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Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar a prevalência, alcance e 
funcionalidades de 10 aplicações móveis disponibilizadas por 
Instituições do Ensino Superior português, cruzando os dados obtidos 
com estudos (inter) nacionais no mesmo âmbito. Para o estudo foram 
consideradas universidades portuguesas públicas e privadas e 
variadas fontes de informação, concluindo-se que as universidades 
públicas disponibilizam maior número de aplicações móveis. As 
funcionalidades mais comuns das aplicações móveis disponibilizadas 
são notícias, secretaria virtual, cursos e unidades curriculares, e as 
funcionalidades privilegiadas pelos utilizadores são cursos, unidades 
curriculares e pautas. O estudo destaca a necessidade de realizar 
estudos futuros focados no desenvolvimento de aplicações móveis 
baseadas nas necessidades dos utilizadores, recomendando a inclusão 
de funcionalidades de m-Learning e serviços que promovam dinâmicas 
da vida académica. 

 
Palavras-chave: Ensino Superior; Aplicações móveis; Portugal. 
 
Abstract: This study aims to analyse the prevalence, coverage and features of 10 

mobile apps provided by Portuguese Higher Education institutions, 
crossing data with (inter)national studies in the same field.  For this 
study, it was considered public and private Portuguese Universities and 
various sources of information, concluding that public universities offer 
a larger number of mobile applications. The most common features of 
available mobile applications are news, academic services, courses and 
curricular units, and users’ privileged features are courses, curricular 
units and grades. The study highlights the importance of future studies 
related to mobile applications development in order to meet users’ 
needs, recommending the inclusion of features of m-Learning and 
services that promote academic dynamics. 

 
Keywords:  Higher Education; Mobile applications; Portugal. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias móveis têm vindo a ser defendidas enquanto meio para promover 

novas formas de aprendizagem, construção do conhecimento, comunicação e acesso 

à informação (Al-Emran & Shaalan, 2015; Alrasheedi, Capretz, & Raza, 2015a, 2015b; 

Dahlstrom, Walker, & Dziuban, 2013). O mobile learning (m-Learning) proporciona 
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uma aprendizagem flexível e centrada no aluno suportada pelas tecnologias móveis, 

enquanto ferramentas facilitadoras da aprendizagem "just-in-time" (Johnson, Adams & 

Cummins, 2012, p. 4), atendendo a que os alunos universitários esperam ser capazes 

de trabalhar, aprender e estudar quando e onde quiserem. 

São cada vez mais as Instituições de Ensino Superior (IES) que procuram dotar-

se de infraestruturas tecnológicas que permitam que alunos e professores interajam e 

estejam constantemente atualizados, apostando no uso de tecnologias de suporte às 

dinâmicas institucionais e académicas (e.g., versões móveis dos websites e aplicações 

móveis (apps) institucionais) (Chen & Denoyelles, 2013; Goundar, 2011; Vázquez-

Cano, 2014). O esforço é no sentido de promover e potenciar o acesso a informação e 

soluções que facilitem as dinâmicas académicas (Bowen & Pistilli, 2012; Dahlstrom et 

al., 2013). 

Pelo exposto, as tecnologias móveis começam a assumir um importante papel na 

vida académica, facilitando a comunicação, interação, acesso a informação 

institucional e curricular e o próprio processo de ensino e aprendizagem (E-A), dentro 

e fora do campus universitário, motivando um maior envolvimento da comunidade 

académica nas dinâmicas institucionais e curriculares, e diminuindo constrangimentos 

espácio-temporais no acesso à informação (Chen & Denoyelles, 2013; Gikas & Grant, 

2013; Liu, Li, & Carlsson, 2010). 

 

2. AS APPS E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 

No contexto do Ensino Superior, as apps são usadas segundo três abordagens: 1) 

melhorar ou complementar aulas (e.g., num trabalho de campo usar o telemóvel para 

fotografar e partilhar online); 2) acesso a informação e serviços (e.g., conteúdos 

curriculares, biblioteca); e 3) promoção da interação, comunicação e acesso a cursos 

e trabalhos (Alden, 2013). O presente estudo foca-se, essencialmente, na tipologia 

relacionada com o acesso a informação e serviços, apps que disponibilizam 

funcionalidades como notícias, mapas, contactos, conteúdos multimédia, cursos, 

disciplinas, eventos, calendário académico, secretaria virtual, diretório de pessoal e 

biblioteca (Vicente, 2013). 

Num estudo da National Defense University concluiu-se que as funcionalidades 

privilegiadas por alunos são alertas (82,6%); comunicação por e-mail, voz ou Instant 

Messaging (81,2%); grupos de discussão (77,9%); pesquisas na Web (75,9%); 

downloads (75,7%); e informação administrativa (67,0%) (Alden, 2013). Num outro 

estudo, envolvendo 419 alunos universitários, Sevillano-García e Vázquez-Cano 

(2015)  concluíram que os alunos percecionam os dispositivos móveis e as apps como 
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úteis na aquisição de competências e desenvolvimento de atividades de 

aprendizagem. 

No que toca às IES, num estudo internacional envolvendo 209 universidades, 

concluiu-se que estas privilegiam as funcionalidades serviços e e-Learning (25%), e 

consideram que o foco das apps deve ser a comunicação (35%) e instrução (20%) 

(Dobbin, Dahlstrom, Arroway, & Sheehan, 2011). Complementarmente, outro estudo 

permitiu verificar que os principais objetivos das apps institucionais são comunicação 

(50%), marketing institucional (34%) e m-Learning (34%), e as funcionalidades mais 

frequentes são notícias (46%) e informação institucional (40%) (Alonso, Guzman, & 

Amescua, 2011). Os autores deste estudo alertam, ainda, que funcionalidades como 

notícias, mapa e informações podem ser usadas para promover abordagens 

pedagógicas e dinâmicas da vida académica (e.g., disponibilidade de salas e livros da 

biblioteca) (Ibidem). 

No contexto português, importa, assim, analisar as apps disponibilizadas pelas 

IES, verificando a sua prevalência, funcionalidades mais frequentes e qual a perceção 

dos utilizadores acerca das mesmas. 

 

3. PROBLEMA E OBJETIVOS DE INVESTIGAÇÃO 

 

O presente trabalho procura compreender de que forma as IES estão a dar 

resposta à necessidade de alunos e professores acederem a dinâmicas institucionais 

e académicas através de dispositivos móveis. Pelo exposto, definiram-se como 

principais objetivos verificar a(s): 

- distribuição de apps por tipologia de instituição e regiões do país; 

- funcionalidades comuns e privilegiadas pelas universidades públicas e 

privadas; 

- importância das apps e funcionalidades privilegiadas pelos utilizadores. 

 

4. METODOLOGIA 

 

De carácter fundamentalmente exploratório e de diagnóstico, o estudo seguiu uma 

metodologia qualitativa composta por três fases, que passamos a apresentar. 

 

4.1 Fase I  

Definição de critérios de pesquisa de apps, sendo consideradas apps de 

universidades portuguesas públicas e privadas (excluíram-se Institutos Politécnicos 

uma vez que, no período de recolha de dados (23-03-2015 a 29-05-2015), apenas o 
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Instituto Politécnico de Setúbal possuía app). Para a seleção das apps, apenas foram 

consideradas as que possuíam as seguintes fontes de informação: (i) descrições e 

imagens em lojas online; (ii) vídeos de apresentação/testemunho nos canais Youtube® 

e Vimeo®; (iii) reviews/notícias online; e (iv) comentários e classificações de 

utilizadores em lojas online – as que apresentavam somente comentários irrelevantes 

(e.g., “FIXE!”) foram excluídas. As apps que não apresentavam comentários mas 

tinham reviews/notícias online foram consideradas. 

 

4.2 Fase II 

Definição de um Modelo de Análise Qualitativa, prevendo três Categorias e 

respetivas Subcategorias: 

- Categoria Importância das apps – Subcategorias Acesso a informação 

académica, Comunicação, Acesso a serviços, Mobilidade, Informação 

institucional, e Acesso a plataformas institucionais; 

- Categoria Importância da User Interface e User Experience (UI-UX) – 

Subcategorias Interface, Usabilidade, Funcionalidades, Organização, Utilidade, 

Estabilidade/Eficiência, e Desempenho/Rapidez; 

- Categoria Funcionalidades – Subcategorias Perfil, Notícias, Eventos, 

Notificações, Calendário, Cursos e Unidades Curriculares, Horário, Histórico de 

notas, Pautas, Inscrições, Propinas, Secretaria virtual, Serviço de Ação Social, 

e-Learning, Biblioteca digital, Ementas, Senhas académicas, Salas, Mapa, 

Visita virtual, Parques de estacionamento, Transportes públicos, Contactos, E-

mail, Conversações, Fóruns, Redes sociais, Pesquisa, e Gestão de acesso. 

 

4.3 Fase III  

Tratamento de dados e análise de conteúdo qualitativa, com recurso ao software 

WebQDA®, sendo geradas Categorias, Subcategorias, Classificações (Universidades; 

Tipologia de Instituição; e Região da Instituição) e Descritores (Análise SWOT – 

Strengths/Aspetos positivos das apps, Weaknesses/Aspetos negativos, 

Opportunities/Oportunidades de melhoria das apps, e Threats/Constrangimentos 

externos à utilização das apps; e Classificações em estrelas). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Relativamente às IES, das 10 universidades selecionadas, sete são públicas e 

três são privadas. Duas são da região Norte, duas do Centro, quatro de Lisboa e Vale 



1777	

	

do Tejo, uma do Alentejo e uma do Algarve. Duas têm até 5.000 alunos inscritos, três 

têm entre 5.001 e 10.000, quatro têm entre 10.001 e 15.000 e uma tem mais de 

15.001 alunos (Quadro 1). 

Todas as apps são gratuitas e estão disponíveis para sistema operativo Android, 

estando sete igualmente disponíveis para sistema operativo iOS. Três foram 

desenvolvidas pelas universidades e as restantes por entidades externas.  Duas das 

apps registavam um número de downloads no intervalo de 500 a 1.000, sete no 

intervalo de 1.000 a 5.000 e uma no intervalo de 5.000 a 10.000. 

 
Quadro 1 - Características das IES e indicação das apps 

 

 
* De acordo com dados recolhidos no website da DGEEC-MEC e websites e páginas oficiais do Facebook® das IES. 

 

Relativamente à distribuição de apps por tipologia de instituição, verificou-se a 

prevalência de apps de universidades públicas, sendo apenas três de universidades 

privadas. Quanto às regiões do país, verificou-se a prevalência de apps na região de 

Lisboa e Vale do Tejo (quatro apps), seguida pelas regiões do Norte e Centro (ambas 

com duas apps). Na região do Alentejo apenas uma universidade disponibiliza app, 

verificando-se o mesmo na região do Algarve. Note-se, no entanto, que estas são as 

regiões onde se encontra uma menor concentração de universidades. 

Quanto à importância atribuída às apps pelos alunos de diferentes regiões do 

país, verificou-se que o acesso à informação académica é o parâmetro mais 
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valorizado e comentado, seguido pelo acesso a informação institucional e 

potencialidades de comunicação. Os menos referidos são o acesso a serviços, 

plataformas institucionais e a mobilidade. 

Relativamente ao acesso às plataformas institucionais, este teve pouca 

representatividade nas diferentes regiões, sendo mencionado apenas pelos alunos 

das regiões Norte (três referências) e Centro (duas referências). De referir, ainda, que 

a região Norte tem um maior número de considerações dos utilizadores relativamente 

à importância das apps em todos os parâmetros (29 referências), seguida pela região 

Centro (20 referências) (Figura 1). 

 
Figura 1 - Importância das apps por região 

 

Estabelecendo uma relação direta entre o número de downloads e o número de 

alunos por instituição, verificou-se que as universidades com menor número de alunos 

(UCP-P com 4.000 alunos e SBE com 1.939 alunos) apresentam maior número de 

downloads (1.000 downloads da app em ambas). Por outro lado, as universidades com 

maior número de alunos (UC, ULu, UCP e IST) apresentam maior diferença entre o 

número de alunos e o número de downloads, destacando-se a UC com 24.087 alunos 

e apenas 1.000 downloads. Destaca-se a UA, pela situação inversa, i.e., apesar de 

acolher 13.939 alunos detém a app com maior número de downloads a nível nacional 

(Figura 2). Apesar de não haver dados que corroborem, estamos em crer que este 

desfasamento se poderá dever ao facto de que quanto maior o número de alunos, 

mais difícil se torna o processo de comunicação e de proximidade com todos os 

atores. De referir, ainda, que relativamente à SBE, o elevado número de downloads da 
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app se poderá dever ao facto de a universidade registar um elevado número de alunos 

internacionais e a app facilitar o acesso à informação e serviços institucionais. 

 
Figura 2 - Variação do número de downloads das apps 

 

Relativamente às funcionalidades disponibilizadas pelas diferentes IES, verificou-

se que a UA é a instituição que oferece a app mais completa (17 funcionalidades), 

seguida pela UCP (16 funcionalidades) e a UCP-P e UTAD (14 funcionalidades). As 

apps que oferecem menos funcionalidades são as da ULu e da UAlg (Figura 3). 

 
Figura 3 - Funcionalidades disponibilizadas pelas IES 
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Quanto às funcionalidades comuns às apps das IES, verificou-se que todas 

disponibilizam notícias; secretaria virtual, cursos e unidades curriculares (oito apps); 

eventos (sete apps); e e-mail, notificações, horários, histórico de notas e ligação a 

redes sociais (seis apps). As funcionalidades menos frequentes são gestão de 

acessos e pesquisa (uma app); e conversações, senhas académicas, propinas, 

serviços de ação social, biblioteca digital, visita virtual, informação sobre transportes 

públicos e parques de estacionamento (duas apps). A funcionalidade fórum de 

discussão não foi encontrada em nenhuma app (Figura 4). 

 
Figura 4 - Funcionalidades comuns às apps 

 

Quanto às diferenças das apps das universidades públicas e privadas, verificou-se 

que as funcionalidades conversações, senhas académicas, calendário, propinas, 

serviços de ação social e gestão de acesso só estão disponíveis em apps de 

universidades públicas, enquanto as funcionalidades pesquisa e biblioteca digital só 

estão disponíveis em apps das privadas (Figura 5). Verificou-se, ainda, que as 

universidades públicas valorizam mais as funcionalidades cursos e unidades 

curriculares (86%); notificações (71%); e mapa, horário, notas e ementas (57%) do 

que as privadas. Por outro lado, estas valorizam mais as funcionalidades inscrições e 

perfil (67%); e visita virtual, parques de estacionamento e transportes públicos (33%) 

do que as universidades públicas. As restantes funcionalidades são disponibilizadas 

pelas universidades públicas e privadas com uma diferença de valorização abaixo dos 

10%. Conclui-se, assim, que as IES portuguesas privilegiam a informação institucional 
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(notícias, eventos, cursos, unidades curriculares), a comunicação (e-mail, 

notificações), e os serviços (secretaria virtual), assemelhando-se a apps de outras 

universidades europeias (Alonso et al., 2011). Não obstante, a nível internacional as 

IES consideram muito importante disponibilizar acesso ao e-Learning (Dobbin et al., 

2011). 

 

 
Figura 5 - Funcionalidades privilegiadas pelas universidades públicas e privadas 

 

Quanto à forma como as apps são classificadas pelos utilizadores nas lojas 

online, verificou-se uma maior percentagem de classificações com cinco estrelas, à 

exceção das apps UCP Porto e alunosUTAD que não têm classificações, e da Ualg 

mobile que tem maior percentagem com uma estrela. De realçar as apps UAMobile, 

UCP Porto, Inforestudante Mobile e Técnico Mobile com mais de 60% de 

classificações com cinco estrelas (Figura 6). 

Relativamente à importância das apps para os utilizadores, verificou-se que as 

categorias mais relevantes são o acesso à informação académica (19 referências) e  

institucional (15 referências), resultados que corroboram com Sevillano-García e 

Vázquez-Cano (2015) quando referem que os alunos percecionam as apps como úteis 

para o processo de E-A. 

Quanto à importância da UI-UX para os utilizadores, a categoria com mais 

comentários positivos é a utilidade (14 referências). Destacam-se, ainda, comentários 

que sugerem melhorias às apps ao nível das funcionalidades (e.g., “só faltava o 

acesso ao mail da ua”) e interface (e.g., “refinar um pouco a estética minimalista”). 
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As categorias que apresentam mais comentários negativos são o 

desempenho/rapidez (e.g., “desempenho da aplicação cada vez está pior”); 

estabilidade/eficiência (e.g., “Cheio de Bugs”); organização (e.g., “deve ser melhorado 

a apresentação de notas”); funcionalidades (e.g., “pena nao haver forma de fazer 

logout”); usabilidade (e.g., “Eu só não gosto de ter o chat activado a toda a hora”); e 

interface (e.g., “Nem usa o design “Holo” nem “Material Design”). 

 

 
Figura 6 - Classificação das apps pelos utilizadores 

 

Relativamente às funcionalidades privilegiadas pelos utilizadores, verificou-se que 

os cursos e unidades curriculares (oito referências) e as pautas (seis referências) são 

as mais valorizadas. A maioria das funcionalidades (16 das 29) são consideradas 

importantes, com exceção das conversações, senhas académicas, secretaria virtual, 

histórico de notas, serviços de ação social, biblioteca digital, parques de 

estacionamento, fóruns, gestão de acesso e pesquisa. Destacam-se, ainda, alguns 

comentários negativos nas funcionalidades notificações, horário e ementas (e.g., “falta 

a informação da comida do social funcionar”), sendo apontadas possíveis melhorias 

em funcionalidades como salas (e.g., “Falta só acrescentar a localização das salas”). 

Quanto às apps com maior impacto positivo para os utilizadores, destacam-se a 

UCP Porto (28 referências), a alunosUTAD (23 referências), a Inforestudante Mobile 

(18 referências), a Lusófona Mobile (14 referências) e a UAMobile (13 referências), 

sendo estes valores relativamente altos (96 referências) quando comparados com os 

comentários negativos (13 referências). As apps onde foram identificados mais 
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aspetos negativos foram a Lusófona Mobile e a Técnico Mobile (oito referências em 

cada). De notar que, nas apps alunosUTAD, My.UE e MYCATÓLICA não foram 

identificados aspetos negativos pelos utilizadores. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considera-se que apesar do bom caminho na disponibilização de informação 

institucional e de ferramentas de comunicação, as apps das IES poderiam apostar 

mais no m-Learning (e.g., disponibilização de material de apoio ao E-A em plataforma 

online; acesso a biblioteca digital para consulta de livros, relatórios e artigos científicos 

digitais) e em serviços que promovam as dinâmicas da vida académica (e.g., 

requisição de livros, salas e computadores; e tempo de espera nos serviços). 

Nesta lógica, estudos como o realizado representam uma mais-valia, quer no 

melhoramento das práticas levadas a cabo na definição/desenvolvimento de apps de 

IES, quer na análise cuidada e reflexiva do alcance das apps, disponibilizadas à 

comunidade académica pelos responsáveis das universidades, pelo que se salienta a 

importância da sua realização com alguma frequência e por incentivo das próprias 

IES. 
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