videoconferência; 

 

Relativamente às tendências gerais de utilização das tecnologias de videoconferência 

podemos indicar o seguinte: 

● Os sistemas de videoconferência PC-based e web-based são mais adequados para 

reuniões de investigação; 

● A formação contínua aliada à utilização da videoconferência tende a ser uma boa forma 

de expandir a influência de uma instituição de Ensino Superior; 

● A videoconferência pode tornar-se uma modalidade preferencial ao e-learning 

exclusivamente online, na medida em que é muito mais espontâneo, mais interactivo e permite a 

leccionação como nas aulas presenciais; 

● Considera-se que com um grupo de até trinta pessoas numa sala de videoconferência é 

possível realizar uma videoconferência bastante confortável, desde que essa sala esteja 

devidamente equipada; 
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● Atribui-se muita importância à existência de microfones individuais para cada 

participante de uma videoconferência e a possibilidade de activação da câmara de vídeo e 

respectiva aproximação da imagem sempre que existe a activação de um desses microfones; 

● Existe uma tendência para as instituições de ensino considerarem a videoconferência 

como o instrumento mais rápido e mais prático de internacionalização e como uma ferramenta de 

suporte a uma estratégia de desenvolvimento do ensino a distância; 

● Atribui-se bastante importância ao facto de que a grande componente de inovação 

utilizando a videoconferência e tecnologias similares seria na sua aplicação aos cursos de 

educação contínua, que permite expandir o raio de acção a públicos que tradicionalmente não se 

tem chegado; 

● Tendo em conta que uma das linhas de desenvolvimento estratégico das instituições de 

Ensino Superior é o desenvolvimento do ensino a distância, esse desenvolvimento tenderá a tirar 

partido das tecnologias disponíveis sendo que a videoconferência é uma das mais importantes; 

● Existe uma tendência para incorporar a videoconferência nas boas soluções híbridas 

porque são aquelas que são mais flexíveis e que se adaptam melhor à variedade de necessidades 

que os vários utilizadores têm e sendo a solução mais adaptada à própria estratégia da instituição 

que também pode ser variável no tempo; 

● Tanto numa perspectiva de complemento como numa perspectiva de solução única, a 

questão da videoconferência parece fazer todo o sentido em programas de ensino a distância mas 

está extremamente dependente do tipo de programas curriculares, do público-alvo ou mesmo da 

área de formação. 

● Apesar de a videoconferência ser extremamente importante para a internacionalização 

de uma instituição de Ensino Superior, é muito relevante que exista um trabalho prévio de 

reconhecimento internacional ao nível dos seus professores/investigadores, dos seus projectos e 

só depois de atrair a pessoas a videoconferência tende a posicionar-se como a melhor forma de 

chegar a essas pessoas; 

5.3 Recomendações promotoras de boas práticas 

De modo a estruturar algumas medidas que se podem constituir como boas práticas na 

utilização das tecnologias de videoconferência no Ensino Superior público português também é 

importante realizar essa estruturação baseada em dois grandes agrupamentos de boas práticas: 

boas práticas ao nível do processo pedagógico e boas práticas gerais de utilização das 

tecnologias de videoconferência. 

Assim, relativamente às boas práticas de utilização das tecnologias de videoconferência 

ao nível do processo pedagógico podemos indicar o seguinte:  

● As salas de videoconferência das instituições de Ensino Superior devem estar 

preparadas para a leccionação de aulas do ponto de vista do espaço disponível e da 

disponibilidade de hardware relacionado com as tecnologias de videoconferência; 
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● É recomendada a presença de um co-tutor local em cada sessão de videoconferência 

quando se trata de leccionação de aulas pois desempenha um papel muito importante na 

consolidação dessas aulas realizadas por videoconferência; 

● Durante uma videoconferência é importante visualizar a imagem do Professor, visualizar 

a imagem dos dados que estão a ser partilhados e mesmo a imagem dos colegas que assistem à 

aula; 

● Do ponto de vista interactivo é muito importante durante uma videoconferência 

disponibilizar a partilha de conteúdos em tempo real e disponibilizar um bom quadro interactivo;  

●  Para além da visualização dos dados deve existir a possibilidade complementar essa 

visualização com a interacção e onde depois de anotados e comentados graficamente devem 

poder ser gravados e distribuídos pelos estudantes;  

● Para a leccionação de aulas através de videoconferência é importante dispor de 

sistemas e equipamentos mais sofisticados do que as simples ferramentas PC-based ou web-

based sendo que as salas de videoconferência adaptadas são as mais indicadas; 

● Durante uma videoconferência a componente interactiva proporcionada pelos quadros 

electrónicos e canetas interactivas é muito importante, sobretudo quando os estudantes remotos 

necessitam de colocar dúvidas; 

●  Uma videoconferência realizada no âmbito do processo pedagógico deve possibilitar a 

visualização dos estudantes remotos sobretudo quando se está a avaliar o desempenho e o 

conhecimento das pessoas; 

●  Os sistemas de videoconferência utilizados no processo pedagógico devem também 

possibilitar a visualização da linguagem corporal do professor e, simultaneamente, a visualização 

do material didáctico; 

● Durante uma videoconferência é muito importante que todos os estudantes se vejam 

uns aos outros remotamente de modo a aumentar a consistência relacional do grupo em situação 

de aula distribuída. 

● As videoconferências realizadas no âmbito do processo pedagógico apresentam uma 

forte componente de complementaridade onde as ferramentas de partilha de dados em tempo real 

são muito importantes. 

● As instituições de Ensino Superior devem ter uma política de formação/capacitação dos 

docentes para o uso pedagógico das salas de videoconferência. 

 

Relativamente às boas práticas gerais de utilização das tecnologias de videoconferência 

podemos indicar o seguinte: 

● Os sistemas de videoconferência devem possibilitar a gravação das sessões de modo a 

existir a possibilidade de distribuição posterior; 
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● Uma das técnicas mais importantes durante a realização de uma videoconferência é a 

possibilidade de todos os participantes poderem estar a trabalhar num mesmo documento, 

modificando-o em tempo real;   

● Durante uma videoconferência é importante que os equipamentos permitam verificar o 

modo como as pessoas reagem àquilo que se diz, de modo a perceber-se se estão a prestar 

atenção, bem como, toda a linguagem gestual e corporal associada. 

● A qualidade do áudio é essencial para que a videoconferência apresente uma boa 

qualidade;  

● O número de pessoas envolvidas numa videoconferência deve determinar o 

equipamento ou infra-estrutura de videoconferência a utilizar; 

● É muito importante que os equipamentos de videoconferência permitam ver as 

expressões das pessoas, sobretudo as expressões faciais; 

● Devem ser definidas as alturas do ano em que é mais frequente a utilização dos 

sistemas de videoconferência para realizar uma boa optimização dos espaços; 

● Deve ser fomentada a compatibilidade entre sistemas de videoconferência para 

aumentar a sua utilização; 

● Cada instituição deve disponibilizar online um serviço de requisição da sala de 

videoconferência e respectiva ocupação de modo a facilitar o agendamento da utilização e 

simultaneamente dar visibilidade ao serviço. 

● As instituições de Ensino Superior devem ter uma política activa de divulgação dos 

equipamentos de videoconferência de que dispõem e respectivas potencialidades, junto dos seus 

docentes, investigadores, alunos e funcionários. 

5.4 Análise das fraquezas e forças da dissertação 

Considera-se que o presente trabalho de investigação se reveste de forças bem como de 

fraquezas que merecem ser aqui mencionadas. 

 

Quanto às forças deste trabalho de investigação podemos considerar que, 

independentemente dos resultados obtidos, esta investigação tem a virtude principal de, pelo 

menos no contexto português, fomentar a exploração e discussão da utilização das tecnologias de 

videoconferência no Ensino Superior. Este trabalho pode constituír-se como ponto de partida ou 

mesmo como inspiração para investigações futuras que se venham a realizar e que estejam 

enquadradas dentro da mesma problemática. 

Outro aspecto positivo foi a aceitação do artigo "Videoconference Technologies in the 

Portuguese Public Higher Education : Best Practises and Trends" para apresentação na 

Conferência Internacional IAMCR 2010 que se baseia inteiramente neste trabalho de investigação. 

O reconhecimento da importância desta investigação por parte da comunidade científica 

internacional é um aspecto extremamente positivo e que culminou na apresentação desta 
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investigação no dia 21 de Julho de 2010 na secção temática "Media Education Research” desta 

Conferência Internacional. 

Na sequência da participação nesta conferência surgiu igualmente um convite para a 

submissão de um artigo relativo a esta dissertação no OBS Journal83. O Observatorio (OBS) e-

journal é uma publicação académica interdisciplinar open-access na área dos estudos 

comunicacionais e é gerido pelo Lisbon Internet and Networks Institute (LINI)84. Este convite foi 

aceite e será publicado no próximo trimestre. 

Num âmbito mais restrito e de carácter menos científico, esta investigação foi também 

mencionada nas Jornadas RCTS – Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade 2010 realizadas nas 

instalações do Laboratório de Engenharia Civil de Lisboa/Fundação para a Computação Científica 

Nacional e que se constituíu como o maior encontro português da comunidade técnica e 

administrativa de Ensino Superior. A menção a esta investigação foi devidamente autorizada pelos 

organizadores destas Jornadas e pela instituição (Universidade do Porto) que promoveu a 

apresentação85 onde se inseriu esta referência à investigação. 

 
No que diz respeito às fraquezas encontradas nesta investigação estas estão associadas 

sobretudo à baixa taxa de participação das trinta e sete instituições públicas portuguesas de 

Ensino Superior registadas na Direcção Geral de Ensino Superior do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior. De facto, vinte e nove destas instituições públicas portuguesas de 

Ensino Superior não participaram nesta investigação nas componentes de recolha de dados em 

que seria necessário a sua colaboração, nomeadamente, nas Tabelas de Registo dos sistemas de 

videoconferência e Recolha Estatística da Análise de Tráfego de IP. Este facto limita muito a 

verificação das hipóteses desta investigação ao nível do panorama generalizado do Ensino 

Superior público português. 

As instituições públicas portuguesas de Ensino Superior que nunca confirmaram a 

disponibilidade em colaborar, que nunca concretizaram a disponibilidade demonstrada inicialmente 

para colaborar ou que simplesmente se recusaram em colaborar nesta investigação foram: 

● Universidade Aberta 

● Universidade de Aveiro 

● Universidade do Algarve86 

● Universidade da Beira Interior 

● Universidade de Lisboa 

● Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

● Universidade do Algarve 
                                                      

83 http://obs.obercom.pt  
84 http://www.lini-research.org  
85 Apresentação “Salas de Videoconferência Imersiva HD”: Disponível em: 

http://jornadasrcts.fccn.pt/AgendaDetalhe09_109150000 
86 Única instituição que confirmou a recusa na colaboração. 
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● Universidade Nova de Lisboa 

● Universidade dos Açores 

● Universidade Técnica de Lisboa 

● Instituto Politécnico da Guarda 

● Instituto Politécnico de Bragança 

● Instituto Politécnico de Leiria 

● Instituto Politécnico de Lisboa 

● Instituto Politécnico de Portalegre 

● Instituto Politécnico de Setúbal 

● Instituto Politécnico de Coimbra 

● Instituto Politécnico de Santarém 

● Instituto Politécnico de Tomar 

● Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

● Instituto Politécnico de Viseu 

● Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

● Instituto Politécnico do Porto 

● Academia da Força Aérea 

● Academia Militar 

● Escola Naval 

● Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna 

● Escola Superior de Tecnologias Militares e Aeronáuticas 

● Escola do Serviço de Saúde Militar 

 

As instituições que não participaram nesta investigação nestas componentes referidas 

representam assim cerca de 78% do total das instituições públicas portuguesas de Ensino 

Superior.  

Outra limitação muito importante nesta investigação diz respeito ao número de indíviduos 

que responderam aos vários Inquéritos disponibilizados durante esta investigação. De facto, entre 

os inquéritos em suporte papel e os inquéritos em suporte online foram abordados cerca de 

quarenta estudantes sendo que apenas vinte e dois estudantes (quinze no suporte de papel e sete 

no suporte online) responderam aos inquéritos, representando 55% dos respondentes. Essa 

limitação é ainda mais evidente nos inquéritos em suporte online com apenas 23% dos estudantes 

abordados a aceitarem colaborar na investigação. 

Finalmente, outra limitação considerável desta investigação diz respeito às Listagens de 

Utilização do Sistema de Agendamento (SAG) da FCCN e à sua real eficácia na representação da 

utilização dos sistemas de videoconferência das várias instituições públicas portuguesas de 

Ensino Superior que decidiram registar neste sistema o(s) seu(s) sistema(s) de videoconferência. 

A colocação de dados neste sistema é totalmente dependente da colaboração das várias equipas 
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técnicas de videoconferência de cada uma das instituições públicas portuguesas de Ensino 

Superior que nem sempre optam ou necessitam deste sistema central da FCCN para realizar a 

marcação de videoconferências. A própria FCCN tem consciência destas limitações e, no 

momento da realização desta investigação, está a desenvolver algumas melhorias técnicas e 

actualizações que podem permitir melhorar a eficácia deste sistema e incentivar as várias 

instituições a utilizarem este sistema de forma massiva de modo a que se consigam obter dados 

realmente representativos da utilização dos vários sistemas de videoconferência existentes nas 

instituições públicas portuguesas de Ensino Superior. 

5.5 Trabalho futuro 

No que diz respeito ao trabalho futuro é recomendado que se realize uma abordagem mais 

supervisionada e insistente junto das várias instituições públicas portuguesas para recolher 

informação sobre a utilização dos sistemas de videoconferência existentes nestas instituições. 

Ainda ao nível do trabalho futuro recomenda-se que seja realizada uma investigação sobre 

a utilização das tecnologias de videoconferência no Ensino Superior, mas numa perspectiva mais 

diferenciada entre instituições mais tecnológicas e instituições menos tecnológicas do panorama 

português. 

É recomendado também que se realize uma investigação da utilização das tecnologias de 

videoconferência no Ensino Superior, mas ao nível europeu ou mesmo mundial. A cada vez maior 

internacionalização e competitividade das instituições de Ensino Superior ao nível global exige que 

se faça uma investigação mais forte e mais comparativa ao nível supra-nacional. 

Recomenda-se também que se realize uma investigação sobre a disponibilização das 

tecnologias de videoconferência no sentido da realização de um plano estratégico de comunicação 

interna nas instituições de Ensino Superior que vise intensificar o uso e promover as boas práticas 

do uso das salas de videoconferência. Para além disso será importante também a realização de 

um plano de comunicação externa e o desenho de parcerias com as instituições da comunidade 

envolvente, nomeadamente, o tecido empresarial, que necessita de se internacionalizar e, como 

tal, poderá usufruir das salas de videoconferência das instituições públicas de Ensino Superior, 

para promover reuniões com os seus clientes e parceiros internacionais.  
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6.2 Entrevistas 

 

(Costeira, 2010) 
Entrevista conduzida remotamente a João Paulo Costeira em Abril de 2010 

 

(Soeiro, 2010) 
Entrevista presencial conduzida a Alfredo Soeiro em Abril de 2010 

 

(Ramos, 2010) 
Entrevista presencial conduzida a Fernando Ramos em Abril de 2010 

 

(Xavier, 2010) 
Entrevista conduzida remotamente a João Xavier em Abril de 2010 

 

(Correia, 2010) 
Entrevista conduzida remotamente a Miguel Correia em Abril de 2010 

 

(Brandão, 2010) 
Entrevista conduzida remotamente a Susana Brandão em Abril de 2010 
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7. Glossários 

7.1 Glossário de termos 

Alta-Definição 
Resolução maior que os formatos padrão PAL, SECAM ou NTSC. 

 

Banda Larga 
Capacidade de transmissão de dados, através da Internet, superior a 2 Megabits por segundo. 

 

Bit Rate 
Taxa de transmissão de dados. 

 

B-Learning 
Blended learning é um derivado do E-learning e considerado um modelo de ensino que combina 

situações presenciais e a transmissão à distância de conteúdos pedagógicos. 

 

Circuitos Integrados 
Circuitos electrónicos miniaturizados compostos por dispositivos semicondutores e que são 

usados em quase todos os equipamentos electrónicos utilizados actualmente. 

 

Codec 
Acrónimo de Codificador/Descodificador, ou seja, dispositivo de hardware ou software que 

codifica/descodifica sinais.  
 
Comunicação Síncrona 
A comunicação síncrona refere-se à interacção em tempo real. Ou seja, a comunicação entre 

pessoas é mediada através da utilização de recursos tecnológicos síncronos tais como o chat ou a 

videoconferência. Esta forma de interacção exige que a comunicação entre os participantes ocorra 

num mesmo momento temporal, previamente acordado entre os participantes. 
 
Comunicação Assíncrona 
A comunicação assíncrona diz respeito à interacção que ocorre entre pessoas de forma 

temporalmente diferida. Esta interacção utiliza habitualmente recursos assíncronos como o correio 

electrónico ou o fórum. Nesta modalidade de interacção os participantes interagem em momentos 

diferentes. A grande vantagem da comunicação assíncrona é a sua elasticidade temporal, que 

confere uma grande flexibilidade aos participantes face à rigidez temporal da comunicação 
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síncrona. Na comunicação assíncrona cada indivíduo pode aceder aos conteúdos quando quiser e 

puder. Pode pensar, estudar e pesquisar antes de escrever, ou seja, esta comunicação permite 

tornar a sua participação mais reflectida. 

 

Desktop 
Expressão que, no meio computacional, serve para denominar a área de trabalho de um utilizador 

de computador. 

 

E-Learning 
Modelo de ensino não-presencial suportado por tecnologia. 

 

Kbps 
O kilobit por segundo (kbps ou kbit/s) é uma unidade de transmissão de dados equivalente a 1000 

bits por segundo. A maioria das aplicações de áudio tem medições em kbit/s. 

 

Mbps 
O megabit por segundo (Mbps ou Mbit/s) é uma unidade de transmissão de dados equivalente a 

1000 kilobits por segundo ou 1000000 bits por segundo. A maioria das aplicações de vídeo é 

medida em Mbit/s. 

 

Multipoint Conference Unit ou MCU 

Equipamento que permite a realização de sessões de videoconferência em multiponto, isto é, mais 

do que 2 locais em sessão em simultâneo. 

 

Standard 
Padrões ou normas. 

 

Suporte Ad-Hoc 
Significa a assistência ou apoio técnico dirigido para um fim específico. 

 

Telecomutação 
Trabalho no qual a comutação (processo de interligar dois ou mais pontos entre si) de uma pessoa 

é substituída pela telecomunicação de forma a substituír qualquer forma de deslocamento relativo 

ao serviço. 

 

Telepresença 
Conjunto de tecnologias de videoconferência que permitem que os utilizadores obtenham uma 

sensação de presença razoável.  
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Videoconferência 
A videoconferência refere-se a um sistema que permite o contacto visual e sonoro entre pessoas 

que estão em lugares diferentes. Esta interacção é feita em tempo real. Existem vários sistemas 

de videoconferência que, além da transmissão simultânea de aúdio e vídeo, facultam outros 

recursos de cooperação permitindo a partilha de dispositivos e materiais. 

 

Videoconferência PC-Based 
Videoconferência realizada através de software de computador.  

 

Videoconferência Room-Based 
Videoconferência realizada através de sistemas de videoconferência baseados em hardware fixos 

concebidos para serem utilizados em espaços amplos.  
 
Videoconferência Web-Based 
Videoconferência realizada através de aplicação disponibilizada exclusivamente através de 

Internet. 

 

VoIP 
Conjunto de serviços e tecnologias que permitem a realização de chamadas telefónicas sobre 

redes IP. 

 

Whiteboard 
No âmbito da informática descreve um ambiente de arquivos compartilhados e que permite 

trabalhar com ferramentas familiares para interagir num quadro branco electrónico como se fosse 

um quadro branco tradicional. 

7.2 Glossário de acrónimos 

2D Duas Dimensões 

3D Três Dimensões 

FCCN Fundação para a Computação Científica Nacional 

HD Alta Definição 

MCU Unidade de Conferência Multiponto 

IP Internet Protocol 

RCTS Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade 

VoD Video-on-Demand ou Vídeo a pedido. 

VoIP Voz sobre IP 
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8. Anexos 

8.1 Anexo I – Estatísticas económicas 

 

 3º 
Trimestre 
de 2008 

2º
Trimestre 
de 2009 

3º
Trimestre 
de 2009 

Crescimento 
Sequencial 

 
Crescimento Anual 

Rendimentos $347 $302 $327 8.1% -5.8% 

Unidades Vendidas 58,540 55,333 60,187 8.8% 2.8% 

Rendimentos das 
Infra-estruturas 

 

$84 

 

$103 

 

$112 

 

8.3% 

 

32.4% 

 
Tabela 4: Vendas e rendimentos em 2008/09.(Wainhouse-Research, 2009, p. 4) 

Nota: Esta Tabela 4 apresenta os rendimentos (em milhões de dólares) dos fornecedores de 

sistemas de videoconferência e número de equipamentos vendidos em 2008/2009. 
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 2º 
Trimestre 
de 2007 

1º
Trimestre 
de 2008 

2º
Trimestre 
de 2008 

 
Crescimento 
Sequencial 

 
Crescimento Anual 

Rendimentos 
das Empresas 

$262,3 $308,6 $324,9 5.3% 23.9% 

Unidades Vendidas 49,043 53,615 55,664 3.8% 13.5% 

Rendimentos das 
Infra-estruturas 

 

$76.4 

 

$67.4 

 

$87.2 

 

29.2% 

 

14.0% 

 

Tabela 5: Vendas e rendimentos em 2007/08. (Wainhouse-Research, 2008a, p. 3) 

Nota: Esta Tabela 5 apresenta os rendimentos (em milhões de dólares) dos fornecedores de 

sistemas de videoconferência e números de equipamentos vendidos em 2007/2008. 

 

 
Gráfico 3: Quota de mercado de empresas do sector em 2009. (Wainhouse-Research, 2009, 

p. 5) 

Nota: Este Gráfico 3 apresenta a distribuição da quota de mercado de unidades vendidas (3º 

trimestre de 2009) pelas principais empresas do mercado dos sistemas de videoconferência. 
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Gráfico 4: Quota de mercado de empresas do sector em 2008. (Wainhouse-Research, 

2008a, p. 5) 

Nota: Este Gráfico 4 apresenta a distribuição da quota de mercado de unidades vendidas (2º 

trimestre de 2008) pelas principais empresas do mercado dos sistemas de videoconferência.  

 

 
Gráfico 5: Quota de mercado de tipo de unidades vendidas. 

Nota: Este Gráfico 5 apresenta a distribuição da quota de mercado do tipo de unidades (2º 

trimestre de 2008) no mercado dos sistemas de videoconferência. (Wainhouse-Research, 2008a) 
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Gráfico 6: Evolução das vendas de equipamentos. 

Nota: Este Gráfico 6 apresenta a evolução das vendas de equipamentos de videoconferência 

(Room-Based e Unidades para Executivos) entre 2005 e 2008. (Wainhouse-Research, 2008b) 

 

 

 

 
Gráfico 7: Evolução do mercado de sistemas de videoconferência. 

Nota: Este Gráfico 7 apresenta a evolução do mercado de sistemas de videoconferência entre 

2005 e 2008 nas regiões da América do Norte (NA), Europa-Médio Oriente e África (EMEA), Ásia-

Pacífico (A/PAC) e no Resto do Mundo (ROW). (Wainhouse-Research, 2008b) 
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Gráfico 8: Evolução das vendas de equipamentos. 

Nota: Este Gráfico 8 apresenta a evolução das vendas de sistemas de videoconferência entre 

2006 e 2008 na Índia. (Wainhouse-Research, 2008b) 

 

 

 
Gráfico 9: Taxas de rendimentos e unidades vendidas. 

Nota: Este Gráfico 9 apresenta o conjunto de taxas de crescimento anuais dos rendimentos 

(revenues) e unidades vendidas (units) entre 2007 e 2008 por parte dos fornecedores de sistemas 

de videoconferência. (Wainhouse-Research, 2008b) 
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Gráfico 10: Comparação de taxas de crescimento. 

Nota: Este Gráfico 10 apresenta a comparação das taxas de crescimento anuais dos rendimentos 

dos fornecedores de sistemas de videoconferência com (with) e sem (without) a inclusão do 

segmento de telepresença (multi-codec), entre 2007 e 2008. (Wainhouse-Research, 2008b) 

 

8.2 Anexo II – Estabelecimentos públicos portugueses de Ensino Superior 

Ensino Superior Público 
Universitário 

Ensino Superior Público Politécnico Ensino Superior Militar
e Policial 

● Universidade Aberta 

● Universidade da Beira Interior 

● Universidade da Madeira 

● Universidade de Aveiro 

● Universidade de Coimbra 

● Universidade de Évora 

● Universidade de Lisboa 

● Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro 

● Universidade do Algarve 

● Universidade do Minho 

● Universidade do Porto 

● Universidade dos Açores 

● Universidade Nova de Lisboa 

● Universidade Técnica de Lisboa 

● Instituto Superior de Ciências do 

Trabalho e da Empresa 

 

● Instituto Politécnico da Guarda 

● Instituto Politécnico de Beja 

● Instituto Politécnico de Bragança 

● Instituto Politécnico de Castelo Branco 

● Instituto Politécnico de Coimbra 

● Instituto Politécnico de Leiria 

● Instituto Politécnico de Lisboa 

● Instituto Politécnico de Portalegre 

● Instituto Politécnico de Santarém 

● Instituto Politécnico de Setúbal 

● Instituto Politécnico de Tomar 

● Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

● Instituto Politécnico de Viseu 

● Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

● Instituto Politécnico do Porto 

 

● Academia da Força Aérea 

 

● Academia Militar 

 

● Escola Naval 

 

● Instituto Superior de Ciências 

Policiais e Segurança Interna 

 

● Escola Superior de 

Tecnologias Militares e 

Aeronáuticas 

 

● Escola do Serviço de Saúde 

Militar 
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Tabela 6: Estabelecimentos de Ensino Superior Público Portugueses. 

Nota: Esta Tabela 6 apresenta o conjunto de estabelecimentos públicos portugueses de Ensino 

Superior registados na Direcção Geral de Ensino Superior. (DGES, 2009) 

 

8.3 Anexo III – Localização de equipamentos de videoconferência 

Instituição Equipamentos Localização 

Universidade de Aveiro – Reitoria - 1 Estúdio de Videoconferência Aveiro 

Universidade de Aveiro – Reitoria - 2 Auditório/Sala de Videoconferência Aveiro 

Universidade de Aveiro – Departamento de Electrónica, 
Telecomunicações e Informática 

Estúdio de Videoconferência  
Aveiro 

Universidade de Aveiro – Instituto de Telecomunicações Sala de Videoconferência Aveiro 

Universidade do Algarve - Reitoria Estúdio de Videoconferência Faro 

Universidade do Porto – Reitoria -1 Estúdio de Videoconferência Porto 

Universidade do Porto – Reitoria -2 Sala de Telepresença Porto 

Universidade do Porto – Faculdade de Ciências Sala de Videoconferência Porto 

Universidade do Porto – Faculdade de Psicologia e 
Ciências da Educação 

Sala de Videoconferência Porto 

Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia - 1 Sala de Videoconferência Porto 

Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia - 2 Sala de Videoconferência Porto 

Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico Estúdio de Videoconferência Lisboa 

Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico Sala de Videoconferência Oeiras 

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa Estúdio de Videoconferência Lisboa 

Instituto Politécnico de Bragança Estúdio de Videoconferência Bragança 

FCCN - 1 Estúdio de Videoconferência Lisboa 

FCCN - 2 Sala de Videoconferência Lisboa 

FCCN - 3 Sala de Telepresença Lisboa 

Instituto Politécnico de Castelo Branco Sala de Videoconferência Castelo Branco 

Instituto Politécnico de Beja - 1 Sala de Videoconferência Beja 

Instituto Politécnico de Beja - 2 Estúdio de Produção de Vídeo/ Sala 
de Videoconferência 

Beja 

Instituto Politécnico da Guarda – Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão 

Sala de Videoconferência Guarda 

Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e 
Design 

Sala de Videoconferência Caldas da Rainha 

Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação Sala de Videoconferência Leiria 

Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de 
Tecnologia do Mar 

Sala de Videoconferência Peniche 

Instituto Politécnico de Leiria – Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão 

Sala de Videoconferência Leiria 

Instituto Politécnico de Leiria - Serviços Centrais Sala de Videoconferência Leiria 

Instituto Politécnico de Leiria - Centro de Formação para 
Cursos de Especialização Tecnológica (FOR.CET) 

Sala de Videoconferência Leiria 

Instituto Politécnico de Lisboa Sala de Videoconferência Lisboa 

Instituto Politécnico de Portalegre Sala de Videoconferência Portalegre 
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Instituto Politécnico de Santarém – Escola Superior de 
Educação 

Sala de Videoconferência Santarém 

Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Saude Sala de Videoconferência Setúbal 

Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Saúde Sala de Videoconferência Viseu 

Instituto Politécnico de Viseu Sala de Videoconferência Viseu 

Universidade de Coimbra – Reitoria - 1 Sala de Videoconferência Coimbra 

Universidade de Coimbra – Reitoria - 2 Auditório/Sala de Videoconferência Coimbra 

Universidade de Coimbra – Centro de Informática Sala de Videoconferência Coimbra 

Universidade de Coimbra – Departamento de Engenharia 
Informática 

Sala de Videoconferência Coimbra 

Universidade de Coimbra - Faculdade Ciências Desporto e 
Educação Física 

Sala de Videoconferência Coimbra 

Universidade de Coimbra - Faculdade Economia Sala de Videoconferência Coimbra 

Universidade de Coimbra - Unidade Pedagógica Central 
FCTUC 

Sala de Videoconferência Coimbra 

Universidade de Lisboa – Reitoria - 1 Sala de Videoconferência Lisboa 

Universidade de Lisboa – Reitoria - 2 Sala de Videoconferência Lisboa 

Universidade do Minho - Reitoria Sala de Videoconferência Braga 

Universidade do Minho – Serviço de Comunicações - 1 Sala de Videoconferência Braga 

Universidade do Minho – Serviço de Comunicações - 2 Sala de Videoconferência Guimarães 

Universidade de Évora - 1 Estúdio de Videoconferência Évora 

Universidade de Évora - 2 Auditório/Sala de Videoconferência Évora 

Universidade de Trás-os-Montes-e-Alto-Douro Sala de Videoconferência Vila Real 

Universidade dos Açores - Reitoria Sala de Videoconferência Ponta Delgada 

Total de Equipamentos/Instituições Identificadas: 50 

 

Tabela 7: Equipamentos de Videoconferência registados no SAG. 

Nota: Esta Tabela 7 apresenta o conjunto de equipamentos de videoconferência room-based das 

instituições públicas portuguesas de Ensino Superior registados no Sistema de Agendamento 

(SAG) da FCCN. (FCCN, 2009a) 

 

 

 

8.4 Anexo IV – Contactos técnicos das instituições de ensino 

 

Ensino Superior Público Universitário 

Instituição Nome do Contacto E-mail Telefone 

Universidade Aberta Não identificado informa@univ-ab.pt 213916300 

Universidade da Beira Interior Prof. Mário Marques 
Freire 

ciubi@ubi.pt 275329112 

Universidade da Madeira Não identificado equipamentosinstalacoes@uma.pt 291209400 
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Universidade de Aveiro Dr. Gilberto Vasco videoconferencia@cemed.ua.pt 234 370 075 

Universidade de Coimbra Centro de Informática helpdesk@ci.uc.pt 239853170 

Universidade de Évora Mário J. Nunes Filipe mjnf@uevora.pt 968217834 

Universidade de Lisboa João Basílio jbasilio@reitoria.ul.pt 210 170 191 

Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro 

Secretariado da 

Reitoria 

reitoria@utad.pt 

 

259350167 

Universidade do Algarve Alberto Gonçalves estudios@ualg.pt 289 860 127 

Universidade do Minho António Ramada ramada@scom.uminho.pt 253 604 026 

 

Universidade do Porto 

Reitoria 

António Bandeira 

Secretariado CICA 

videoconferencia@reit.up.pt 

bandeira@fe.up.pt 

secretariado.cica@fe.up.pt 

220 408 177 

225574199 

225 081 609 

Universidade dos Açores Luis Filipe Sousa lsousa@uac.pt 209 650 063 

Universidade Nova de Lisboa 

 

Não identificado Helpdesk-elearning@fct.unl.pt 212 949654 

Universidade Técnica de 

Lisboa 

Pedro Novais 

 

pnovais@ist.utl.pt 

 

218418068 

 

Instituto Superior de Ciências 

do Trabalho e da Empresa 

Não identificado Ajuda.Multimedia.DSI@iscte.pt 217903000 

Ensino Superior Público Politécnico 

Instituto Politécnico da 

Guarda 

 
Não identificado 

 
ipg@ipg.pt 

 
271220110 

Instituto Politécnico de Beja 

 

Carlos Manuel 

Guerreiro Filipe 

carlos.filipe@ipbeja.pt 

 

284 314 400 

 

Instituto Politécnico de 

Bragança 

Nuno Gonçalves 

Rodrigues 

nuno@ipb.pt 

 

273303080 

 

Instituto Politécnico de 

Castelo Branco 

Joaquim Santos 

 

jsantos@ipcb.pt 

 

272 339 600 

 

Instituto Politécnico de 

Coimbra 

Não identificado politec.coimbra@mail.ipc.pt 239791250 

Instituto Politécnico de Leiria António Fernandes Antonio.fernandes@ipleiria.pt 262 783 607 

Instituto Politécnico de Lisboa Não identificado helpdesk@net.ipl.pt 217101290 

Instituto Politécnico de 

Portalegre 

 

Pedro Pinto 

 

pedro.pinto@ipportalegre.pt 

 

245 301 500 

Instituto Politécnico de 

Santarém 

Pedro Carvalho 

 

pedro.carvalho@sc.ipsantarem.pt 

 

243309520 

 

Instituto Politécnico de 

Setúbal 

Telmo Ferreira telmo.ferreira@estsetubal.ips.pt 

 

265790000 

 

Instituto Politécnico de Tomar Não identificado geral@ipt.pt 249328100 
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Instituto Politécnico de Viana 

do Castelo 

 

Não identificado geral@ipvc.pt 258809610 

Instituto Politécnico de Viseu 

 

Jorge Alves 

 

jalves@pres.ipv.pt 

 

232480700 

 

Instituto Politécnico do 

Cávado e do Ave 

Não identificado ci@ipca.pt 253802501 

Instituto Politécnico do Porto Não identificado ipp@ipp.pt 225571000 

Ensino Superior Militar e Policial 

Academia da Força Aérea Não identificado afa@emfa.pt 219678900 

Academia Militar Não identificado am.siirpac@mail.exercito.pt 213186900 

Escola Naval Não identificado escnaval.divulgacao@marinha.pt 210901900 

Instituto Superior de Ciências 

Policiais e Segurança Interna 

 
Não identificado 

 
iscpsi@iscpsi.pt 

 
213613900 

Escola Superior de 

Tecnologias Militares e 

Aeronáuticas 

 
 

Não identificado 

 
 

afa@emfa.pt 

 
 

219678900 

Escola do Serviço de Saúde 

Militar 

 
Não identificado 

 
essm@netcabo.pt 

 
213871514 

 

Tabela 8: Contactos técnicos. 

Nota: Esta Tabela 8 apresenta o conjunto de contactos técnicos identificados junto das instituições 

públicas portuguesas de Ensino Superior. (FCCN, 2009b) 

8.5 Anexo V – Métricas da rede de videoconferência da RCTS 
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Gráfico 11: Chamadas dos sistemas de videoconferência. 

Nota: Este Gráfico 11 apresenta o progesso de chamadas dos sistemas de videoconferência 

monitorizados pela FCCN. (Ribeiro, 2010) 
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Gráfico 12: Tempo médio das sessões de videoconferência. 

Nota: Este Gráfico 12 apresenta o tempo médio das sessões de videoconferência realizadas nos 

sistemas de videoconferência monitorizados pela FCCN. (Ribeiro, 2010) 
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Gráfico 13: Distribuição horária das chamadas de videoconferência. 

Nota: Este Gráfico 13 apresenta a distribuição horária das chamadas de videoconferência 

realizadas nos sistemas de videoconferência monitorizados pela FCCN. (Ribeiro, 2010) 
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Gráfico 14: Duração das sessões em função do tempo. 

Nota: Este Gráfico 14 apresenta a distribuição mensal da duração das sessões de 

videoconferência realizadas nos sistemas de videoconferência monitorizados pela FCCN em 

função do tempo. (Ribeiro, 2010) 

 

 

 
Gráfico 15: Duração das sessões em função do número de sessões.  
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Nota: Este Gráfico 15 apresenta a distribuição mensal da duração das sessões de 

videoconferência realizadas nos sistemas de videoconferência monitorizados pela FCCN em 

função do número de sessões. (Ribeiro, 2010)
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8.6 Anexo VII – Modelo do inquérito preliminar 

O modelo de inquérito que a seguir se disponibiliza foi entregue em suporte de papel a 

15 estudantes do Mestrado de Economia e Gestão do Ambiente da Faculdade de Economia da 

Universidade do Porto que estavam a participar em mais uma sessão de videoconferência com 

o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa a partir do 

Estúdio de Videoconferência da Reitoria da Universidade do Porto. Estas sessões de 

videoconferência totalizaram cerca de 25 sessões com a duração de cerca de 3 horas cada 

uma. 

O objectivo principal deste inquérito consistiu em obter algumas informações pertinentes 

e úteis para construir futuramente instrumentos de recolha de dados mais focados. 

Inquérito Preliminar
(Tempo de resposta previsto: 5 minutos) 

(Inquérito Anónimo) 

(Destinatários: Estudantes do Mestrado de Economia e Gestão do Ambiente da Faculdade de Economia da 

Universidade do Porto participantes em sessões de videoconferência com o Instituto Superior de Economia e Gestão 

da Universidade Técnica de Lisboa) 

Questão 1: Considera positiva ou negativa a utilização de videoconferência na leccionação de aulas? 

Porquê? 

Questão 2: Que aspectos desta videoconferência de hoje, em particular, deveriam ser melhorados? 

Questão 3: Considera possível a leccionação de aulas exclusivamente por videoconferência? Porquê? 

Questão 4: Costuma realizar videoconferências a partir do teu computador pessoal? 

Questão 5: Se sim, qual a ferramenta que utiliza habitualmente? 

Questão 6: Para além da leccionação de aulas, considera que a videoconferência pode ser utilizada para 

mais alguma actividade na sua vida? Quais? 

Questão 7: Acha que a utilização da videoconferência deve ser feita individualmente (a partir de sua casa, 

por exemplo) ou em grupo como na situação de hoje? Porquê? 

 

Este inquérito enquadra-se na minha investigação em curso no âmbito do Mestrado em Comunicação Multimédia, que 

visa responder à questão “Quais as tendências que se verificam na utilização das tecnologias de videoconferência no 

Ensino Superior público português?” 

Muito grato pela colaboração, 

Samuel Frazão Martins 

8.7 Anexo VIII – Respostas ao inquérito preliminar 

Recordar que estas respostas correspondem ao inquérito que foi entregue em suporte 

de papel a 15 estudantes do Mestrado de Economia e Gestão do Ambiente da Faculdade de 

Economia da Universidade do Porto que participaram em várias videoconferências com o 

Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa a partir do Estúdio 
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de Videoconferência da Reitoria da Universidade do Porto. Estas sessões de videoconferência 

totalizaram cerca de 25 sessões com a duração de cerca de 3 horas cada uma. 

Apenas 6 estudantes responderam a este inquérito. As suas respostas estão aqui 

disponibilizadas. 

Questão 1: Considera positiva ou negativa a utilização de videoconferência na leccionação de aulas? 
Porquê? 

Resposta: “Positiva. No caso desta turma o professor encontra-se em Lisboa e seria inviável a sua presença 

semanal no Porto.” 

Resposta: “Considero positiva a utilização da videoconferência, uma vez que nos permite ter aulas com um 

docente que não pode estar presente” 

Resposta: “Considero positiva, caso contrário não seria possível frequentar esta cadeira.” 

Resposta: “Considero positiva, pois permite a realização da aula com o docente respectivo que de outra forma 

não seria possível” 

Resposta: “Positiva. Permite eliminar a necessidade presencial de professor/estudante.” 

Resposta: “Considero positiva, pois permite uma optimização de recursos, nomeadamente o tempo que deixa 

de se perder em deslocações.” 

Questão 2: Que aspectos desta videoconferência de hoje, em particular, deveriam ser melhorados? 

Resposta: “Nenhum que eu lembre.” 

Resposta: ------ 

Resposta: “As apresentações feitas pelos estudantes podiam ser melhoradas no sentido em que estes se 

encontram de costas para os restantes colegas.” 

Resposta: “A qualidade sonora.” 

Resposta: “Sistema de som” 

Resposta: “O som nem sempre é o melhor.” 

Questão 3: Considera possível a leccionação de aulas exclusivamente por videoconferência? Porquê?

Resposta: “Não seria inviável, mas por questões culturais (costume) não acho interessante. Acredito que o 

contacto directo com o professor torna a aula mais dinâmica e menos impessoal.” 

Resposta: “Sim. A partir da videoconferência é possível leccionar uma aula da mesma forma que seria caso o 

docente estivesse presente.” 

Resposta: “Sim, se existir uma boa cooperação entre todos os intervenientes.” 

Resposta: “Sim, uma vez que inclui todos os mecanismos necessários à realização da mesma além de que 

apresenta uma componente interactiva interessante.” 

Resposta: “Penso que a componente presencial das aulas é importante. Permite maior contacto e interacção 

entre os presentes. Maior dinamismo.” 

Resposta: “A componente presencial permite uma maior interacção entre os diferentes intervenientes, por isso 

a videoconferência deve ser tida em conta apenas em situações excepcionais.” 

Questão 4: Costuma realizar videoconferências a partir do teu computador pessoal? 

Resposta: Não 
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Resposta: Não 

Resposta: Não 

Resposta: Não 

Resposta: Não 

Resposta: Não 

Questão 5: Se sim, qual a ferramenta que utiliza habitualmente?

Resposta: ---------- 

Resposta: ---------- 

Resposta: ---------- 

Resposta: ---------- 

Resposta: ---------- 

Resposta: ---------- 

Questão 6: Para além da leccionação de aulas, considera que a videoconferência pode ser utilizada para 
mais alguma actividade na sua vida? Quais? 

Resposta: “Sim. Por morar em um país diferente, é interessante para manter contacto com a minha família e 

amigos”  

Resposta: “Sim, no contacto habitual com amigos, familiares, que se faz normalmente apenas por telefone e e-

mail e no trabalho, em situação em que não é possível estar presente.” 

Resposta: “Reuniões” 

Resposta: “Sim, por exemplo para a realização de seminários ou por puro lazer.” 

Resposta: “Reuniões entre pessoas que se encontram longe umas das outras.” 

Resposta: “Pode ser importante aquando de reuniões entre pessoas de diferentes locais e países.” 

Questão 7: Acha que a utilização da videoconferência deve ser feita individualmente (a partir de sua casa, 
por exemplo) ou em grupo como na situação de hoje? Porquê? 

Resposta: “Ambos os casos, depende do propósito” 

Resposta: “Apenas deverá ser individualmente em situações excepcionais uma vez que é importante que haja 

uma interacção maior com o grupo o que nem sempre acontece em videoconferência.” 

Resposta: “Em ambas as situações.” 

Resposta: “A utilização deste mecanismo em grupo é bastante satisfatória mas poderia ser interessante a 

utilização individual” 

Resposta: “Ambas, dependendo das necessidades e objectivos em concreto.” 

Resposta: “Deve tirar-se partido das melhores técnicas disponíveis assim quem possui tecnologias capaz 

poderia usufruir da videoconferência a partir de sua casa.” 
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8.8 Anexo IX – Entrevista a João Paulo Costeira 

● Entrevistado:  

Professor João Paulo Costeira 

● Data da Entrevista:  

13 de Abril de 2010 

● Método:  

Esta entrevista foi realizada através da tecnologia de videoconferência Skype e foi gravada em 

suporte áudio e vídeo e está disponível em suporte físico no DVD que acompanha esta 

dissertação. Na transcrição dessa entrevista, que a seguir se segue, estão assinalados os 

períodos temporais (em minutos e segundos) dos momentos de resposta do entrevistado 

registado no ficheiro áudio e vídeo disponível no DVD que acompanha esta dissertação. 

● Breve biografia:  

O Professor João Paulo Costeira realizou a sua licenciatura, mestrado e doutoramento em 

Engenharia Electrotécnica e de Computadores no Instituto Superior Técnico da Universidade 

Técnica de Lisboa em 1985, 1989 e 1995, respectivamente. Entre 1992 e 1995 foi cientista 

visitante na Carnegie Mellon’s VASC. 

Actualmente é Professor Associado do Departamento de Engenharia Electrotécnica e de 

Computadores do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa e investigador 

no Instituto de Sistemas e Robótica desta instituição. É coordenador da área temática “Signal 

Processing for Communicaton Networks and Multimedia” do Laboratório Associado – Instituto 

de Sistemas e Robótica. As suas áreas de investigação focam-se na percepção visual, 

particularmente na reconstrução 3D, no reconhecimento de objectos e análise de movimentos. 

A sua larga experiência na realização de aulas por videoconferência entre várias 

Universidades, sobretudo com as instituições parceiras do programa CMU (Carnegie Mellon 

University) - Portugal desempenhou um aspecto crucial na sua selecção para a realização 

desta entrevista. 

A parceria existente ao abrigo do programa CMU - Portugal junta várias universidades 

portuguesas e uma universidade norte-americana (CMU) na realização de cursos únicos e 

aprovados na sua globalidade. Existem algumas unidades curriculares deste programa que são 

ministradas através de videoconferência porque são oferecidas a todos os estudantes deste 

programa. Um dos casos mais recentes dos ciclos de videoconferências (nomeadamente no 

ano lectivo de 2008/2009) ocorreu com cerca de seis estudantes e um Professor (Professor 

João Xavier, do IST) presentes numa sala de videoconferência em Lisboa (Instituto Superior 

Técnico), um estudante numa sala de videoconferência no Porto (Universidade do Porto) e 

mais cinco estudantes em Pittsburg, EUA (CMU).  

O Professor João Paulo Costeira desempenhou papéis de coordenação e preparação destes e 

outros ciclos de videoconferência entre estas instituições. 

 

● Entrevista 



Mestrado em Comunicação Multimédia – DeCA - UA   111 

 

Samuel Martins 
Utiliza frequentemente as tecnologias de videoconferência nas suas actividades pedagógicas e 

de investigação? E qual a dinâmica de uso da videoconferência nessas actividades? 

 

João Paulo Costeira 
Sim, costumo utilizar. Pessoalmente só as utilizo neste momento em contexto de investigação 

em particular em dois temas: um é em co-orientação de estudantes de doutoramento (em que 

juntamente com a minha colega da CMU orientamos em conjunto um estudante através destes 

mecanismos de videoconferência) e ao nível de desenvolvimento de projectos (onde 

colaboramos com um investigador em Itália e efectuamos consultadoria com a CMU tudo 

através de videoconferência. (TC:07:00) 
Eu diria que da minha experiência que a videoconferência é muito interessante e ajuda muito 

mas existe um ponto que não serve que é a necessidade de grupos grandes realizarem 

brainstormings, isto é, quando o assunto não está bem delimitado, os materiais prontos e há 

muito gente a intervir, os locais remotos tendem a não perceber o que se passa e perde-se a 

interactividade. 

Quando são assuntos mais confinados (ligações one-to-one ou eventualmente mais um 

estudante num terceiro ponto) não existe problema nenhum. O que significa que nós no 

desenvolvimento de projectos fazemos em dois passos: fazemos brainstorming (discussões 

com quadro onde existe muito improviso) e quando vamos para a videoconferência já temos as 

ideias sistematizadas e já as discutimos a um nível mais alto. (TC:08:30) 
 

Samuel Martins 
O que acha mais importante visualizar durante a realização de uma aula por videoconferência 

(ex: a imagem do professor, o ecrã de dados partilhado, a imagem dos vários colegas que 

assistem à aula, etc.)? 

 
João Paulo Costeira 
O som e o conteúdo (dados) são o mais importante. O bom som é mesmo o factor primordial. E 

também acho muito importante a componente interactiva do quadro electrónico. Ter acesso à 

caneta e ao quadro. Sobretudo quando um estudante do lado remoto faz uma pergunta e é 

necessário explicar torna-se numa ferramenta interactiva fundamental. (TC:10:04) 
 

Samuel Martins 
Que tipos de tecnologias de videoconferência fazem mais sentido utilizar no âmbito do 

processo pedagógico ou das actividades de investigação? 

 

João Paulo Costeira 
Relativamente às tecnologias, no processo pedagógico é fundamental ver o Professor, ter a 

disponibilidade dos conteúdos, e tem de ter um quadro interactivo. 
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Penso também que existem dois níveis. Existe também um segundo nível que diz respeito às 

horas de dúvidas que é muito importante. Quanto às aulas em si, a tecnologia que existe 

disponível é adequada mas depois há toda a parte de backoffice de interacção pessoal entre 

Professor e estudante ao nível das aulas de dúvidas e aí não é necessária uma parafernália de 

equipamentos para a realização da videoconferência. 

Embora não conheça muitas ferramentas, mesmo neste segundo nível e mesmo em projectos 

de investigação existem softwares e pequenos equipamentos baratos como uma caneta 

wirelless e aparece no ecrã o que estou a escrever. Trata-se de uma ferramenta fundamental. 

Permite realizar brainstorming sem necessidade de quadro interactivo e é óptimo para, por 

exemplo, reuniões de investigação. (TC:14:05) 
 

Samuel Martins 
Quando utiliza as tecnologias de videoconferência necessita de complementar essa utilização 

com mais ferramentas de auxílio para gerar melhor eficácia na sua actividade (ex: envio de 

materiais prévios, envio posterior de actas, etc.)? 

 

João Paulo Costeira 
Sim, existem geralmente discussões prévias por e-mail e envio de documentação é 

fundamental para complementar a videoconferência. Inclusivamente é crucial poder enviar 

ficheiros também durante a realização da própria videoconferência. Sobretudo nós trabalhamos 

com imagem e é fundamental mostrar no momento determinadas imagens. Eu coloco 

claramente esta questão na classe dos quadros interactivos. 

Portanto, tem de haver trabalho prévio ao nível da agenda e tem de haver envio de 

documentação prévia. As pessoas deviam fazer sempre assim mas as videoconferências 

exigem uma preparação maior. (TC:18:13) 
 

Samuel Martins 
Com que tipo de instituições ou pessoas costuma realizar videoconferências e quais os 

objectivos principais na realização dessas videoconferências? 

 
João Paulo Costeira 
Com universidades. Para projectos de investigação e orientação de doutoramentos. E também 

ao nível de comités de júri. Reuniões de Júri. (TC:19:23) 
 

Samuel Martins 
Costuma utilizar as infra-estruturas de videoconferência da sua instituição ou também utiliza de 

outras instituições? 

 
João Paulo Costeira 
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Sim, existe uma utilização habitual das infra-estruturas de videoconferência da minha 

instituição. Embora quando começamos a ter grupos alargados e a necessidade do improviso à 

última da hora o institucional não consegue responder rapidamente a essa questão. Mas 

também já existem cerca de 4 salas de videoconferência (uma vez que os equipamentos 

ficaram mais baratos) o que é positivo. (TC:20:30) 
 

Samuel Martins 
Qual é o número máximo de pessoas que considera que devem estar numa sala a participar 

numa aula realizada por videoconferência? 

 
João Paulo Costeira 
Não tenho muita experiência. Mas temos tido desde 7 a 15 estudantes na sala sem qualquer 

tipo de problema. O exemplo da CMU mostra-nos que pode funcionar com cerca de 30 

pessoas. Eles têm uma verdadeira indústria de mestrados por videoconferência. (TC:21:38) 
 

Samuel Martins 
Considera que existem Unidades Curriculares que poderiam ser leccionadas exclusivamente 

através de videoconferência? 

 
João Paulo Costeira 
Sim, acho que sim. Claramente. Só não têm por uma razão. Que é o facto de fazer diminuir o 

emprego. Mas também existe um problema (quando temos situações de estudantes em larga 

escala) é obrigatório ter um professor residente localmente. Não dá para um cidadão gerir uma 

cadeira grande como as da licenciatura. Não acredito nisso. Mas no caso de termos 20 a 30 

estudantes e um professor residente não vejo problema nenhum. (TC:23:40) 
Tem de haver sempre, aquilo que os americanos consideram um TA (Teaching Assistant), que 

é tipicamente um estudante de Doutoramento que já terminou a Unidade Curricular e faz de 

interface rápida. No nosso caso nós não usamos porque somos poucos do lado de cá. Mas 

quando é necessário ligam-se por Skype e o TA está lá nos EUA. (TC:25:17) 
 

Samuel Martins 
Qual a melhor forma de gerir o uso das videoconferências durante a leccionação de uma 

Unidade Curricular? 

 
João Paulo Costeira 
É fundamental haver um momento de presença, sim. É muito importante em determinada altura 

o estudante conhecer o Professor. Acho que deveria haver encontros periódicos. 50% é 

exagerado. Mas por exemplo, numa sequência de 14 semanas cerca de 3 encontros 

presenciais será importante. Cada terço desse ciclo ser realizado com um encontro presencial. 

E quanto muito na base da necessidade se houver casos particulares. Da experiência que 
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tivemos foi muito relevante o contacto presencial para as pessoas perceberem a personalidade 

e a linguagem corporal. (TC:26:10) 
 

Samuel Martins 
Considera que a realização de uma videoconferência com o objectivo de leccionar uma aula 

deve ser feita com os estudantes “dispersos”, ou seja, com acessos individualizados a partir 

dos respectivos computadores pessoais (cada um no local que lhe for mais oportuno, 

eventualmente, na sua residência) ou em grupo (tipicamente com os estudantes reunidos, 

numa sala de videoconferência ou numa sala de aula com capacidade de emissão de 

videoconferência)? 

 
João Paulo Costeira 
É muito importante o estudante não estar sozinho numa aula. Acho que não faz sentido os 

estudantes ficarem num computador em casa a assistir a aulas por videoconferência. É 

preferível esta modalidade da aula por videoconferência com os estudantes na mesma sala. 

Não é pedagogicamente correcto. Aliás, deixa de haver aula porque muita da interacção (ex: 

perguntas) surge por estarem no mesmo sítio. As pessoas tendem a retrair-se se cada um 

estiver em aula através de meios audiovisuais. 

Um mecanismo interessante que a videoconferência possibilita (tal como a possibilidade de 

mute do microfone) quando o professor remoto não nos está a ver é conseguir esclarecer 

dúvidas sem perturbar a aula. Isto não acontece se todos estiverem individualmente ligados por 

videoconferência. (TC:29:07) 
 

Samuel Martins 
Considera que a videoconferência é um meio que possa ser mais potencializado para as 

instituições se internacionalizarem? 

 
João Paulo Costeira 
Eu penso que é o mecanismo mais prático e mais rápido. Nós temos alguma experiência com 

outros casos, como é o caso da CMU que já tem montado todo um programa de 

internacionalização com 6 ou 7 locais em que têm uma indústria montada com aulas e cursos 

para o mundo inteiro através de videoconferência. Também temos casos em que por exemplo, 

deveremos conseguir realizar um curso muito específico com a Universidade de Belgrado 

(Sérvia) que supre as necessidades deles e para nós é relevante. (TC:31:26) 

8.9 Anexo X – Entrevista a Alfredo Soeiro 

● Entrevistado:  

Professor Alfredo Soeiro 
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● Data da Entrevista:  

15 de Abril de 2010 

 

● Método:  

Esta entrevista foi realizada na Reitoria da Universidade do Porto e foi gravada em suporte 

áudio e está disponível em suporte físico no DVD que acompanha esta dissertação. Na 

transcrição dessa entrevista, que a seguir se segue, estão assinalados os períodos temporais 

(em minutos e segundos) dos momentos de resposta do entrevistado registado no ficheiro 

áudio disponível no DVD que acompanha esta dissertação. 

 

● Breve biografia:  

O Professor Alfredo Soeiro é Professor Associado do Departamento de Engenharia Civil da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Envolvido na área do e-learning como 

docente desde 1992, através da educação contínua, tendo também colaborado em projectos 

de e-learning do Gabinete de Apoio para as Novas Tecnologias na Educação da Universidade 

do Porto (GATIUP), nomeadamente de âmbito europeu. Participou, em representação da 

Universidade do Porto, como parceiro, em nove projectos europeus na área de e-learning e 

como consultor em dois outros projectos, tendo sido ainda por três vezes convidado pela 

Comissão Europeia como perito para avaliar projectos e como consultor. Mais tarde 

acompanharia a criação e as actividades do GAEDIST (Gabinete de Apoio ao Ensino à 

Distância da Universidade do Porto, entre 1999 e 2002) e do GATIUP na Reitoria da mesma 

Universidade para a promoção do e-learning. 

Mais recentemente foi atribuído ao Professor Alfredo Soeiro o título de “EDEN (European 

Distance and E-Learning Network) Fellow”, um título que representa o reconhecimento do 

mérito profissional atribuído a membros da NAP (Network of Academics and Professionals) que 

demonstraram excelência no exercício das suas funções no âmbito do ensino aberto e à 

distância. 

A sua larga experiência na utilização das tecnologias de videoconferência associadas às várias 

actividades relacionadas com o e-learning desempenhou um aspecto crucial na sua selecção 

para a realização desta entrevista. 

 

● Entrevista:  

Samuel Martins 
Utiliza frequentemente as tecnologias de videoconferência nas suas actividades pedagógicas e 

de investigação? E qual a dinâmica de uso da videoconferência nessas actividades? 

 
Alfredo Soeiro 
Exclusivamente videoconferência faço algum uso, sim. Não faço muito. Faço mais da 

audioconferência sobretudo na investigação. Nós temos reuniões muito frequentes, quase uma 
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por semana em vários projectos de investigação para acertarmos muitos aspectos desses 

projectos. Em termos de videoconferências, por causa dos equipamentos e de algumas 

incompatibilidades muitas vezes temos de abdicar dessa opção. Embora não tenha tido esse 

problema na minha instituição tenho tido esses problemas com os colegas de outras 

instituições. Por exemplo, há umas semanas atrás tínhamos um projecto europeu de grande 

dimensão na minha faculdade e só metade dos parceiros é que conseguiram compatibilidade 

com o equipamento que temos na Faculdade de Engenharia e então optou-se por abdicar e 

realizar simplesmente audioconferência. 
Portanto já realizei videoconferências para apresentações de artigos em conferências no 

exterior, já participei em muitas videoconferências também para assistir a apresentações de 

artigos, já fiz videoconferências para fazer exames e realizei videoconferências em projectos 

em que era necessário discutir assuntos difíceis. 

Já realizámos também videoconferências em que apresentávamos dados em simultâneo (não 

só texto mas também diapositivos ao mesmo tempo). 

Eu sou a favor da videoconferência porque viajo muito e detesto estar sempre fora do país. 

Eliminaria essas deslocações em favor da videoconferência. E acho que não fazemos mais 

isso por causa da compatibilidade dos equipamentos. Não creio que seja por falta dos 

equipamentos mas acho que existe problemas nas linguagens dos equipamentos existentes 

entre as várias universidades. (TC:00:30) 
Já dei algumas aulas por videoconferências. Seminários inteiros sobretudo com universidades 

turcas onde estive a fazer essas apresentações. Não eram propriamente aulas mas estava a 

ensinar outras pessoas algo sobre questões de Educação Contínua. Aqui em Portugal para os 

meus próprios estudantes não. Costumo é gravar muito as aulas e depois ficam disponíveis 

para os meus estudantes. 

Quando decorreu a epidemia da Gripe A ainda se analisou a possibilidade de estar em casa e 

dar aulas por videoconferência. Mas depois não foi necessário. (TC:03:18) 
 

Samuel Martins 
O que acha mais importante visualizar durante a realização de uma aula por videoconferência 

(ex: a imagem do professor, o ecrã de dados partilhado, a imagem dos vários colegas que 

assistem à aula, etc)? 

 
Alfredo Soeiro 
Acho que são os três aspectos todos importantes. Os textos e diapositivos até os podemos 

enviar antes e ter acesso a isso. Mas a linguagem das mãos, a linguagem da cara do Professor 

e a linguagem dos que estão a escutar, toda a linguagem gestual e corporal acho fundamental.  

Aliás um dos grandes defeitos quando realizei os exames por videoconferência com estudantes 

na Áustria, (mas depois da segunda vez arranjaram mais câmaras) era não poder ver a cara 

dos estudantes que estavam a fazer as apresentações. Eu acho que é um aspecto da 

comunicação que acho fundamental quando se está a avaliar o desempenho e o conhecimento 
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das pessoas. Por isso, se for possível, é importante contemplar todos os aspectos referidos. E 

se possível contemplar até a possibilidade de realizar aproximações (zooms e tilts) com as 

câmaras para ver bem a cara dos estudantes. É muito importante verificar o modo como as 

pessoas reagem àquilo que o Professor diz, para perceber se nos estão a prestar atenção, etc. 

(TC:04:30) 
 

Samuel Martins 
Que tipos de tecnologias de videoconferência fazem mais sentido utilizar no âmbito do 

processo pedagógico ou das actividades de investigação? 

 
Alfredo Soeiro 
Acho que a qualidade da imagem é fundamental. Porque realmente a linguagem visual é o que 

diferencia o ensino a distância do ensino presencial. E se nós conseguirmos, de algum modo, 

substituir essa diferença com uma boa imagem proporcionada pela videoconferência 

provavelmente vamos conseguir aproximar o ensino à distância do ensino presencial. 

(TC:06:18) 
No ensino, acho que a utilização da videoconferência deverá ser para os estudantes que não 

podem mesmo estar fisicamente. Só nesse sentido utilizaria a videoconferência nas aulas. Eu 

prefiro ter um estudante na sala do que tê-lo noutro sítio qualquer. Por questões de doença ou 

que não se possam deslocar, etc. 

Nas aulas é importante que as videoconferências se realizem ponto-a-ponto, mas nas reuniões 

de investigação já fazem mais sentido videoconferências multiponto. Poder escolher um ou 

outro ponto remoto para ver melhor e aspectos deste género são importantes. 

Mesmo nas reuniões de investigação é importante ver as expressões das pessoas porque 

muitas vezes o que dizem é politicamente correcto e na verdade, não é bem aquilo que elas 

querem dizer. E por vezes só se consegue perceber isso visualizando as expressões faciais. 

(TC:07:16) 
 

Samuel Martins 
Quando utiliza as tecnologias de videoconferência necessita de complementar essa utilização 

com mais ferramentas de auxílio para gerar melhor eficácia na sua actividade (ex: envio de 

materiais prévios, envio posterior de actas, etc.)? 

 
Alfredo Soeiro 
Com envio de materiais, sobretudo. No final das videoconferências existem muitas vezes actas 

que precisam de ser enviadas, resultados etc. A maioria das vezes é complementada com 

documentos e registos das coisas que foram ditas nessas videoconferências, etc. 

Tenho utilizado sistemas de videoconferência web-based que permite compatibilização dos 

documentos entre todos, escrita de documentos em simultâneo e outros pormenores e 

possibilidades que são muito importantes. Por exemplo, a questão de todos os participantes de 
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uma videoconferência poderem estar a trabalhar no mesmo documento e modificá-lo ao 

mesmo tempo que se está a comentar, é muito importante. Permite chegar a documentos finais 

de uma forma mais eficaz que até nem presencialmente se consegue. Por vezes, 

presencialmente, nem todos podem escrever ao mesmo tempo embora se tenha uma 

projecção em sala desse documento. São possibilidades de algumas plataformas que fazem 

sentido. (TC:09:31) 
 

Samuel Martins 
Com que tipo de instituições ou pessoas costuma realizar videoconferências e quais os 

objectivos principais na realização dessas videoconferências? 

 
Alfredo Soeiro 
Com universidades sobretudo. E institutos e outras organizações de investigação que estão a 

trabalhar connosco. (TC:11:40) 
 

Samuel Martins 
Costuma utilizar as infra-estruturas de videoconferência da sua instituição ou também utiliza de 

outras instituições? 

 

Alfredo Soeiro 
Sim, costumo utilizar. Ou da minha faculdade ou dos serviços centrais da universidade. 

(TC:12:40) 
 

Samuel Martins 
Considera que existem Unidades Curriculares que poderiam ser leccionadas exclusivamente 

através de videoconferência? 

 
Alfredo Soeiro 
Relativamente à videoconferência no ensino embora eu não utilize para a minha leccionação 

em licenciaturas e mestrados acho que faz sentido em Formação Contínua. Já propus 

inclusivamente ao departamento de Educação Contínua da Universidade do Porto que, em 

virtude de cursos de educação à distância que já existem (inclusivamente da minha 

responsabilidade) não me importava de dar aulas às pessoas que estavam em sala e ao 

mesmo tempo estar a ser difundido através de videoconferência para outros locais no país. É 

tudo uma questão de as outras instituições quererem organizar-se.  

Agora, na minha Unidade Curricular em licenciatura ou mestrado é que já não se justifica 

porque são sobretudo estudantes que estão cá. Mas nos cursos de Formação Contínua acho 

que é a maneira ideal de expandir a influência de uma universidade, vendendo o curso em 

qualquer ponto do país ou as antigas colónias onde acho que temos um mercado muito 
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grande. Mas penso que será sobretudo na área da Formação Contínua porque duvido que 

cursos inteiros se possam dar através de videoconferência. (TC:13:17) 
Mas acho que sim, pode ser aplicado à Formação Contínua. Pode ser inclusivamente realizada 

exclusivamente por videoconferência. Preferia essa modalidade ao e-learning habitual, no que 

diz respeito à exclusividade da realização de uma Unidade Curricular por videoconferência. 

Porque entre outras coisas é muito mais espontâneo, existe interactividade e ensina como nas 

aulas normais. (TC:15:10) 
 

Samuel Martins 
Qual é o número máximo de pessoas que considera que devem estar numa sala a participar 

numa aula realizada por videoconferência? 

 
Alfredo Soeiro 
Penso que poderia ser o mesmo número de pessoas de uma sala normal. No meu caso, tenho 

cerca de 60 estudantes e não vejo problema em estarem numa videoconferência. Do ponto de 

vista da minha gestão e interacção com eles não seriam muito complicados porque fazem 

poucas perguntas não existe muita interactividade. (TC:14:33) 
 

Samuel Martins 
Qual a melhor forma de gerir o uso das videoconferências durante a leccionação de uma 

Unidade Curricular? 

 
Alfredo Soeiro 
Poderia ser aplicada uma distribuição muito semelhante ao que se faz aqui nos cursos online 

de Educação Contínua, em que se faz uma primeira aula presencial para todos se conhecerem 

e depois a última presencial para avaliação. Mas também poderia ser realizada na sua 

totalidade por videoconferência. Até porque há pessoas que custa deslocar-se. (TC:16:08) 
 

Samuel Martins 
Considera que a realização de uma videoconferência com o objectivo de leccionar uma aula 

deve ser feita com os estudantes “dispersos”, ou seja, com acessos individualizados a partir 

dos respectivos computadores pessoais (cada um no local que lhe for mais oportuno, 

eventualmente, na sua residência) ou em grupo (tipicamente com os estudantes reunidos, 

numa sala de videoconferência ou numa sala de aula com capacidade de emissão de 

videoconferência)? 

Alfredo Soeiro 
Existe algo que é muito importante nas universidades que é o convívio entre os estudantes e, 

portanto, favoreço sempre a interacção entre os estudantes. Muitas das vezes depois de uma 

aula eles falam nos corredores, cafés, bares, etc. e isso só se consegue se eles tiverem juntos 

para poderem conversar. Portanto, se for possível, é sempre preferível que eles trabalhem em 
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grupos porque é claramente benéfico para os estudantes essa interacção entre eles. Não só 

social mas também escolar e académica. Mas não é chocante se estiverem isolados. 

(TC:16:57) 
 

Samuel Martins 
Considera que a videoconferência é um meio que possa ser mais potencializado para as 

instituições se internacionalizarem? 

 
Alfredo Soeiro 
Toda aquela área que a universidade tenha algo para dizer lá fora é passível de ser explorada 

pela videoconferência. No caso da Universidade do Porto, desde a Medicina, Engenharia, 

Arquitectura, Ciências, etc. que são áreas de reputação internacional desta Universidade. Isto 

no que diz respeito aos conteúdos. 

No que diz respeito aos formatos, penso que a Formação Contínua é a forma mais passível de 

ser explorada pela videoconferência. É mais difícil para as licenciaturas e mestrados. O que é 

que diferencia uma licenciatura nossa de uma outra universidade que fica ao lado dessa 

pessoa? Provavelmente não é muito. Mas em termos de Educação Contínua, que são acções 

específicas, concentradas e especializadas eventualmente temos muita coisa que outras 

universidades não têm. E aí podemos ser competitivos a nível internacional. Podiam ser 

vendidos lá fora, quer através de videoconferência ou previamente gravados e depois 

disponibilizados. Penso que não temos explorado isso suficientemente.” 

A utilização da videoconferência em doutoramentos e mestrados é algo que já se faz lá fora, 

sobretudo nos EUA. Têm uma indústria montada a esse nível. Por exemplo, a Universidade do 

Arizona tem cerca de 250 mil estudantes e quase não tem uma sala de aula. É tudo feito com 

base em gravações e material didáctico. A grande componente de inovação utilizando a 

videoconferência e tecnologias similares seria a sua aplicação nos cursos de Educação 

Contínua. 

Se quiséssemos expandir o raio de acção da universidade seria através destas tecnologias 

chegando a públicos onde não temos chegado. A Universidade do Porto já chegou onde 

chegou, a Universidade de Aveiro também e já não há mais público. A única maneira de 

expandir é chegar a outros que estão mais longe e só através destas novas tecnologias. 

(TC:18:03) 

8.10 Anexo XI – Entrevista a Fernando Ramos 

● Entrevistado:  

Professor Fernando Ramos 

 

● Data da Entrevista:  

20 de Abril de 2010 
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● Método:  

Esta entrevista foi realizada na Universidade de Aveiro e foi gravada em suporte áudio e está 

disponível em suporte físico no DVD que acompanha esta dissertação. Na transcrição dessa 

entrevista, que a seguir se segue, estão assinalados os períodos temporais (em minutos e 

segundos) dos momentos de resposta do entrevistado registado no ficheiro áudio disponível no 

DVD que acompanha esta dissertação. 

 

● Breve Biografia:  

O Professor Fernando Ramos é formado em Engenharia Electrónica e de Telecomunicações, 

doutorado em Engenharia Electrotécnica e com Agregação em Comunicação e Arte. Membro 

eleito da Comissão Estatutária da Universidade de Aveiro, membro do Senado e Director do 

Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, também já foi Director do 

Departamento de Electrónica e Telecomunicações da Universidade de Aveiro. 

Professor Catedrático do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, 

Director do Centro de Multimédia e de Educação a Distância da Universidade de Aveiro e 

Presidente da Comissão Executiva da UNAVE, a unidade de interface da Universidade de 

Aveiro para a formação ao longo da vida.  

O Professor Fernando Ramos é investigador na área de aplicação de novos media em 

aprendizagem e em educação a distância e desempenha também actividades de consultor 

internacional na área das Tecnologias de Informação e Comunicação na educação e está, 

actualmente, envolvido em diversos projectos nos PALOP. 

 

● Entrevista:  

Samuel Martins 
Utiliza frequentemente as tecnologias de videoconferência nas suas actividades pedagógicas e 

de investigação? E qual a dinâmica de uso da videoconferência nessas actividades? 

 
Fernando Ramos 
Utilizo com alguma frequência. Utilizo a videoconferência num pouco de tudo. Em actividades 

pedagógicas e mesmo em reuniões. Provavelmente tenho utilizado mais a videoconferência 

em reuniões. Em particular com colegas de outras universidades, especialmente do Porto. Nós 

temos uma unidade de investigação que é conjunta entre a Universidade de Aveiro e a 

Universidade do Porto, eu sou o coordenador dessa unidade e regularmente tenho reuniões 

com os meus colegas do Porto. Normalmente são por videoconferência. Utilizando o sistema 

de videoconferência da FCCN. Para além disso, sou utilizador irregular do Skype. 

Fundamentalmente utilizo-o para interacção com os meus parceiros de um projecto que tenho 

em Moçambique e, portanto, boa parte das interacções que mantenho com eles é através de 

Skype. 
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Dar aulas no sentido convencional do termo nunca aconteceu. O ano passado fizemos uma 

utilização intensiva da videoconferência para realizar exames de qualificação de tese do 

programa doutoral do ICPD (Programa Doutoral em Informação e Comunicação em 

Plataformas Digitais). Os estudantes no final do primeiro ano têm de fazer um exame da 

unidade curricular do projecto de tese, de preparação do projecto de tese e isso envolve um júri 

onde tem obrigatoriamente de estar um docente de outra instituição universitária. E em boa 

parte desses exames o docente da outra universidade participava através de videoconferência 

a partir da universidade em que trabalha. E nós utilizávamos aqui o equipamento da UA. 

Portanto, eu não faço uma utilização intensiva mas dependendo um pouco das épocas do ano, 

eu diria que, em média, uma ou duas vezes por semana, utilizo. Em determinadas alturas do 

ano de forma mais frequente e noutras alturas do ano menos frequente. (TC:02:04) 
 

Samuel Martins 
O que acha mais importante visualizar durante a realização de uma aula por videoconferência 

(ex: a imagem do professor, o ecrã de dados partilhado, a imagem dos vários colegas que 

assistem à aula, etc.)? 

 
Fernando Ramos 
Eu acho que é muito difícil responder a isso de uma maneira absoluta. Porque em cada 

momento a importância depende do contexto que estiver a acontecer. 

Por exemplo, nos exames que referi, de preparação de projecto de tese, esses exames tinham 

várias partes, começando com uma apresentação do projecto de tese em que a pessoa 

normalmente utiliza um Powerpoint, aí é muito importante que se veja o Powerpoint. Nesse 

momento, ver a cara do candidato não é tão importante. Áudio e o Powerpoint são nesta altura 

muito importantes. Depois vem o momento de discussão e o Powerpoint não interessa para 

nada e o que interessa é ver a cara do candidato ou a ver a cara do Professor. Eu acho que é 

muito difícil responder a isso de maneira absoluta, pois depende do contexto. Cada contexto 

tem a sua importância relativa. (TC:06:10) 
O aspecto técnico mais importante é o áudio. Se estiver numa videoconferência e houver um 

problema qualquer na componente de vídeo, como por exemplo, o congelamento da imagem e 

ficarmos sem uma imagem dinâmica, a conversa pode perfeitamente continuar. Por isso o 

áudio é uma componente fundamental nisso mesmo. Se de um momento para o outro ficarmos 

sem a componente de vídeo de todo, é aborrecido, perde ali uma riqueza mas a conversa pode 

continuar. Você pode ter um vídeo excelente mas sem o áudio não consegue interagir sequer. 

(TC:07:20) 
 
 

Samuel Martins 
Que tipos de tecnologias de videoconferência fazem mais sentido utilizar no âmbito do 

processo pedagógico ou das actividades de investigação? 
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Fernando Ramos 
Ninguém faz investigação exclusivamente, por exemplo, através de Skype. A menos que seja 

investigação sobre a utilização de tecnologias de videoconferência num determinado contexto, 

ninguém faz investigação utilizando videoconferência. A videoconferência usa-se no contexto 

de actividades de investigação, por exemplo, para colocar pessoas envolvidas num projecto de 

investigação a conversar, a discutir, a partilhar resultados. Aquilo que eu acho que é 

determinante aí não é tanto a questão do contexto de utilização no sentido se é para aulas ou 

se é para investigação. Se calhar aquilo que determina a melhor solução (se uma solução do 

tipo Skype ou uma sala) tem mais a ver com, por exemplo, o número de pessoas envolvidas, 

com o número de pontos de acesso envolvidos (isto é, se é uma videoconferência um-para-um 

ou se é um cenário com mais pontos envolvidos). Se tivermos um cenário multiponto o Skype 

não consegue responder convenientemente a isso. Se precisarmos de um cenário que tenha 

muita gente envolvida convém estar numa sala de videoconferência. Até porque essas salas 

deverão ter multicâmara e, portanto, permite jogar um pouco com os vários planos de imagem. 

Sinceramente, acho que tem mais a ver com isso do que propriamente se é para dar aulas ou 

se é para investigação. Eu acho que a questão que é mais crítica é saber quantas pessoas tão 

envolvidas, se é ou não multiponto. São coisas desse género que eu acho que importam. 

(TC:09:28) 
 

Samuel Martins 
Quando utiliza as tecnologias de videoconferência necessita de complementar essa utilização 

com mais ferramentas de auxílio para gerar melhor eficácia na sua actividade (ex: envio de 

materiais prévios, envio posterior de actas, etc.)? 

 
Fernando Ramos 
Sim, acontece normalmente. E é muito importante isso. Tanto quando utilizo o Skype ou 

quando estou numa sala de videoconferência, geralmente, existe sempre o envio de e-mails. 

Ter essa possibilidade é muito importante. (TC:12:25) 
 
Samuel Martins 
Costuma utilizar as infra-estruturas de videoconferência da sua instituição ou também utiliza de 

outras instituições? 

 
Fernando Ramos 
Fico na UA. Tenho aqui tudo o que preciso. (TC:13:13) 

 
 
 
 



Mestrado em Comunicação Multimédia – DeCA - UA   124 

 

Samuel Martins 
Considera que existem Unidades Curriculares que poderiam ser leccionadas exclusivamente 

através de videoconferência? 

 
Fernando Ramos 
Claro. Porque não? Se a certa altura as condições objectivas para ter uma unidade curricular a 

funcionar nas melhores condições passar por isso, porque não? Num exemplo concreto, 

imagine que a certa altura uma unidade curricular em que se criam condições para que haja 

uma participação importante de uma pessoa que está algures no mundo. E que do ponto de 

vista pedagógico esse modelo é um modelo aceitável para essa unidade curricular. Eu não vejo 

qualquer problema, bem pelo contrário, que a participação seja, no essencial, feita através de 

videoconferência. (TC:17:05) 
 

Samuel Martins 
Qual é o número máximo de pessoas que considera que devem estar numa sala a participar 

numa aula realizada por videoconferência? 

 
Fernando Ramos 
O ano passado convidaram-me para eu participar numa conferência através de 

videoconferência que eu fiz aqui a partir do meu gabinete e do lado de lá estavam cerca de 800 

pessoas a assistir. Funcionou porque a ideia era ser uma conferência onde não se esperava 

que houvesse uma participação das pessoas do lado de lá. 

Eu acho que não se pode responder a essa questão de uma maneira absoluta. Depende muito 

do contexto e depende muito do grau de interacção que se pretende que haja. Desse ponto de 

vista, eu acho que essa situação é muito semelhante à de uma sessão face-a-face presencial. 

Se nós quisermos ter um nível de interacção muito grande com o Professor ou com os 

estudantes, se o tipo de actividade que quer ter envolve um nível de interacção grande nós não 

podemos ter uma aula com 300 estudantes. E, portanto, acho que tem mais a ver com isso do 

que a questão de ser videoconferência ou não. Se nós não quisermos interactividade, este 

exemplo das 800 pessoas é um bom exemplo. Por acaso até houve 2 ou 3 perguntas no final 

mas mais nada de especial. E portanto, era possível fazer aquilo daquela maneira tendo 800 

pessoas lá ao lado. (TC:14:00) 
Numa aula normal, depende da unidade curricular. Mas se calhar estamos a falar de um 

número de pessoas reduzido e não de 800 pessoas. Eu aqui volto a insistir, acho que é 

absolutamente comparável à situação face-a-face. Se for uma actividade em que eu queira ter 

um nível de interacção e envolvimento dos meus estudantes elevado, quer seja face-a-face 

quer seja à distância, não vou querer ter mais de 20 a 25 estudantes. Mas não tem nada a ver 

com o facto de ser videoconferência ou não. Tem mais a ver com o tipo de actividades que eu 

quero desenvolver. Se eu não quiser essa interactividade, se calhar o número pode crescer. 

(TC:15:56) 
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Samuel Martins 
Qual a melhor forma de gerir o uso das videoconferências durante a leccionação de uma 

Unidade Curricular? 

 
Fernando Ramos 
Mais uma vez é muito difícil responder a essa pergunta de um modo absoluto. Eu acho que 

essa pergunta não tem uma resposta universal. Depende de cada caso concreto e das 

circunstâncias de cada caso concreto. Eu sou um grande adepto de soluções mistas. Tenho 

trabalhado há muitos anos aqui na universidade exactamente para promover a adopção de 

soluções mistas mas essas soluções mistas não têm uma receita, não se fazem sempre da 

mesma forma. É preciso ver caso a caso qual é a melhor solução e portanto não lhe consigo 

dar uma resposta isso de forma absoluta. 

A melhor solução num determinado caso pode ser completamente presencial. A solução noutro 

caso pode ser completamente à distância. Entre os dois limites tudo é admissível para 

encontrar a solução que naquele caso concreto faz sentido face aos recursos disponíveis, se é 

compatível com os objectivos de aprendizagem que se pretendem atingir, etc. (TC:18:38) 
 

Samuel Martins 
Considera que a realização de uma videoconferência com o objectivo de leccionar uma aula 

deve ser feita com os estudantes “dispersos”, ou seja, com acessos individualizados a partir 

dos respectivos computadores pessoais (cada um no local que lhe for mais oportuno, 

eventualmente, na sua residência) ou em grupo (tipicamente com os estudantes reunidos, 

numa sala de videoconferência ou numa sala de aula com capacidade de emissão de 

videoconferência)? 

 
Fernando Ramos 
Eu acho que não se pode colocar o problema dessa maneira porque assim não tem resposta 

possível. Depende do contexto. 

Provavelmente preferia dizer aos meus estudantes para se juntarem todos numa sala de 

videoconferência, não por questões de natureza pedagógica, mas por questões relacionadas 

com facilidade de acesso, diminuir a probabilidade de existir problemas técnicos que não 

permitissem a participação de alguns estudantes, reduções de riscos associada à utilização 

das tecnologias. Mas se me dissessem que determinado estudante precisaria de realizar uma 

viagem de 300km para assistir à aula, então tentava-se que participasse através de Skype ou 

assim. 

É bastante difícil responder. Por outro lado, também depende do tipo de actividades que se 

pretendem realizar. Se for uma actividade de carácter expositivo, se calhar a lógica é uma se 
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for uma actividade que envolvesse alguma espécie de trabalho colaborativo dos estdantes já 

seria outra lógica. É muito dependente disto. 

Eu compreendo que do ponto de vista do seu estudo, você sinta necessidade de objectivar 

uma série de coisas mas eu acho que isso é um domínio muito complicado desse ponto de 

vista. É tão dependente do contexto que é muito difícil encontrar respostas directas e 

universais para coisas tão simples como essas que está a perguntar. São coisas muito 

complexas. (TC:20:50) 
 

Samuel Martins 
Considera que a videoconferência é um meio que possa ser mais potencializado para as 

instituições se internacionalizarem? 

 
Fernando Ramos 
As instituições devem aproveitar a videoconferência como um instrumento de suporte a uma 

estratégia de desenvolvimento do ensino à distância. O desenvolvimento do ensino à distância, 

do meu ponto de vista, é uma linha de desenvolvimento estratégico das instituições de Ensino 

Superior que é absolutamente fundamental a ser feita. E isso tem de tirar partido das 

tecnologias disponíveis, uma das quais com muita importância que é a videoconferência. É um 

instrumento absolutamente fundamental para implementar programas de ensino à distância. 

(TC:23:33) 
A boa solução é uma solução híbrida. Sempre. Porque é aquela que é mais flexível e que se 

adapta melhor à variedade de necessidades que os vários utilizadores têm. Mais adaptada à 

própria estratégia da instituição que também pode ser variável no tempo. Quanto mais plástica 

forem as soluções adoptadas melhor é, tanto do ponto de vista dos utilizadores como dos 

provedores. 

Hoje a lógica das tecnologias de suporte a programas de ensino à distância já evoluiu muito 

com o advento das ferramentas Web 2.0. E portanto, aquilo que à 5 anos era necessário fazer 

tinha obrigatoriamente de existir uma plataforma (LMS ou algo do género) hoje já é possível 

fazer isso e há cada vez mais instituições e pessoas a montar programas de ensino à distância 

onde nem sequer precisam de uma plataforma de ensino à distância convencional. Eu não 

estou a advogar a morte das plataformas de ensino à distância, mas estou a dizer que esse 

ambiente já foi enriquecido e evoluiu muito e neste momento é possível montar programas de 

ensino à distância sem obrigatoriamente recorrer a uma plataforma como o Moodle ou 

Blackboard ou algo do género. 

Tanto numa perspectiva de complemento como numa perspectiva de solução única, a questão 

da videoconferência faz todo o sentido em programas de ensino à distância. Mas dependendo 

do tipo de programas, do público-alvo, da área de trabalho em que se está a trabalhar (a área 

de ensino, a área científica do curso, etc). Portanto, dependendo de muitas coisas o 

desenvolvimento da videoconferência depende disto tudo. 
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Agora é perfeitamente possível montar programas, por exemplo, a um nível mais avançado 

completamente baseados em videoconferência. Este “completamente” é sempre relativo. 

Porque depois se calhar vamos querer partilhar recursos ou partilhar materiais de 

aprendizagem, por isso, acaba sempre por complementar isso com outras coisas. Mas 

fortemente baseados em videoconferência, é claro que sim. (TC:25:03) 

8.11 Anexo XII – Entrevista a João Xavier 

● Entrevistado:  

Professor João Xavier 

 

● Data da Entrevista:  

19 de Abril de 2010 

 

● Método:  

Esta entrevista foi realizada através da tecnologia de videoconferência Skype e foi gravada em 

suporte áudio e vídeo e está disponível em suporte físico no DVD que acompanha esta 

dissertação. Na transcrição dessa entrevista, que a seguir se segue, estão assinalados os 

períodos temporais (em minutos e segundos) dos momentos de resposta do entrevistado 

registado no ficheiro áudio e vídeo disponível no DVD que acompanha esta dissertação. 

 

● Breve Biografia: 

O Professor João Xavier é licenciado e doutorado em Engenharia Electrotécnica e de 

Computadores pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa. Actualmente 

está a leccionar e investigar na Carnegie Mellon University (CMU) no âmbito do programa CMU 

- Portugal.  

A sua larga experiência na realização de aulas por videoconferência entre várias 

Universidades, sobretudo com as instituições parceiras do programa CMU - Portugal 

desempenhou um aspecto crucial na sua selecção para a realização desta entrevista. 

A parceria existente ao abrigo do programa CMU - Portugal junta várias universidades 

portuguesas e uma universidade norte-americana (CMU) na realização de cursos únicos e 

aprovados na sua globalidade. Existem algumas unidades curriculares deste programa que são 

ministradas através de videoconferência porque são oferecidas a todos os estudantes deste 

programa. Um dos casos mais recentes dos ciclos de videoconferências (nomeadamente no 

ano lectivo de 2008/2009) ocorreu com cerca de seis estudantes e o Professor João Xavier 

presentes numa sala de videoconferência em Lisboa (Instituto Superior Técnico), um estudante 

numa sala de videoconferência no Porto (Universidade do Porto) e mais cinco estudantes em 

Pittsburg, EUA (CMU).  

 

● Entrevista:  
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João Xavier 
A minha experiência em aulas de videoconferência resume-se a 2 anos. 2008/2009 e 

2009/2010. Em 2008/2009 estive a ensinar a disciplina de “Optimização Não-linear” que integra 

o programa de doutoramento do IST e também é oferecida no âmbito do programa dual com a 

CMU. Neste ano lectivo ensinei essa disciplina a partir de Lisboa onde havia uma ligação para 

o Porto e para Pittsburg (EUA). Havia um estudante no Porto e cerca de 5 estudantes em 

Pittsburg.  

Este ano estou a ensinar a mesma disciplina só que agora a partir de Pittsburg através de 

videoconferência muito semelhante ao do ano passado. A única diferença é mesmo a posição 

geográfica. Tenho alguns estudantes em Pittsburg e outros em Lisboa. Tenho cerca de 5 

estudantes em Pittsburg mas nem todos estão a fazer a disciplina para crédito. Ou seja, alguns 

deles estão simplesmente a assistir às aulas. Em Lisboa tenho cerca de 12 a 16 estudantes. 

Também alguns deles estão simplesmente a assistir. São videoconferências ponto-a-ponto 

entre a CMU e o IST. Tenho mais um estudante que está a assistir às aulas a partir de 

Espanha, mas não assiste por videoconferência em directo. As aulas são gravadas e 

depositadas num website e ele tem acesso posterior às aulas mas não é uma ligação directa. 

(TC:02:32)  
 

Samuel Martins 
Utiliza frequentemente as tecnologias de videoconferência nas suas actividades pedagógicas e 

de investigação? E qual a dinâmica de uso da videoconferência nessas actividades? 

 
João Xavier 
Em termos de início só tenho dois anos de experiência com aulas dadas por videoconferência. 

Em termos de investigação estou neste momento a co-orientar 5 estudantes no programa de 

doutoramento dual entre o IST e a CMU e isto implica na maior parte dos casos reuniões 

semanais com os orientadores que estão tipicamente em Pittsburg e Lisboa. 

Portanto, em regime normal eu estabeleço com eles ligações em que utilizo muito o Skype, 

embora nem sempre com vídeo.  

Está previsto a mudança para sessões de videoconferência através de sistemas dedicados do 

IST que já estão disponíveis. Mas até agora ainda não se utilizou videoconferência 

propriamente dita para estes casos uma vez que é o Skype sem vídeo que tem sido utilizado. 

(TC:05:39) 
Existe uma diferença entre a sala de videoconferência da CMU e do IST mas não é uma 

diferença dramática. Em termos das condições da sala é preciso ter em conta que a CMU tem 

muitas disciplinas e cursos que são transmitidos para campus fora de Pittsburg e, portanto, 

eles investiram numa sala desenhada para esse propósito. No IST, a sala que eu estava a 

utilizar o ano passado e embora estivesse vocacionada para videoconferência talvez não tenha 

os meios idênticos às da CMU onde o investimento, parece-me, foi mais forte. Eu diria que 
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qualitativamente a sala que estou a utilizar na CMU é ligeiramente superior àquela que eu 

usava no IST. Mas não são diferenças dramáticas. (TC:07:14) 
 

Samuel Martins 
O que acha mais importante visualizar durante a realização de uma aula por videoconferência 

(ex: a imagem do professor, o ecrã de dados partilhado, a imagem dos vários colegas que 

assistem à aula, etc.)? 

 
João Xavier 
Eu acho que é mais importante visualizar o material didáctico do que as pessoas. Acho que os 

slides são o mais importante. A seguir vem talvez a imagem do professor porque a própria 

linguagem corporal, a própria ênfase na visualização directa da imagem do professor pode 

ajudar os estudantes a reterem com mais alguma ênfase um ou outro aspecto. Colocava em 

último a imagem dos colegas porque tipicamente os colegas estão em silêncio a observar a 

aula e não julgo que tenha informação muito relevante. Mas se as 3 opções estiverem 

disponíveis melhor. (TC:09:27) 
 

Samuel Martins 
Que tipos de tecnologias de videoconferência fazem mais sentido utilizar no âmbito do 

processo pedagógico ou das actividades de investigação? 

 
João Xavier 
Em termos de ensino, eu diria que o hardware e software tem de disponibilizar algumas 

características como, por exemplo, a visualização de slides nos quais se pode interagir. Por 

exemplo, na CMU existe um equipamento instalado na sala com um ecrã interactivo onde são 

projectados os slides e esse ecrã. É um conjunto integrado que têm uns marcadores que ao 

entrarem em contacto com o próprio visor permite escrever e portanto eu escrevo directamente 

sobre o material que estou a apresentar e essa característica é muito interessante. 

Tipicamente, numa sala que não é de videoconferência e é usual de aulas existem os slides 

projectados num certo visor e depois existe ao lado um quadro onde se pode escrever algumas 

notas. Mas anotar directamente sobre os slides é algo que tipicamente não está disponível 

numa sala e existe numa sala de videoconferência. É muito útil porque depois os slides 

anotados podem ser gravados e distribuídos pelos estudantes. Pelo feedback que tenho 

recebido valorizam muito este aspecto. Isto em termos de ensino. 

Em termos de investigação, para estabelecer conversas entre co-orientadores acho muito 

interessante aquele tipo de equipamento onde existe uma caneta digital que ao escrever numa 

simples folha em papel, esse conteúdo é colocado no ecrã e, por exemplo, partilhando o ecrã 

através de Skype consegue-se ter acesso no local remoto a tudo o que se escreve e, portanto, 

essa ferramenta é mais interessante porque ao contrário das aulas, as reuniões de 

investigação são mais espontâneas e não têm uma agenda preparada. Portanto é uma 
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situação onde “se rabisca” muito, onde se comete erros e se necessita de apagar e voltar a 

escrever e esse tipo de ferramenta torna-se mais útil. (TC:10:52) 
 

Samuel Martins 
Quando utiliza as tecnologias de videoconferência necessita de complementar essa utilização 

com mais ferramentas de auxílio para gerar melhor eficácia na sua actividade (ex: envio de 

materiais prévios, envio posterior de actas, etc.)? 

 
João Xavier 
Basicamente antes das videoconferências existe tipicamente um conjunto de slides que é 

previamente disponibilizado na página associada à disciplina. Os estudantes têm acesso prévio 

aos slides. Depois da videoconferência, pontualmente, e muito raramente posso enviar um e-

mail a todos os estudantes clarificando algo que eu acho que possa não ter ficado tão bem 

esclarecido no final ou não houve tempo de responder. Outra forma complementar é a opção 

de disponibilizar numa página as gravações vídeo das próprias aulas e isso permite aos 

estudantes o acesso posterior às aulas e podem revisitar este ou aquele assunto que tenha 

ficado mais obscuro. (TC:14:59) 
 

Samuel Martins 
Com que tipo de instituições ou pessoas costuma realizar videoconferências e quais os 

objectivos principais na realização dessas videoconferências? 

 

João Xavier 
Só mesmo entre grupos de investigação e universidades e têm-se restringido a isso. 

(TC:16:41) 
 

Samuel Martins 
Considera que existem Unidades Curriculares que poderiam ser leccionadas exclusivamente 

através de videoconferência? 

 
João Xavier 
O retorno que tenho recebido dos estudantes depois destes 2 anos é invariavelmente o 

mesmo. Eles preferem ter aulas com o professor presente na sala. Nestes dois anos parte das 

aulas são dadas. 

O ano passado a maioria das aulas foram dadas a partir de Lisboa, contudo desloquei-me a 

Pittsburg e dei umas aulas aqui em Pittsburg. E este ano fiz o mesmo. O processo simétrico, ou 

seja, embora a maior parte das aulas sejam dadas a partir de Pittsburg tive uma semana em 

Lisboa onde dei algumas aulas. E portanto, pude recolher opiniões dos estudantes e os 

estudantes preferem que o professor esteja na mesma sala.  
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As razões porque preferem podem ser várias. Eu desconfio que é pelo contacto humano 

directo pois existe uma maior empatia, os estudantes normalmente reportam e quando se trata 

de uma videoconferência os estudantes sentem uma certa distância. Outro factor pode ser o 

factor tecnológico, pois muitas vezes reportam alguns problemas no seguimento da aula pois 

podem existir atrasos entre o som e a imagem e nessa sincronização e isso atrapalha o 

processo de acompanhamento da aula. (TC:17:36) 
 

Samuel Martins 
Qual é o número máximo de pessoas que considera que devem estar numa sala a participar 

numa aula realizada por videoconferência? 

 
João Xavier 
Eu acho que esse número está muito dependente das condições da sala, sobretudo das 

condições técnicas da sala, do tipo de disciplina que se quer leccionar. Por exemplo, no caso 

de salas bem equipadas como é o caso aqui na CMU existe um microfone individual para cada 

estudante e a possibilidade, assim que o microfone é ligado, activa-se uma câmara de vídeo 

que foca o estudante e que permite um grau de interacção mais elevado. Para esse tipo de 

salas e no âmbito de doutoramentos eu diria que 10 a 15 estudantes estaria perfeitamente 

razoável. Mas se considerarmos outra sala que não tivesse estas facilidades penso que aí o 

número tem de ser mais reduzido. Caso contrário o estudante inibia-se de fazer uma pergunta 

porque provavelmente teria de se deslocar a um sítio da sala diferente de onde está sentado e 

não iria fazer isso muitas vezes. Iria, portanto, diminuir o grau de interactividade. Eu diria que 

depende muito das condições técnicas da sala. Os valores típicos são 15 estudantes. 

(TC:24:11) 
 

Samuel Martins 
Qual a melhor forma de gerir o uso das videoconferências durante a leccionação de uma 

Unidade Curricular? 

 
João Xavier 
Estas aulas por videoconferência que eu realizei nestes 2 anos foi uma necessidade e não foi 

uma opção. A turma está seccionada em 2 sítios distintos com situações geográficas distintas. 

A videoconferência foi a única opção. 

Uma vez que os estudantes parecem preferir a presença dos professores na sala eu iria tentar 

repartir 50% presencial e 50% por videoconferência. Eu desconfio que na maior parte dos 

casos isso não será muito prático porque existe uma “sede” oficial do professor e, portanto, 

presumo que na prática a distribuição será mais algo do género 80%-20% ou 90%-10%. Outra 

vantagem de fraccionar, por exemplo em 50%-50%, é que geralmente estas aulas servem para 

dúvidas. Não são aulas puras de transmissão de informação. São aulas tipicamente realizadas 

em gabinete com o professor e eu mantenho um horário presencial para dúvidas tanto para os 
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estudantes que estão cá mas também, através de Skype, para os estudantes que estão em 

Lisboa. De modo a equilibrar o acesso ao professor poderia ser mais equilibrado uma opção 

50%-50% na medida em que se estabelecia uma maior justiça entre todos os estudantes. Isto 

seria o ideal. Eu acho que no meu caso, se existir uma terceira edição desta disciplina eu vou 

tentar talvez implementar 80%-20% para aumentar um pouco a componente presencial. 

(TC:20:20) 
 

Samuel Martins 
Considera que a realização de uma videoconferência com o objectivo de leccionar uma aula 

deve ser feita com os estudantes “dispersos”, ou seja, com acessos individualizados a partir 

dos respectivos computadores pessoais (cada um no local que lhe for mais oportuno, 

eventualmente, na sua residência) ou em grupo (tipicamente com os estudantes reunidos, 

numa sala de videoconferência ou numa sala de aula com capacidade de emissão de 

videoconferência)? 

 
João Xavier 
Acho que concentrado numa sala é a melhor opção. Vejo uma vantagem: por vezes noto que 

(através do acesso à imagem dos estudantes em Lisboa, que tenho, por vezes) eles discutem 

entre eles em tempo real algo que não ficou bem esclarecido. Por exemplo, um estudante de 

Lisboa faz uma pergunta, eu respondo a partir daqui de Pittsburg e retomo a aula. Porventura 

em alguns casos a explicação não foi tão complexa como deveria ter sido e o estudante tem 

algumas dúvidas residuais mas numa pequena conversa com os seus colegas adjacentes 

consegue dissipar essa dúvida através de uma certa interacção entre eles. Eu acho que isso é 

proveitoso. Claramente acho que isso não tem muita margem para dúvidas e concentrados 

numa sala seria sempre uma melhor opção. (TC:26:30) 
 

Samuel Martins 
Considera que a videoconferência é um meio que possa ser mais potencializado para as 

instituições se internacionalizarem? 

 
João Xavier 
Eu acho que é uma ferramenta muito útil para a internacionalização. No meu caso, tem sido 

usada para estabelecer ligações no âmbito do programa dual entre o IST e a CMU. Seria 

quase impossível se não houvesse esta ferramenta para implementar este curso em 

simultâneo para dois campus. Eu acho que é uma ferramenta que é útil neste tipo de situações 

mas também julgo que tem de haver uma mudança. Eu, pelo menos, tive de me adaptar a este 

tipo de tecnologia que é um pouco distinto das outras tecnologias que usamos nas aulas que 

não são por videoconferência em que todos os estudantes estão fisicamente presentes na 

aula. Claro que o nível de interactividade é melhor do que nas videoconferências. Não tive 

nenhum treino específico para dar aulas por videoconferência e fui aprendendo ao longo do 
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projecto mas tive que me adaptar. Eu diria que aquilo que se perde não é crítico embora eu 

como professor prefira dar aulas presencialmente. E acho que os estudantes também preferem 

essa modalidade. Não é crítico o que se perde mas existe uma certa adaptação necessária. 

(TC:28:38) 

8.12 Anexo XIII – Entrevista a Miguel Correia 

● Entrevistado:  

Professor Miguel Correia 

 

● Data da Entrevista:  

20 de Abril de 2010 

 

● Método:  

Esta entrevista foi realizada através da tecnologia de videoconferência Skype no e foi gravada 

em suporte áudio e vídeo e está disponível em suporte físico no DVD que acompanha esta 

dissertação. Na transcrição dessa entrevista, que a seguir se segue, estão assinalados os 

períodos temporais (em minutos e segundos) dos momentos de resposta do entrevistado 

registado no ficheiro áudio e vídeo disponível no DVD que acompanha esta dissertação. 

 

● Breve Biografia:  

O Professor Miguel Correia é Professor Assistente do Departamento de Informática da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e Assistente-Adjunto do Carnegie Mellon 

Information Networking Institute. É membro da unidade de investigação LASIGE e da equipa de 

investigação Navigators. Esteve envolvido em vários projectos nacionais e internacionais 

relacionados com a tolerância da intrusão e segurança informática. Actualmente é o 

coordenador e professor do mestrado conjunto em Segurança Informática entre a Carnegie 

Mellon University (CMU) e a Universidade de Lisboa. 

A sua larga experiência na realização de aulas por videoconferência entre várias 

Universidades, sobretudo com as instituições parceiras do programa CMU - Portugal 

desempenhou um aspecto crucial na sua selecção para a realização desta entrevista. 

 

● Entrevista:  

Miguel Correia 
A nossa universidade e o nosso departamento em concreto participaram no programa Carnegie 

Mellon (CMU) – Portugal que é um programa financiado pelo governo português. E temos 3 

coisas: um doutoramento, um mestrado e alguns projectos de investigação (que ainda não 

estão a funcionar, mas já temos alguns contactos de investigação com a CMU). 

Portanto, o caso relevante aqui é o mestrado que é dado conjuntamente pelas 2 universidades. 

Por professores da Universidade de Lisboa e por professores da CMU. Os estudantes estão 
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sempre cá, salvo alguns casos no semestre de Verão que vão à CMU para realizar aí a sua 

tese. Todas as aulas são recebidas fisicamente pelos estudantes em Lisboa. Quando os 

professores são de cá são dadas as aulas normalmente. Quando são professores da CMU dão 

aulas através de videoconferência. No total são cerca de 4 disciplinas dadas a partir da CMU 

através de videoconferência por um professor de lá.  

Trata-se de um sistema de videoconferência relativamente sofisticado. Existem ecrãs bastante 

grandes e o sistema é mais ou menos sofisticado. Não é Skype nem nada que se pareça. E 

tem uma série de funcionalidades que permitem que o estudante e o professor sintam que 

estão mais próximos do que na realidade estão. Nomeadamente cada 2 ou 3 estudantes tem à 

sua frente um microfone, e caso queiram tirar uma dúvida carregam num botão e a câmara faz 

um zoom à cara do estudante aparecendo logo em grande do outro lado e o professor vê-o e 

ouve-o como se fosse um estudante local.  

O professor na CMU normalmente não está a ouvir o que se passa na sala de Lisboa mas 

nesta situação começa a ouvir o que o estudante diz como se fosse um estudante local que 

coloca a mão no ar. 

Por outro lado, um aspecto um pouco complicado (mas que também faz com que funcione 

bem) é que os estudantes de cá não ficam abandonados na medida em que existe sempre um 

professor do lado de cá mesmo quando é o professor da CMU a dar determinada cadeira. Este 

professor acompanha toda a cadeira. Costuma-se chamar ao professor original o instructor e 

ao professor que está localmente o co-instructor. Este professor local é também uma pessoa 

relacionada com a área, apenas não dá propriamente a cadeira. Tira dúvidas, acompanha os 

projectos práticos, etc. Por outro lado, o professor do lado de lá também vem a Lisboa 

tipicamente uma vez por semestre para contactar com os estudantes pessoalmente, conhecê-

los, falar com eles pelo menos uma vez cara-a-cara. 

Portanto é um esquema que não é puramente videoconferência acabando por ser um pouco 

mais sofisticado do que isso mas que funciona muito bem. A experiência com uma das 

faculdades da CMU, o INI (Information Networking Institute) mostra que têm vários programas 

como este que são dados conjuntamente entre eles e outras universidades e portanto têm 

alguma experiência disto há vários anos. Outro aspecto interessante é que as aulas não são 

necessariamente dadas apenas para Lisboa. Em alguns casos estão a ser dadas para 

estudantes na CMU em Pittsburg (EUA), para a FCUL em Lisboa, para a UA em Aveiro e 

chegavam a ser dadas também para Atenas na Grécia. Também tinham para o Japão mas não 

são dadas ao mesmo tempo por causa do fuso horário. 

Em Lisboa estão cerca de 10 a 12 estudantes, nos EUA estão cerca de 50 a 60 estudantes. 

(TC:02:13) 
 

Samuel Martins 
Utiliza frequentemente as tecnologias de videoconferência nas suas actividades pedagógicas e 

de investigação? E qual a dinâmica de uso da videoconferência nessas actividades? 
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Miguel Correia 
Não costumo dar aulas por videoconferência, mas já fui várias vezes co-instructor. Portanto, 

estar do lado de cá a acompanhar as aulas por videoconferência. Dar aulas propriamente 

penso que só foi uma ou duas vezes de forma muito esporádica. 

Para investigação não costumo utilizar a sala de videoconferência mas o Skype sim. 

(TC:08:04)  
 

Samuel Martins 
O que acha mais importante visualizar durante a realização de uma aula por videoconferência 

(ex: a imagem do professor, o ecrã de dados partilhado, a imagem dos vários colegas que 

assistem à aula, etc.)? 

 
Miguel Correia 
Acho que o crucial é o Professor e os slides. Os slides ou o quadro onde ele estiver a escrever. 

Para aulas de videoconferência “a sério” acho que é importante ver os outros estudantes 

também para dar a ideia de que de facto existe uma sala de aula distribuída. De maneira a que 

os estudantes de um sítio vejam os estudantes que estão no outro local. 
No nosso caso temos as 3 coisas. A projecção é sempre feita em 2 ecrãs em que num deles 

está os slides e no outro (dividido em 4) está o professor a falar e os estudantes dos outros 

sítios. (TC:09:15) 
 

Samuel Martins 
Que tipos de tecnologias de videoconferência fazem mais sentido utilizar no âmbito do 

processo pedagógico ou das actividades de investigação? 

 
Miguel Correia 
Para aulas tem de ser algo mais sofisticado do que o Skype. Nós utilizamos uma tecnologia 

comercial que é razoavelmente cara sendo um sistema mais ou menos complexo. Também 

tem outras coisas que não são estritamente necessárias como a capacidade de gravar as aulas 

em DVD ou em disco. 

Mas, de facto, para dar aulas parece-me importante que seja algo mais sofisticado do que 

Skype. Para investigação, para contacto com outra ou mais pessoas o Skype acaba por ser 

perfeitamente adequado.  

Também existe um caso intermédio que diz respeito às discussões de teses que nós temos 

tido cá uma vez ou outra e nesse caso o sistema de videoconferência funciona bem. 

(TC:10:49) 
 

Samuel Martins 
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Quando utiliza as tecnologias de videoconferência necessita de complementar essa utilização 

com mais ferramentas de auxílio para gerar melhor eficácia na sua actividade (ex: envio de 

materiais prévios, envio posterior de actas, etc.)? 

 
Miguel Correia 
Às vezes sim. Nas aulas existe tipicamente um website da disciplina onde são colocados os 

slides, exercícios, enunciados de projectos, etc. que são necessários partilhar. Num sistema de 

videoconferência bom basta apresentar os slides através do sistema e geralmente chega. 

Quando é menos bom às vezes é necessário enviar os slides à parte para a pessoa ter acesso 

e conseguir ver com melhor qualidade. 

De certo modo é incontornável ter algo desse estilo. Quanto mais não seja para combinar 

quando é que se começa e quando é que se termina. (TC:12:04) 
 

Samuel Martins 
Com que tipo de instituições ou pessoas costuma realizar videoconferências e quais os 

objectivos principais na realização dessas videoconferências? 

 
Miguel Correia 
Costumamos realizar com a CMU e as salas de vídeo do próprio INI, noutros casos com outras 

faculdades como por exemplo o Departamento de Engenharia Electrotécnica, outra 

universidade em Atenas e a Universidade de Aveiro. Por vezes aparecem também situações 

com outras universidades como o IST. (TC:13:11) 
 

Samuel Martins 
Considera que existem Unidades Curriculares que poderiam ser leccionadas exclusivamente 

através de videoconferência? 

 
Miguel Correia 
Aquilo que nós fazemos não é exclusivamente por videoconferência na medida em que temos 

também um professor localmente e mesmo o que está remotamente vem cá, pelo menos, uma 

vez. Não é puramente através de videoconferência.  

Ser possível, é. Eu penso que se não houver este apoio adicional e este esforço de contacto 

adicional não é a mesma coisa mas possível é. (TC:14:30) 
 

Samuel Martins 
Qual é o número máximo de pessoas que considera que devem estar numa sala a participar 

numa aula realizada por videoconferência? 

 
Miguel Correia 
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Creio que a interacção com o professor é similar a uma aula normal. Se estiverem 200 

estudantes não existe interacção mas se estiverem 10 já existe muito mais interacção. Acho 

que é mais ou menos como em uma aula normal. Não tem a ver com a questão da 

videoconferência. (TC:18:14) 
 

 

Samuel Martins 
Qual a melhor forma de gerir o uso das videoconferências durante a leccionação de uma 

Unidade Curricular? 

 
Miguel Correia 
Eu acho que o contacto pessoal é muito importante e, portanto, favoreceria sempre que 

houvesse o maior número possível de aulas presenciais. Mas o exemplo de 50% presencial e 

50% por videoconferência poderia ser razoável ou então, por exemplo, um contacto ao longo 

do semestre, um no início e outro no fim. Uma aula presencial no início e outra no fim, por 

exemplo, seriam boas possibilidades. (TC:15:49) 
 

Samuel Martins 
Considera que a realização de uma videoconferência com o objectivo de leccionar uma aula 

deve ser feita com os estudantes “dispersos”, ou seja, com acessos individualizados a partir 

dos respectivos computadores pessoais (cada um no local que lhe for mais oportuno, 

eventualmente, na sua residência) ou em grupo (tipicamente com os estudantes reunidos, 

numa sala de videoconferência ou numa sala de aula com capacidade de emissão de 

videoconferência)? 

 
Miguel Correia 
Juntá-los, sem dúvida, numa sala. O facto de existir uma sala de aula e uma turma também 

tem o seu valor pedagógico na medida em que também aprendem uns com os outros. Um 

exemplo muito simples e prático é a situação de quando os estudantes chegam no início do 

curso, normalmente na primeira aula ninguém tem dúvidas, não havendo grande disposição 

para interagir com o professor. Se fosse um professor normal que estivesse presente 

interagiriam e tal não acontece porque o professor está remotamente. Demora algum tempo e 

exige algum esforço por parte do co-instructor, ou seja do professor que está do lado de cá. 

Obrigá-los um pouco a colocar dúvidas e a forçá-los a interagir. Depois começam a interagir e 

é perfeitamente normal. Mas exige esse esforço inicial. E esse esforço inicial seria impossível 

se os estudantes não estivessem todos juntos numa sala. (TC:16:52) 
 

Samuel Martins 
Considera que a videoconferência é um meio que possa ser mais potencializado para as 

instituições se internacionalizarem? 
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Miguel Correia 
A CMU internacionaliza-se através da videoconferência. Mas acho que isso é uma 

consequência e não uma causa. Não se internacionaliza em consequência de utilizar a 

videoconferência mas internacionaliza-se fruto da qualidade e da imagem que tem. E para as 

universidades portuguesas é a mesma coisa. Se querem internacionalizar-se e impor-se têm 

de ser boas. Têm de ser reconhecidas, ter professores reconhecidos, ter projectos 

reconhecidos e depois então podem conseguir atrair pessoas e a forma de chegar a essas 

pessoas pode ser através de aulas por videoconferência. Seria um efeito e nunca uma causa. 

Um meio depois de feito um outro trabalho prévio e não antes. (TC:19:06) 
 

8.13 Anexo XIV – Entrevista a Susana Brandão 

● Entrevistado:  

Estudante de Doutoramento Susana Brandão 

 

● Data da Entrevista:  

20 de Abril de 2010 

 

● Método:  

Esta entrevista foi realizada através da tecnologia de videoconferência Skype no e foi gravada 

em suporte áudio e vídeo e está disponível em suporte físico no DVD que acompanha esta 

dissertação. Na transcrição dessa entrevista, que a seguir se segue, estão assinalados os 

períodos temporais (em minutos e segundos) dos momentos de resposta do entrevistado 

registado no ficheiro áudio e vídeo disponível no DVD que acompanha esta dissertação. 

 

● Entrevista:  

Susana Brandão 
Relativamente às aulas por videoconferência, tive uma cadeira no semestre passado que 

decorreu sensivelmente entre o final de Setembro e o final de Dezembro de 2009 com a FEUP. 

E agora estou a frequentar uma cadeira através de videoconferência mas desta vez com a 

CMU. Iniciou-se em finais de Fevereiro e ainda está a decorrer. Estas são as minhas duas 

experiências de aulas por videoconferência. 

Eu estava sozinha do lado do IST e estava a fazer uma cadeira onde os restantes estudantes 

estavam no Porto (FEUP). A certa altura achei por bem ir ao Porto e ter uma aula lá só para 

conhecer os meus colegas. Isso decorreu a meio do semestre e eu achei que era importante as 

pessoas verem as caras e falar umas com as outras ao vivo. (TC:02:20) 
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Eu estava numa sala de videoconferência aqui no IST e existia mesmo material para a aula ser 

dada, não era por Skype. Nesta sala realizam-se diversas coisas desde reuniões de 

doutoramentos e outras situações. O técnico está sempre pronto para essas realizações. 

Temos câmaras e quadros onde vejo uma imagem do professor (ou dos colegas, consoante a 

posição da imagem) e do outro lado um quadro onde estou a ver o computador do professor ou 

o quadro onde o professor está a fazer notas. Isto depende um bocado das infra-estruturas que 

existem dos dois lados. No que diz respeito ao lado do Porto (FEUP) não havia quadros 

electrónicos, nem o Professor tinha uma caneta interactiva. Quando o Professor queria fazer 

uma demonstração ou qualquer coisa do género eu tinha de ver aquilo que o Professor estava 

a fazer no software Paint. O Professor quando queria fazer uma demonstração qualquer tinha 

que ir ao Paint e tinha de escrever com o rato e tinha de fazer as contas com o rato. Esta 

situação não é perfeita mas existem outros tipos de equipamentos, existem os quadros 

electrónicos, existem as canetas interactivas e os tablets que permitem que estas coisas sejam 

feitas de forma mais eficiente. Como por exemplo, com a experiência que estou a ter com a 

CMU onde do lado de lá o equipamento é bastante melhor e nós temos essa vantagem. De um 

lado estou a ver os slides e do outro lado estou a ver aquilo que o Professor está a escrever no 

quadro. Portanto, o Professor escreve directamente num quadro e nós vemos as contas a 

serem feitas. Basicamente, a ideia é essa: de um lado vemos o Professor e uma demonstração 

do outro lado estamos a ver slides. 

O ano passado seriam cerca de 7 estudantes que estavam na FEUP na sala junto com o 

Professor. Este ano na sala da CMU junto com o Professor estão cerca de 5 estudantes e do 

nosso lado somos cerca de 6 estudantes. 

O ano passado a sala e as câmaras estavam dispostas de modo a ver o Professor e os 

colegas mas este ano está disposta de modo a ver apenas o Professor. 

Estas videoconferências correspondem a uma unidade curricular do programa doutoral.” 

(TC:04:21) 
 

Samuel Martins 
Utiliza frequentemente as tecnologias de videoconferência nas suas actividades pedagógicas e 

de investigação? E qual a dinâmica de uso da videoconferência nessas actividades? 

 
Susana Brandão 
Sim. Tenho um orientador que está no IST e tenho outro orientador que está na CMU e as 

reuniões são feitas por Skype. Penso que todos os meus colegas que estão nestes programas 

mistos fazem o mesmo. As reuniões são por Skype. Temos tablets e canetas interactivas à 

disposição mas nunca utilizamos isso. 

Estas coisas mais informais em que está muita gente numa sala não funcionam tão bem por 

Skype. 

Do ponto de vista pessoal não costumo utilizar este tipo de tecnologias. Pessoalmente, não 

gosto particularmente.” (TC:08:05) 
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Samuel Martins 
O que acha mais importante visualizar durante a realização de uma aula por videoconferência 

(ex: a imagem do professor, o ecrã de dados partilhado, a imagem dos vários colegas que 

assistem à aula, etc.)? 

 
Susana Brandão 
Acho que o mais importante é mesmo ver o Professor e os dados. Nós normalmente temos 

acesso às duas coisas. Por isso é que o Skype não é utilizado pois não é possível ter acesso 

às duas coisas. 

Em sala consigo ver o Professor e o quadro ou os slides. Quanto à visualização dos colegas 

acaba por não ser tão importante. Muitas vezes o que acontece é que os colegas põem 

dúvidas ou mesmo eu e as salas não estão bem prontas para receber as dúvidas dos colegas 

mas mais orientada para o Professor. Não estão prontas para, por exemplo, quando um 

estudante fala o microfone estar perto dele. E isto é particularmente importante. Sobretudo 

para os que estão na mesma sala com o Professor. Por vezes não percebemos o que os 

estudantes, que estão na mesma sala, estão a perguntar. E isso pode levantar alguns 

problemas. 

Mas do ponto de vista visual não é particularmente relevante visualizar os colegas. Só se torna 

relevante se a partir de certa altura, por exemplo a meio do semestre, se ganhar curiosidade 

em saber quem são as outras pessoas. A certa altura convém que as pessoas se conheçam.” 

(TC:09:52) 
O som é essencial. Têm de existir tresholds mínimos onde as coisas sejam audíveis e visíveis. 

Mas se tivesse de puxar por algum lado, certamente o som desempenha um papel muito mais 

importante. Como a comunicação está muito ligada às nuances da voz e não apenas àquilo 

que se está a dizer, é preferível ter essa componente mais fiável. E depois se conseguir ler a 

informação que está no quadro tudo o resto são coisas que se adicionam. “ (TC:12:15) 
 
Samuel Martins 
Que tipos de tecnologias de videoconferência fazem mais sentido utilizar no âmbito do 

processo pedagógico ou das actividades de investigação? 

 
Susana Brandão 
Relativamente a actividades de investigação torna-se complicado quando se passa de duas 

pessoas à volta de um computador para uma sala cheia. Há pouco tempo tivemos uma 

experiência em que estávamos a tentar realizar um brainstorming por computador e aquilo 

correu bastante mal e a pessoa do outro lado não nos conseguia ouvir.  

Acho que hoje em dia ainda não existem grandes ferramentas que facilitem o processo de 

brainstorming.” (TC:14:30) 
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Samuel Martins 
Quando utiliza as tecnologias de videoconferência necessita de complementar essa utilização 

com mais ferramentas de auxílio para gerar melhor eficácia na sua actividade (ex: envio de 

materiais prévios, envio posterior de actas, etc.)? 

 
Susana Brandão 
Antes de ter reuniões com os meus orientadores que estão fora, envio sempre slides sobre 

aquilo que eu fiz durante a semana, por exemplo. Sobre o qual vamos falar. Isto tem o lado 

positivo de o orientador ter o acesso mas também tem o lado negativo na medida em fica tudo 

escrito e se não for tudo legível à partida estou sujeita a alguma repreensão. Estas coisas que 

ainda estão em fase de rascunho terem de ser enviadas a priori antes de uma reunião pode ser 

mais complicado.  

Quanto ao final das videoconferências acaba-se simplesmente por fazer um resumo do que 

ficou decidido. Mas isso é uma questão de boas práticas que se faz em qualquer tipo de 

reunião que se tenha. É algo inerente ao processo de reunião. (TC:16:03) 
 
Samuel Martins 
Com que tipo de instituições ou pessoas costuma realizar videoconferências e quais os 

objectivos principais na realização dessas videoconferências? 

 
Susana Brandão 
Essencialmente com o meu orientador e para frequentar as aulas. (TC:18:53) 
 
Samuel Martins 
Costuma utilizar as infra-estruturas de videoconferência da sua instituição ou também utiliza de 

outras instituições? 

 
Susana Brandão 
Apenas do IST. (TC:19:17) 

 

Samuel Martins 
Considera que existem Unidades Curriculares que poderiam ser leccionadas exclusivamente 

através de videoconferência? 

 
Susana Brandão 
Penso que se houver condições estruturais na sala acho que faz algum sentido. Eu acho que 

de vez em quando é necessário que as pessoas se vejam. Mas acho que é uma necessidade 

psicológica das pessoas se conhecerem. Nunca se consegue transportar a informação toda só 

com texto e voz. Torna-se importante que as pessoas, a certa altura, se conheçam. Saberem 

quem é que é a outra pessoa. 
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Por isso eu acho que, exclusivamente, uma aula, com muita gente onde todas as pessoas já 

são indiferenciadas não seja algo positivo ou produtivo. Mas do ponto de vista prático, da aula 

em si, acho que podia perfeitamente acontecer. (TC:22:40) 
 

Samuel Martins 
Qual é o número máximo de pessoas que considera que devem estar numa sala a participar 

numa aula realizada por videoconferência? 

 
Susana Brandão 
Isso depende das condições da sala, da quantidade de microfones, etc. Na sala aqui no IST 

existem apenas 2 microfones e se estiverem mais de 10 pessoas numa sala a partilha de 

microfones torna-se complicada. Provavelmente poderiam ser mais, mas já assim começava a 

criar alguns problemas. 

Mas em relação à sala da CMU essa sala já é uma sala de aula normal, um anfiteatro normal, 

que tem infra-estruturas próprias, vários microfones, e a sala poderia estar perfeitamente cheia 

e não haveria problema. Os principais constrangimentos ao número de estudantes são 

simplesmente o espaço físico da sala e o número de microfones disponíveis. Porque fora isso, 

a verdade é que também não se vê a cara dos estudantes. Por isso o número de estudantes 

acaba por ser um pouco irrelevante.” (TC:20:43) 
 
Samuel Martins 
Qual a melhor forma de gerir o uso das videoconferências durante a leccionação de uma 

Unidade Curricular? 

 
Susana Brandão 
Isso é um pouco subjectivo. O ano passado resolvi ir assistir a uma sessão presencial por 

minha iniciativa. Eu achei importante ir conhecer pessoalmente os meus colegas. Tudo por 

uma questão de relacionamento pessoal com os meus colegas. Não queria ser vista como uma 

alien entre os colegas. 

Mas não era necessário. Ajudam, podem ser úteis, mas à partida se eu tivesse de pagar a 

alguém que está na CMU só para vir dar uma aula provavelmente não fazia sentido. Pode ser 

reconfortante, pode ser útil, mas não é necessário.” (TC:24:45) 
 

Samuel Martins 
Considera que a realização de uma videoconferência com o objectivo de leccionar uma aula 

deve ser feita com os estudantes “dispersos”, ou seja, com acessos individualizados a partir 

dos respectivos computadores pessoais (cada um no local que lhe for mais oportuno, 

eventualmente, na sua residência) ou em grupo (tipicamente com os estudantes reunidos, 

numa sala de videoconferência ou numa sala de aula com capacidade de emissão de 

videoconferência)? 
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Susana Brandão 
Do ponto de vista prático acho que poderia acontecer essa dispersão, mas acho que é muito 

melhor estar com os vários colegas e existe muita parte da aula que é feita com partilha de 

informação com os colegas. As ideias são assimiladas pelos estudantes e estes trocam 

impressões e dúvidas entre si e continuam a acompanhar a aula. Portanto, existe uma parte da 

aula que é feita entre os estudantes, de compreensão e de ajuda mútua. Essas componentes 

desapareceriam se estivessem dispersos. 
À partida não deveria haver interesse em ter cada pessoa no seu lugar individualizado. É 

importante tirar a dúvida com o colega do lado, de repente lembrarmo-nos de pequenas coisas 

que ajudam à compreensão daquilo que está a acontecer na aula que por vezes não merecem 

interrupção do professor e, à partida não vejo grande benefício em estar cada um no seu lado. 

Se existe possibilidade de estarem juntas mais vale estarem juntas. (TC:26:22) 

8.14 Anexo XV – Modelo do inquérito online 

O modelo de inquérito que a seguir se disponibiliza foi entregue em suporte online a 30 

estudantes do Mestrado de Economia e Gestão do Ambiente da Faculdade de Economia da 

Universidade do Porto que participaram em várias sessões de videoconferência com o Instituto 

Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa a partir do Estúdio de 

Videoconferência da Reitoria da Universidade do Porto. Estas sessões de videoconferência 

totalizaram cerca de 25 sessões com a duração de cerca de 3 horas cada uma. 

Este inquérito foi também disponibilizado a cerca de 10 estudantes participantes no ciclo 

de videoconferências com a duração de um ano lectivo no âmbito da parceria existente ao 

abrigo do programa Carnegie Mellon University (CMU) – Portugal que junta várias 

universidades portuguesas e uma universidade norte-americana (CMU) na realização de 

cursos únicos e aprovados na sua globalidade. Estes estudantes participantes nas 

videoconferências estavam distribuídos pelo Instituto Superior Técnico, em Lisboa (com cerca 

de 3 estudantes), pela CMU, nos EUA (com cerca de 5 estudantes) e pela Universidade do 

Porto (com 1 estudante). Estas sessões de videoconferência totalizaram cerca de 60 sessões 

com a duração de cerca de 3 horas cada uma. 

Foi utilizada a tecnologia Google Forms que permitiu alguma flexibilidade na sua 

utilização e onde toda a informação foi recolhida directamente para uma folha de cálculo para 

análise dos resultados. Durante o período de disponibilização online, este inquérito podia ser 

acedido através desta hiperligação: 

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=pt_PT&formkey=dHZ5RUpjdnZoSmQzMGdxNHI

3eGdGalE6MA  

Inquérito “Quais as tendências que se verificam na utilização das tecnologias de videoconferência no 
Ensino Superior público português?” 

Todas as questões têm uma área de resposta aberta, facultativa, onde poderá dar a sua opinião e contributos 
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para a reflexão sobre o uso de videoconferência no âmbito do Ensino Superior. 

As respostas são anónimas. 

Este inquérito insere-se numa investigação sobre a utilização das tecnologias de videoconferência nas 

Instituições públicas portuguesas de Ensino Superior, nomeadamente, no sentido de gerar uma compreensão 

aprofundada acerca dos usos, tendências e potencialidades destas tecnologias nestes ambientes. 

Responda de acordo com o seu perfil e opinião: 

1 - Idade
(Indique a sua idade) 

2 - Género
(Seleccione o seu género) 

Masculino  

Feminino  

3 – Qual o número aproximado de videoconferências em que já participou? 
(Indique um valor) 

 

4 – O que acha mais importante visualizar durante a realização de uma aula por videoconferência? 
(Seleccione uma opção) 

A imagem de vídeo do Professor  

O ecrã de dados partilhado pelo Professor  

A imagem dos vários colegas que assistem à aula  

Use este espaço para comentários sobre o assunto da questão 4:

 

5 – Atribui mais importância a que aspecto técnico de uma videoconferência? 
(Seleccione uma opção) 

Qualidade da Imagem  

Qualidade do Som  

Qualidade dos dados partilhados  

A todos  

Nenhum  

Use este espaço para comentários sobre o assunto da questão 5:

 

6 – Qual é o número máximo de pessoas que considera que devem estar numa sala a participar numa aula 
realizada por videoconferência? 

(Seleccione uma opção) 

5  

15  

30  

50  

Outra:  

Use este espaço para comentários sobre o assunto da questão 6:

 

7 – Durante uma aula realizada por videoconferência é importante a existência de um tutor presencialmente?
(Seleccione uma opção) 

Sim  

Não  

É indiferente  
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Use este espaço para comentários sobre o assunto da questão 7:

 

8 – Considera que existem Unidades Curriculares que poderiam ser leccionadas exclusivamente através de 
videoconferência? 

(Seleccione uma opção) 

Sim  

Não  

Algumas  

Use este espaço para comentários sobre o assunto da questão 8:

 

9 – Considera que todas as Unidades Curriculares que poderiam ser leccionadas através de videoconferência 
deveriam ser apenas parcialmente leccionadas dessa forma? 

(Seleccione uma opção) 

Sim  

Não  

É indiferente  

Use este espaço para comentários sobre o assunto da questão 9:

 

10 – Qual a melhor forma de gerir o uso das videoconferências durante a leccionação de uma Unidade 
Curricular? 

(Seleccione uma opção) 

50% através de videoconferência e 50% presencial  

1ª aula presencial e as restantes através de videoconferência  

1ª e última aula presenciais e as restantes através de videoconferência  

100% através de videoconferência  

Outra:  

Use este espaço para comentários sobre o assunto da questão 10: 

 

11 – Considera que a realização de uma videoconferência com o objectivo de leccionar uma aula deve ser 
feita com os estudantes “dispersos”, ou seja, com acessos individualizados a partir dos respectivos 

computadores pessoais (cada um no local que lhe for mais oportuno, eventualmente, na sua residência) ou 
em grupo (tipicamente com os estudantes reunidos, num estúdio de videoconferência ou numa sala de aula 

com capacidade de emissão de videoconferência)? 
(Seleccione uma opção) 

Individualmente  

Em grupo  

Outra:  

Use este espaço para comentários sobre o assunto da questão 11: 

 

12 – Sente que poderia estar mais atento a uma aula realizada por videoconferência se estiver a assistir e a 
participar nessa aula sozinho a partir do seu computador pessoal? 

(Seleccione uma opção) 

Sim  

Não  

É indiferente  

Use este espaço para comentários sobre o assunto da questão 12: 

 

13 – Sente que as videoconferências em sala de aula, com os vários colegas presentes na sala, são mais 
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positivas para si do que se estivesse sozinho no seu computador pessoal? 
(Seleccione uma opção) 

Sim  

Não   

É indiferente  

Use este espaço para comentários sobre o assunto da questão 13: 

 

14 – Considera que a realização de uma aula por videoconferência deve ser complementada com mais algum 
método de acompanhamento posterior ou anterior à aula? 

(Seleccione uma opção) 

Sim  

Não  

É indiferente  

Use este espaço para comentários sobre o assunto da questão 14: 

 

15 – Se considera que SIM, de que forma é que acha que deve ser realizado esse acompanhamento? 
(Seleccione uma ou mais opções) 

Através de encontros presenciais  

Através da plataforma de e-learning (com disponibilização prévia de documentos, fórum de discussão, 

disponibilização de informação na sequência da videoconferência, etc.) 

 

Através do e-mail  

Através do telefone  

Outra  

Use este espaço para comentários sobre o assunto da questão 15: 

 

16 – Considera que a oportunidade de frequentar aulas através de videoconferência afecta positivamente as 
suas rotinas habituais? 
(Seleccione uma opção) 

Sim  

Não  

É indiferente  

Use este espaço para comentários sobre o assunto da questão 16: 

 

17 – Para além da leccionação de aulas, considera que a videoconferência pode ser utilizada para mais 
alguma actividade na sua vida? 

(Seleccione uma opção) 

Sim  

Não  

Não sei  

18 – Se SIM, em que actividades da sua vida é que poderia utilizar a videoconferência? 
(Seleccione uma ou mais opções) 

Manter contacto com amigos e família  

Reuniões de trabalho  

Seminários e workshops  

Outra:  

Use este espaço para comentários sobre o assunto da questão 18: 
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8.15 Anexo XVI – Modelo do inquérito online (Versão inglesa) 

 

O modelo de inquérito que a seguir se disponibiliza é a versão inglesa do inquérito 

disponibilizado (Anexo XV – Modelo do inquérito online) aos estudantes estrangeiros que 

participaram nas videoconferências realizadas entre o Instituto Superior Técnico (Universidade 

Técnica de Lisboa), a Universidade do Porto e a Carnegie Mellon University (EUA). Nessas 

videoconferências realizadas durante um ano lectivo participaram cerca de 3 estudantes 

estrangeiros no IST (em Lisboa), cerca de 6 estudantes estrangeiros na CMU (EUA) e um 

estudante estrangeiro na Universidade do Porto. 

 

Foi utilizada a tecnologia Google Forms que permitiu alguma flexibilidade na sua 

utilização e onde toda a informação foi recolhida directamente para uma folha de cálculo para 

análise dos resultados. Durante o período de disponibilização online, este inquérito podia ser 

acedido através desta hiperligação: 

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=pt_PT&formkey=dHR5VHR4ZHVYTjRUdk15eDR

BUjJjZ1E6MA 

Survey: “What are the trends that stand out in the usage of the videoconference Technologies in the 
Portuguese Public High Education?” 

All the questions have na open answer area that it’s optional and you can give your opinion and any 

contributes to the reflexion about the use of the videoconference in the High Education environment. 

The answers are anonymous. 

This survey is part of an investigation about the use of the videoconference Technologies in the public 

Portuguese High Education Institutions with the main goal of generating a deep understanding about that use, the 

trends and the potentialities of these Technologies in these environments. 

Please answer according to your profile and opinion: 

1 – Age
(Please tell us your age) 

 

2 – Nationality
(Please tell us your country name) 

 

3 – Gender
(Please select your gender) 

Man  

Woman  

4 – How many videoconferences have you attended?
(Please give us na approximate number) 

 

5 – What do you think is more important to visualize during a videoconference lesson? 
(Please select an option) 
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The vídeo image from the teacher  

The data screen shared by the teacher  

The image of all the colleagues who attend the lesson  

Please use this area for comments on the subject of question 5:

 

6 – What technical aspect do you give more importance during a videoconference? 
(Please select an option) 

Image quality  

Sound quality  

Data sharing quality  

All aspects  

None  

Please use this area for comments on the subject of question 6:

 

7 – What is the maximum number of people that you think should be in a room during a videoconference 
lesson? 

(Select an option) 

5  

15  

30  

50  

Outra:  

Please use this area for comments on the subject of question 7:

 

8 – Is it important to have a local teacher in the room during a videoconference lesson? 
(Select an option) 

Yes  

No  

It’s indifferent  

Please use this area for comments on the subject of question 8:

 

9 – Do you think there are Curricular Units that could be taught exclusively through videoconference? 
(Select an option) 

Yes  

No  
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Some  

Please use this area for comments on the subject of question 9:

 

10 – Do you think the Curricular Units that could be taught through videoconference should be partially taught 
in that form? 

(Select an option) 

Yes  

No  

It’s indifferent  

Please use this area for comments on the subject of question 10:

 

11 – What’s the best way to manage the use of videoconferences while teaching a Curricular Unit? 
(Select an option) 

50% through videoconference and 50% with a local teacher  

The first lesson with a local teacher and the rest through videoconference  

The first and last lesson with a local teacher and the rest through videoconference  

100% through videoconference  

Other  

Please use this area for comments on the subject of question 11:

 

12 – Do you think that videoconferences which have the objective of teaching a class should be done with 
students using an individual Access from their respective personal computers (each students in the place 

which is most practical to them, eventually, in their homes), or in groups (typically with the students gathered 
in a videoconference room)? 

(Select an option) 

Individually  

In group  

Other  

Please use this area for comments on the subject of question 12:

 

13 – Do you feel you would pay more attention to videoconference lessons if you attended them alone from 
your personal computer? 

(Select an option) 

Yes  

No  

It’s indifferent  

Please use this area for comments on the subject of question 13:
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14 – Do you feel that the videoconferences that take place in the classroom, with all the colleagues in the 
room, are more positive for you than if you were alone using your personal computer? 

(Select an option) 

Yes  

No  

It’s indifferent  

Please use this area for comments on the subject of question 14: 

 

15 – Do you think that a videoconference lesson should be accompanied by other methods (previous or 
posterior to the videoconference) of complementing the lesson? 

(Select an option) 

Yes  

No  

It’s indifferent  

Please use this area for comments on the subject of question 15:

 

16 – If you answered YES in the previous question, in which way do you think this complement should be 
carried out? 

(Select one or more options) 

Through local meetings  

Through the e-learning platform (providing documents previously, discussion forums, providing information 

after the videoconference, etc) 

 

Through e-mail  

Through phone  

Other:  

Please use this area for comments on the subject of question 16:

 

17 – Do you think that the opportunity of attending videoconference lessons affects your normal routines in a 
positive way? 

(Select an option) 

Yes  

No  

It’s indifferent  

Please use this area for comments on the subject of question 17:

 

18 – Do you think that videoconferences can be used for any other activities in your life besides learning?
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(Select an option) 

Yes  

No  

I don’t know  

19 – If you answered YES in the previous question, then in which activities in your life do you think you can 
use videoconference? 

(Select one or more options) 

Keep in touch with friends and family  

Work meetings  

Workshops and seminaries  

Other  

Please use this area for comments on the subject of question 19: 

-------------------------------- 

 

 

8.16 Anexo XVII – Respostas aos inquéritos online 

As respostas aos dois inquéritos apresentados nos dois anexos anteriores totalizaram 7 

respostas. Foram 5 respostas ao inquérito na versão portuguesa e 2 respostas ao inquérito na 

versão inglesa. Seguem-se os quadros com os resultados de cada uma das questões 

colocadas. Em alguns momentos deste Anexo são realizadas compilações de dados (médias, 

somatórios, etc). 

 

1 - Idade 
(Indique a sua idade) 

Respostas 

24; 24; 28; 23; 23 

 

1 – Age 
(Please tell us your age) 

Respostas 

25; 25 

 

Análise do Autor: 
Média de idades dos respondentes: 25 anos. 

 

2 – Nationality 
(Please tell us your country name) 

Respostas 

------------ 

 

2 - Género Respostas 
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(Seleccione o seu género) 

Masculino 5 

Feminino 0 

 

3 – Gender 
(Please select your gender) 

Respostas 

Man 2 

Woman 0 

 
Análise do Autor: 
Género dos respondentes: 100% masculino 

 

3 – Qual o número aproximado de videoconferências 
em que já participou? 

(Indique um valor) 

Respostas 

50; 60; 15; 30; 25 

 

4 – How many videoconferences have you attended?
(Please give us na approximate number) Respostas 

20; 20 

 
Análise do Autor: 
Número médio de videoconferências em que os respondentes participaram: 31 

videoconferências 

 

4 – O que acha mais importante visualizar durante a 
realização de uma aula por videoconferência? 

(Seleccione uma opção) 

 
Respostas 

A imagem de vídeo do Professor 1 

O ecrã de dados partilhado pelo Professor 4 

A imagem dos vários colegas que assistem à aula 0 

 

5 – What do you think is more important to visualize 
during a videoconference lesson? 

(Please select an option) 

Respostas 

The vídeo image from the teacher 0 

The data screen shared by the teacher 2 

The image of all the colleagues who attend the lesson 0 
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Análise do Autor: 
Item considerado mais importante em visualizar numa aula por videoconferência pelos 

respondentes: 85% consideraram o ecrã de dados partilhado pelo Professor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Use este espaço para 
comentários sobre o assunto 

da questão 4: 

Respostas: 

A imagem deve conjugar (ou alternar, quando conveniente) o professor e a 

matéria em questão (que está no quadro/slides/papel que se aponta e cuja 

câmara está a filmar). Deve conter os estudantes quando estes participam, se 

não for possível mostrá-los numa imagem à parte. Excelentes exemplos do que 

deve ser o conteúdo de uma imagem de uma videoconferência encontram-se em 

aulas online como as do MIT ou Stanford: 

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/courses/courses/index.htm ou 

http://see.stanford.edu/see/courses.aspx , etc; 

 

É importante ter acesso aos dados/slides que o professor usa. No entanto, tem 

também de haver um esforço por parte do professor para que aponte 

“electronicamente” para o sítio relevante dos slides. Por isso, para colmatar essa 

possível falha, deve também existir um ecrã que mostre a imagem do Professor;  

 

Penso ser suficiente a visualização dos dados partilhados pelo professor 

juntamente com um bom sistema de som.; 

 

A resposta 2 é a mais adequada dado que na maior parte dos casos quando se 

olha para a resposta 1 não se consegue perceber o que está escrito no quadro, 

embora esta vista também seja útil para ver alguns detalhes transmitidos pela 

linguagem corporal do Professor.; 

 

As aulas em que participei tinham forte conteúdo matemático, pelo que o uso do 

quadro era imprescindível. Por outro lado, seria totalmente possível acompanhá-

las sem imagem do professor, visto que o conjunto voz do professor e quadro era 

suficiente. Quanto aos colegas, bastou-me também ouvir a sua voz (nas aulas em 

que participei não tinha imagem deles). 

Penso que a imagem tem mais importância em aulas em que parte da 

comunicação do professor seja por via gestual (consoante a matéria leccionada 

ou o estilo pessoal). 

 

Please use this area for comments on the subject of 
question 5: 

Respostas: 

First and second are important; 

 

5 – Atribui mais importância a que aspecto técnico de 
uma videoconferência? 
(Seleccione uma opção) 

Respostas 

Qualidade da Imagem 0 

Qualidade do Som 2 
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Qualidade dos dados partilhados 0 

A todos 3 

Nenhum 0 

 

6 – What technical aspect do you give more importance 
during a videoconference? 

(Please select an option) 

Respostas: 

Image quality 0 

Sound quality 0 

Data sharing quality 0 

All aspects 2 

None 0 

 

Análise do Autor: 
Aspecto técnico que os respondentes consideram mais importante numa videoconferência: 

71% consideraram que são todos os aspectos (imagem, som e dados) e os restantes 21% 

consideraram que é o Som.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Use este espaço para comentários sobre o assunto da 
questão 5: 

Respostas 

Embora sejam todos importantes, se a qualidade do 

som falhar é a que prejudica mais a apresentação, 

seguida da qualidade do vídeo do conteúdo que se 

apresenta (slides, desenhos no quadro, etc.); 

 

Julgo que o factor mais importante de todos (não está 

mencionado) é a simultaneidade do som e imagem. É 

muito prejudicial para os estudantes que (normalmente) 

a imagem esteja atrasada relativamente ao som; 

 

É importante a compreensão da motivação e ideias 

intuitivas que o professor sobrepõe aos slides que 

visualizamos, por isso um bom sistema de som é 

necessário. Uma boa visualização dos dados 

partilhados também é crucial no caso de uma aula 

sobre aspectos mais técnicos do que está a ser 

leccionado. 

 

Atribuía igual importância à qualidade dos dados 

partilhados e à qualidade do som. Como referi, a 

imagem (do professor ou dos colegas) foi, nas aulas em 

que participei, de carácter acessório. 
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Please use this area for comments on the subject of 
question 6: 

Respostas 

-----------------

 

6 – Qual é o número máximo de pessoas que considera 
que devem estar numa sala a participar numa aula 

realizada por videoconferência? 
(Seleccione uma opção) 

 
Respostas 

5 0 

15 1 

30 2 

50 0 

Outra: 0 

 

7 – What is the maximum number of people that you 
think should be in a room during a videoconference 

lesson? 
(Select an option) 

 
Respostas 

5 0 

15 1 

30 1 

50 0 

Other 0 

 

Análise do Autor: 
O número máximo de pessoas que os respondentes consideram que devem estar numa sala a 

participar numa aula realizada por videoconferência: 40% considera que são 15 pessoas e 60% 

considera que são 30 pessoas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Use este espaço para comentários sobre o assunto da 
questão 6: 

Respostas 

Julgo que depende da qualidade do equipamento. 

Nomeadamente, este deve ser tal que reduza o ruído 

do outro lado; 

 

Poderia ser ilimitado se se deixasse a alternativa de 

possibilitar a cada estudante entrar na aula só com 

participação de leitura através do seu computador 

pessoal; 

 

Penso que não existe nenhum limite, desde que os 

presentes mantenham o silêncio, que a qualidade do 
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som/imagem sejam suficientes para se ver/ouvir de 

qualquer ponto da sala e desde que haja microfones em 

quantidade suficiente. 

Por exemplo, nas aulas em que participei havia apenas 

dois microfones na sala, pelo que seria 

desaconselhável usar essas instalações com mais de 

10 presentes. 

 

Please use this area for comments on the subject of 
question 7: 

Respostas 

Is arbitrary… Can be as many as fit in the room if is 

oneway or 30 if is interactive; 

 

7 – Durante uma aula realizada por videoconferência é 
importante a existência de um tutor presencialmente? 

(Seleccione uma opção) 

Respostas 

Sim 1 

Não 2 

É indiferente 2 

 

8 – Is it important to have a local teacher in the room 
during a videoconference lesson? 

(Select an option) 

Respostas 

Yes 1 

No 1 

It’s indifferent 0 

 

Análise do Autor: 
A importância de existir um tutor presencialmente é considerada do seguinte modo pelos 

respondentes: 29% considera que é importante, 43% considera que não é importante e 28% 

considera que é indiferente. 

 

 
 
 
 
 
 

Use este espaço para comentários sobre o assunto da 
questão 7: 

Respostas 

Regra geral, não. Mas deve existir um mecanismo para 

“interromper” facilmente quem está a dar a aula, por ter 

dúvidas; 

 

É importante que nem o professor nem os estudantes 

se preocupem com aspectos técnicos do funcionamento 

da videoconferência. E problemas técnicos podem 

surgir e comprometer uma aula.; 
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Penso que seria contraproducente, porque não seria 

prático prestar atenção ao tutor e ao professor remoto 

em simultâneo. 

 

 
Please use this area for comments on the subject of 

question 8: 

Respostas 

Is different the interaction with the teacher through the 

screen and on real; 

 

8 – Considera que existem Unidades Curriculares que 
poderiam ser leccionadas exclusivamente através de 

videoconferência? 
(Seleccione uma opção) 

 
Respostas 

Sim 3 

Não 0 

Algumas 2 

 

9 – Do you think there are Curricular Units that could be 
taught exclusively through videoconference? 

(Select an option) 

Respostas 

Yes 1 

No 0 

Some 1 

 

Análise do Autor: 
Quanto à exclusividade da utilização da videoconferência na leccionação das unidades 

curriculares os respondentes distribuíram-se da seguinte forma: 57% considera que é possível 

e 43% considera que apenas algumas unidades curriculares podem ter essa exclusividade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respostas 

Sim, desde que sejam uma mais-valia para a faculdade 

(tópicos que não existam na faculdade e que sejam do 

interesse dos estudantes e que sejam dados por uma 

pessoa de topo); 

 

Dependerá da qualidade do professor, do equipamento 

e da disponibilidade das aulas a posteriori.; 

 

Qualquer unidade curricular; 

 

Assumindo condições de imagem, som e espaço 

adequadas, acho que a videoconferência é uma via 
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Use este espaço para comentários sobre o assunto da 

questão 8: 

aceitável para leccionar qualquer tipo de aula teórica. 

Em aulas práticas, por outro lado, a videoconferência 

poderá ser um entrave à comunicação eficaz entre 

professor e estudantes (não sucede com todos os 

professores, mas alguns dos professores de aulas 

práticas que tive deslocavam-se até junto dos 

estudantes durante a resolução de problemas para 

esclarecer dúvidas em particular.) 

Noto ainda que, na minha experiência de aulas de 

licenciatura/mestrado é frequente existirem turmas 

“barulhentas”. Se por vezes já é complicado a um 

professor com presença física mantr o silêncio e o 

respeito pelos colegas, tão mais complicado será por 

videoconferência. Em aulas de doutoramento (aquelas 

a que assisti) tal problema, por regra, não existe. 

 

Please use this area for comments on the subject of 
question 9: 

Respostas 

-------------- 

 

9 – Considera que todas as Unidades Curriculares que 
poderiam ser leccionadas através de videoconferência 
deveriam ser apenas parcialmente leccionadas dessa 

forma? 
(Seleccione uma opção) 

 
Respostas 

Sim 2 

Não 1 

É indiferente 1 

 

10 – Do you think the Curricular Units that could be 
taught through videoconference should be partially 

taught in that form? 
(Select an option) 

 
Respostas 

Yes 1 

No 0 

It’s indifferent 1 

 

Análise do Autor: 
Quanto à leccionação parcial através de videoconferência das unidades curriculares os 

respondentes distribuíram-se da seguinte forma: 43% considera que sim, 29% considera que é 

indiferente e 28% considera que não. 
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Use este espaço para comentários sobre o assunto da 
questão 9: 

Respostas 

Embora não seja imperativo é valioso/motivador haver 

contacto/interacção entre professor/estudante; 

 

Ver comentários à questão anterior: 

 

 

Please use this area for comments on the subject of 
question 10: 

Respostas 

------------------------ 

 

10 – Qual a melhor forma de gerir o uso das 
videoconferências durante a leccionação de uma 

Unidade Curricular? 
(Seleccione uma opção) 

 
Respostas 

50% através de videoconferência e 50% presencial 0 

1ª aula presencial e as restantes através de 

videoconferência 

0 

1ª e última aula presenciais e as restantes através de 

videoconferência 

0 

100% através de videoconferência 2 

Outra: 15% presencial; 

 

11 – What’s the best way to manage the use of 
videoconferences while teaching a Curricular Unit? 

(Select an option) 

Respostas 

50% through videoconference and 50% with a local teacher 1 

The first lesson with a local teacher and the rest through 

videoconference 

0 

The first and last lesson with a local teacher and the rest 

through videoconference 

0 

100% through videoconference 1 

Other 0 

 

Análise do Autor: 
Quanto à gestão da distribuição da utilização da videoconferência numa unidade curricular os 

respondentes distribuíram-se da seguinte forma: 20% considera que pode ser a 1ª opção, 60% 

considera que pode ser na totalidade e 20% considera que deve ser de outra forma. 

 

 Respostas 
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Use este espaço para comentários sobre o assunto da 
questão 10: 

Depende da matéria; 

 

Não é importante desde que esteja presente um tutor 

local para resolver eventuais problemas técnicos; 

 

Com salvaguarda feita às aulas práticas, caso existam, 

que penso serem mais proveitosas se presenciais. 

 

 

Please use this area for comments on the subject of 
question 11: 

Respostas 

-------------- 

 

11 – Considera que a realização de uma 
videoconferência com o objectivo de leccionar uma 

aula deve ser feita com os estudantes “dispersos”, ou 
seja, com acessos individualizados a partir dos 

respectivos computadores pessoais (cada um no local 
que lhe for mais oportuno, eventualmente, na sua 

residência) ou em grupo (tipicamente com os 
estudantes reunidos, num estúdio de videoconferência 
ou numa sala de aula com capacidade de emissão de 

videoconferência)? 
(Seleccione uma opção) 

 
 

 
 

Respostas 

Individualmente 0 

Em grupo 4 

Outra: Regime misto 

 

12 – Do you think that videoconferences which have the 
objective of teaching a class should be done with 

students using an individual Access from their 
respective personal computers (each students in the 
place which is most practical to them, eventually, in 

their homes), or in groups (typically with the students 
gathered in a videoconference room)? 

(Select an option) 

 
 

Respostas 

Individually 2 

In group 0 

Other 0 

 

Análise do Autor: 
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Quanto à individualização da videoconferência na participação dos estudantes, os 

respondentes distribuíram-se da seguinte forma: 57% consideram que deve ser em grupo, 29% 

consideram que deve ser individual e 14% consideram que deve ser de outra forma. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Use este espaço para comentários sobre o assunto da 
questão 11: 

Respostas 

Em grupo. Assim como é benéfico existir interacção 

estudante-professor, também é benéfico existir 

interacção estudante-estudante; 

 

Mas o mais importante de tudo é que as aulas estejam 

disponíveis para os estudante depois da própria aula.; 

 

Acho que, seja no doutoramento ou na licenciatura, é 

indispensável haver contacto humano entre os 

estudantes. Podem nascer amizades bem como 

relações profissionais que possam gerar frutos no 

futuro; 

 

Por regime misto quero dizer que se deve dar ambas as 

possibilidades em simultâneo, visto que ambas trazem 

vantagens e desvantagens; 

 

À resposta a esta pergunta subjaz uma questão prática 

de “coordenação”: quando o número de sites aumenta, 

a coordenação entre os vários intervenientes (quem fala 

quando) torna-se mais complicada. 

Acrescentaria ainda que o ambiente de grupo será, 

para alguns (muitos?) estudantes, mais propício à 

concentração do que a visualização individual num local 

arbitrário. 

 

Please use this area for comments on the subject of 
question 12: 

Respostas 

---------------------- 

 

12 – Sente que poderia estar mais atento a uma aula 
realizada por videoconferência se estiver a assistir e a 

participar nessa aula sozinho a partir do seu 
computador pessoal? 
(Seleccione uma opção) 

 
Respostas 

Sim 1 

Não 3 

É indiferente 1 
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13 – Do you feel you would pay more attention to 
videoconference lessons if you attended them alone 

from your personal computer? 
(Select an option) 

 
Respostas 

Yes 1 

No 1 

It’s indifferent 0 

 

Análise do Autor: 
Quanto à concentração do estudante se estiver a participar através de videoconferência 

individualizada, os respondentes distribuíram-se da seguinte forma: 43% considera que sim, 

43% considera que não e 14% considera que é indiferente. 

 

 
 
 

Use este espaço para comentários sobre o assunto da 
questão 12: 

Respostas 

Diminui a motivação para a aula. Fazê-lo em conjunto 

motiva as pessoas a estarem com mais atenção; 

 

Ver comentário à questão anterior. No meu caso penso 

que estaria sempre mais concentrado em ambiente de 

grupo do que individualmente. 

 

Please use this area for comments on the subject of 
question 13: 

Respostas 

--------------------------- 

 

13 – Sente que as videoconferências em sala de aula, 
com os vários colegas presentes na sala, são mais 

positivas para si do que se estivesse sozinho no seu 
computador pessoal? 
(Seleccione uma opção) 

 
 

Respostas 

Sim 4 

Não  0 

É indiferente 1 

 

14 – Do you feel that the videoconferences that take 
place in the classroom, with all the colleagues in the 

room, are more positive for you than if you were alone 
using your personal computer? 

(Select an option) 

 
 

Respostas 

Yes 1 

No 1 
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It’s indifferent 0 

 

Análise do Autor: 
Quanto à positividade de realizar videoconferências na mesma sala que os colegas, os 

respondentes distribuíram-se da seguinte forma: 71% considera que sim, 14% considera que 

não e 14% considera que é indiferente. 

 

 
 

 
Use este espaço para comentários sobre o assunto da 

questão 13: 

Respostas 

É também importante presenciar as dúvidas expostas 

por outras colegas. Podem conduzir-nos a uma outra 

forma de observar um problema. 

 

Ver resposta 11; 

 

Ver comentário à questão anterior; 

 

Please use this area for comments on the subject of 
question 14: 

Respostas 

------------------- 

 

14 – Considera que a realização de uma aula por 
videoconferência deve ser complementada com mais 

algum método de acompanhamento posterior ou 
anterior à aula? 

(Seleccione uma opção) 

 
Respostas 

Sim 5 

Não 0 

É indiferente 0 

 

15 – Do you think that a videoconference lesson should 
be accompanied by other methods (previous or 

posterior to the videoconference) of complementing the 
lesson? 

(Select an option) 

 
Respostas 

Yes 1 

No 1 

It’s indifferent 0 

 
Análise do Autor: 
Quanto à complementaridade das videoconferências os respondentes distribuíram-se da 

seguinte forma: 86% considera que sim e 14% considera que não. 
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Use este espaço para comentários sobre o assunto da 
questão 14: 

Respostas 

Penso ser fundamental a existência de horários de 

dúvidas, quer presenciais ou por videoconferência 

(idealmente presenciais, mesmo que as aulas sejam 

por videoconferência). Por outro lado, acho que a 

disponibilização dos materiais apresentados durante a 

aula, bem como a gravação em vídeo da própria aula 

para consulta posterior, prestam um auxílio importante 

ao estudo. 

 

Please use this area for comments on the subject of 
question 15: 

Respostas 

------------------------------ 

 

15 – Se considera que SIM, de que forma é que acha 
que deve ser realizado esse acompanhamento? 

(Seleccione uma ou mais opções) 

 
Respostas 

Através de encontros presenciais 2 

Através da plataforma de e-learning (com disponibilização 

prévia de documentos, fórum de discussão, disponibilização 

de informação na sequência da videoconferência, etc.) 

4 

Através do e-mail 4 

Através do telefone 1 

Outra Através de videoconferência 1-para-1 

 

16 – If you answered YES in the previous question, in 
which way do you think this complement should be 

carried out? 
(Select one or more options) 

 
Respostas 

Through local meetings 1 

Through the e-learning platform (providing documents 

previously, discussion forums, providing information after 

the videoconference, etc) 

0 

Through e-mail 0 

Through phone 0 

Other: 0 

 
Análise do Autor: 
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Quanto à forma de complementaridade das videoconferências os respondentes distribuíram-se 

da seguinte forma: 25% através de encontros presenciais, 33% através das plataformas de e-

learning, 33% através de e-mail, 8% através de telefone e 8% de outras formas.  

 

 
 
 
 
 
 

Use este espaço para comentários sobre o assunto da 
questão 15: 

Respostas 

Horário de atendimento (via Skype), mailing-lists, 

página da cadeira, partilha do conteúdo (vídeo) num 

website é extremamente benéfico. Plataforma de e-mail 

tão simples quanto possível; 

 

Os materiais relacionados com as aulas podem 

naturalmente ser disponibilizados por via digital. Quanto 

ao esclarecimento de dúvidas, embora este possa ser 

feito através de e-mail ou videoconferência, acho que 

nada supera o contacto presencial. Por telefone, na 

minha experiência, é muito complicado tirar dúvidas 

(pelo menos as de conteúdo matemático). 

 

Please use this area for comments on the subject of 
question 16: 

Respostas 

--------------- 

 

16 – Considera que a oportunidade de frequentar aulas 
através de videoconferência afecta positivamente as 

suas rotinas habituais? 
(Seleccione uma opção) 

 
Respostas 

Sim 0 

Não 1 

É indiferente 4 

 

17 – Do you think that the opportunity of attending 
videoconference lessons affects your normal routines 

in a positive way? 
(Select an option) 

 
Respostas 

Yes 1 

No 0 

It’s indifferent 1 

 
Análise do Autor: 
Quanto à questão de a frequência de aulas através de videoconferência afectar positivamente 

as rotinas habituais os respondentes distribuíram-se da seguinte forma: 71% é indiferente, 14% 

considera que sim e 14% considera que não. 
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Use este espaço para comentários sobre o assunto da 
questão 16: 

Respostas 

---------------------------- 

 

Please use this area for comments on the subject of 
question 17: 

Respostas 

---------------------------- 

 

17 – Para além da leccionação de aulas, considera que 
a videoconferência pode ser utilizada para mais alguma 

actividade na sua vida? 
(Seleccione uma opção) 

 
Respostas 

Sim 5 

Não 0 

Não sei 0 

 

18 – Do you think that videoconferences can be used 
for any other activities in your life besides learning? 

(Select an option) 

Respostas 

Yes 2 

No 0 

I don’t know 0 

 

Análise do Autor: 
Quanto à questão da utilização da videoconferência ser utilizada para mais actividades na vida 

para além da frequência de aulas os respondentes consideram todos que sim. 

 

18 – Se SIM, em que actividades da sua vida é que 
poderia utilizar a videoconferência? 

(Seleccione uma ou mais opções) 

Respostas 

Manter contacto com amigos e família 4 

Reuniões de trabalho 3 

Seminários e workshops 3 

Outra: 0 

 
 

19 – If you answered YES in the previous question, then 
in which activities in your life do you think you can use 

videoconference? 
Respostas 
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(Select one or more options) 

Keep in touch with friends and family 2 

Work meetings 1 

Workshops and seminaries 1 

Other 0 

 
Análise do Autor: 
No que diz respeito ao tipo de actividades em que podem utilizar a videoconferência, para além 

da frequência de aulas, os respondentes distribuíram-se da seguinte forma: 43% para manter 

contacto com amigos e família, 29% para reuniões de trabalho e 29% para seminários e 

workshops. 

 
 
 
 

Use este espaço para comentários sobre o assunto da 
questão 18: 

Respostas 

Não partilho a ideia de que, por exemplo, todas as 

reuniões de trabalho de alguém sejam realizadas por 

videoconferência, pela despersonalização que tal 

causa. No entanto, em casos pontuais e em que seja 

impossível fazê-lo de outra forma (impossibilidade de se 

deslocar, etc), são uma boa solução. O mesmo se 

aplicaria a seminários e workshops. 

 

Please use this area for comments on the subject of 
question 19: 

Respostas 

----------------------- 

 

 

8.17 Anexo XVIII – Modelo da tabela de registo 

 

“Histórico do Tráfego de Rede dos Sistemas de Videoconferência” 

Pedido de Autorização 

No âmbito do desenvolvimento da dissertação “As Tecnologias de Videoconferência no Ensino Superior 

Público Português: Boas Práticas e Tendências” do Mestrado em Comunicação Multimédia da Universidade de Aveiro 

estamos a pedir a colaboração dos serviços competentes da Universidade X  na disponibilização de informação 

relativa a dados de tráfego de rede. 

A informação pretendida diz respeito ao volume de tráfego de rede, durante todo o ano de 2009, do 
sistema de videoconferência da Universidade X - Sala de Videoconferência X, cujo IP é o seguinte: 
xxx.xxx.xxx.xxx. 

Gostaríamos ainda de pedir para que os serviços de rede da Universidade X iniciassem a recolha de 

estatísticas para conseguir obter esta informação no período entre 11 de Janeiro de 2010 e 11 de Maio de 2010. 

Seria muito importante que fosse também registado a finalidade do uso, o número de intervenientes e as 

instituições envolvidas em cada sessão. Para tal, envia-se em anexo uma tabela de registo muito simples que 

auxiliará este processo. 
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Pretendemos que esta tarefa seja facilmente concretizável com esta Tabela. Basta que em cada momento de 

ocorrência de uma videoconferência, sejam registadas as características mencionadas. Calculamos que, em cada 
momento, bastarão alguns minutos para o preenchimento. 

No final deste documento está um exemplo de preenchimento que ajuda a perceber ainda melhor a 
enorme simplicidade na realização desta tarefa. 

Trata-se de uma informação muito importante para viabilizar esta investigação e onde se pretende gerar uma 

visão de conjunto dos modos de uso dos equipamentos distribuídos pelas várias Universidades portuguesas. 

Gostaríamos de disponibilizar futuramente a todas as instituições públicas portuguesas de Ensino Superior os 

resultados obtidos nesta investigação. 

Desde já agradecemos a eventual disponibilidade e colaboração. 

Muito obrigado, 

Samuel Martins87 
 

Tabela de Registo do Sistema de Videoconferência da Instituição  
(Nome da Sala de Videoconferência – IP xxx.xxx.xxx.xxx) 

Utilização entre 11 de Janeiro de 2010 e 11 de Maio de 2010 

 
 
Período 

Nº de 
Usos 

Nº de 
Horas 

Finalidade do 
uso 

Nº e Tipo de 
intervenientes 

Suportes de 
Apoio 

Instituições 
envolvidas na 
sessão 

 
11 Jan 

1      

2      

3      

4      

 
12 Jan 

1      

2      

3      

4      

 

13 Jan 

1      

2      

3      

4      

 
14 Jan 

1      

2      

3      

4      

 
15 Jan 

1      

2      

3      

4      

 
18 Jan 

1      

2      

3      

4      

 1      

                                                      
87 Esta investigação está a ser realizada sob a orientação da Profª Lídia Oliveira que está ao dispor para prestar 

qualquer esclarecimento adicional – Lídia@ua.pt 
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19 Jan 2      

3      

4      

 
20 Jan 

1      

2      

3      

4      

 
21 Jan 

1      

2      

3      

4      

 
22 Jan 

1      

2      

3      

4      

 
25 Jan 

1      

2      

3      

4      

 
26 Jan 

1      

2      

3      

4      

 
27 Jan 

1      

2      

3      

4      

 
28 Jan 

1      

2      

3      

4      

 
29 Jan 

1      

2      

3      

4      

 
1 Fev 

1      

2      

3      

4      

 
2 Fev 

1      

2      

3      

4      

 1      



Mestrado em Comunicação Multimédia – DeCA - UA   170 

 

3 Fev 2      

3      

4      

 
4 Fev 

1      

2      

3      

4      

 
5 Fev 

1      

2      

3      

4      

 
8 Fev 

1      

2      

3      

4      

 
9 Fev 

1      

2      

3      

4      

 
10 Fev 

1      

2      

3      

4      

 
11 Fev 

1      

2      

3      

4      

 
12 Fev 

1      

2      

3      

4      

 
15 Fev 

1      

2      

3      

4      

 
17 Fev 

1      

2      

3      

4      

 
18 Fev 

1      

2      

3      

4      

 1      
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19 Fev 2      

3      

4      

 
22 Fev 

1      

2      

3      

4      

 
23 Fev 

1      

2      

3      

4      

 
24 Fev 

1      

2      

3      

4      

 
25 Fev 

1      

2      

3      

4      

 
26 Fev 

1      

2      

3      

4      

 
1 Mar 

1      

2      

3      

4      

 
2 Mar 

1      

2      

3      

4      

 
3 Mar 

1      

2      

3      

4      

 
4 Mar 

1      

2      

3      

4      

 
5 Mar 

1      

2      

3      

4      

 1      
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8 Mar 2      

3      

4      

 
9 Mar 

1      

2      

3      

4      

 
10 Mar 

1      

2      

3      

4      

 
11 Mar 

1      

2      

3      

4      

 
12 Mar 

1      

2      

3      

4      

 
15 Mar 

1      

2      

3      

4      

 
16 Mar 

1      

2      

3      

4      

 
17 Mar 

1      

2      

3      

4      

 
18 Mar 

1      

2      

3      

4      

 
19 Mar 

1      

2      

3      

4      

 
22 Mar 

1      

2      

3      

4      

 1      



Mestrado em Comunicação Multimédia – DeCA - UA   173 

 

23 Mar 2      

3      

4      

 
24 Mar 

1      

2      

3      

4      

 
25 Mar 

1      

2      

3      

4      

 
26 Mar 

1      

2      

3      

4      

 
29 Mar 

1      

2      

3      

4      

 
30 Mar 

1      

2      

3      

4      

 
31 Mar 

1      

2      

3      

4      

 
1 Abr 

1      

2      

3      

4      

 
5 Abr 

1      

2      

3      

4      

 
6 Abr 

1      

2      

3      

4      

 
7 Abr 

1      

2      

3      

4      

 1      
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8 Abr 2      

3      

4      

 
9 Abr 

1      

2      

3      

4      

 
12 Abr 

1      

2      

3      

4      

 
13 Abr 

1      

2      

3      

4      

 
14 Abr 

1      

2      

3      

4      

 
15 Abr 

1      

2      

3      

4      

 
16 Abr 

1      

2      

3      

4      

 
19 Abr 

1      

2      

3      

4      

 
20 Abr 

1      

2      

3      

4      

 
21 Abr 

1      

2      

3      

4      

 
22 Abr 

1      

2      

3      

4      

 1      
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23 Abr 2      

3      

4      

 
26 Abr 

1      

2      

3      

4      

 
27 Abr 

1      

2      

3      

4      

 
28 Abr 

1      

2      

3      

4      

 
29 Abr 

1      

2      

3      

4      

 
30 Abr 

1      

2      

3      

4      

 
3 Mai 

1      

2      

3      

4      

 
4 Mai 

1      

2      

3      

4      

 
5 Mai 

1      

2      

3      

4      

 
6 Mai 

1      

2      

3      

4      

 
7 Mai 

1      

2      

3      

4      

 1      
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10 Mai 2      

3      

4      

 
11 Mai 

1      

2      

3      

4      

Fim do Registo 

Veja o Exemplo de Preenchimento na última página deste documento! 

Muito obrigado. A sua colaboração foi imprescindível para a viabilização desta investigação. 

 

EXEMPLO DE PREENCHIMENTO 

Período Nº de 
Usos 

Nº de 
Horas 

Finalidade do 
uso 

Nº e Tipo de 
intervenientes 

Suportes de 
Apoio 

Instituições 
envolvidas 

 
 

 
 
11 Jan 

1 2 Actividade de 
Ensino 

2 Docentes - Universidade de Évora 

2 1 Actividade de 
Cooperação 

Externa 

1 Investigador Envio de Sinal 
de PC 

Universidade de 
Oxford 

3 - - - - - 

4 - - - - - 

 
 

 
 
12 Jan 

1 3 Actividade de 
Gestão 

2 Gestores - Universidade do 
Minho e Universidade 

da Beira Interior 

2 - - - - - 

3 - - - - - 

4 - - - - - 

 
 
 
 
13 Jan 

1 2 Actividade de 
Ensino 

1 Docente Envio de Sinal 
de PC 

Universidade do 
Algarve 

2 2 Actividade de 
Ensino 

1 Docente Partilha de 
ecrã 

Microsoft Brasil 

3 2 Actividade de 
Ensino 

1 Docente Partilha de 
ecrã 

Google, EUA 

4 
 

2 Actividade de 
Ensino 

1 Docente Partilha de 
ecrã 

Universidade de 
Harvard 

 
 
14 Jan 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

3 - - - - - 

4 - - - - - 

 
 
 
15 Jan 

1 3 Actividade de 
Investigação 

3 Investigadores - CERN, Suiça 

2 1 Actividade de 
Gestão 

2 Gestores - Ministério da Ciência, 
T. E.S. 

3 - - - - - 

4 - - - - - 

 
 
18 Jan 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

3 - - - - - 
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4 - - - - - 

Seguem-se algumas hipóteses de itens que pode utilizar no preenchimento da Tabela. No entanto, pode acrescentar 

na Tabela qualquer item que não esteja aqui previsto: 

Hipóteses para a Finalidade do 
Uso: 

Hipóteses para o Tipo de 
Intervenientes: 

Hipóteses para os  
Suportes de Apoio: 

Actividade de Ensino 
Actividade de Investigação 

Actividade de Gestão 
Actividade de Cooperação Externa 

Docente 
Investigador 

Gestor 
Técnico 

Câmara de Documentos; 
Envio de sinal de PC; 

Partilha de ecrã; 
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8.18 Anexo XXI – Tabela de registo do I. P. Castelo Branco 

Tabela de Registo do Sistema de Videoconferência do I. P. de Castelo Branco 

(Sala de Videoconferência – IP 193.137.115.193) 

Utilização entre 11 de Janeiro de 2010 e 11 de Maio de 2010 

 

 
Período 

Nº de 
Usos 

Nº de 
Horas 

Finalidade do uso Nº e Tipo de 
intervenientes 

Suportes de 
Apoio 

Instituições 
envolvidas na 

sessão 

30 Mar 1 0,5 Reunião de Júri de 
Doutoramento 

6 Docentes ------------- 3 

TOTAIS: 

Nº de 
Usos 

Nº de 
Horas 

Finalidade do 
uso 

Nº e Tipo de 
intervenientes 

Suportes de 
Apoio 

Instituições envolvidas na 
sessão 

 

1 

 

0,5 

Reunião de Júri 

de 

Doutoramento 

 

6 Docentes 

 

--------- 

 

3 

 

8.19 Anexo XXV – Tabela de registo da U. Madeira 

Tabela de Registo do Sistema de Videoconferência da Universidade da Madeira 

Utilização entre 11 de Janeiro de 2010 e 11 de Maio de 2010 

 

 
Período 

Nº de 
Usos 

Nº de 
Horas 

Finalidade do 
uso 

Nº e Tipo de 
intervenientes 

Suportes de 
Apoio 

Instituições 
envolvidas na sessão 

 
 
11 Jan 

1 5 Actividade de 
Ensino 

3 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

2 5 Actividade de 
Ensino 

4 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

 

 

 

 

 

 

13 Jan 

1 2 Actividade de 
Ensino 

2 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U.Lisboa 

2 6 Actividade de 
Ensino 

4 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

3 5 Actividade de 
Ensino 

4 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

4 5 Actividade de 
Ensino 

3 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

5 6 Actividade de 
Ensino 

4 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

6 3 Actividade de 
Ensino 

4 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

7 6 Actividade de 
Ensino 

4 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

8 4 Actividade de 
Ensino 

4 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

 
 

1 6 Actividade de 
Ensino 

5 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 
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22 Mar 2 6 Actividade de 
Ensino 

5 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

24 Mar 1 6 Actividade de 
Ensino 

5 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

25 Mar 1 6 Actividade de 
Ensino 

5 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

 
 
26 Mar 

1 6 Actividade de 
Ensino 

5 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

2 6 Actividade de 
Ensino 

5 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

3 6 Actividade de 
Ensino 

5 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

7 Abr 1 5 Actividade de 
Ensino 

4 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

8 Abr 1 5 Actividade de 
Ensino 

5 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

9 Abr 1 6 Actividade de 
Ensino 

5 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

12 Abr 1 6 Actividade de 
Ensino 

5 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

13 Abr 1 6 Actividade de 
Ensino 

5 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

14 Abr 1 5 Actividade de 
Ensino 

4 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

15 Abr 1 2 Actividade de 
Ensino 

1 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

19 Abr 1 6 Actividade de 
Ensino 

5 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

20 Abr 1 6 Actividade de 
Ensino 

5 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

21 Abr 1 5 Actividade de 
Ensino 

4 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

22 Abr 1 5 Actividade de 
Ensino 

4 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

23 Abr 1 5 Actividade de 
Ensino 

4 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

26 Abr 1 6 Actividade de 
Ensino 

5 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

27 Abr 1 6 Actividade de 
Ensino 

5 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

28 Abr 1 5 Actividade de 
Ensino 

4 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

29 Abr 1 6 Actividade de 
Ensino 

5 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

30 Abr 1 6 Actividade de 
Ensino 

5 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

3 Mai 1 5 Actividade de 
Ensino 

4 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

4 Mai 1 6 Actividade de 
Ensino 

5 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

5 Mai 1 4 Actividade de 
Ensino 

3 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

6 Mai 1 5 Actividade de 
Ensino 

4 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

7 Mai 1 6 Actividade de 5 Docentes Sinal PC e Faculdade de Medicina 
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Ensino Som U. Lisboa 

10 Mai 1 4 Actividade de 
Ensino 

3 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

11 Mai 1 6 Actividade de 
Ensino 

5 Docentes Sinal PC e 
Som 

Faculdade de Medicina 
U. Lisboa 

TOTAIS: 

Nº de 
Usos 

Nº de 
Horas 

Finalidade do 
uso 

Nº e Tipo de 
intervenientes 

Suportes de 
Apoio 

Instituições envolvidas 
na sessão 

 

41 

 

216 

41 Actividades 

de Ensino 

175 Docentes 41 Envios de Sinal 

PC e Som 

41 Faculdade de Medicina 

U. Lisboa 

 

 

8.20 Anexo XXVI – Tabela de registo da U. Minho 

Tabela de Registo do Sistema de Videoconferência da Universidade do Minho 

(Sala de Videoconferência de Gualtar + Sala de Videoconferência de Azurém) 

Utilização entre 11 de Janeiro de 2010 e 11 de Maio de 2010 

 

 
Período 

Nº de 
Usos 

Nº de 
Horas 

Finalidade do 
uso 

Nº e Tipo de 
intervenientes 

Suportes de 
Apoio 

Instituições envolvidas 
na sessão 

 
15 Jan 

 
1 

 
1 

Actividade de 
Investigação 

8 Investigadores PC e Visual 
Concert 

U.Minho; 
Agência Espacial Alemã 

 
18 Jan 

 
1 

 
1 

Actividade de 
Investigação 

1 Investigador Envio de sinal 
de PC 

 
Universidade do Chile 

21 Jan 1 1 Actividade de 
Gestão 

8 Técnicos ------------ U.Minho; 
IST 

22 Jan 1 1 Actividade de 
Gestão 

2 Técnicos ----------- U.Minho; 
FCCN 

27 Jan 1 1 Actividade de 
Investigação 

10 Investigadores  
------------ 

U.Minho; 
U.Coimbra 

28 Jan 1 1 Actividade de 
Ensino 

1 Docente ------------ Universidade da Beira 
Interior 

2 Fev 1 1 Actividade de 
Ensino 

1 Docente ------------ Universidade de 
Coimbra 

19 Fev 1 2 Actividade de 
Ensino 

5 Docentes Ligação de PC U.Minho; 
U.Coimbra 

25 Fev 1 2 Actividade de 
Gestão 

5 Técnicos ------------- IST 

 
 
 

3 Mar 

1 1 Actividade de 
Cooperação 

Externa 

 
2 Técnicos 

 
-------------- 

 
FCCN 

2 1 Actividade de 
Ensino 

1 Docente ------------- Universidade de São 
Francisco (Brasil) 

5 Mar 1 3 Actividade de 
Gestão 

3 Técnicos ------------ FCCN/LNEC 

 
11 Mar 

 
1 

 
1 

Actividade de 
Cooperação 

Externa 

 
2 Técnicos 

 
------------- 

 
Universidade de Lisboa 

 
2 

 
1 

Actividade de 
Cooperação 

Externa 

 
2 Técnicos 

 
----------- 

 
I.P.Santarém 
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3 

 
1 

Actividade de 
Cooperação 

Externa 

 
2 Técnicos 

 
------------- 

 
FCCN 

12 Mar  
1 

 
1 

Actividade de 
Cooperação 

Externa 

 
1 Técnico 

 
---------------- 

 
Universidade da 

Madeira 

22 Mar  
1 

 
2,5 

Actividade de 
Investigação 

12 Investigadores  
-------------- 

U.Minho; 
U.Coimbra 

31 Mar  
1 

 
1 

Actividade de 
Cooperação 

Externa 

 
4 Técnicos 

 
------------- 

 
FEUP 

19 Abr 1 1 Actividade de 
Ensino 

2 Docentes ------------- Universidade de Lisboa 

27 Abr 1 2 Actividade de 
Gestão 

4 Técnicos -------------- U.Minho; 
FCCN 

28 Abr  
1 

 
1 

Actividade de 
Investigação 

4 Investigadores  
----------- 

U.Minho; 
FCTUC 

 
4 Mai 

 
1 

 
1 

Actividade de 
Investigação 

2 Investigadores  
------------- 

U.Minho; 
LNEC 

 
 
 

6 Mai 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

Actividade de 
Ensino 

 
 
 

9 Docentes 

 
 
 

------------ 

Universidade do Minho; 
Universidade de Aveiro; 

FCT-Universidade de 
Lisboa; 

Universidade de 
Coimbra 

TOTAIS: 

Nº de 
Usos 

Nº de 
Horas 

Finalidade do 
uso 

Nº e Tipo de 
intervenientes 

Suportes de 
Apoio 

Instituições envolvidas na 
sessão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,5 

 

● 6 

Actividades de 

Investigação 

 

● 6 

Actividades de 

Ensino 

 

● 2 

Actividades de 

Cooperação 

Externa 

 

● 5 

Actividades de 

Gestão  

 

 

 

 

 

 

 

● 37 Investigadores 

 

● 14 Docentes 

 

● 35 Técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ligações de PC 

● 1 Agência Espacial Alemã 

● 1 Universidade do Chile 

● 2 Instituto Superior 

Técnico 

● 6 FCCN 

● 5 Universidade de 

Coimbra 

● 1 Universidade da Beira 

Interior 

● 1 Universidade de São 

Francisco (Brasil) 

● 1 Universidade da 

Madeira 

● 1 Universidade do Porto 

● 3 Universidade de Lisboa 

● 1 Universidade de Aveiro 
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8.21 Anexo XXVII – Tabela de registo do I. P. Beja 

Tabela de Registo do Sistema de Videoconferência do I.P.Beja 

(Nome da Sala de Videoconferência – IP 193.137.135.19) 

Utilização entre 11 de Janeiro de 2010 e 11 de Maio de 2010 

 
TOTAIS: 

Nº de 
Usos 

Nº de 
Horas 

Finalidade do 
uso 

Nº e Tipo de 
intervenientes 

Suportes de 
Apoio 

Instituições envolvidas na 
sessão 

0 0 ------------- --------- -------------- ---------------- 

 

 

8.22 Anexo XXIV – Tabela de registo da U. Évora 

Tabela de Registo do Sistema de Videoconferência da Universidade de Évora 

(Nome da Sala de Videoconferência – IP 193.136.252.161) 

Utilização entre 11 de Janeiro de 2010 e 11 de Maio de 2010 

 

 
Período 

Nº de 
Usos 

Nº de 
Horas 

Finalidade do 
uso 

Nº e Tipo de 
intervenientes 

Suportes 
de Apoio 

Instituições 
envolvidas na 

sessão 

 
 

 
 
 
 

2 Fev 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

Actividade de 
Gestão 

 
 

 
4 Técnicos 

 
 
 

------------ 

Universidade de 
Évora; 

Universidade de 
Lisboa; 

Universidade de 
Aveiro; 

I.P.Porto 

 
 

2 

 
 

2,5 

 
 

Actividade de 
Gestão 

 
 

4 Gestores 

 
 

------------ 

Universidade de 
Évora; 

Universidade de 
Lisboa; 

Universidade de 
Aveiro; 

I.P.Porto 

 
 

 
 

5 Fev 

 
1 

 
1,5 

 
Actividade de 

Ensino 

 
2 Docentes 

 
----------- 

Universidade de 
Évora; 

Universidade de 
Coimbra 

 
 

2 

 
 

1 

 
Actividade de 

Ensino 

 
2 Docentes 

 
----------- 

Universidade de 
Évora; 

Universidade de 
Lisboa 

3 1 Actividade de 
Ensino 

1 Docente ---------- Universidade de 
Évora 

 
 

8 Fev 

 
 

1 

 
 

1,5 

 
 

Actividade de 
Ensino 

 
 

3 Docentes 

 
 

---------- 

Universidade de 
Évora; 

Universidade de 
Lisboa; 

Universidade de 
Aveiro 

 
19 Fev 

 
1 

 
2 

Actividade de 
Gestão 

 
2 Técnicos 

 
----------- 

Universidade de 
Évora; 
FCCN 

      Universidade de 
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25 Fev 

 
1 

 
3 

 
Actividade de 
Investigação 

 
1 Investigador 

 
----------- 

Évora; 
(duas Universidades 

Francesas e uma 
Italiana) 

 
1 Mar 

1 1 Actividade de 
Ensino 

3 Docentes ----------- 
 

Universidade de 
Évora 

 
4 Mar 

 
1 

 
1 

 
Actividade de 

Ensino 

 
2 Docentes 

 
---------- 

Universidade de 
Évora; 

Universidade de 
Lisboa 

 
30 Mar 

1 1 Actividade de 
Ensino 

3 Docentes ---------- Universidade de 
Évora 

 
 

21 Abr 

 
1 

 
1 

 
Actividade de 

Gestão 

 
2 Técnicos 

 
---------- 

Universidade de 
Évora; 

Universidade de 
Lisboa 

2 1 Actividade de 
Ensino 

1 Docente ---------- Universidade de 
Évora 

 
 
 

22 Abr 

 
1 

 
1 

 
Actividade de 

Ensino 

 
2 Docentes 

 
---------- 

Universidade de 
Évora; 

Universidade do 
Algarve 

 
2 

 
1 

 
Actividade de 

Ensino 

 
2 Docentes 

 
---------- 

Universidade de 
Évora; 

Universidade de 
Lisboa 

 
23 Abr 

 
1 

 
1 

 
Actividade de 

Gestão 

 
2 Técnicos 

 
--------- 

Universidade de 
Évora; 

Universidade de 
S.Paulo - Brasil 

 
 

27 Abr 

1 1 Actividade de 
Ensino 

2 Docentes --------- Universidade de 
Évora 

 
2 

 
1 

 
Actividade de 

Gestão 

 
2 Técnicos 

 
---------- 

Universidade de 
Évora; 

Universidade Aberta 

 
30 Abr 

 
1 

 
1 

Actividade de 
Gestão 

 
2 Técnicos 

 
---------- 

Universidade de 
Évora; 

FCT-UNL 

 
 

3 Mai 

 
 

1 

 
 

1 

 
Actividade de 

Ensino 

 
 

3 Docentes 

 
 

---------- 

Universidade de 
Évora; 

Universidade 
Aberta; 

FCT-UNL 

 
 

7 Mai 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

Actividade de 
Ensino 

 
 

3 Docentes 

 
 

------------ 

Universidade de 
Évora; 

Universidade Beira 
Interior; 

Universidade Aberta 

 
11 Mai 

 
1 

 
1 

 
Actividade de 

Ensino 

 
2 Docentes 

 
----------- 

Universidade de 
Évora; 

Universidade Aberta 
TOTAIS: 

Nº de 
Usos 

Nº de 
Horas 

Finalidade do uso Nº e Tipo de 
intervenientes 

Suportes 
de Apoio 

Instituições envolvidas na sessão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 7 Actividades de 

Gestão 

 

 

 

 

● 14 Técnicos 

 

 

 

 

 

● 7 Universidade de Lisboa 

● 3 Universidade de Aveiro 

● 1 Universidade de Coimbra 

● 1 Universidade do Algarve 

● 4 Universidade Aberta 
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22 

 

27,5 

 

● 14 Actividades de 

Ensino 

 

●1 Actividade de 

Investigação 

 

 

● 31 Docentes 

 

● 1 Investigador 

 

------------ 

● 2 FCT - Universidade Nova de 

Lisboa 

● 1 Universidade da Beira Interior 

● 2 I.P.Porto 

● 1 FCCN 

● 1 Universidade de São Paulo - 

Brasil 

 

 

8.23 Anexo XXV – Tabela de registo da U. Porto 

Tabela de Registo do Sistema de Videoconferência da Universidade do Porto 

(Estúdio de Videoconferência – IP 193.136.252.209) 

Utilização entre 11 de Janeiro de 010 e 11 de Maio de 2010 

 

 
Período 

Nº de 
Usos 

Nº de 
Horas 

Finalidade do 
uso 

Nº e Tipo de 
intervenientes 

Suportes de 
Apoio 

Instituições envolvidas 
na sessão 

12 Jan 1 1 Actividade de 
Ensino 

1 Docente ------------ Universidade de 
Coimbra 

 
 

 
 
15 Jan 

 
1 

 
1 

 
Actividade de 

Ensino 

 
1 Docente 

 
 
------------ 

Universidade de Lisboa; 
Universidade de 

Coimbra 

2 1 Actividade de 
Ensino 

1 Docente ------------- Universidade de Lisboa 

3 1 Actividade de 
Ensino 

1 Docente ----------- Universidade de Lisboa 

22 Jan 1 2 Actividade de 
Gestão 

2 Técnicos Envio de sinal 
de PC 

FCCN 

 
29 Jan 

 
1 

 
1 

 
Actividade de 

Ensino 

 
1 Docente 

 
------------ 

Universidade de Lisboa; 
Universidade de 

Coimbra 

 
1 Fev 

 
1 

 
1 

Actividade de 
Investigação 

 
1 Investigador 

Envio de sinal 
de PC 

 
UTAD 

 
9 Fev 

 
1 

 
1 

Actividade de 
ensino 

 
1 Docente 

 
----------- 

UTAD 
Universidade de 

Coimbra 

 
19 Fev 

 
1 

 
4 

Actividade de 
Cooperação 

Externa 

 
2 Docentes 

 
Envio de sinal 

do PC 

 
Penn State University 

 
24 Fev 

1 1 Actividade de 
ensino 

1 Docente ------------ Universidade de Lisboa 

2 1 Actividade de 
ensino 

1 Docente ------------ Universidade de Lisboa 

 
25 Fev 

 
1 

 
2 

Actividade de 
Cooperação 

Externa 

 
1 Docente 

 
Envio de sinal 

do PC 

 
Penn State University 

 
8 Mar 

 
1 

 
1 

 
Actividade de 

Ensino 

 
1 Docente 

 
------------ 

Universidade de Lisboa; 
Universidade de 

Coimbra 

 
 

 
21 Abr 

 
1 

 
1 

 
Actividade de 

Ensino 

 
1 Docente 

 
------------ 

Universidade de Lisboa 
Universidade de Évora 

  Actividade de    
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2 2 Cooperação 
Externa 

5 Docentes ------------ GALP 

 
22 Abr 

 
1 

 
1 

Actividade de 
Cooperação 

Externa 

 
1 Técnico 

 
------------ 

 
MAGPI/Penn State 

University 

 
28 Abr 

 
1 

 
2 

 
Actividade de 

Ensino 

 
1 Docente 

 
------------- 

Universidade do 
Algarve; 

Universidade de Aveiro 
TOTAIS: 

Nº de 
Usos 

Nº de 
Horas 

Finalidade do 
uso 

Nº e Tipo de 
intervenientes 

Suportes 
de Apoio 

Instituições envolvidas na sessão 

 

 

 

17 

 

 

 

24 

 

● 11 Actividades 

de Ensino 

● 1 Actividades de 

Investigação 

● 4 Actividades de 

Cooperação 

 

● 19 Docentes 

 

● 3 Técnicos 

 

● 1 Investigador 

 

 

 

● 4 Envios 

de sinal de 

PC 

● 5 Universidade de Coimbra 

● 8 Universidade de Lisboa 

● 2 UTAD 

● 2 Penn State University 

● 1 Universidade de Évora 

● 1 Universidade do Algarve 

● 1 Universidade de Aveiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.24 Anexo XXVI – Tabela de registo da U. Coimbra 

Tabela de Registo do Sistema de Videoconferência da Universidade de Coimbra 

(Sala de Videoconferência do Centro de Informática – IP 193.137.201.72) 

Utilização entre 11 de Janeiro de 2010 e 11 de Maio de 2010 

 

 
Período 

Nº de 
Usos 

Nº de 
Horas 

Finalidade do 
uso 

Nº e Tipo de 
intervenientes 

Suportes 
de Apoio 

Instituições envolvidas 
na sessão 

11 Jan 1 1 Actividade de 
Ensino 

2 Docentes ----------- Universidade do Minho 

 
 

14 Jan 

 
 

1 

 
 

2 

 
Actividade de 

Ensino 

 
 

4 Docentes 

----------- Universidade de Poitiers; 
Universidade de East 

Anglia; 
Universidade de Kiel 

5 Fev 1 9 Actividade de 
Ensino 

3 Docentes ----------- Universidade do Minho; 
Universidade de Évora 

2 Mar 1 3 Actividade de 
Gestão 

11 Técnicos ------------ Universidade de Belo 
Horizonte 

9 Mar 1 2 Actividade de 
Gestão 

2 Técnicos ------------ FCCN 
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3 Abr 

 
1 

 
2 

Actividade de 
Cooperação 

Externa 

 
5 Investigadores 

-----------  
MIT 

18 Abr 1 1 Actividade de 
Ensino 

2 Docentes ----------- Universidade do Algarve 

 
25 Abr 

 
1 

 
0,5 

Actividade de 
Cooperação 

Externa 

 
3 Investigadores 

 
----------- 

 
MIT 

 
 
 

30 Abr 

 
1 

 
1 

 
Actividade de 

Ensino 

 
 

3 Docentes 

 
 
----------- 

Universidade do Algarve; 
Instituto Politécnico de 

Castelo Branco 

 
2 

 
1 

 
Actividade de 

Ensino 

 
6 Docentes 

 
----------- 

Universidade do Algarve; 
Instituto Politécnico de 

Castelo Branco 

 
 
 
 

6 Mai 

 
 

1 

 
 

0,5 

 
Actividade de 

Ensino 

 
 

4 Docentes 

 
 
----------- 

Universidade Nova de 
Lisboa; 

Universidade de Aveiro; 
Universidade do Minho 

 
1 

2

 
1 

 
Actividade de 

Ensino 

 
 

4 Docentes 

 
 
----------- 

Universidade Nova de 
Lisboa; 

Universidade de Aveiro; 
Universidade do Minho 

TOTAIS: 

Nº de 
Usos 

Nº de 
Horas 

Finalidade do 
uso 

Nº e Tipo de 
intervenientes 

Suportes de 
Apoio 

Instituições envolvidas na sessão 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

24 

●8 Actividades 

de Ensino 

 

●2 Actividades 

de 

Cooperação 

Externa 

 

●2 Actividades 

de Gestão 

 

 

 

 

● 28 Docentes 

 

● 13 Técnicos 

 

● 8 Investigadores 

 

 

 

 

 

 

-------------- 

● 4 Universidade do Minho 

● 2 MIT 

● 3 Universidade do Algarve 

● 2 Universidade de Aveiro 

● 2 Instituto Politécnico de Castelo 

Branco 

● 1 Universidade de Évora 

● Universidade de Poitiers 

● Universidade de East Anglia 

● Universidade de Kiel 

● Universidade de Belo Horizonte 

● FCCN 

 

8.25 Anexo XXVII – Tabela de registo do ISCTE-IUL 

Tabela de Registo do Sistema de Videoconferência do ISCTE-IUL 

(Sala de Videoconferência do Centro de Informática – IP 193.136.189.51) 

Utilização entre 11 de Janeiro de 2010 e 11 de Maio de 2010 

 

 
Período 

Nº de 
Usos 

Nº de 
Horas 

Finalidade do 
uso 

Nº e Tipo de 
intervenientes 

Suportes 
de Apoio 

Instituições envolvidas 
na sessão 

28 Jan 1 1 Actividade de 
Ensino 

1 Docente ---- UBI 

1 Fev 1 1 Actividade de 
Ensino 

1 Docente ---- UBI 

1 Mar 1 1 Actividade de 
Ensino 

1 Docente ---- U.Évora; U.Coimbra; ISEG 
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11 Mar 1 3 Actividade de 
Ensino 

3 Discentes Sinal de PC ----- 

23 Mar 1 1 Actividade de 
Ensino 

2 Discentes ----- Göteborg University 

22 Abr 1 2 Actividade de 
Gestão 

1 Técnico 
1 Investigador 

2 Docentes 

---- U.PORTO 

 

Nº de 
Usos 

Nº de 
Horas 

Finalidade do 
uso 

Nº e Tipo de 
intervenientes 

Suportes de 
Apoio 

Instituições envolvidas na sessão 

 

 

 

6 

 

 

 

9 

● 5 

Actividades de 

Ensino 

 

● 1 Actividade 

de Gestão 

 

 

● 4 Docentes 

 

● 5 Discentes 

 

● 1 Investigador 

 

● 1 Técnico 

 

 

 

------------ 

 

● 2 UBI 

● 1 U.Évora 

● 1 U.Coimbra 

● 1 ISEG 

● 1 Göteborg University 

● U.PORTO 
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8.26 Anexo XXVIII – Análise de tráfego do IP 

Apenas três instituições públicas de Ensino Superior disponibilizaram a informação 

Estatística da Análise de tráfego de IP88. A Universidade de Évora, Universidade do Minho e a 

Universidade do Porto disponibilizaram dados de tráfego do IP sob a forma da totalidade (em 

Gigabytes) desse tráfego decorrido no período entre 11 de Janeiro de 2010 e 11 de Maio de 

2010. 

É importante referir a particularidade dos dados relativos à Universidade do Minho que 

representam duas salas de videoconferência (uma sala na cidade de Braga e outra sala na 

cidade de Guimarães) mas não houve disponibilização dos dados de tráfego de saída do IP 

respectivo de cada um dos sistemas de videoconferência. 

 

Universidade de Évora

Tráfego de Entrada 3,3 Gbytes 

Tráfego de Saída 2,4 Gbytes 

Tabela 9: Tráfego do IP da U. Évora. 

Nota: Esta tabela 8 apresenta o tráfego do IP do sistema de videoconferência analisado na 

Universidade de Évora. 

 

 

Universidade do Minho

Sala de Videoconferência de Azurém (Total do Tráfego de 

Saída) 

4,33GB 

Sala de Videoconferência de Gualtar (Total do Tráfego de 

Saída) 

4,48GB 

Tabela 10: Tráfego do IP da U. Minho.  

Nota: Esta tabela 9 apresenta o tráfego do IP dos sistemas de videoconferência analisados na 

Universidade do Minho. 

 

Universidade do Porto

Tráfego de Entrada 4,98 Gbytes 

Tráfego de Saída 2,93 Gbytes 

Tabela 11: Tráfego do IP da U. Porto. 

                                                      
88 IP Adress (Internet Protocol Address) é normalmente utilizado para identificar um computador numa rede. É, na sua 

essência, a morada de um determinado computador ou outro equipamento (por exemplo, um sistema de 

videoconferência) na Internet. 
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Nota: Esta tabela 10 apresenta o tráfego do IP do sistema de videoconferência analisado na 

Universidade do Porto. 

8.27 Anexo XXVIX – Listagens de utilização do SAG 

O Sistema de Agendamento89 é uma plataforma disponibilizada pela FCCN às várias 

instituições públicas portuguesas de Ensino Superior e, sobretudo, às equipas técnicas de 

videoconferência destas instituições. No momento da realização desta investigação existiam 

várias instituições públicas portuguesas de Ensino Superior que estavam registadas neste 

sistema. (Tabela 11 deste Anexo XXVIX – Listagens de utilização do SAG). Isto significa que 

estas instituições registaram neste sistema da FCCN pelo menos um sistema de 

videoconferência que possuem nas suas instalações. Algumas destas instituições têm mais do 

que um sistema de videoconferência registado neste sistema. 

No entanto, para efeitos da concretização desta investigação foi apenas realizada a 

análise de utilização de um sistema de videoconferência por cada instituição. Essa análise 

incidiu sobre o mesmo sistema de videoconferência que foi analisado através das Tabelas de 

Registo disponíveis nesta investigação. 

No que diz respeito às instituições públicas portuguesas de Ensino Superior analisadas 

através deste Sistema de Agendamento foram considerados os seguintes aspectos para essa 

análise: 

● Foram analisadas as mesmas instituições públicas portuguesas que também foram 

analisadas através das Tabelas de Registo desta investigação; 

● Foram analisadas as oito instituições públicas portuguesas que demonstravam uma 

maior utilização deste sistema; 

Foram considerados estes aspectos para analisar as listagens de utilização disponíveis 

pelo Sistema de Agendamento porque verificou-se durante a análise inicial a este sistema que 

existe uma aparente baixa taxa de utilização deste sistema por parte das várias instituições 

públicas portuguesas de Ensino Superior. Este sistema está altamente dependente da iniciativa 

das várias equipas técnicas de cada uma das instituições públicas portuguesas de Ensino 

Superior para que os dados sejam colocados. 

 

Instituição Cidade

FCCN Lisboa 

Universidade do Algarve Faro 

Universidade de Aveiro Aveiro 

Instituto Superior Técnico Lisboa 

Universidade de Évora Évora 

                                                      
89 http://sag.fccn.pt  
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Instituto Politécnico de Bragança Bragança 

Universidade do Porto Porto 

Campus IST - Taguspark Lisboa 

Faculdade de Engenharia da U. Porto Porto 

Instituto Politécnico de Beja Beja 

Universidade de Coimbra Coimbra 

Instituto de Telecomunicações - U. Aveiro Aveiro 

Universidade da Beira Interior Covilhã 

Instituto Politécnico de Lisboa Lisboa 

Universidade do Minho Braga 

Instituto Politécnico de Setúbal Setúbal 

Universidade de Lisboa Lisboa 

Universidade dos Açores Ponta Delgada 

Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 

Empresa Lisboa 

Instituto Politécnico de Castelo Branco Castelo Branco 

Instituto Politécnico de Viseu Viseu 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Vila Real 

Instituto Politécnico da Guarda Guarda 

Instituto Politécnico de Portalegre Portalegre 

Instituto Politécnico de Santarém Santarém 

Instituto Politécnico de Leiria Leiria 

Universidade Nova de Lisboa Lisboa 

LNEC Lisboa 

 

Tabela 12: Instituições registadas no SAG. 

Nota: Esta  

Tabela 12 apresenta o conjunto de instituições públicas portuguesas de Ensino Superior 

registadas no Sistema de Agendamento (SAG) da FCCN. 

 

Instituição Utilizador responsável Nº de 
Sessões 

Média de 
duração das sessões 

Universidade do Porto Samuel Martins 5 2,3 Horas 

Universidade de Coimbra Helena Martins 7 2,1 Horas 

Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro 

Administrador Local 9 1,7 Horas 
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Universidade de Aveiro Gilberto Vasco / Marco 

Rodrigues 

26 2,0 Horas 

Universidade de Lisboa João Basílio 7 2,2 Horas 

Universidade do Algarve Alberto Gonçalves 2 2,1 Horas 

ISCTE – Instituto 

Universitário de Lisboa 

Décio Telo 7 1,8 Horas 

Universidade de Évora Mário Filipe 6 2,3 Horas 

 
Tabela 13: Número de sessões reservadas até 11 de Maio de 2010. 

Nota: Esta Tabela 13 apresenta o número de sessões de videoconferência reservadas 

no Sistema de Agendamento (SAG) até 11 de Maio de 2010 por parte de algumas instituições 

públicas portuguesas de Ensino Superior. 

 

 

Instituição Utilizador responsável Nº de 
Sessões 

Média de 
duração das sessões 

Universidade do Porto Samuel Martins 32 2,1 Horas 

Universidade de 

Coimbra 

Helena Martins 6 1,6 Horas 

Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro 

Administrador Local 28 2,4 Horas 

Universidade de Aveiro Gilberto Vasco / Marco 

Rodrigues 

72 2,7 Horas 

Universidade de Lisboa João Basílio 38 1,4 Horas 

Universidade do 

Algarve 

Alberto Gonçalves 20 2,3 Horas 

ISCTE – Instituto 

Universitário de Lisboa 

Décio Telo 39 2,0 Horas 

Universidade de Évora Mário Filipe 16 2,1 Horas 

 

Tabela 14: Número de sessões reservadas em 2009. 

Nota: Esta  

Tabela 14 apresenta o número de sessões de videoconferência reservadas no Sistema 

de Agendamento (SAG) no ano de 2009 por parte de algumas instituições públicaas 

portuguesas de Ensino Superior. 

 

 

Instituição Utilizador responsável Nº de 
Sessões 

Média de 
duração das sessões 
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Universidade do Porto Samuel Martins 25 2,2 Horas 

Universidade de 

Coimbra 

Helena Martins 0 0 Horas 

Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro 

Administrador Local 40 1,7 Horas 

Universidade de Aveiro Gilberto Vasco / Marco 

Rodrigues 

98 1,8 Horas 

Universidade de Lisboa João Basílio 21 1,7 Horas 

Universidade do 

Algarve 

Alberto Gonçalves 13 2,2 Horas 

ISCTE – Instituto 

Universitário de Lisboa 

Décio Telo 8 2,0 Horas 

Universidade de Évora Mário Filipe/Nelson 

Carrasco 

30 2,1 Horas 

 

Tabela 15: Número de sessões reservadas no SAG em 2008. 

Nota: Esta  

Tabela 15 apresenta o número de sessões de videoconferência reservadas no Sistema 

de Agendamento (SAG) no ano de 2008 por parte de algumas instituições públicas 

portuguesas de Ensino Superior. 

 


