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resumo 
 

Nas últimas décadas, e sob forte influência da Nova Gestão Pública e das 
exigências crescentes da sociedade, as Instituições de Ensino Superior (IES) 
têm sofrido um conjunto de alterações significativas no seu modelo de 
organização e gestão. 
Em Portugal o novo modelo de organização e gestão das IES, vertido na lei n.º 
62/2007, de 10 de setembro - Regime Jurídico das Instituições de Ensino 
Superior (RJIES) atribui a responsabilidade da sua governação institucional e 
estratégica num órgão de governo constituído por membros eleitos da 
comunidade académica e membros externos cooptados - o Conselho Geral 
(CG). 
A flexibilidade e inovação conferida por este normativo trouxe assim perspetivas 
diferenciadoras quanto à forma como cada instituição interpretou a adequação 
da presença e participação dos membros não docentes nos órgãos de governo 
e gestão. 
Tomando como pano de fundo, a governação universitária e a vigência do novo 
modelo de governação, recorrendo a um estudo de caso, tendo por base a 
análise a 46 entrevistas em 4 universidades públicas em Portugal com regimes 
diferenciados, o estudo analisa a participação dos membros não docentes e não 
investigadores com assento nos Conselhos Gerais. 
O estudo baseia-se num quadro concetual estruturado em torno de três 
dimensões de análise, nomeadamente: representações sobre o ensino superior, 
governação das instituições e motivações e avaliação da participação. 
Os resultados da investigação mostram que uma maioria significativa dos 
entrevistados reconhece no ensino superior um instrumento de utilidade 
económica, associado ao progresso, a que se juntam um outro conjunto de 
perceções baseadas na difusão de externalidades positivas propiciadas pelo 
ensino superior ao nível do desenvolvimento económico, social e cultural. Não 
obstante, os entrevistados reconhecem a existência de incongruências no atual 
sistema, advogando a necessidade de uma clarificação do sistema de ensino 
superior. 
Analisada a partir de três perspetivas, é possível constatar que todos os 
entrevistados percecionam um quadro de transformações visíveis na 
governação, independentemente do estatuto jurídico da sua instituição. Numa 
perspetiva macro, os entrevistados atribuem especial significado ao papel da 
inclusão do corpo das personalidades externas na governação das IES, sendo, 
no entanto, evidenciadas limitações intrínsecas próprias deste corpo por 
contextos vários e, resistências e conservadorismo da academia que obstam a 
que o seu papel seja mais eficaz. O aprofundamento da autonomia institucional 
das IES e na opção possibilitada pela adesão ao regime fundacional é tida como 
positiva. No entanto, limitações na sua operacionalização e outros 
constrangimentos, conduzem a que uma maioria dos entrevistados ainda que 
reconheçam grandes virtudes do modelo, mostrem ainda algumas reservas. 
Numa perspetiva meso, os dados analisados, remetem-nos para a conclusão 
que, é percecionado uma apreciação qualitativa favorável sobre o 
funcionamento dos conselhos gerais das quatro IES, em que o contributo dado 
pelas boas relações estabelecidas entre o CG e a reitoria e outros órgãos de 
governo, pautaram-se por um relacionamento positivo de cooperação 
institucional. Todavia, subsiste a perceção de um conjunto vasto de aspetos que 
limitam a capacidade do CG.  
Numa perspetiva micro os resultados mostram que os membros internos 
reconhecem a sua perda de representatividade, reclamando, em consequência, 
pelo seu aumento. Os resultados permitem identificar ainda opiniões que 
manifestam a possibilidade da composição do CG integrar maioritariamente 
elementos externos, o que, aparenta constituir uma rutura na forma de governo 
que tradicionalmente caracterizam as IES. 
Por fim, não obstante a análise tenha por base diferentes dinâmicas e contextos 
variados, os resultados sugerem que uma maioria significativa dos entrevistados 
avalia positivamente a sua experiência no CG. 





 

 

keywords Higher Education; University Governance; General Council; Stakeholders; Non-
Teaching Staff and Non-Research Staff 

abstract In the last decades, and under the strong influence of the New Public 
Management and of the growing demands of society, Higher Education 
Institutions (HEIs) have undergone a set of significant changes in their 
organisation and management model. 
In Portugal, the new model for the organisation and management of HEIs, laid 
down in law nr. 62/2007, of 10 September - Legal Regime of Higher Education 
Institutions (RJIES) attributes the responsibility for its institutional and strategic 
governance to a governing body made up of elected members of the academic 
community and co-opted external members - the General Council (GC). 
The flexibility and innovation conferred by this normative law thus brought about 
differentiating perspectives as to how each institution interpreted the adequacy 
of the presence and participation of non-teaching members in the governing and 
management bodies. 
Taking university governance and the validity of the new governance model as 
a backdrop, using a case study based on the analysis of 46 interviews in 4 public 
universities in Portugal with different regimes, the study analyses the 
participation of non-teaching and non-researching members with a seat on the 
General Councils. 
The study is based on a conceptual framework structured around three 
dimensions of analysis, namely: representations of higher education, 
governance of the institutions and motivations and evaluation of participation. 
The results of the research show that a significant majority of the interviewees 
recognise higher education as an instrument of economic utility, associated with 
progress, together with another set of perceptions based on the diffusion of 
positive externalities provided by higher education in terms of economic, social 
and cultural development. Nevertheless, the interviewees acknowledge the 
existence of inconsistencies in the current system, advocating the need for a 
clarification of the higher education system. 
Analysed from three perspectives, it can be seen that all interviewees perceive 
a framework of visible transformations in governance, regardless of the legal 
status of their institution. From a macro perspective, the interviewees attach 
special significance to the role of including the body of external personalities in 
the governance of the HEIs, although, nevertheless, intrinsic limitations of this 
body due to various contexts and, resistance and conservatism in academia are 
highlighted which prevent its role from being more effective. The deepening of 
the institutional autonomy of the HEIs and the option made possible by 
adherence to the foundational regime is considered positive. However, 
limitations in its operationalisation and other constraints mean that most of the 
interviewees, while recognising the great virtues of the model, still have some 
reservations. 
From a meso perspective, the data analysed lead us to the conclusion that a 
favourable qualitative assessment is perceived on the functioning of the general 
councils of the four HEIs, in which the contribution given by the good relations 
established between the GC and the rectory and other governing bodies was 
guided by a positive relationship of institutional cooperation. However, there is 
still a perception of a wide range of aspects that limit the capacity of the GC.  
From a micro perspective, the results show that the internal members recognise 
their loss of representativity and, consequently, demand its increase. The results 
also allow the identification of opinions that express the possibility of the 
composition of the GC integrating mostly external elements, which seems to 
constitute a rupture in the form of governance that traditionally characterise HEIs. 
Finally, although the analysis is based on different dynamics and varied contexts, 
the results suggest that a significant majority of the interviewees evaluate their 
experience on the GC positively. 
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INTRODUÇÃO 

Enquadramento do tema 

O ensino superior, tem sido conotado com a ideia de progresso e prosperidade dado o seu percurso 

histórico de contributo para a evolução da sociedade, tendo por base não só o conhecimento 

produzido, mas, sobretudo, a sua transmissão geração após geração. A sua presença está de tal 

forma institucionalizada nas sociedades atuais que a sua relevância para a sociedade há muito 

deixou de constituir um tema de discussão pública (Santiago, Magalhães e Carvalho, 2005). Não 

obstante, as mudanças profundas nas sociedades atuais traduzem-se em desafios profundos para 

as instituições de ensino superior (IES). Entre a pluralidade de transformações sociais a que 

assistimos, destaca-se, necessariamente, a emergência da chamada sociedade do conhecimento e 

da ideologia de mercado. A competição económica internacional entre países e espaços 

económicos, tem motivado pressões no ensino superior (Santos, 2008), que decorrem em grande 

medida do facto do conhecimento científico se ter tornado, um ativo intangível bastante 

valorizado como fator indutor para a criação de riqueza e prosperidade das nações, e 

consequentemente, para o bem-estar dos indivíduos (Santiago et al., 2005). 

Neste contexto de transformações sociais mais profundas surgem também alterações nos sistemas 

de ensino superior que parecem assumir um caráter global. Tais alterações, amplamente discutidas 

na literatura, incluem um crescente processo de massificação (Scott, 1995; Trow, 1973, 2005), de 

redução do financiamento ao nível dos governos nacionais (Deem, 1998; Slaughter & Leslie, 

1997; Wende, Beerkens, & Teichler, 1999), bem como dos processos de internacionalização, 

associados ao fenómeno da globalização (Altbach, 2013a; Marginson, 2006, 2014; Marginson & 

Rhoades, 2002).  

Parte significativa da literatura enquadrada nos estudos sobre o ensino superior (Amaral, 2008b; 

Kogan, Henkel, Bauer, & Bleiklie, 2006; Musselin, 2005, 2007a; Weisbrod, Ballou, & Asch, 

2008), sustenta que as IES1 têm vindo a transformar-se, alterando as suas práticas, a sua 

organização interna e o seu modo de atuação, por forma a tornarem possível a adaptação às 

referidas mutações de um mundo moderno e competitivo à escala global.  

Neste quadro é particularmente salientado por diversos autores (Amaral, Magalhães, & Santiago, 

2003; Hood, 1991; Pollitt & Bouckaert, 2004, 2011; Reed, 2002; Santiago, Carvalho, Amaral, & 

Meek, 2006) que as mudanças que se têm verificado no ensino superior e nas IES, não podem ser 

dissociadas das transformações ocorridas nos serviços da Administração Pública (AP), as quais, 

 
1 Pelo facto de com alguma insistência no nosso estudo utilizarmos a nomenclatura IES, importa realçar que nos 
baseamos no glossário de termos gerais utilizados pela Commission/EACEA/Eurydice (2018, p. 284), para definir a 
entidade que fornece serviços de educação e ensino superior de acordo com as normas e documentos orientadores 
nacionais sob administração de um órgão de governo eleito. 
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sob a égide da influência da Nova Gestão Pública (NGP), marcaram a Europa na década de 1980, 

tendo um acentuado desenvolvimento na década de 1990, até ao final do séc. XX. A presença da 

NGP traduz-se na existência de uma crença de que a competição entre organizações constitui a 

melhor forma de fomentar a inovação e eficiência trazendo consigo benefícios sociais, acrescida 

da ideia de que uma gestão pública orientada por práticas seguidas no setor privado, conduz a 

melhores resultados para a prossecução do interesse público. Transportando este argumento para 

o domínio do ensino superior, seguindo o raciocínio de Dill (2014) é suposto que ao introduzir-

se a competição não só se aumente a produtividade, mas, que se permita também, uma melhor e 

mais eficiente alocação dos recursos disponíveis, estimulando-se assim a diversidade de atuação 

destas organizações na tentativa, de com isso, responder de forma mais eficaz às exigências da 

sociedade (Dill, 2014). 

Neste domínio advoga-se que para responder às exigências crescentes da sociedade, um maior 

aprofundamento da autonomia institucional é essencial já que permitirá uma maior capacitação 

das IES, tornando-as mais adaptativas ao seu ambiente externo e mais flexíveis na gestão dos seus 

recursos (Estermann et al., 2011; Estermann & Nokkala, 2009; Gornitzka et al., 2017).  

Este ambiente geral de transformações traduz-se necessariamente numa crescente 

reconcetualização dos modelos de governação existentes nas IES em todo o mundo. Estudos 

internacionais, demonstram que estas transformações se têm vindo a traduzir, em geral, na 

substituição, ainda que de uma forma gradual, de um modelo tradicional de governação, baseado, 

na autogovernação pelos académicos (Amaral, Meek, & Larsen, 2003; Bleiklie & Kogan, 2007; 

Bleiklie, Michelsen, Krücken, & Frølich, 2017; Enders, de Boer, & Leisyte, 2008; Paradeise, 

Reale, Goastellec, & Bleiklie, 2009), na adesão, ainda que, gradual, por um modelo de governação 

gestionário, flexível e interligado através de redes (Bleiklie, Marton, & Hanney, 1995; Ferlie, 

Musselin, & Andresani, 2009; Rowlands, 2017), sustentado na centralidade de órgãos de poder 

unipessoal.  

No caso particular da sociedade portuguesa, as narrativas que advogam a necessidade de 

transformações nas IES no sentido de um maior aprofundamento da sua autonomia, sustentam-se 

na ideia da inevitabilidade de potenciar o aumento da participação da sociedade civil 

historicamente ausente dos órgãos de governo das IES e das universidades em particular (Amaral, 

2003b; Simão, 2003; Simão, Santos, & Costa, 2002, 2005).  

Sob forte influência da NGP, a tentativa de aprofundar a autonomia institucional resultou em 

alterações significativas no modelo de organização e gestão das IES, com a nova arquitetura 

legislativa do ensino superior, plasmada na lei n.º 62/2007, de 10 de setembro - Regime Jurídico 

das Instituições de Ensino Superior (RJIES) (Lei n.o 62/2007, de 10 de setembro. Assembleia da 

República, 2007). Segundo Amaral e Sin (2016, p. 35), este diploma constitui um marco nas 

conceções sobre os modelos dominantes de gestão e governação das IES em Portugal.  
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A este nível o fator potencialmente mais surpreendente terá sido a consagração da possibilidade 

das IES aderirem ao regime fundacional de direito privado. Esta alteração, constitui, um aspeto 

importante na forma, como, as IES, se propõem desenvolver a sua missão num contexto global 

de competição, alargando assim, a oportunidade de aprofundar a sua autonomia institucional. 

Outro dos elementos tidos como inovadores no atual quadro de governação universitária, em 

Portugal, imposto pelo RJIES, terá sido precisamente a atribuição da responsabilidade da 

governação institucional e estratégica das IES a um órgão de governo constituído por membros 

eleitos da comunidade académica (tanto docentes como não docentes) e membros externos 

cooptados.  

No âmbito dos membros pertencentes à comunidade académica cabe realçar as alterações 

evidenciadas ao nível do grupo do pessoal não docente, isto é, dos estudantes e dos trabalhadores 

não docentes e não investigadores (TAG)2.  

A presença dos estudantes nos órgãos de governação não constitui uma novidade em termos 

históricos, embora tenha sido sempre considerada como efémera. A presença de um discurso 

dominante de que esta participação constituiria um obstáculo à eficácia da governação nas IES, 

por ser ineficiente, corporativa e contrária às exigências da sociedade e da economia (Simão, 

2003, p. 60; Teixeira, Rosa, & Amaral, 2004, p. 306) conduziu a que no atual modelo de 

governação, consubstanciado no RJIES, a sua participação embora relevante, nomeadamente, no 

que se refere, à nomeação do Reitor e ao processo de cooptação dos elementos externos, se tenha 

efetivado numa menor representatividade. 

Relativamente à representação do corpo dos TAG, a necessidade da sua participação parece não 

ter tido a mesma relevância concedida aos membros externos, já que o RJIES permitiu, a este 

nível, uma ampla flexibilidade, deixando ao livre-arbítrio das IES a possibilidade deste corpo 

estar, ou não, representado nos órgãos de governo das IES.  

Neste sentido, o elemento mais marcante verifica-se ao nível dos membros externos à comunidade 

académica. O relacionamento entre as IES e a envolvente externa, passou a ter maior visibilidade, 

pelos menos a um nível teórico, com a participação de personalidades externas com capacidade 

de intervenção nos assuntos internos da governação de universidades e institutos politécnicos. 

Todavia, tal não significa necessariamente que a chamada destas entidades à governação das IES 

 
2 Como ponto de partida da nossa análise, devemos referir, que, o RJIES consagra a possibilidade de fazer incluir 
membros eleitos pelo pessoal não docente e não investigador, nas diferentes estruturas de governação das IES. Neste 
sentido, por considerarmos que a expressão “não”, utilizada duplamente, para identificar o corpo dos trabalhadores não 
docentes e não investigadores pode potenciar certa perceção para alguma negatividade que possa afetar a identidade 
deste corpo de pessoal, optámos na nossa investigação por designar o corpo dos trabalhadores não docentes e não 
investigadores de Técnicos Administrativos e de Gestão, utilizando para o efeito a nomenclatura TAG. Tal, serve para 
englobar todos os trabalhadores, que, inseridos nas respetivas carreiras profissionais, não desempenham funções 
docentes e de investigação nas IES. Esta opção insere-se também na linha de argumentação de alguns autores (Allen‐
Collinson, 2009; Macfarlane, 2015; Sebalj, Holbrook, & Bourke, 2012) que reconhecem que a expressão “não 
académico” tem vindo nas últimas décadas a ser substituída por outras expressões, como, pessoal técnico, de apoio e 
de gestão.  
Finalmente, esta nomenclatura é ainda utilizada, como forma de identificar, nos excertos das entrevistas o pessoal não 
docente e não investigador. 
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constitua uma novidade. De facto, na anterior lei de autonomia universitária (LAU) a presença de 

elementos externos nos órgãos de governação das IES já existia possuindo, no entanto, uma 

natureza de caráter consultivo, que se traduziu em alguma falta de sucesso na sua intervenção 

(Amaral, 2003b, p. 39; Amaral et al., 2002, p. 57; Simão, Santos, & Costa, 2005, p. 191). A 

relevância atribuída aos membros externos com representação nos conselhos gerais com a nova 

lei, aporta, assim, para estes uma responsabilidade acrescida na governação das IES, quando 

comparado com o anterior modelo de governação. 

Esta tentativa de integrar as personalidades externas na participação na governação das IES dá 

corpo não só ao espírito do legislador nacional, mas também, às recomendações de organizações 

internacionais. Tal resolução insere-se num quadro ideológico mais vasto, sustentado na 

necessidade, de uma maior abertura das universidades e politécnicos ao mundo exterior (Carvalho 

& Bruckmann, 2014; Lima, 2012; OECD, 2006; Santiago et al., 2005), advogada por instituições 

supranacionais tão diversas como o Banco Mundial (BM) ou a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE).  

Considerando que o atual enquadramento jurídico possibilitou perspetivas diferenciadoras quanto 

à forma como cada IES se organizou e interpretou, a presença dos membros não docentes nos 

órgãos de governação, surge como pertinente e oportuna, a reflexão sobre a sua presença de modo 

a equacionar os potenciais benefícios e constrangimentos institucionais da sua inclusão. Neste 

contexto, é particularmente relevante equacionar uma abordagem comparativa das diversas 

experiências vivenciadas pelos membros não docentes, em IES, com estatutos diferenciados.  

Identificação da problemática 

Decorridos 14 anos desde a entrada em vigor do novo enquadramento jurídico das IES, e da 

experiência acumulada, resultante da participação dos membros não docentes e não 

investigadores nos conselhos gerais, importará, perceber as experiências vividas por diferentes 

atores num órgão de governo da universidade como é o Conselho Geral (CG). Pretende-se, mais 

especificamente, compreender, de que forma, os stakeholders internos e externos, interpretam e 

transpõem na sua prática, as reconfigurações propostas pelas instituições para o novo modelo de 

organização e gestão, com particular incidência sobre a institucionalização do CG. 

Para melhor balizar este objetivo foram definidas as seguintes questões de investigação: 

• Que análise, poderemos fazer da participação dos membros não docentes e não 

investigadores na governação das universidades públicas portuguesas?  

• Corresponderá o atual modelo de governação universitária às preocupações e legítimas 

expetativas, dos representantes da sociedade civil, dos estudantes e do pessoal não 

docente e não investigador?  
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• Que potencial impacto pode ser identificado nesta abordagem para a governação da 

instituição?  

• Estará o desempenho dos conselhos gerais alinhado com o papel e a missão para a qual 

foram criados? 

Para procurar encontrar pistas de resposta para estas questões gerais, o estudo baseia-se num 

quadro concetual estruturado em torno de três dimensões de análise, nomeadamente: 

Representações sobre o Ensino Superior, Governação das instituições e Motivações e avaliação 

da participação. 

Objetivos da tese 

O propósito de analisar e compreender a governação universitária, tem, pelo que se vem expondo, 

um interesse particular que incorpora o foco de análise na nossa investigação. Seguindo as pistas 

de investigação suscitadas por Sarrico (2010), será interessante, compreender a perspetiva de 

diferentes sensibilidades representadas nos corpos de governo das universidades quanto ao modo 

como as universidades devem ser governadas.  

Recorrendo a um estudo de caso, e tomando como pano de fundo, a componente da governação 

universitária e a vigência do novo modelo de governação, imposto pelo RJIES, analisamos a 

participação dos membros não docentes, com assento nos Conselhos Gerais de 4 universidades 

públicas, em Portugal.  

Como forma de obter respostas para a problemática por nós enunciada, constituem objetivos do 

presente trabalho contribuir para a compreensão: 

1. do posicionamento dos diversos atores sobre o que deve ser o papel do ensino superior 

na sociedade, a sua utilidade no contexto atual e eventuais argumentos que podem 

vislumbrar tendências e alterações no ensino superior; 

2. da perceção que os membros não docentes do CG possuem da governação das 

universidades e, em particular, do modelo vigente na atualidade;  

3. das motivações e expetativas que determinaram a sua integração neste órgão de governo.  

4. dos potenciais benefícios da inclusão dos membros não docentes no CG na governação 

das universidades; 

5. das potenciais fragilidades da inclusão destes membros na governação das universidades.  

Em suma, este trabalho de investigação pretende compreender a perspetiva de diferentes 

sensibilidades representadas nos corpos de governo das universidades sobre a sua participação no 
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processo de governação em resultado da institucionalização do CG como novo órgão de governo 

nas universidades. 

Os objetivos definidos para esta tese enquadram-se na tentativa de avaliar uma das alterações 

mais emblemáticas nos modelos de governação das IES – a criação do CG.  

Estrutura da tese 

A estrutura em que assenta o desenvolvimento desde trabalho de investigação, segue a 

organização lógica e as recomendações que diversa literatura de referência (Bell, 2010; Bogdan 

& Biklen, 1994; Burgess, 2001; Ghiglione & Matalon, 2001; Marconi & Lakatos, 2003; Quivy & 

Campenhoudt, 1998) considera como o padrão estabelecido para nortear os trabalhos de natureza 

científica. Nesta linha, o presente trabalho precedido por esta introdução está estruturado em seis 

capítulos, nele se incorporando a revisão da literatura, a metodologia da investigação, a parte 

empírica e por fim as conclusões do estudo. 

Na introdução abordamos os aspetos que se relacionam com o tópico de investigação – 

governação do ensino superior, o contexto, a problemática de investigação, os objetivos da 

investigação bem como as motivações e a ambição da produção de conhecimento novo na área 

da governação universitária. 

No capítulo 1 analisamos do ponto de vista teórico as mudanças nos mecanismos que têm 

conduzido a alterações nos sistemas de ensino superior, percebendo a sua evolução para também 

desta forma melhor se compreender o modelo de desenvolvimento de organização institucional 

em que se sustentam as IES. Tomando por referência os momentos marcantes da história da 

universidade e do próprio Estado, este capítulo aborda também as diferentes relações, que, ao 

longo da história se foram estabelecendo entre o Estado, a universidade e a sociedade. 

Com base no recurso à revisão da literatura e da utilização de metáforas que comummente se 

associam ao processo de governação universitária, procuramos no capítulo 2, desenvolver uma 

abordagem sobre a organização institucional e a diversidade de aspetos que tomam parte da 

especificidade do processo de governação universitária. Tendo por base as transformações que se 

têm verificado no contexto das reformas da AP, abordamos também neste capítulo, o conceito de 

governação, fazendo uma análise aos diferentes modelos de governação no ensino superior.  

Incluímos no capítulo 3, por força do objeto do nosso estudo, o enquadramento teórico sobre a 

evolução e o conceito de stakeholders e a importância desta teoria e as suas diferentes abordagens. 

A utilidade da revisão da literatura sobre stakeholders pretende-se com o propósito de ajudar a 

compreender o papel de diferentes atores internos e externos que tomam parte no sistema de 

governação das IES. 

Seguindo a cronologia das mudanças mais significativas que se operaram no ensino superior, em 

Portugal, consideradas por Amaral et al (2000) e Magalhães e Santiago (2012), oferecemos no 
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capítulo 4, um olhar sobre as transformações ocorridas no ensino superior, desde o período em 

que vigora o regime democrático até 2019. Fazemos desde já notar que embora toda a riqueza 

substantiva e o fecundo património em que repousa a própria história do ensino superior em 

Portugal, seja digno de destaque, circunscrevemos, no entanto, a nossa análise ao período pós- 

democrático. 

No capítulo 5 em linha com o tipo de estratégia adotada na nossa investigação abordamos as 

opções metodológicas, bem como todos os aspetos que se relacionam com o processo de 

investigação. 

A parte empírica do nosso trabalho de investigação é abordada no capítulo 6, ancorada na 

estratégia de investigação e respetiva metodologia, fazendo uso da criação de dimensões e 

categorias de análise na tentativa de responder à questão formulada no início da investigação e 

dos objetivos específicos de análise.  

Apresentam-se, ainda, as conclusões bem como os constrangimentos vivenciados, o contributo 

para o conhecimento e a identificação de possíveis propostas de investigação.  
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CAPÍTULO 1 • SISTEMAS DE ENSINO SUPERIOR – EMERGÊNCIA E 

RECONFIGURAÇÕES NA ATUALIDADE 

Neste capítulo, propomo-nos analisar do ponto de vista teórico, as mudanças nos mecanismos que 

conduziram a alterações nos sistemas de ensino superior e compreender o modo, como a sua 

evolução nos pode ajudar a entender a génese e desenvolvimento dos modelos de organização 

institucional e de governação em que as organizações de ensino superior se têm vindo a sustentar. 

1.1 Sistemas modernos de ensino superior 

Para melhor se compreender a evolução dos sistemas de ensino superior, temos necessariamente 

de percorrer os momentos mais marcantes da história da Universidade. Ao longo da sua história 

secular, a Universidade, teve, ela própria, conceções diferentes da sua missão, pelo que a sua 

relação com a sociedade foi sofrendo transformações.  

De facto, as universidades, estão, entre as organizações mais antigas que se mantêm na atualidade 

e que têm sabido resistir às sucessivas mudanças na sua envolvente externa pela sua capacidade 

de se adaptar a essas mudanças (Amaral & Magalhães, 2001; Maassen, Neave, & Jongbloed, 

1999; Marques, 2014). 

De acordo com Espada (2017) a Universidade tem a sua origem em Atenas, no Séc. V. a.C., 

constituindo o cristianismo a sua principal fonte de disseminação, em que, se inspiraram, 

posteriormente, algumas das mais antigas universidades, como sejam, as universidades de 

Bolonha (1088), Oxford (1096/1167), Sorbonne (1150), Cambridge (1209), Salamanca (1218), 

Coimbra (1290), Karlova (1348) e Jagiellonian (1364). No entanto, há autores (Esposito, 1999; 

Makdisi, 1970, 1981; Rüegg, 1991) que consideram que o surgimento da primeira universidade 

está associada ao islamismo e afirmam que foram os árabes que inventaram a universidade.  

Marques (2014, p. 36), enfatizando para o contexto em tempos de mudança da universidade, 

assinala que, desde a fundação destas Universidades (Paris, Bolonha e Oxford), até à universidade 

dos nossos dias, passaram vários séculos e a instituição universitária registou um conjunto de 

grandes transformações, balizadas, dentro de três grandes acontecimentos: o Renascimento, a 

Revolução Francesa e a Revolução Industrial. 

Desde a institucionalização da Universidade de Paris (1160), criada a partir de uma comunidade 

de professores, que a Universidade passa a ser designada de “comunidade de professores e alunos” 

(Pfeffer & Stichweh, 2015, p. 161). De acordo com Mora (2001, pp. 96–97), na época medieval 

(séc. V ao séc. XV), a Universidade permaneceu durante largo período de tempo sem grandes 

alterações, sendo uma instituição dominada pelos interesses da igreja, por ordens religiosas, até, 

ao início do período do iluminismo e da formação dos Estados Nação (séc. XVIII) – período que 

o sociólogo, Anthony Giddens (1991), destaca como um novo contexto político, social e de 
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modernidade sobre a conceção da ciência na Europa. Para Magalhães (2006, pp. 26–27), esta 

ideia de modernidade, é coincidente, com, o tempo em que a razão/ciência se combinam, 

atribuindo uma forte identidade às IES, à própria educação, aos sistemas educativos, dada a sua 

relevância, enquanto instrumento para alcançar objetivos educacionais, sociais e políticos. 

Devemos assinalar, segundo Maroy (2008) e Ferlie et al (2009), que, historicamente, a 

coordenação e o poder regulatório dos sistemas de ensino, na maior parte dos países do continente 

europeu, foram, durante, largos períodos de tempo, da responsabilidade dos governos nacionais. 

Por isso, segundo Yonezawa (2014, p. 59), a história das universidades e dos sistemas de ensino 

superior, não pode dissociar-se do processo de evolução e formação das Nações Estado. Nas 

palavras de Ordorika e Pusser (2007, p. 191), “o Estado é uma rede de relações entre indivíduos 

e grupos sociais que se verificam numa dada sociedade alicerçada nas suas tradições históricas, 

cultura, desenvolvimento económico e processo político.” O Estado está organizado em 

instituições ou aparelhos que expressam estas relações sociais, constituindo o governo e 

universidades, instituições do Estado, pelo que, as universidades, têm também um papel central 

na construção do Estado-Nação (Ordorika & Pusser, 2007, p. 192). A ideia de Estado-Nação, que 

nos é apresentada por Giddens (1987, pp. 116–118), tem associado a existência formal de 

fronteiras físicas, as quais, delimitam estados soberanos, onde os cidadãos localizados num 

território, partilham um sentimento de identidade nacional, afirmando valores de referência, como 

a defesa, a liberdade, a língua, a segurança, a educação e cultura.  

Neave (2001, p. 26), considera que o aparecimento do Estado-Nação, terá influenciado a 

autonomia das universidades, e em paralelo, ainda que submetida ao controlo político de 

monarquias e governos, a universidade, granjeou o prestígio de identidade nacional, pela sua 

capacidade e ajuda, em contribuir na reestruturação e organização das instituições estatais. 

Amaral e Magalhães (2001), consideram que a consolidação do Estado-Nação em toda Europa, 

teve, no papel das universidades, uma força importante e decisiva, pelo seu contributo para a 

formação e treino de pessoas necessárias à modernização da sociedade, conseguido, em grande 

parte, à custa do desenvolvimento de um setor público administrativo moderno. Nesta linha, 

Enders (2004, p. 364) sublinha que “a universidade contemporânea nasceu do Estado-Nação, não 

da civilização medieval e isso foi só nos séculos XIX e XX, onde, as universidades adquiriram a 

sua identificação com a ciência e tecnologia.”  

Diversos autores (Amaral & Magalhães, 2001; Gao, Baik, & Arkoudis, 2015; Huisman & Van 

Vught, 2009; Magalhães, 2006; Scott, 1995) consideram que a Universidade Moderna é o 

resultado das reformas que tiveram lugar nos meados do séc. XVII, constituindo, marcos 

importantes as reformas francesas (1806-1908) e as reformas de Wilhelm von Humboldt, em 

1807. É neste contexto, que, os mesmos autores, entendem que o desenvolvimento do iluminismo, 
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a Revolução Francesa e o aparecimento do Estado-Nação, marcam o início do período de 

modernidade e de racionalidade no sistema de ensino superior4 na Europa. 

No final do séc. XIX e início do séc. XX, as diversas interpretações quanto ao papel que deve ser 

atribuído à universidade e ciência, conduzem a intensos debates na Europa e, em particular, em 

Inglaterra, sob influência de Newman, e na Alemanha, com a ação e as ideias de Wilhelm von 

Humboldt. Sob influência das perspetivas difundidas a partir da Alemanha, a Universidade passou 

a ser interpretada como o lugar por excelência da produção de conhecimento, medida pelo 

desempenho no domínio da investigação (Santos 1999, p. 173). Apesar da influência alemã, 

assiste-se igualmente à obtenção de alguma notoriedade e reputação das Grandes Écoles 

francesas, constituindo esta dupla influência uma das marcas identitárias da universidade 

moderna. Assim, para se compreender a narrativa da universidade moderna, deve ter-se presente 

a influência dos discursos de von Humboldt e Newman, mas também do modelo napoleónico 

(Magalhães, 2006, p. 17). 

Pioneiro na criação da Universidade de Berlim, Wilhelm von Humboldt, defende uma conceção 

de Universidade, preservando os ideais do conhecimento, argumentando, que este deve estar 

liberto de todas as pressões políticas, da igreja5 e da autoridade do Estado. De acordo com 

Magalhães (2006, p. 18), a atividade central da universidade é transmitir o conhecimento, cabendo 

ao Estado, assegurar a autonomia das universidades, com o argumento de que a ciência constitui 

a “força unificadora” do próprio Estado e a sua legitimação. A liberdade académica em ensinar e 

procurar a verdade com a proteção do Estado, como resultado da sua autonomia institucional, são 

atributos, para que Amaral, Meek e Larsen (2003), argumentem que a existência do Estado-Nação 

tem associado o pensamento humboldtiano. O modelo humboldtiano, considerava as 

universidades, como entidades parceiras e defensoras da cultura nacional (Amaral & Magalhães, 

2002, p. 4).  

Ginés Mora (2001, p. 97), revela-nos que embora sem autonomia, pelo facto de serem controladas 

pelo Estado (ainda que muito respeitada a autonomia dos académicos), as universidades, 

tornaram-se, centros de investigação científica de referência, sendo que, todavia, a ligação com a 

sociedade, operava-se de forma distante. Este isolamento com a sociedade e, a factualidade da 

não existência de diplomas oficiais que titulassem o saber ou competências, contribuíam, também, 

para que não fosse dada relevância à coordenação do sistema de ensino (Mora, 2001, p. 97).  

 
4 No nosso estudo empregamos a designação de sistema de ensino superior, para identificar o conjunto das instituições 
com “estruturas de organização e dimensão diversificadas e de diferente natureza jurídica”, que, num quadro aplicável 
de tutela e fiscalização, ministram o ensino e formação de nível superior (Fonseca & Encarnação, 2012, p. 1). 

5 Seguindo a leitura de Santos e Filho (2012, p. 38), importa, ter presente, que, Kant, já, no séc. XVIII, afirmava-se 
como crítico da estrutura em que assentava o ensino superior, pelo facto, da verdade científica estar refém de princípios 
religiosos e políticos, defendendo, que a razão da verdade científica deve ocupar um espaço livre sem intervenção de 
soberano ou pontífice, constituindo a autonomia científica, o momento da modernidade. 
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Nas palavras de Santos e Filho (2012, p. 39), a reforma humboldtiana, para além de legitimar o 

desígnio na procura desinteressada pela verdade científica, acabou por estruturar a organização 

do saber, a configuração do governo institucional e a própria gestão dos assuntos académicos e 

administrativos. Com efeito, a introdução do conceito de cátedra permite que cada disciplina 

científica tenha um “líder autónomo responsável” pela condução dos processos administrativos e 

dos conteúdos curriculares associados à área científica (Santos & Filho, 2012, p. 39). O mesmo 

autor, considera, que, ao chamar a si, o controlo pela autonomia institucional e responsabilidade 

na produção de conhecimento, o modelo humboldtiano personifica o advento da segunda missão 

da universidade (Santos & Filho, 2012, p. 40). 

A relevância atribuída ao relatório Humboldt, apresentado, em 1810, é, na ideia de Santos e Filho 

(2012, p. 39), um elemento de enorme importância na maior parte das universidades pela forma 

como o modelo defendido por Humboldt soube ser interpretado, ainda que com as necessárias 

especificidades em muitas universidades - razão pela qual, e por direito próprio, é merecedor de 

amplo destaque na história da universidade.  

Nybom (2003, p. 144) assegura-nos que o legado de Humboldt sobre a sua ideia de universidade, 

repousa, essencialmente, em cinco pontos essenciais: 

1. “a unidade de investigação educação/ensino; 

2. a natureza holística do conhecimento (novo humanismo); 

3. a primazia da investigação que é uma educação “infestada” e controlada pela 

investigação; 

4. uma cultura nacional dominada e diferenciada pela formação superior; 

5. promoção do ensino superior e da ciência como uma obrigação central do Estado 

(Nybom, 2003, p. 144).” 

Ainda que inspirada nas reformas de von Humboldt, a construção da identidade da universidade, 

teve, também, em Inglaterra, e, no contributo do cardeal John Newman, um papel determinante, 

para o eclodir da universidade moderna. 

Para o cardeal John Newman (1801-90), ideólogo do modelo personalidade (também denominado 

modelo inglês), a obra, “The Idea of a University”, constitui um referencial de educação e de 

reprodução de conhecimentos que forma a personalidade do indivíduo, tornando-o um ser culto - 

um gentleman. A ideia de universidade, para, Newman, enfatiza o culto da personalidade através 

de uma narrativa assente na liberalização da educação superior, opondo-se, ao caráter utilitário 

do ensino, enquanto, instrumento para acumulação de riqueza e desenvolvimento. Esta 

liberalização do ensino, deve ser entendida, numa perspetiva de desenvolvimento das capacidades 

intelectuais articuladas com o necessário desenvolvimento ético, moral, solidariedade e de 

participação cívica numa aprendizagem ao longo da vida. Para, Newman, há, pois, uma 
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preponderância no ensino que se sobrepõe à investigação, pelo facto, de, segundo, Haverhals 

(2007, p. 427), a educação universitária apresentar uma dimensão intelectual que não se deve 

sacrificar ao conhecimento especializado momentâneo do mundo profissional. Partilhando de 

semelhante entendimento, Pires (2007, p. 55) refere que Newman, “considerava a verdade como 

essencialmente teológica e não objeto de ciência, não atribuindo um papel à investigação na 

universidade, interessando-se, em vez disso, pelo ensino.”  

Alguns autores (Barnett, 2017; Scott, 1995), argumentam, no entanto, que o posicionamento do 

cardeal John Newman sobre a sua ideia de universidade, acaba por traduzir um cenário 

imaginário, de perfil filosófico, baseado, num certo idealismo. Todavia, de acordo com Magalhães 

(2006, p. 17), a sua influência como fonte legitimadora de modernidade do ensino superior, parece 

ter sido mais ampla do que aquilo, que se possa inicialmente pensar. De facto, seguindo, ainda, o 

raciocínio de Magalhães (2006), existem três argumentos que nos podem elucidar sobre esta 

amplitude: primeiro, uma ideia liberal de educação, assumindo este conceito, o facto do 

conhecimento dever ser procurado como um fim em si mesmo; em segundo lugar, a educação 

superior não deve ser, em si mesmo, útil, mas basear-se num aprofundamento filosófico do 

conhecimento, e, em terceiro, a educação superior não deve basear-se numa ideia de 

conhecimento ou de trabalho espartilhado, devendo a universidade, chamar a si, e ser da sua 

responsabilidade, ensinar todos os ramos do conhecimento (Magalhães, 2006, p. 17). Existindo, 

pois, na perspetiva de Newman, um sentido menos utilitário quanto ao objetivo da formação 

superior, poder-se-á questionar o mérito de tal abrangência. Este facto é tanto mais surpreendente 

na medida em que a indústria, à época, baseava os seus procedimentos e processos de produção 

no trabalho, mais, do que, propriamente, no conhecimento. Como observa Hobsbawm (2000): “os 

problemas tecnológicos do começo da Revolução Industrial eram bem simples. Não exigiam 

qualquer classe de homens com qualificações científicas especializadas, mas, simplesmente, um 

número suficiente de homens com escolaridade comum, familiarizados com dispositivos 

mecânicos simples e com o trabalho em metal e dotados de experiência prática e iniciativa 

(Hobsbawm, 2000).” Todavia, é pela mão de Newman, que, segundo Santos e Filho (2012, p. 42), 

em resultado da manutenção de universidades tradicionais – Oxford e Cambridge, e na aposta de 

um ensino baseado no culto da formação e personalidade, e em paralelo, através da criação de 

uma rede de estabelecimentos de ensino superior e instituições científicas, formando 

profissionais6 altamente qualificados, tendo em conta as necessidades do país, que, a Inglaterra, é 

no séc. XIX, considerada a maior potência industrial, militar e colonial e o centro da economia 

capitalista. 

 
6 Pelo facto de, com alguma frequência, na nossa investigação, utilizarmos a expressão, “profissionais”, apoiados no 
entendimento de Carvalho (2009, p. 111), tal expressão, pretende exprimir a fonte de poder dos trabalhadores, conferida 
pelo monopólio do conhecimento, o qual, por sua vez, permite o controlo sobre a realização de tarefas, e assim a 
autonomia técnica, conferindo ainda a sua titularidade, a possibilidade de controlo de informação importante no 
contexto da organização. 
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Na leitura de Haverhals (2007), a influência do cardeal John Newman e o seu contributo para a 

modernidade do ensino superior, pode ser visível, pela marca, que, a tradição inglesa de 

“educação liberal” provocou no ensino superior, nos Estados Unidos da América (EUA) até 

metade, do séc. XIX.  

Todavia, a conceção idealista de universidade, assente numa filosofia humanista é, por via dos 

sucessivos acontecimentos marcados pela Revolução Francesa, da expansão do capitalismo e de 

importantes descobertas na área da ciência e tecnologia (descoberta da eletricidade, 

desenvolvimento de meios de transporte e da indústria química) e de novas conceções sobre a 

divisão do trabalho, relegada para um segundo plano. Neste contexto, a ciência como técnica, é 

idolatrada e colocada à disposição das atividades empresariais, com forte apoio do financiamento 

por parte dos Estados às universidades.  

Para melhor nos situarmos, e, seguindo o raciocínio de Almeida-Filho (2018, p. 43), devemos ter 

presente, que entre os séculos XVII e XIX, na Europa Ocidental, não obstante a explosão do 

conhecimento científico, o modelo de ensino superior, já, com uma vocação profissional, tinha, 

no poder do clero, bolsas de resistências e conservadorismo.  

A Revolução Francesa, marcou, todavia, uma rutura na sociedade, e, com isso, a abolição de 

alguns privilégios e símbolos que tinham sido creditados à universidade medieval, e mesmo, à 

aristocracia. Em França, as mudanças que se verificam no campo do ensino superior, marcam, de 

certa forma, o início do afastamento das raízes do modelo humboldtiano. A perspetiva que 

Condette (2017, pp. 2–3), nos apresenta sobre as alterações no sistema educativo francês, em 

resultado da Revolução Francesa, evidencia, por um lado, que a investigação é relegada para um 

patamar inferior nas preferências das políticas do Estado (ficando o ensino profissional como 

agenda prioritária), e, por outro lado, que com a criação da Universidade Imperial, é assegurado 

o ensino secundário e superior na esfera pública. Contrariamente, a uma ideia de universidade 

eclesiástica, aristocrática e de elite, que se vinha instalando na Europa, o modelo profissional7, 

desenvolvido, em França, construído, na base de uma lógica instrumental, e, em parte, fundada, 

na manutenção do Estado-Nação, de progresso e de modernidade, pretende dar resposta aos 

desafios da sociedade industrial. A conceção de modernidade deve ser aqui entendida, de acordo 

com a opinião de Magalhães (2004, pp. 26–27), na perceção de existir, por um lado, uma certa 

consciencialização da importância da formação superior e dos seus objetivos sociais e políticos, 

e, por outro lado, o facto, da educação superior, ser controlada pelo Estado, e, por via disso, a sua 

forte regulação. Se bem que Amaral e Magalhães (2003, p. 244), chamem à atenção, que, o 

 
7 Embora menos referenciado na literatura, deve-se, no entanto, a Pierre-Georges Cabanis, o seu papel decisivo na 
organização do ensino superior, na estruturação das áreas científicas das ciências naturais e medicina, assim como, a 
sua intervenção na criação de faculdades dotadas de autonomia para decidir sobre cursos e disciplinas que ministram e 
a criação de outras escolas superiores de natureza técnica. O seu trabalho acabou por conduzir, posteriormente, às 
reformas que se vieram a concretizar no sistema educativo francês, nos séculos XIX e XX, que servem de base à 
inspiração de outros sistemas educativos na Europa meridional e no Brasil (Santos & Filho, 2012).  
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sistema de ensino superior francês, teve como objetivo, em, primeiro lugar, a satisfação das 

expetativas sociais e, em momento posterior, a resposta às exigências do mercado de trabalho, 

todavia, de acordo com Magalhães (2006), a modernização do aparelho administrativo do Estado, 

tem nas universidades, e outros institutos de ensino superior, o lugar privilegiado, para, formar os 

quadros e o seu próprio funcionamento. 

A interpretação do modelo napoleónico, descrita por Neave (2003, p. 144), baseia-se, no facto da 

construção deste modelo ser alicerçada no sentimento de uma pertença de comunidade nacional, 

em que os laços que se estreitam entre a universidade e a sociedade, com uma base legal e 

administrativa, que permite a igualdade de tratamento. Indo, mais longe, o mesmo autor, 

reconhece que “a administração nacional era a guardiã do interesse geral” (Neave, 2003, p. 144). 

Sobre o modelo napoleónico (também designado de profissional), encontramos, no pensamento 

de Magalhães (2006, p. 25), o reconhecimento de que este modelo apresenta características 

restritivas na autonomia das universidades, já que é baseado, numa forte regulação do poder 

estatal que regula os simples atos administrativos, podendo incluir-se aqui o conteúdo dos 

programas e cursos. Musselin (2013, p. 9), sublinha que a regulação estatal, tem, na criação da 

Universidade Imperial, a aprovação do quadro normativo que tutela a carreira dos académicos, 

nomeadamente, em matérias como o estatuto remuneratório e acesso à carreira académica, uma 

vez que, antes da revolução, o espartilho existente, entre, diversas corporações nas universidades, 

não assegurava, princípios de boa conduta e de combate à corrupção.  

De acordo com Santos e Filho (2012, p. 41), é neste período que a reforma protagonizada por 

Cabanis, coincide com a criação de escolas politécnicas isoladas da universidade e a introdução 

de faculdades autónomas. Seguindo o mesmo autor, é ainda, criado o grau de licenciatura, como 

norma habilitante para o exercício de uma atividade profissional, assim como a criação de 

carreiras profissionais com ensino superior especializado.  

A centralização nacional do sistema educativo, operou-se, através da criação de um quadro 

regulatório próprio, que visava disciplinar e superintender toda a estrutura e gestão do ensino 

superior na dependência direta do Estado.  

Em conclusão, as reformas napoleónicas, tiveram, como objetivo, reforçar o sistema educativo 

francês, baseado no monopólio da instrução ancorado na ideia do Estado-Nação, cobrindo a 

totalidade do território, numa lógica de igualdade de acesso. A política educativa, tem como 

preocupação a formação como instrumento privilegiado para responder a transformações sociais 

e económicas, que vinham a acontecer à época, antecipando-se, também, à Revolução Industrial. 

Importa, por fim, referir que alguns estudos internacionais (Bleiklie & Michelsen, 2013; Ongaro, 

2010), parecem atestar que o modelo napoleónico (profissional) é responsável na forma como as 

universidades do sul da Europa, nomeadamente, em países, como, França, Portugal e Itália, 

conceberam os seus sistemas de ensino, e posteriormente, adotaram o modelo de organização das 

suas universidades.  
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Tomando por referência o contexto histórico, que envolveu a modernização dos sistemas de 

ensino superior, propomo-nos, a seguir, refletir sobre a relação entre Estado, Universidade e 

Sociedade. 

1.1.1 Relação entre o Estado, a universidade e a sociedade 

Nas últimas décadas, e num contexto de grandes transformações estruturais do ensino superior, 

verificam-se mudanças substanciais nas ações das universidades, nas expetativas dos cidadãos e 

na própria sociedade8.  

Segundo Slowey (2003), as universidades envolvem-se com a sociedade nas mais diversas formas 

dela fazendo parte uma teia complexa que radica na sua história, património cultural, recursos 

patrimoniais, liderança, estatuto e localização geográfica. 

Numa perspetiva de análise socioeconómica, Mano (2015, p. 44) considera que a Universidade 

se liga à sociedade por via da chamada “terceira missão.” De acordo com esta perspetiva, 

considera-se que os circuitos socioeconómicos acionam os canais de produção e transferência de 

conhecimento e ligam-se por via das diversas estruturas existentes nas regiões, nos países e na 

sociedade, envolvendo, um conjunto de redes complexas, de vários atores que se interessam pela 

criação e utilização do conhecimento. 

Desde a emergência da Universidade Moderna, sob influência de Humboldt, como acabámos de 

referir, a estas instituições estão cometidas, basicamente, duas atividades: o ensino e a 

investigação, estando estas, geralmente, associadas à sua missão tradicional. Contudo, mais 

recentemente, a missão da universidade tem vindo a ser associada ao seu “caráter utilitário” 

(Devaney & Weber, 2003), associado às externalidades positivas que as suas atividades geram 

para a sociedade (McMahon, 2004). Neste domínio persistem perspetivas distintas e, embora se 

argumente que a própria natureza intrínseca das atividades justificam a sua existência e relevância 

pelo seu caráter simbólico é sobretudo o critério da relevância económica que faz privilegiar esta 

relação da universidade com a sociedade (Caraça et al., 1996, p. 1225). A explicação para esta 

utilidade, segundo Pires (2007), tem, de alguma forma, servido para aprofundar a supremacia do 

emprego na vivência do pensamento universitário, em detrimento do espaço que deveria existir 

na universidade para a ciência, com a tendência para o saber se alinhar, enquanto instrumento ao 

“serviço da eficácia do trabalho” (Pires, 2007, p. 45). Há ainda, segundo Magalhães (2001b), um 

outro argumento que pode explicar este utilitarismo do saber: as transformações económicas no 

 
8 Pelo facto de, com alguma frequência, no nosso trabalho, utilizarmos a expressão sociedade, tal, impele-nos, 
previamente, para a explicitação do conceito de sociedade, utilizado, por Carrol e Buchholtz. Assim, de acordo com o 
pensamento destes autores, por sociedade, entende-se, “uma comunidade, uma nação ou um amplo grupo de pessoas 
que têm tradições, valores, instituições e atividades e interesses coletivos comuns” (Carroll & Buchholtz, 2008, p. 6). 
Ainda de acordo com os mesmos autores (2008), nas últimas décadas, o conceito de sociedade civil, tem sido utilizado, 
para, de alguma, forma, exprimir a necessidade da existência de um equilíbrio de forças entre o Estado e os indivíduos 
face ao próprio poder do Estado, de modo a evitar disrupções: individualismos, excesso de poder e autoridade. 
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contexto do capitalismo, têm conduzido a uma certa formatação do cidadão associando-o a 

contextos de vida profissional, ao endeusamento pela cultura do self e a estilos de vida de bem-

estar. Assim, não será de estranhar que os próprios sistemas educativos e as suas instituições se 

tenham alinhado, com as exigências desta nova conceção do mundo moderno (Magalhães, 2001b, 

pp. 317–332). Deste ponto de vista, Braun (1999) partilha do entendimento de que a governação 

do ensino superior acaba por refletir a divisão entre países com visões diferentes quanto à adoção 

de uma “cultura utilitária” e uma “cultura não utilitária” (Braun, 1999). Dentro deste quadro de 

visões que se colocam quanto ao papel da educação e do ensino superior na sociedade, Habermas 

(1987) considerava que a supremacia das ciências naturais, alavancada pelo sucesso do 

desenvolvimento tecnológico, poderia também ajudar a explicar a aposta e prioridade das 

universidades bem como as preferências dos estudantes pelo culto do individualismo e pela posse.  

Em resultado desta tendência, Benneworth e Jongbloed (2010) argumentam que o “contrato 

social” que se vem solidificando reforça o papel da universidade em alargar a sua governação 

para além do seu núcleo tradicional de estudantes e académicos, a uma diversidade mais ampla 

de partes interessadas (Benneworth & Jongbloed, 2010, p. 568). Já não basta a universidade 

desenvolver a sua missão de ensino e investigação intramuros, mas colocar e disponibilizar o seu 

“core” ao serviço da sociedade e dos diversos agentes económicos a que autores como Etzkowitz 

e Leydesdorff, (1998) ou Shattock (2002), designam de “terceira missão” da universidade.  

Segundo Parsons e Platt (1973) a missão da universidade congrega simultaneamente as funções 

económicas e sociais e as funções simbólicas (Parsons & Platt, 1973), consubstanciadas em quatro 

papéis essenciais: ensino, investigação, educação para a cidadania e formação cívica e, as 

contribuições para os desafios da sociedade. 

Caraça e seus colegas (2006) admitem, no entanto, que estas quatro funções da universidade 

podem ser sintetizadas nela se incorporando para lá da função ensino, da função investigação, a 

função da prestação de serviços ao exterior. Esta construção mais simples permite identificar a 

função principal da universidade, a segunda, constituindo requisito essencial para a sua 

individualização da universidade como instituição, constituindo a terceira, o elo de ligação entre 

a universidade e a sociedade traduzido no seu potencial científico e tecnológico e das exigências 

da sociedade (Caraça et al., 1996, p. 1226). Noutra perspetiva Santos e Filho (2012), argumentam 

que a terceira missão da universidade deve ser portadora de um conceito mais amplo. A seu ver, 

para além do empreendedorismo e inovação que resultam das suas atividades intrínsecas de ensino 

e investigação, a terceira missão deverá incluir na agenda universitária aspetos essenciais como a 

“inclusão social, a sustentabilidade, o ambiente e a cultura” (Santos & Filho, 2012, p. 45). 

O conceito de “terceira missão”, empregue por Shattock (2009c), serve exatamente, por um lado, 

para evidenciar os fluxos de financiamento para as universidades resultante das atividades 

desenvolvidas (as quais, geralmente, têm associado processos de transferência de conhecimento), 

e por outro lado, contribuir, através do seu know-how, para apoiar a criação de empresas com 
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capital de risco elevado, o desenvolvimento de parcerias com o setor empresarial ou ainda, como 

elemento regenerador das economias locais e regionais (Shattock, 2009c, p. 38).  

Um fator preponderante nesta relação com a sociedade é a produção e transferência de 

conhecimento. De acordo com Gibbons et al (1994), as alterações na produção e transferência do 

conhecimento parecem, na atualidade, transportar a universidade para uma abertura ao exterior. 

Neste domínio, a universidade é “politicamente representada como um ator-chave na 

reconfiguração do capitalismo, mesmo que já não detenha o monopólio da produção de 

conhecimento” (Santiago, Carvalho, & Ferreira, 2013, p. 599). Seguindo o raciocínio de 

Conceição e Heitor (2005), a simbiose perfeita entre universidade e empresas emerge de dois 

factos relevantes. Por um lado, a criação de valor e riqueza está associado à produção de 

conhecimento, pelo que as universidades são, desta forma, o elo preferencial e estratégico das 

empresas, para melhor conceber e desenvolver produtos e serviços (Conceição & Heitor, 2005, 

p. 167). Por outro lado, a dificuldade na obtenção de financiamento para as atividades correntes 

de ensino e investigação pelas sucessivas reduções nas transferências de financiamento pode, em 

simultâneo, ser visto como uma oportunidade de valorização do “capital intelectual” das 

universidades, o qual, pode ser indutor de benefícios comerciais e outros proveitos, traduzido na 

venda e prestação de serviços à comunidade.  

Há, ainda, porém, outra particularidade que em toda a sua extensão pode ajudar a compreender 

as alterações na produção de conhecimento. Esta, deriva exatamente da complexidade e 

originalidade de novos fenómenos e atores que tomaram o lugar do Estado, enquanto, agente 

monopolista na provisão e controlo de serviços públicos, por força da sua desagregação iniciada 

na década de 1990 (Le Grand, 1997; Martin et al., 2004). Neste contexto, também as condições 

de produção de conhecimento se alteraram substancialmente considerando a matriz identitária de 

um modelo humboldtiano9, cuja base assenta na produção de conhecimento livre, desinteressado 

e no compromisso com a verdade, sobrepondo-se, assim, ao interesse privado. Por contraste, na 

atualidade as iniciativas de investigação científica que anteriormente resultavam da própria 

iniciativa dos profissionais e de decisões internas das estruturas da academia, transferem-se para 

fora da comunidade académica através da criação de centros de investigação e de instituições sem 

fins lucrativos ligados à ciência, ancoradas por recompensas quer para os profissionais 

académicos, quer para as próprias instituições de ensino. Para além da perda da exclusividade de 

produção de conhecimento científico, Gibbons e seus colegas, por exemplo, reconhecem que as 

 
9 Para se ter uma comparação, de acordo com Santiago (2013, p. 598), neste modelo, a lógica que subentendia a 
produção e transferência de conhecimento para a indústria, não era estranha, contudo, a relevância atribuída à ciência 
era defendida intramuros pela academia e poder político, pelo facto de gerar externalidades positivas para a sociedade 
(Santiago et al., 2013, p. 598). Para estes autores, o referencial de organização da ciência, circunscreve-se, à simples 
separação de ciência básica (conhecimento básico) que, emerge da iniciativa dos investigadores e da ciência aplicada 
com objetivos específicos, ainda que, com expressão comercial residual (Santiago et al., 2013, p. 598). Santiago et al 
enfatizam que num modelo humboldtiano a motivação dos académicos é impulsionada fortemente por incentivos 
simbólicos associadas ao “prestígio social”, “poder” e à “liderança científica” numa área específica do conhecimento 
(Santiago et al., 2013, p. 598). 
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novas formas de produção de conhecimento científico envolvem diferentes atores, oriundos de 

uma vasta transdisciplinaridade científica, assente na dispersão dos locais onde esse 

conhecimento é produzido, a sua divulgação e comunicação, e as táticas utilizadas, constituem 

exemplos de alterações na estrutura organizacional da investigação (Gibbons et al., 1994, pp. 17–

18).  

Circunscrevendo-nos ao campo teórico da abordagem da produção de conhecimento científico, é 

possível, a partir do entendimento de Gibbons et al (1994), obter duas tipologias quanto à forma 

de produção de conhecimento: 

• Modo 1 – A produção de conhecimento opera-se na sua forma erudita tradicional 

desenvolvido pelos académicos, intramuros, o qual, tem associado uma lógica de normas 

e procedimentos que legitima a verdade e a prática na produção de conhecimento, 

subsequente, e que serve, por isso, de referencial em futuros estudos.  

• Modo 2 – Refere-se à forma como o conhecimento produzido é transferido, sendo dada 

ênfase à sua utilidade para a sociedade. Neste caso, o conhecimento produzido, não é só 

exclusivo da comunidade académica, mas é partilhado, e, consequentemente, produzido 

por instituições sem fins lucrativos, empresas, universidades, centros de investigação e 

agências nacionais e internacionais.  

Seguindo o raciocínio de Scott (2000, pp. 187–189), é possível inferir que estas duas abordagens 

ao longo do tempo têm, inevitavelmente, suscitado tensões entre a academia e os próprios 

académicos quanto ao modo como é produzido e transferido o conhecimento.  

A referência ao quadro epistemológico em torno da evolução quanto às alterações na produção 

de conhecimento científico que se têm verificado nos últimos anos, possibilita-nos também, 

evidenciar o escrutínio sobre a missão da universidade na sociedade. Paralelamente, permite-nos 

compreender melhor o papel dos governos na redefinição das políticas públicas do ensino 

superior: a prioridade na ciência transformando o conhecimento científico universitário tornando-

o “pluriversitário” acessível às parcerias com a indústria (Santos, 2008, p. 35), a aposta no “capital 

humano” como ativo intangível gerador de crescimento de riqueza e das economias (Etzkowitz, 

2012, p. 13), a separação do ensino tradicional e investigação (Gibbons et al., 1994; Meek, 2003; 

Scott, 2000), o alinhamento com os interesses da economia numa certa “ideologia utilitarista e 

mercantilista” (Santiago et al., 2005), ou ainda a adesão a programas transnacionais de 

financiamento (Godt, 2015, pp. 235–238). 

Esta perspetiva evolutiva permite-nos atestar a existência de um processo de reconfiguração dos 

sistemas de coordenação do ensino superior com a crescente substituição de um modelo 

burocrático de controlo, centrado no Estado, por um modelo mais flexível e plural, assente numa 

maior interferência do mercado, como explicitamos de seguida. 
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1.2 Modelos de organização do Ensino Superior 

1.2.1 Modelo controlo do Estado 

Parte significativa da literatura (Amaral, Ferreira, Machado, & Santiago, 2006; Amaral, Jones, & 

Karseth, 2002) tende a reconhecer que é a partir dos estudos desenvolvidos por Clark (1983a), 

que se pode compreender a coordenação e governação dos sistemas de ensino superior. Num 

estudo centrado em alguns países europeus, EUA e na Ex-União Soviética, este autor concluiu 

que a governação dos diferentes sistemas de ensino superior era influenciada por um triângulo de 

três forças: o governo, a academia e o mercado. Na sua análise Clark (1983a), considera que os 

sistemas de ensino superior respeitantes ao países localizados dentro do triângulo (Figura 1), para 

além das suas especificidades, eram influenciados, e variavam, de acordo, com o quadro de 

regulação aplicável a cada país. Assim, por exemplo: o sistema de ensino superior, da Ex-União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas posicionava-se, próximo do vértice Estado, caracterizado, 

por uma forte regulação e controlo pelo Estado; o sistema de ensino superior italiano, localizado 

próximo do vértice da academia era associado a um sistema regulado pelo poder académico; o 

sistema de ensino superior francês, encontrava-se posicionado a meio do lado do triângulo, em 

que se combinam as forças do Estado e da academia, e finalmente, o sistema de ensino superior 

americano que se aproximava da lógica de mercado:  

Figura 1 • Triângulo da coordenação 

Fonte: (Clark, 1983a). 

A relevância deste estudo conduziu posteriormente a um maior aprofundamento sobre as 

mudanças de regulação e controlo nas políticas de ensino superior.  

Segundo Van Vught (1995), o modelo centrado no Estado, também designado de modelo 

continental (Clark, 1983a), caracteriza-se como sendo, um modelo em que o sistema de educação 

é criado e financiado na sua totalidade pelo próprio Estado que assume, formalmente, o controlo 

e as dinâmicas de todo o sistema de ensino superior (Van Vught, 1995). Na esteira do raciocínio 

de Amaral e Magalhães (2001, p. 8), o modelo continental é característico dos sistemas europeus 
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continentais e assenta no princípio da “homogeneidade legal”10, como forma de garantir 

similitude, e condições de igualdade e estandardização de padrões educacionais ao nível dos 

programas e de acesso ao emprego público.  

Associado à teoria da burocracia, o modelo centrado no Estado, caracteriza-se pelo 

desenvolvimento de uma estratégia de planeamento racional e de controlo, em que a governação 

do ensino superior é fortemente centralizada e a sua autonomia é bastante reduzida (Neave & Van 

Vught, 1991; Van Vught, 1991b, 1995). Van Vught (1997) considera que num modelo racional e 

de planeamento, os governos têm capacidade, através das suas políticas e da sua autoridade, de 

influenciar outros atores no sistema, de acordo com a sua visão e os objetivos que pretendem 

prosseguir.  

O processo de decisão tradicional característico deste modelo segue uma abordagem top down, 

que emana a partir da própria autoridade central do Estado, e que o governo põe em prática através 

das suas políticas (Enders, 2004; Enders et al., 2008). Por outro lado, as atividades de ensino e 

investigação, encontram-se na dependência de um mercado regulado pelo Estado, onde as IES 

são encorajadas a prosseguir atividades de ensino e investigação, assegurando assim, o ensino 

superior como bem público11, a todas as classes sociais (Barnett, 2010, pp. 39–49). Entendem por 

isso Santiago et al (2005, p. 26) que o modelo centrado no Estado se baseia no pressuposto de 

que o Estado tem um conhecimento completo sobre as alternativas de escolha na tomada de 

decisão, ignorando, as preferências dos consumidores e outros contextos em que as IES operam, 

como sejam, as variáveis políticas, económicas, sociais e culturais.   

Amaral, Ferreira, Machado e Santiago (2006, p. 50) sublinham que outra das características deste 

modelo está associada à existência de uma forte autoridade do Estado burocrático e à posição de 

domínio dos académicos. Neste modelo a gestão institucional é relegada para segundo lugar em 

razão do financiamento ser assegurado pelos governos. Na perspetiva de Seixas (2003, p. 26), a 

hegemonia do poder académico, pode ser compreendida, pelo facto da universidade, querendo 

manter a vanguarda de “elemento modernizador da sociedade”, tentar proteger a autonomia 

académica contra pressões externas mantendo, desta forma, o domínio da formação e 

conhecimento nos seus quadros assegurando, assim, a continuidade do Estado modernizador. 

 
10 Neave (1990, p. 115) considera que o princípio da “homogeneidade legal”, insere-se numa lógica de igualdade, tendo 
com objetivo assegurar a similaridade do procedimento administrativo.” Neste perspetiva, Seixas (2003, p. 26), 
reconhece, que, todas as instituições estão sujeitas ao mesmo enquadramento legal, leis, decretos ou circulares, cujo 
objetivo, é permitir a criação de uniformidade na oferta e nas condições do ensino de forma a possibilitar a igualdade 
de acesso. 

11 Na perspetiva de Samuelson (1954), as características que determinam a qualificação de um bem público estão 
geralmente associadas à sua não rivalidade, pelo facto, de, esse bem, estar disponível e acessível para as pessoas, não 
sendo, por isso, excludente. De acordo com Hazelkorn e Gibson (2019, p. 258), nos últimos anos, a noção de bem 
público, ou, de interesse público, tem servido para definir o posicionamento da universidade e da academia no modo 
como se posicionam, face, à crescente incerteza e maior exigência e responsabilidade pedida pela sociedade. No caso 
do ensino superior existem preocupações em matérias como os custos e financiamento, acesso, empregabilidade, 
relevância e impacto de benefícios para a sociedade.  
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Concluindo, o modelo de controlo pelo Estado, opera-se num contexto em que as políticas 

governamentais são restritivas e associadas a uma perspetiva racionalista do processo de tomada 

de decisão: reduzida autonomia, sistema financiado quase exclusivamente pelo Estado, 

centralização dos processos de decisão, homogeneidade administrativa e hegemonia do poder 

académico. 

Por fim, referir que este foi o modelo que emergiu com a universidade moderna, estando 

associado, em grande parte, ao desenvolvimento dos sistemas de educação europeus e que, 

segundo Amaral (2006, p. 51), foi o modelo predominante para o relacionamento entre as 

universidades e os governos até às últimas décadas do séc. XX. Nesta altura, verifica-se uma 

alteração nos modelos dominantes com a emergência do modelo de estado avaliador.  

1.2.2 Modelo de Estado Avaliador e de mercado 

Na Europa, motivado pelos acontecimentos que resultaram da II Grande Guerra Mundial, os 

diversos Estados, com o objetivo, de assegurar, o Estado de Bem-Estar, às populações, tiveram 

necessidade de aumentar a despesa pública. No entanto, os défices gerados por via desta 

participação, conduziram a elevados níveis de inflação e estagnação económica, desemprego e 

perda de competitividade, nomeadamente, em países como a Alemanha, França e Inglaterra. Os 

estudos desenvolvidos por Carpentier (2001, 2003, 2006, 2012) e Carpentier e Diebolt (1999) 

demonstram que, pós II Guerra Mundial, o investimento em políticas de educação e ensino 

superior representam o reconhecimento da educação como uma força motora da economia, e não 

uma qualquer correção ou ajustamento. Como nos asseguram pelo seu raciocínio Caraça e seus 

colegas (1996, p. 1202) as décadas de 1950 e 1960 nos países desenvolvidos da OCDE, registam 

um elevado crescimento económico motivado não apenas pela acumulação dos fatores de 

produção trabalho e capital, mas também, devido ao progresso técnico e ao papel desenvolvido 

pela educação. Neste sentido e encorajados pelo desígnio do crescimento económico que motivara 

os diversos países da OCDE, os sistemas educativos, nomeadamente o ensino superior são 

fortemente impulsionados merecendo por parte dos diversos Estados um aumento no 

investimento pela relevância atribuída às atividades de ensino e investigação (Papadopoulos, 

1994). Todavia e de acordo com diversos autores (Carpentier, 2003; Eicher & Chevaillier, 1993), 

a crise petrolífera de 1973 e o excesso de dívida pública dos Estados contribuíram para que a 

aposta nas políticas de desenvolvimento na educação sofressem uma inversão, em consequência 

da redução dos gastos públicos pelos Estados. A crise petrolífera de 1973, tem pelo que se tem 

vindo a dizer consequências ao nível do papel da intervenção do Estado, nomeadamente nas 

funções sociais do Estado, e quanto ao seu papel de intervenção na economia. Uma nova política 

económica baseada na redução da despesa pública e a introdução de medidas associadas à 
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liberalização da economia emergem no discurso dos agentes económicos, pelo que também é 

questionado o papel atribuído à AP.  

Surgem, assim, no início da década de 1980 recomendações e orientações para moldar as 

organizações públicas de acordo com os fins que prosseguem, tendo subjacente a adoção de 

critérios de eficácia, eficiência e qualidade, procurando-se romper, deste modo, com um modelo 

de organização burocrático com forte intervenção estatal, que tinha perdurado desde a II Grande 

Guerra Mundial (Ferlie et al., 1996; Hood, 1991, 1995; OECD, 1991; Pollitt, 1990). A perda da 

capacidade exclusiva pelo Estado na provisão de fornecimento de bens e serviços no controlo e 

definição das políticas, as pressões de organizações internacionais para diminuir défices 

excessivos nas administrações públicas, constituíram argumentos e desafios para novas formas 

de organização dos sistemas, visando melhorar a capacidade do setor público e uma nova 

redefinição na orientação e transformação do Estado na economia e na sociedade. Num certo 

sentido, esta explicação pode ser entendida, e ou legitimada, à luz do que se considera ser o 

colapso das políticas keynesianas expansionistas encetadas pelos governos nacionais, em 

contexto de fraco crescimento económico, o que, inevitavelmente, originou uma “reorganização 

da autoridade política” e a reformulação do seu “âmbito de atuação na economia” (Hooghe & 

Gary, 2001, p. 140). É também desta forma que se compreende que uma nova ordem económica 

tivesse emergido como elemento distanciador e opositor à presença do Estado na economia, como 

agente privilegiado na construção de prosperidade para a economia, na sequência da falência da 

eficácia das políticas públicas dos Estados (Hooghe & Gary, 2001, p. 119).  

Hood e Pollit notam que a introdução de uma lógica de mecanismos de mercado ou quase-

mercado12 no setor público, constituía o modelo ideal para aumentar os níveis de eficiência e 

eficácia para uma melhor afetação dos recursos públicos, sendo por isso de esperar uma melhor 

redistribuição de rendimento, fomentando o bem-estar social (Hood, 1991, 1995; Pollitt, 1998). 

Em simultâneo, com a introdução do mercado, quebrava-se a hegemonia das práticas burocráticas 

até então instituídas nas organizações e estruturas do Estado, com o afastamento dos políticos 

diminuía-se a sua intervenção no poder decisório nos resultados (Carvalho, 2009, pp. 57–58). 

Recuperando o raciocínio de Carpentier (2006, pp. 704–706), embora, o período pós II Grande 

Guerra Mundial, tanto nos EUA, como em Inglaterra, possa ser considerado como “The golden 

age of educational development”, o choque petrolífero de 1973 conduziu, todavia, à necessidade 

de reduzir a despesa pública. Tal conduziu a que o sistema educativo e outros setores da AP, 

acabassem por sofrer um conjunto considerável de transformações. E neste sentido, de acordo 

 
12 Bleiklie e Kogan (2007, p. 488) argumentam que embora as IES continuem maioritariamente públicas e a ser 
financiadas por dinheiros públicos dos governos nacionais e regionais, a ideia de quase-mercado é associada a 
mecanismos que procuram promover a concorrência e a relação custo/benefício ancorada na narrativa do “capitalismo 
académico” e das “universidades empreendedoras.” Para Le Grand e Bartlett (1993), o conceito de quase-mercado, 
refere-se, ao facto, do Estado, ainda que mantendo o financiamento, ser substituído por um prestador de serviço 
(entidade ou agência), que, mediante idoneidade reconhecida pelo Estado, se candidata a realizar esse serviço, com 
base em níveis de desempenho ou contrato definido. 
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com Carvalho (2009), no final da década de 1970 e início dos anos oitenta, as influências de 

Ronald Reagan, nos EUA - “New Right” e, no Reino Unido, de Margaret Thatcher, - “New 

Labour”, parecem ter contribuído para o encorajamento de reformas profundas no Estado Social 

e no desenvolvimento de um novo modelo gestionário, que visava essencialmente aproximar o 

setor público do setor privado, colocando o foco na eficiência das organizações. 

Neste quadro, em maio de 1979, o primeiro governo conservador da então Primeira-Ministra do 

Reino Unido, Margaret Thatcher, colocou em marcha as reformas necessárias visando a criação 

de um mercado de ensino superior (Marginson, 2013, pp. 353–354). Segundo Shattock (2003, p. 

3) e Tapper (2007, p. 59), estas reformas, traduziram-se no aumento de taxas e propinas a pagar 

pelos estudantes, numa alteração profunda na forma de financiamento e do funcionamento das 

universidades inglesas que, à data, vinham mantendo o financiamento nas mãos do Estado. A 

introdução destas políticas, conduziu à perceção por uma grande parte da sociedade, da 

necessidade de uma melhor alocação de recursos e de alteração das práticas institucionais, 

retirando também algum poder a estruturas burocráticas, que eram tidas como consumidoras de 

recursos e possuíam pouca eficácia. Seguindo o raciocínio de Tapper (2007, p. 62), a pressão 

política do Tesouro inglês para, também no ensino superior, ser efetivada a ideia da relação 

“custo/beneficio”, conduziu ao aparecimento de um novo quadro regulatório. Neste novo quadro 

o Estado faz depender o financiamento às universidades do cumprimento de metas definidas pelas 

políticas governamentais. A lógica económica e racional, subjacente à ideia de lucro, mesmo na 

esfera pública teve, nos anos seguintes, grande entusiasmo e seguidores em diversos países do 

mundo. Dill (1997, pp. 167–168) sublinha que as reformas políticas dos governos nacionais 

tiveram no campo do ensino superior a sua maior expressão com a introdução da ideia de mercado. 

Seixas (2003), refletindo sobre a mercantilização dos sistemas de ensino superior, reconhece que: 

“em muitos países, as políticas educativas no domínio do ensino superior procuram 

desenvolver comportamentos de competição de mercado em áreas, como, o mercado de 

trabalho académico, o financiamento das instituições, o apoio aos estudantes e a atribuição de 

fundos para a investigação. Além do argumento económico da eficiência, o mercado surge 

também como um meio de permitir a equidade nos sistemas de ensino superior de massa” 

(Seixas, 2003, p. 48). 

Já na década de 1980, nos países ocidentais, e a par das alterações que se vão intensificando na 

AP (Hood, 1991; Pollitt, 1990), e em particular, no campo do ensino superior, são visíveis as 

pressões que se intensificam, resultantes da rápida expansão da participação da população 

estudantil na procura de formação superior. Este período corresponde ao processo de 

“massificação do ensino superior” que precipitou a emergência de novas formas de financiamento 

do ensino pelos governos nacionais (Goedegebuure, Kaiser, Maassen, & de Weert, 1994; Scott, 

1995; Trow, 1973, 2005). De facto, parece ser amplamente aceite que o processo de massificação 
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do ensino superior coincide com o período do início da redução do financiamento estatal neste 

nível de ensino (Altbach, 2013; Kogan et al., 2006; Neave & Van Vught, 1991; Teichler, 1999; 

Wende et al., 1999). 

Segundo Magalhães (2006, p. 29), as transformações ocorridas nos sistemas educativos e nas IES 

devem ser entendidas, simultaneamente, à luz de exigências do mercado de trabalho, na produção 

de bens e serviços e na distribuição, que induziram novas dinâmicas entre famílias, indivíduos, 

empresas e o ensino superior. Em simultâneo, o desenvolvimento das ideologias da gestão 

moderna, legitimaram a crença e valores de que existe um relacionamento direto entre educação 

superior e desenvolvimento económico, e que tal propicia estatuto social e poder (Reed, 1997, 

2002; Santiago et al., 2005). Em bom rigor, e seguindo o pensamento de Seixas (2003, p. 19), as 

teorias do capital humano, iniciadas por Schultz (1961), Mincer (1962) e Becker (1964), muito 

desenvolvidas a partir dos anos 1980 e 1990 do séc. passado, assumem-se como fatores 

preponderantes na ênfase dada à supremacia entre a educação e a competitividade económica, em 

detrimento de políticas de educação de igualdade, cidadania, formação e coesão nacional. 

Este efeito conduziu para além de alterações nos próprios sistemas educativos dos países 

ocidentais, alterações no próprio papel do Estado, com o desmantelamento do Estado Social com 

os sucessivos cortes orçamentais. Surgem, assim e em confronto, dois discursos que incorporam 

duas agendas políticas com visões diferentes da educação:  

“O primeiro visa vincular a educação mais de perto aos interesses económicos nacionais, 

enquanto o segundo envolve uma dissociação da educação do controlo estatal direto. O 

primeiro baseia-se numa clara articulação e afirmação do Estado das suas exigências de 

educação, enquanto o segundo dá pelo menos a aparência de maior autonomia às instituições 

educacionais no cumprimento desses requisitos. A primeira envolve a reafirmação das funções 

estatais da educação como um “bem público”, enquanto a segunda disciplina a educação para 

as disciplinas do mercado e os métodos e valores dos negócios e a redefine como um bem 

privado competitivo” (Ball, 1998, p. 125)13. 

A necessidade de incutir um caráter vocacional e profissionalizante aos métodos de ensino e 

currículos profissionais, sob a égide da empregabilidade e da sua importância para o mercado de 

trabalho originaram, também, pressões externas no âmbito da formação ministrada no ensino 

superior (Santiago et al., 2005, p. 28). 

A importância conferida ao papel da educação na competitividade económica entre países e 

espaços económicos, acelera, assim, o desenvolvimento de políticas, que não se circunscrevem 

apenas às fronteiras nacionais de cada país. Talvez por esta razão, Santos (1999, 2008) faz notar 

que o intensificar da “transnacionalização dos sistemas produtivos”, a “disseminação planetária 

 
13 Todas as citações têm uma tradução livre do autor. 
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de informações e imagens” (Santos, 1999, p. 54), e o desenvolvimento da internet aceleraram 

também a “transnacionalização do mercado de serviços universitários” (Santos, 2008, p. 26).  

Em resumo, é neste contexto que, em resultado da decadência do Estado-Providência, das 

mudanças na economia global, no caráter utilitário atribuído ao ensino, ao processo de 

massificação superior e à redução do financiamento pelos governos nacionais no financiamento 

do ensino superior que podemos situar as pressões para a expansão dos sistemas de ensino 

superior. Não se pense, porém, que estas alterações conduziram ao fim do Estado-Providência14 

na Europa, tendo-se traduzido, antes, na emergência de um novo Estado, cuja atuação se baseia 

em novos princípios de contratualização com diversas entidades e diversidade de atores (Amaral 

et al., 2006), introduzindo inevitavelmente mudanças nos mecanismos de regulação dos sistemas 

de ensino superior15 (Neave & Van Vught, 1991). 

É, assim, com base em raízes históricas ancoradas nos países anglo-saxónicos, que surge o modelo 

de Estado Avaliador. Este modelo está associado a uma menor influência governamental nos 

sistemas de ensino superior destes países (Clark, 1983a; Goedegebuure, Kaiser, Maassen, Meek, 

et al., 1994; Kogan et al., 2006; Maassen & Van Vught, 1988; Paradeise, Reale, & Goastellec, 

2009; Rowlands, 2017; Van Vught, 1997). 

Para Neave (1998, p. 271), o Estado Avaliador ou Avaliativo tem as suas origens em duas formas 

de abordagem associadas a dois tipos de discursos, mas no essencial apresentam uma ideia de 

modernização da sociedade: o político e o europeu - que têm as suas origens em países como 

França, Suécia, Bélgica e Espanha e outro - americano, marcadamente, de cariz económico e com 

origem no Reino Unido e Holanda. Para Seixas (2003, pp. 27–29) esta associação ao discurso 

político é baseada na assunção dos Estados no âmbito da necessidade de resposta às 

transformações sociais e económicas que se vão operando na sociedade, distribuírem poder e 

delegarem competências fazendo um apelo a uma maior participação e envolvimento dos 

cidadãos, numa partilha de poder e responsabilidades entre Estado e a sociedade, ainda que, 

alicerçado nos valores do interesse coletivo. Seguindo a opinião da mesma autora (2003) o 

discurso económico é baseado numa ideia de mercado tendo como referências, a qualidade, a 

eficiência, a prestação de contas, a escolha, a diversidade, novas abordagens na gestão, 

produtividade, ênfase no consumidor e a avaliação. 

O aparecimento e desenvolvimento do Estado Avaliador, para além de ter introduzido mudanças 

nos sistemas de ensino superior, tem procurado potenciar às IES uma maior autonomia 

institucional (Neave, 1988, 1998). 

 
14 A ideia de Estado-Providência traduz um modelo político que sincroniza o capitalismo na esfera económica e 
democracia na esfera pública, isto é, entre a ideia de crescimento económico e equidade social (Antunes, 2013). 

15 Nas palavras de Goedegebuure et al (1994, p. 3) o conceito de regulação refere-se à “tentativa de influenciar as 
decisões e indivíduos ou organizações para certos objetivos usando determinados instrumentos, o que, tem associado 
os assuntos de poder e controlo” (Goedegebuure, Kaiser, Maassen, & de Weert, 1994). 
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Van Vught (1988, 1989), argumenta que adotando uma “estratégia de autorregulação”, através de 

um quadro regulamentar criado pelos governos, possibilita-se uma maior autonomia institucional 

permitindo, que as IES se antecipem às mudanças e exigências da sociedade, combinando desta 

forma, uma maior autonomia institucional e um menor controlo governamental, ainda que este 

controlo, se faça, à posteriori, sob a forma, de, “controlo remoto” ou, “governação à distância”16 

(Van Vught, 1988, 1989).  

Ginés Mora (2001) refere-se à autonomia institucional como sendo a forma em que cada IES num 

quadro legal aplicável, materializa os seus objetivos e gere os seus assuntos internos sem a 

intervenção do Estado. No entanto, é reconhecido, pelo mesmo autor, que o afastamento do 

Estado das IES, é a “outra face da autonomia institucional”, na medida em que o Estado, ainda 

que se retirando do quotidiano das universidades, reforça a sua presença à distância, dando ênfase 

e supremacia aos aspetos da accountability e auditoria e à necessidade de estabelecer 

compromissos com a sociedade. Quer isto dizer, e seguindo a linha de pensamento de 

Goedegebuure et al (1994, p. 334), que o Estado não obstante continuar a tutelar o ensino superior, 

fica com um papel menos ativo, entregando a gestão às próprias instituições, reforçando o seu 

poder de autonomia, controlando-as à distância, através de instrumentos de política pública, como 

sejam o financiamento, o planeamento, a qualidade, a avaliação, a prestação de contas e a 

regulação.  

De acordo com Seixas (2003, p. 24), o Estado Avaliador induz um conjunto de transformações 

que tem consequências ao nível da redistribuição de funções e responsabilidades na coordenação 

do ensino superior. Estas alterações, situam-se, sobretudo, a três níveis: ao nível do 

desenvolvimento do sistema por parte da administração central pela definição da estratégia 

atribuída; a um nível intermédio, na criação de agências e de órgãos intermediários; e, a um nível 

micro, na autorregulação das próprias instituições. Seguindo ainda a linha de raciocínio de Seixas 

(2003), a utilização de expedientes como a desregulação e a privatização, endossam a 

responsabilidade dos resultados educativos às instituições e às comunidades. O Estado delega 

responsabilidades, mas não o poder, acabando por exercer o controlo dos sistemas educativos, 

mas com a minimização dos custos políticos e financeiros.  

Sobre o modelo de Estado Avaliador, Magalhães (2001a, p. 127) entende que a coordenação do 

sistema, embora baseada em leis e outros normativos, é impulsionada ao nível da regulação das 

próprias instituições, em detrimento, da regulação da administração central. Esta solução teria 

como objetivo tornar as instituições mais eficientes e apelativas à “inovação institucional” por 

força da complexidade e do ambiente que as envolve. No entanto, Seixas (2003, p. 25), sublinha 

que o incremento de mecanismos de autorregulação por via legislativa torna visível e crescente o 

 
16 As expressões de “controlo remoto” e “governação à distância”, não devem conotar-se à ideia da exclusão da 
intervenção do Estado na organização e funcionamento do sistema e das instituições, no qual, o Estado continua a ter 
um papel determinante (Magalhães, 2001a; Marginson & Rhoades, 2002; Seixas, 2003).  
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controlo pelo Estado às IES, o que, em sua opinião, pode constituir um paradoxo, na medida em 

que o Estado Avaliador fomenta e apoia a desregulação, mas, por outro lado, cria, por via 

legislativa, um quadro de atuação que coarta o exercício da ação institucional.  

Em suma, o modelo avaliativo traduz um conjunto de políticas governamentais que visam adaptar 

as IES a contextos de mudança, de adaptabilidade e a uma maior versatilidade. Atreladas à 

autonomia institucional estas alterações têm associado um conjunto de mecanismos e medidas 

baseadas em critérios de racionalidade, avaliação e desempenho, que visam promover o controlo 

da qualidade dos sistemas educativos. Em paralelo, este modelo associa uma relação de 

interdependências que resultam da contratualização entre Estado, sociedade e as IES. Este novo 

modelo é amplamente centrado numa maior participação do mercado no ensino superior. Importa, 

por isso, refletir um pouco mais sobre este conceito. 

1.2.2.1 A ideia de mercado no Ensino Superior  

Segundo Jongbloed (2003) e Teixeira (2006), pese embora o contributo de Adam Smith (1776), 

na relevância atribuída ao papel do mercado para a construção do desenvolvimento humano, ou, 

também, de Stuart Mill (1996), já no séc. XIX, no aprofundamento do papel da educação e da 

ideologia de mercado deve-se, no entanto, sobretudo17, a Friedman (1962), o aparecimento da 

ideia de mercado na educação e no ensino superior.  

Não obstante, reconhecer os efeitos positivos das externalidades18 geradas pela educação e do 

papel do Estado, Friedman - opositor das políticas expansionistas com gastos públicos, considera 

que não deve caber ao Estado, em exclusivo, o provisionamento de serviços de educação. Para 

Friedman (1962), a existência do Estado como agente monopolista de prestador de serviços de 

educação, tem efeitos negativos: desresponsabilização dos governos, concorrência desleal das 

universidades públicas com universidades privadas, maiores dificuldades de adaptação das 

instituições às exigências da sociedade, pouca eficiência nos recursos utilizados e desigualdades 

no acesso.  

De entre a diversidade existente quanto ao conceito de mercado, podemos dizer, segundo Stigler 

(1966), que no sentido formal do termo, mercado, é designado por ser um espaço físico onde é 

 
17 Sem prejuízo de outros contributos, teremos que incluir, também o papel desenvolvido por Alfred Marshall (1842-
1924), um economista inglês, que, na sua obra, Princípios da Economia, reconhece a importância da educação, como, 
elemento essencial na formação de capital humano, indispensável à criação de valor para a sociedade, como forma de 
responder à erradicação da pobreza, à promoção do desenvolvimento económico e ao combate à degradação humana. 
Nesta linha, destaca-se também os estudos desenvolvidos por Mincer (1958, 1962), que tiveram grande preponderância 
para o desenvolvimento do capital humano, ao reconhecer, que, o potencial gerado pelas competências e conhecimento 
dos indivíduos resultantes das experiências adquiridas no dia-a-dia, transfere benefícios para a sociedade influenciando 
o crescimento económico. 

18 Esta designação muito utilizada na economia, foi estudada por Coase (1960), no seu trabalho, “O Problema dos 
Custos Sociais”, em que, compara os benefícios sociais e privados resultantes de uma atividade e que são percebidos 
pela sociedade para além do beneficio particular. Ainda, de acordo com o mesmo autor, as externalidades, podem ser 
positivas ou negativas, dependendo, dos efeitos sociais, que, diretamente ou indiretamente, as ações dos beneficiários 
transmitem para a sociedade.  



CAPÍTULO 1 • SISTEMAS DE ENSINO SUPERIOR – EMERGÊNCIA E RECONFIGURAÇÕES NA ATUALIDADE  

Página •29 

possível transacionar bens e serviços mediante o pagamento de um preço, isto é, vendedores estão 

dispostos a produzir e vender um bem e compradores estão dispostos a comprar esse bem ou 

serviço, a um determinado preço. Por analogia ao conceito de mercado, no contexto do ensino 

superior, Maringe “supõe que os alunos são compradores e as IES são vendedores, sendo o 

produto da troca a educação” (Maringe, 2015, p. 853). 

No domínio do ensino superior, a noção de mercado é bastante mais complexa pois, de acordo 

com Teixeira, Jongbloed, Dill e Amaral (2004, p. 2), os mercados nem sempre produzem a 

quantidade ótima de bens e serviços desejados pela sociedade, podendo produzir muito, ou, muito 

pouco, deixando a capacidade de ajustamento (excesso de oferta ou falta de procura) a 

mecanismos de mercado. Leslie e Johnson (1974, p. 8) alertam que o uso da expressão “mercado” 

não é a mais adequada quando falamos em ensino superior pelo facto de, numa situação de 

mercado em concorrência perfeita se verificar um contexto de produção ótima, em que os custos 

são reduzidos a um mínimo, a produção é maximizada e os recursos são empregues na sua forma 

mais eficiente. Numa ótica de otimização de recursos, o decisor toma decisões que são do seu 

interesse, assumindo apenas os custos e benefícios privados das suas ações, escolhendo de entre 

as opções disponíveis aquelas que lhe potenciam o maior benefício líquido (Toutkoushian & 

Paulsen, 2016, p. 27). Segundo Coase (1937), esta é a forma em que assenta o foco central das 

organizações que perseguem o lucro num contexto de restrição de recursos. Ora, como sublinha 

Massy (2004, pp. 13–18), no caso do ensino superior, torna-se difícil identificar o que se está a 

maximizar e quais os constrangimentos dos recursos empregues.  

No modelo baseado no mercado, o Estado não tem um papel intervencionista (Taylor & Miroiu, 

2002, p. 23), ou existindo, é mínimo (Gornitzka & Maassen, 2000, p. 272), competindo ao Estado 

a capacidade de fortalecer a regulação e corrigir as situações em que possa ocorrer falhas no 

mercado. Os mecanismos de mercado, constituem, por isso, o instrumento referido pelos 

economistas, de que o Estado, por ação dos governos, utiliza, para corrigir as situações em que 

nos mercados pode ocorrer um excesso de oferta ou diminuição da procura, isto é, uma falha de 

mercado (Teixeira, Jongbloed, Dill, & Amaral, 2004, p. 2). Vejamos alguns desses exemplos: 

• os indivíduos que tomam decisões em investir em formação superior, não levam em 

conta, os benefícios que a sua formação influenciará o funcionamento da sociedade e o 

bem-estar de outros de forma positiva. De facto, ao adquirirem formação, os indivíduos 

são, potencialmente, geradores de comportamentos que se repercutem de forma positiva 

para a sociedade (pensamento crítico, racionalidade no consumo, difusão de novo 

conhecimento para sociedade, etc). Trata-se de um exemplo em que o efeito social 

positivo gerado é justificativo da intervenção do financiamento público. Ao invés, a não 

participação do Estado por via de fixação de preços de propinas, ou taxas, e a perceção 

da gratuitidade do ensino, pode conduzir a que o estudante por falta de desempenho, não 
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se aperceba do efeito negativo gerado para a sociedade, dado que num momento posterior 

a sociedade acaba por pagar, por via dos impostos, o seu resultado negativo; 

• o combate à existência de monopólios e formação de entidades cartelizadas. De facto, 

quando a força do mercado se concentra num número restrito de fornecedores, tal poderá 

acarretar um conjunto de consequências negativas para os consumidores ao nível do seu 

bem-estar e na cadeia de produção das entidades que produzem os bens e serviços, 

potenciando o conluio na formação de preços e ou concentração da produção (Jongbloed, 

2004, p. 95); 

• assegurar o acesso e igualdade. A intervenção é justificada, pelo facto de, através de 

regulamentação e de políticas de discriminação se potenciar níveis de participação a todos 

aqueles que se encontram em condições económicas mais vulneráveis e que 

tradicionalmente não apostam na formação superior. Cabrito (2004, p. 985) a propósito 

do financiamento que envolve o sistema de ensino superior, reconhece “e partindo do 

princípio que, se a escola reproduz desigualdades sociais, então os jovens oriundos de 

estratos sociais portadores de menores níveis de capital económico e cultural têm mais 

insucesso escolar, em resultado, menos hipóteses de entrar em universidades públicas, 

cujo acesso depende de classificação obtida no ensino secundário e nos exames 

específicos de acesso à universidade.” O mesmo autor reconhece que, na situação 

portuguesa, existindo numerus clausus para o acesso às universidades públicas, a situação 

é “duplamente penalizadora para jovens de estratos sociais mais desfavorecidos” 

(Cabrito, 2004).  

Para os defensores da lógica de mercado, a redefinição do poder do Estado e da academia, ao ser 

transferido para decisões dos consumidores (IES, mercado de trabalho académico, estudantes, 

etc), permite contribuir para melhorar níveis de eficácia e eficiência interna e externa dos sistemas 

de ensino superior (Seixas, 2003, p. 48). Todavia, para que, tal se concretize, no campo do ensino 

superior, Dill (1997, pp. 173–179) argumenta que devem definir-se políticas públicas que incitem 

os agentes económicos a desenvolver comportamentos de mercado. Estes incentivos assentam na 

liberalização, desregulação e privatização, nomeadamente, através da: 

• criação de um quadro regulamentar que contemple direitos de propriedade, leis 

antimonopólio e desregulação de vínculos profissionais; 

• introdução do pagamento de propinas e taxas, concessão de subsídios e outros 

mecanismos de financiamento, como sejam, cheques escolares ou vouchers; 

• liberalização dos mercados, visando a desregulação e privatização; 

• criação de quase-mercados;  
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• política de informação sobre a avaliação do ensino superior e acreditação sobre cursos 

ministrados; 

• disponibilização de informação sobre os produtos e preços praticados, por forma a que os 

clientes tomem decisões racionais (Dill, 1997, pp. 173–179).  

Em síntese, o modelo puro de mercado no ensino superior, apresenta um conjunto de dificuldades 

na implementação (Jongbloed, 2003b; Marginson, 2006, 2013a; Teixeira, Rosa, et al., 2004) que 

resultam, em grande parte, da participação do Estado nas falhas de mercado e da própria natureza 

do ensino superior. De facto, para muitos estudantes e por razões de igualdade de acesso, na 

promoção de maior justiça social, independentemente da condição social e económica, seria 

impossível aceder ao sistema sem a participação do Estado, pelo seu caráter bastante oneroso. Em 

termos de eficiência, a imperfeição dos mercados e a incerteza da produção da quantidade ótima 

desejada pela sociedade, numa ótica de qualidade e quantidade, explicam outra razão da 

intervenção pública (Mora & Vila, 2003, p. 125).  

Em jeito de remate final, e seguindo o raciocínio de Seixas (2003, p. 43), importa salientar que, a 

existir uma situação de mercado puro de ensino superior, opera-se uma conceção diferente da 

ideia de educação e investigação, que conduz a transformações nos sistemas de coordenação do 

ensino superior, na organização das próprias IES e dos seus destinatários. A adoção de um modelo 

puro de mercado pelas IES traduziria uma alteração na manifestação de direitos do consumidor, 

enquanto cliente de serviços de educação, sendo a educação, entendida, como uma mercadoria, 

cujo sentido seria direcionado para a maximização de resultados (Gibbs, 2001, p. 87), diluindo-

se, por outro lado, também, a possibilidade de ser assegurada equidade social (Archer, 2007, p. 

645).  

Notas finais 

Foi nossa intenção neste capítulo, compreender a evolução dos sistemas de ensino superior, como, 

forma de, melhor perceber as diferentes relações, que, ao longo da história se foram estabelecendo 

entre o Estado, a universidade e a sociedade.  

Percorrida que foi a revisão bibliográfica sobre a evolução dos sistemas de ensino superior, tal, 

permite-nos, agora, reconhecer e, apoiados no entendimento de Magalhães (2004, p. 19), que ao 

longo da história, as diferentes conceções, conduziram a diferentes sistemas e tipos de instituições 

de ensino superior. 

Como denominador comum, no entanto, parece ser consensual, que, a base da criação da 

universidade moderna, tem associado os pilares da razão e do Estado, em função das correntes de 

pensamento, que, emanam, essencialmente, da universidade alemã, de Humboldt e da 

universidade napoleónica, em França.  
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Na perspetiva Humboldtiana, enquanto, promotora do desenvolvimento da ciência, é possível 

encontrar um conjunto de evidências, as quais, perduram e que podem ser visíveis, na atualidade, 

nas universidades: a sua autonomia e liberdade, a criação da cátedra, a reestruturação dos saberes, 

a sua organização e criação de departamentos. A universidade moderna, constitui-se, por isso, na 

base da racionalidade científica, assumindo uma postura da descoberta da verdade, 

desenraizando-se de mitos ou proteções divinas.  

O modelo Newmaniano, apresenta, uma conceção idealista, fundada, na ideia de uma educação 

abrangente: desenvolvimento da formação enquanto promotora da personalidade humana ao 

longo da vida; liberdade para ensinar e investigar, sem estar constrangida de influências externas 

da sociedade, grupos de pressão, ou até mesmo das diretrizes vinculativas da própria estrutura 

interna. Esta conceção de universidade tem associado uma construção filosófica com uma matriz 

humanista, subordinada aos valores éticos e morais. 

Focado na formação e ensino e, no compromisso com a sociedade, o modelo napoleónico (ou 

profissional), desenvolvido em França, associa-se, também, à modernidade do sistema de ensino 

superior. Este modelo está na génese de alguns sistemas de ensino vigentes na Europa, no qual se 

inclui o ensino superior português (Corte‐Real, 2008; Ongaro, 2010).  

A revisão bibliográfica sobre a evolução dos sistemas educativos, permite compreender as 

alterações que se vêm verificando entre o Estado, a Universidade e a Sociedade. Se parte 

substancial da literatura, tende a reconhecer, que, a evolução dos sistemas educativos, têm vindo 

a assumir uma dimensão mais utilitária no caráter do ensino e um maior pragmatismo da ciência, 

parece, também, ser assumido que à universidade é endossada a responsabilidade de concretizar 

a terceira missão. De facto, embora a separação entre a investigação e o ensino tivessem sido uma 

realidade, nomeadamente, até ao final do séc. XX, novas alterações na produção, transferência e 

comercialização desse conhecimento, são, contudo, novas realidades, que, parecem conferir à 

universidade uma nova responsabilidade. A importância do conhecimento, torna, o caráter do 

ensino e investigação um utilitário na sua capacidade para ajudar a resolver os problemas da 

sociedade contemporânea, sendo essas necessidades, normalmente, associadas a questões para a 

empregabilidade e exigências do mercado de trabalho, ou, do desenvolvimento económico, no 

qual, o próprio Estado e os governos são partes interessadas.  

A esta nova missão, à universidade, parece-lhe, ser exigido a necessidade de continuar a assegurar 

níveis de educação e formação, intensificar níveis de produção e transferência de conhecimento, 

sendo-lhe, em paralelo, exigido pela sociedade uma boa administração dos recursos que lhe são 

confiados e uma maior transparência.  

Em grande medida, esta reconfiguração resulta das propostas managerialistas avançadas nos 

países anglo-saxónicos para dar resposta à crise do Estado Providência. É neste contexto que 

surge o Estado avaliador assente num menor controlo governamental e numa maior autonomia 

institucional. Este novo modelo assenta na ideia de inclusão do mercado no ensino superior. Não 
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obstante esta possibilidade parece apresentar algumas limitações dada a natureza específica do 

setor. Este contexto global de evolução e reconfiguração dos sistemas de ensino superior terá, 

inevitavelmente, consequências sobre as instituições e sobre os seus modelos dominantes de 

governação e de gestão como veremos de seguida. 
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CAPÍTULO 2 • ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL E GOVERNAÇÃO 

UNIVERSITÁRIA NO CONTEXTO DAS ALTERAÇÕES NO ENSINO 

SUPERIOR E NA SOCIEDADE  

Neste capítulo, propomo-nos refletir sobre os aspetos que se relacionam com a governação 

universitária e sua organização institucional. Esta temática é particularmente relevante já que, de 

acordo com Olsen (2007), “a organização e a governação da universidade reflete a sua identidade 

institucional e o seu papel e responsabilidade na sociedade” (Olsen, 2007, p. 27).  

Procuramos, ainda, debruçar-nos, de modo particular, sobre os diversos aspetos que se relacionam 

com a governação universitária, nomeadamente, com as estruturas, os processos de decisão e as 

interações que são desenvolvidas entre os diversos atores internos e externos. Na verdade, o 

processo de governação universitária, integra um conjunto de práticas institucionais, em que, os 

diferentes atores – docentes, investigadores, estudantes, TAG e personalidades externas – 

compartilham a responsabilidade da governação, cooperando entre si, para o funcionamento da 

universidade, no âmbito da sua representação nos órgãos de governo.  

A utilização de “metáforas” tem sido um expediente recorrente na diversa literatura (Baldridge, 

1971b; Buchanan, 1975; Clark, 1972; Cohen, March, & Olsen, 1972; Conrad, 1974; March, 1974; 

Mintzberg, 1979; Perrow, 1972; Thompson, 1972; Weick, 1976) para melhor se compreender a 

especificidade do contexto universitário. Nesta linha, abordaremos na primeira parte deste 

capítulo, algumas dessas metáforas, não, sem antes, refletirmos sobre o conceito de organização. 

2.1 A Universidade enquanto organização  

Como ponto de partida, ao refletirmos, sobre a Universidade, a sua organização e os modelos de 

governação que a caracterizam, partimos do princípio, seguindo o raciocínio de Mano (2015, p. 

130), que, “o princípio da participação democrática é independente dos diferentes modelos de 

governação, um dos princípios fundamentais das Universidades.” 

A universidade sendo um espaço privilegiado de conhecimento, cultura e aprendizagem, é 

também uma instituição, ancorada, num conjunto de valores, tradições, crenças, decorrentes da 

sua própria história, como um tipo de entidade, sui generis, que, simultaneamente desenvolve 

funções de natureza social. Não obstante, motivado pelo processo de transformação que tem 

ocorrido na sociedade, na economia e na educação, sendo esta última encarada cada vez mais não 

como um direito social, mas antes percebida como um serviço, com os alunos a serem objetivados 

como clientes, a universidade, tem vindo a perder o estatuto de “instituição social”, para, tomar a 

forma de uma “organização social”, tutelada, por uma identidade que a administra (Amaral & 

Magalhães, 2003, p. 17). É, no entanto, em grande parte, à forma como estas entidades se 
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organizam e estruturam os seus processos organizativos, que se define a notoriedade da sua 

imagem institucional.  

Como ponto de partida da nossa análise, devemos, assegurar, previamente como ressalva, que, a 

utilização do conceito de instituição, para caracterizar uma organização, pode, na atualidade, 

como sugere Ménard (1995, p. 174), originar várias interpretações, ou até mesmo, ser usado como 

sinónimo ou ainda revestir alguma ambiguidade. Também, Lima (1998, p. 98) argumenta que o 

próprio conceito de organização, nos conduz a um universo de inúmeras definições, pontos de 

vista e quadros concetuais.  

Partimos, portanto, do princípio, e seguindo o raciocínio de Edquist e Johnson (1997), que 

organizações, como universidades, empresas e agências estatais, podem ser incluídas no conceito 

de instituição (Edquist & Johnson, 1997). 

Revisitando o conceito de organização, este surge situado num contexto social dinâmico onde, 

pela interação de um ou vários grupos de indivíduos, se visa a prossecução de um determinado 

fim. Weber (1947), entendia uma organização como “um sistema contínuo com uma atividade 

intencionada de tipo especificado”, onde, poder, autoridade, controlo e divisão do trabalho, 

constituem traços característicos da burocracia, como, a ideologia mais eficiente para alcançar os 

objetivos pretendidos (Weber, 1947, p. 151).  

Segundo Blau e Scott (1962), o que parece sobressair como marca distintiva de uma organização 

é a sua “existência formal” com o objetivo de prosseguir objetivos específicos (Blau & Scott, 

1962, p. 5).  

Para validar o conceito de organização, Etzioni (1964), considera ser necessário incluir dois 

ingrediente essenciais: “agrupamentos humanos e existência de objetivos.” Assim, e de acordo 

com o pensamento de Etzioni (1964), “as organizações são unidades sociais (ou agrupamentos 

humanos) intencionalmente construídas e reconstruídas a fim de atingir objetivos específicos” 

(Etzioni, 1964). 

Também nesta linha, Aldrich (1979) considera uma organização como “sendo um sistema de 

atividades com objetivos definidos” (Aldrich, 1979). Mintzberg (1979), por sua vez, associa uma 

organização a um “sistema de fluxos”, que se interrelacionam entre si. Estas relações de 

interdependência pressupõem a existência de: uma autoridade formal a partir de um vértice 

estratégico (“strategic apex”), uma atividade operativa (“the operating core”) onde se produzem 

bens e serviços, as linhas intermédias de direção (“the middle line”) com responsabilidade 

atribuída, uma tecnoestrutura (“the tecnostructure”) que concebe e analisa a evolução da 

organização e, finalmente, o pessoal de apoio (“support staff”) que suporta as diversas atividades 

(Mintzberg, 1979, pp. 24–32). 

Scott (1981, p. 27) atribui o conceito de organização, “a coletividades orientadas para prosseguir 

objetivos específicos mostrando estruturas sociais altamente formalizadas” (Scott, 1981, p. 27). 

A sua existência formal, pressupõe por isso, a coordenação de atividades com controlo e 
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autoridade, numa relação de interdependências com diversos interlocutores, onde os objetivos são 

definidos, de forma explícita e sem ambiguidades, face à escolha de atividades alternativas (Scott, 

1981, pp. 27–28). 

No pensamento de North (1990), o conceito de organização está associado à existência de 

“corpos” em representação de interesses políticos (partidos políticos, agências reguladoras, 

senados, cidades), sociais (igrejas, associações) e educacionais (universidades, escolas centros de 

formação profissional) com o propósito de atingir objetivos (North, 1990, p. 5). Já na perspetiva 

de Meyer e Rowan (1991, p. 41), uma organização, associa-se, a um “sistema formal em que as 

atividades são controladas através de práticas e procedimentos definidos por conceitos 

racionalizados de trabalho organizacional” (Meyer & Rowan, 1991, p. 41).  

Analisando as transformações que têm vindo a ocorrer na sociedade contemporânea, em resultado 

da relevância atribuída ao conhecimento, Drucker (2011, pp. 43–44), considera, uma organização, 

como sendo, “um grupo humano, composto por especialistas que trabalham juntos com um 

objetivo comum”, aqui se incluindo aquelas que desenvolvem funções sociais como sejam 

universidades, escolas, hospitais e forças armadas.  

De facto, e como refere Barnnett (1997, p. 51), “a ideia de universidade19 como uma organização 

não é inteiramente nova”, existindo inclusive várias as análises, que, geralmente apontam à 

especificidade das universidades, como sendo organizações complexas, que, tradicionalmente, 

são identificadas como burocratizadas e corporativas (Mintzberg, 1979). De facto, alguma 

literatura que se tem dedicado a estudar e analisar a governação das universidades tem vindo a 

argumentar que ao longo de décadas as universidades têm sido vistas como organizações muito 

peculiares, cuja irracionalidade nos processos de decisão dos seus órgãos de governo não permite 

a sua classificação como uma organização completa. No entanto, desenvolvimentos recentes, 

parecem querer demonstrar que por influência da NGP as universidades estão a desenvolver 

mecanismos e estratégias que tendem a torná-las “organizações completas” (Brunsson & Sahlin-

Andersson, 2000; Enders et al., 2008; Maassen & Stensaker, 2019) com capacidade de tomar 

decisões estratégicas e exercer o controlo operacional das suas atividades com maior eficiência e 

eficácia (Bleiklie, Michelsen, Krücken, & Frølich, 2017), através de uma gestão profissionalizada 

(Christensen et al., 2019). A este propósito, Enders, de Boer e Leisyte (2008, p. 114), utilizam a 

expressão “upgrading” para assinalar a transformação de universidades “loosely coupled system” 

(na metáfora utilizada por Weick (1976)), porquanto, existe a tentativa de transformar 

organizações complexas em organizações completas “tightly coupled system.” 

 
19 Como ponto de partida da nossa reflexão importa previamente atender ao conceito de universidade. 
Etimologicamente, como fazem questão de sublinhar, Torgal e Ésther (2014, p. 97), universidade significa 
“corporação” (universitas), comunidade, entendida como um bem público ao serviço da sociedade. 
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Assumindo a universidade enquanto organização têm surgido algumas metáforas para a 

caracterizar, como procuramos analisar de seguida.  

2.1.1 Universidade como organização burocrática 

A metáfora da universidade enquanto organização burocrática é a mais clássica e tradicional, com 

génese nos trabalhos clássicos de Max Weber. De acordo com este autor, para além da autoridade, 

o saber, o conhecimento e a prática, são traços distintivos que melhor caracterizam a 

administração burocrática, pois, são estes, que, na sua interpretação, melhor legitimam o exercício 

do poder e a eficiência mais racional das organizações (Weber 1971). Esta nota introdutória, 

torna-se particularmente importante para melhor se compreender o argumento, segundo o qual as 

universidades são consideradas organizações burocráticas e melhor se entender a sua estrutura 

organizacional. De facto, é nos ensinamentos de Weber, que podemos compreender os traços 

característicos da burocracia nas universidades: a divisão do trabalho, a existência de uma 

hierarquia forte e rígida, a existência de regulamentos, a centralização das tarefas e o elevado 

nível de conhecimento e autonomia dos seus profissionais. Os estudos organizacionais que se 

intensificaram, posteriormente, a partir dos postulados de Weber (Cohen, March, & Olsen, 1972; 

Conrad, 1974; Mintzberg, 1979; Weick, 1976), permitiram identificar um conjunto de outras 

características que lhe são atribuídas.  

Conrad (1974), utiliza a expressão “operative goals” para definir as universidades como sendo 

organizações, onde subsiste uma diversidade de constrangimentos no processo de tomada de 

decisão que imbrica no rumo das suas atividades. Estes constrangimentos de que nos fala Conrad 

(1974) são: as crenças institucionais, o governo central e Conselho de Curadores (CC), o governo, 

a convergência entre universidades, os clientes de serviços universitários, diferentes públicos, os 

clientes e a tecnologia.  

O facto das universidades serem tipicamente fragmentadas em resultado da sua diversidade, em 

particular ao nível do conhecimento, e onde a tomada de decisão ocorre dentro de “células 

autónomas”, com elevada especialização autonomia e conhecimento dos académicos, conduz 

Weick (1976) a considerar as universidades, em relação, às restantes organizações, como 

“sistemas debilmente articulados” (Weick, 1976). Na razão de ser para a adoção desta imagem 

ou metáfora, estão a estrutura hierárquica da organização e a sua fraca articulação entre a pirâmide 

e a base, os meios utilizados e os resultados obtidos e uma debilidade na articulação entre a 

administração e os professores (Weick, 1976). 

Mintzberg (1979, 1993), classifica de “burocracias profissionais” universidades e hospitais, pelo 

facto da área de especialização em que atuam os seus profissionais e a forma como manipulam o 

conhecimento, serem características que diferenciam este tipo de organizações. É particularmente 

relevante para este autor, a sua especificidade como entidade capaz de produzir conhecimento e 
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legitimação da verdade, baseada na autoridade e autonomia dos seus profissionais na jurisdição 

de criação e transmissão do conhecimento (Mintzberg, 1993, p. 189).  

Clark (1983a, pp. 186–187), utiliza a expressão “fragmentação organizacional” por considerar 

que as universidades têm uma boa capacidade de regeneração, por facilmente se adaptarem ao 

diversificar áreas de investigação e conhecimento, sem que, com isso, se perturbem outras áreas, 

o que as possibilita de manter a sua “aparência de similaridade.” 

A ampla diversidade de áreas do conhecimento e do saber, legitima por outro lado a forma de 

funcionamento e organização das universidades, pelo que a sua “fragmentação abunda”, sendo 

associada a uma estrutura burocrática (Van Vught, 1997, p. 117). 

2.1.2 Universidade como anarquia organizada 

Uma “anarquia organizada”, ou recorrendo à metáfora do caixote do lixo (garbage can), são 

segundo Cohen e seus colegas (1972), March (1974) e March e Olsen (1976), uma outra forma 

de caracterizar as universidades enquanto organizações, pelo facto de segundo estes autores se 

tratar de organizações onde se verificam “preferências problemáticas, tecnologia pouco clara e 

participação fluída”, bem como ambiguidade no processo de decisão. Cohen et al (1972), ao 

analisarem o processo de decisão nas universidades, concluíram que a intervenção dos diversos 

atores resulta de comportamentos irracionais, os quais não se conformam com as teorias 

racionalistas. Contrariamente, às teorias da racionalidade, que assumem que só após a 

identificação dos problemas se definem objetivos a atingir, procurando as soluções mais racionais 

na sua resolução, isto é, uma maior adequação dos meios aos fins (Buchanan, 1975; Elster, 1986; 

Olson, 1965), todavia, de acordo com Cohen e seus colegas (1972), a tomada de decisão posterior, 

é motivada por contingências e pelo acaso, de forma ambígua, que resultam de processos 

aleatórios, onde intervêm vários atores ao longo do processo e que redundam, posteriormente, 

numa base de irracionalidade (Cohen et al., 1972, p. 11). 

Também March (1974), ao analisar as competências e formação de que se devem revestir os 

administradores das instituições de ensino americanas, reconhece pelo menos três características, 

que, no seu entendimento, permitem atribuir às universidades a metáfora de “anarquias 

organizadas.” Esta ideia baseia-se na seguinte argumentação: definição de objetivos difíceis de 

concretizar variando entre atores e restantes partes da organização; “participação fluída” de atores 

com entradas e saídas frequentes dos estudantes e professores e administradores; e, a utilização 

diversificada de tecnologia pouca clara e eficaz nos processos (March, 1974). 

Em síntese, a imagem associada a uma “anarquia organizada” traduz a definição de objetivos 

incoerentes, de difícil mensuração, onde a tomada de decisão resulta de forma desordenada e até 

ambígua, e ainda do facto das universidades, por serem organizações com uma multiplicidade de 

objetivos variados, nem sempre poderem estar alinhadas com decisões estratégicas.  
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2.1.3 Universidade como organização complexa  

Thompson (1967, p. 74) vê nas universidades, como nos hospitais, organizações 

“intencionalmente complexas.” Não obstante, tal complexidade não resulta da sua dimensão e das 

imponentes instalações, do orçamento de que dispõem, do número de trabalhadores que 

empregam, mas antes, do facto do contexto e especificidade que caracterizam o seu ambiente 

organizacional. Em particular, Thompson (1967, p. 143) refere-se à elevada especialização e 

ampla diversidade dos profissionais, às sucessivas tentativas de alianças para travar a ênfase da 

tecnologia na eficácia dos processos e eficiência dos recursos no processo de tomada de decisão, 

à autonomia e existência de estruturas pouco articuladas – que as tornam organizações complexas. 

Para Clark (1971, 1972), um dos vários argumentos para se considerarem organizações 

complexas, resulta do percurso e da história da universidade, associado a outras componentes 

sociais de valores, símbolos e crenças, as quais, aportam para as universidades, valores de 

confiança e fidelidade (Clark, 1971, 1972). A história da universidade, como uma organização, é 

associada, a uma “saga organizacional” que reflete os feitos heroicos dos seus antepassados e que 

transportam para o presente valores de orgulho e identidade, e para os que com ela se relacionam, 

um sentimento de pertença (Clark, 1972). 

Ainda de acordo com Clark (1983a), outra imagem associada à universidade, como uma 

organização complexa, centra-se na divisão de poder que se distribui e que constitui de certa 

forma uma espécie de federalismo por departamentos autónomos, secretarias e outros serviços, 

que, perseguindo interesses próprios vão dificultando a autoridade de comando central (Clark, 

1983a, pp. 266–267). É neste contexto que Van Vught (1997) considera que a difusão e 

descentralização do poder, em resultado de tanta fragmentação, está ramificado por entre várias 

unidades e atores. Esta ideia é também partilhada por Maassen e Gornitzka (1999), ao defenderem 

que o “grau de fragmentação institucional” que se verifica nas universidades e a delegação de 

distribuição de responsabilidades, são fatores que influenciam em toda a sua extensão a 

implementação de mudanças ou a execução de uma estratégia (Maassen & Gornitzka, 1999a).  

O que parece ser consensual entre estes autores é que a tomada de decisão nas organizações 

universitárias deriva para além do poder de autoridade, consignada na hierarquia da função, 

sobretudo no poder que advém do conhecimento e autonomia dos seus profissionais. Numa 

estrutura burocrática existe uma clara definição de responsabilidade e linha de autoridade desde 

a cúpula da pirâmide até aos níveis da cadeia inferior (Etzioni, 1964; Mintzberg, 1979, 1993; 

Weber, 1971). Situação bem diferente daquela que ocorre nas universidades, onde a delimitação 

de responsabilidade, emana de entre diversos órgãos de poder. No caso das universidades, existe 

dispersão de poder que se concentra nos profissionais que detêm o conhecimento, constituindo 

estes, partes importantes no processo de decisão e parte interessada em decisões que os afetam 

(Andrade, 2002, p. 21). Numa base de comparabilidade, a autoridade exercida nas organizações 
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que perseguem fins lucrativos, difere bem da autoridade exercida no contexto universitário. De 

facto, enquanto nas organizações com fins lucrativos, o controlo e autoridade é exercido pelos 

detentores da propriedade através de canais de autoridade bem definidos (Leitão, 1985), nas 

organizações complexas, como universidades, esse controlo e autoridade opera-se por diferentes 

intervenientes coexistindo com diferentes paradigmas de autoridade: a autoridade de gestão, a 

autoridade académica e a autoridade dos profissionais (Mainardes et al., 2011a, p. 129). Assim, 

não obstante as universidades beberem dos ensinamentos da teoria da burocracia (existência de 

procedimentos e regulamentos, regras formais escritas, autoridade e decisão, hierarquias, 

estruturas fragmentadas), a estrutura de autoridade, no sentido de controlo coercivo normativo é 

bem diferente do que se passa nas restantes organizações. Como defende Leitão (1985, p. 14), um 

modelo autoritário é incompatível com a cultura da organização académica, nomeadamente, pelo 

princípio da autonomia conferida aos profissionais académicos baseada na sua atividade 

especializada do conhecimento (Leitão, 1985, p. 14). 

Segundo Leitão (1985, p. 8) a “absorção de uma terceira função – a prestação de serviços à 

comunidade ampliou a complexidade da questão organizacional.” Em larga medida, este aumento 

de complexidade tem expressão ao nível do novo relacionamento que se estabeleceu com a 

sociedade e com a indústria, conduzindo, também a uma modificação estrutural e concetual da 

universidade (Leitão, 1985). O aprofundamento da investigação trouxe consequências ao nível do 

relacionamento entre a comunidade docente e os alunos, com os primeiros, escudados na sua 

liberdade de autonomia, a legitimarem o exercício da sua atuação em matéria de investigação, 

priorizando os seus interesses, em detrimento, de opções estratégicas da universidade, faculdade 

ou até departamento.  

Em resumo, as universidades apresentam-se, assim como, “organizações complexas”, na medida 

em que, as interdependências geradas entre diferentes atores, as normas e valores com que se rege 

a organização, os princípios individualistas dos seus atores, o facto de desenvolver multivariadas 

funções (ensino, investigação, prestação de serviços à comunidade), a tornam diferente e peculiar, 

relativamente a outras organizações.  

2.1.4 Universidade como modelo político 

Baldridge (1971b), associa a universidade a um “modelo político”, argumentando, que a 

universidade é composta por uma diversidade de atores com interesses e valores que, muitas 

vezes, se afastam da visão ou da missão que a universidade deve prosseguir. Assim, é a partir da 

produção de normativos e de um conjunto de políticas que as ações dos seus executores são 

legitimadas ou sancionadas por forma a que se alcancem as metas institucionais (Baldridge, 

1971b). 
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Segundo Perrow (1972), as organizações geram poder e controlo e, o seu uso, torna-se uma 

ferramenta de extrema importância para administrar recursos e atingir objetivos, existindo o risco 

de a eternização no poder, potenciar o favorecimento, nepotismo e a fidelidade a determinados 

grupos de interesse (Perrow, 1972, p. 13).  

Para March e Olsen (1989), as ações internas levadas a cabo acabam, em regra, por criar novos 

atores e identidades, associando-os, a um “lastro de sucesso ou falhanço” e a expetativas e 

descrenças entre vários grupos de interesse (March & Olsen, 1989). Aspetos como o processo 

eleitoral, o orçamento e outros processos de decisão são impostos pela política institucional 

interna em resultado de escolhas sufragadas. Hackman (1985), argumenta que a questão da 

distribuição orçamental entre faculdades e departamentos, é, de facto, um tema político, na 

medida, em que, existem tensões e pressões entre os diversos atores para alocação de recursos. 

Esta particularidade é determinante e decisiva em contexto de contenção orçamental, o qual, leva 

a uma alocação mais racional de recursos aumentando a “centralidade” e o poder institucional em 

detrimento de outras áreas (Hackman, 1985, pp. 74–75). Nesta linha também Jongbloed e Knoop 

(1999) reconhecem que o processo de distribuição orçamental nas universidades e faculdades, 

coincide com vários interesses, os quais, constituem, aspirações e tensões dentro da academia. 

Estes autores reconhecem que, em resultado da alocação de recursos, esta pode tornar-se um 

elemento transcendente na influência na motivação ou desmotivação, que pode condicionar o 

resultado coletivo (Jongbloed & Knoop, 1999, pp. 145–149). 

March e Olsen (1989), consideram, ainda que, as próprias instituições, assumem um papel 

político, na medida em que são responsáveis pela criação do próprio ambiente a partir da 

distribuição de preferências, na distribuição de recursos e nos próprios constrangimentos, 

impostos por leis e regulamentos, dotando diferentes atores com diferentes níveis de autoridade e 

recursos (March & Olsen, 1989, pp. 162–164). 

Em síntese, o recurso à metáfora de um modelo político pretende enfatizar a ideia de que a 

existência de poder é potencial gerador de conflitos na medida em que existe um conjunto de 

agendas e diferentes interesses. De facto, se as questões financeiras ou orçamentais, constituem 

uma amplitude de interesses muito vasta, a natureza intrínseca das atividades endógenas, como 

sejam, o ensino, a investigação e as atividades de extensão universitária, concorrem, para que, por 

outro lado, dentro das universidades, a preferência por prosseguir determinados objetivos em 

determinadas áreas, em detrimento de outras, pode constituir um instrumento potenciador de gerar 

conflitos, que podem, posteriormente, obstar à concretização dos objetivos nestas entidades e à 

correlação de forças entre diversos atores. Em conclusão, e segundo o raciocínio de Van Vught 

(1991b, p. 66), neste modelo “os diversos atores movem-se por interesses próprios e assumem 

que tentam influenciar o processo de decisão pelos meios políticos que têm à sua disposição.”  
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2.1.5 Universidade como democracia representativa 

Parte significativa da literatura (Baldridge, 1971c; Cohen et al., 1972; March & Olsen, 1976) 

reconhece uma certa similitude ao modelo político, baseado na diversidade de interesses, 

heterogeneidade de opiniões, consenso, existência de poder, conflitos e preservação de estatuto e 

valores. 

No quadro da sua autonomia, a perspetiva da universidade associada a uma imagem de 

democracia representativa, pode ser percebida, numa lógica de desenvolvimento de participação 

da comunidade académica na governação da universidade. Lima (2009, p. 233) identifica algumas 

das características deste sistema, marcado pelo seu pendor regulamentador e burocrático:  

• as regras eleitorais, as competências e o funcionamento dos órgãos colegiais são 

regulados ao pormenor de forma universal; 

• os mesmos órgãos e atribuições coexistem por diferentes escolas; 

• existência de paridade entre docentes e estudantes ao nível dos diferentes órgãos, 

excetuando-se o conselho científico; 

• inclusão dos estudantes e TAG nos órgãos de gestão, onde as decisões são assumidas de 

forma coletiva. 

De acordo com Oliveira (2016), as universidades públicas apresentam uma organização 

democrática, que se traduz na eleição dos seus próprios órgãos de governo com a finalidade de 

evitar que a universidade não esteja dependente de pressões do poder político e dos diversos 

governos (Oliveira, 2016). 

Na leitura de Larsen (2010, p. 152), uma democracia representativa traduz o direito de participar 

no processo de decisão onde o número de votos é fator decisivo e onde os membros eleitos 

representam diferentes sensibilidades e várias preferências. A democracia representativa também 

denominada indireta, constitui uma forma de governo centralizada, em que, os eleitores através 

do seu voto em ato eleitoral, delegam, a sua decisão num seu representante. Os eleitores elegem 

os seus representantes em processo democrático para um órgão de governo, mas não têm 

interferência direta no processo de decisão.  

O quadro que emerge da visão de universidade como elemento fundamental em processos de 

democracia representativa, baseia-se, segundo Olsen (2007), no facto da instituição ser governada 

pela comunidade interna com base nos valores académicos. Fazem parte desta comunidade 

interna, com assento nos corpos de governo das universidades, para além dos académicos, os 

estudantes e os TAG. Segundo de Boer e Stensaker (2007, p. 100), o processo de decisão baseia-

se em ato eleitoral, alicerçado no compromisso, e construído a partir de coligações e alianças entre 

diversos grupos com o objetivo de perseguir os seus interesses. No entanto, as dinâmicas que se 

estabelecem no meio universitário e na própria governação, resultam de fatores internos e crenças, 
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subavaliando a envolvente externa, mas a legitimidade do processo de decisão advém do resultado 

eleitoral.  

Alguns estudos (Carvalho & Santiago, 2010; Gornitzka et al., 2017; Larsen, 2003), todavia, têm 

vindo a sublinhar que o modelo de democracia representativa está a sofrer pressões, pelo facto, 

dos diversos arranjos institucionais que tradicionalmente caracterizam o processo de decisão na 

universidade, terem vindo a alterar-se. O lastro de aspetos que podem caracterizar algumas destas 

alterações, traduzem-se: 

• na participação de elementos externos na governação (Amaral & Magalhães, 2002; 

Magalhães, Veiga, & Amaral, 2016; Veiga, Magalhães, Sousa, Ribeiro, & Amaral, 2014); 

• no facto do exercício do poder ter vindo a ser deslocado através de redes informais em 

substituição dos procedimentos formais (de Boer & Stensaker, 2007); 

• no facto do poder que antes era exercido através de órgãos de natureza colegial e 

representativos dos órgãos se deslocar para órgãos de natureza consultiva (Pedrosa et al., 

2012); 

• na constituição de órgãos de natureza horizontal de controlo e verificação que deram lugar 

a órgãos de natureza executiva (Bruckmann & Carvalho, 2014; Carvalho & Santiago, 

2010);  

• nas posições de destaque na cadeia hierárquica que antes eram eleitos dão lugar a 

nomeações; 

• na “transição da colegialidade para unipessoalidade” (Lima, 2009, p. 242); 

• na gestão interna subordinada ao CG (Lima, 2009, p. 242). 

Noutro sentido diversos autores (Ferlie, Musselin, & Andresani, 2009; Gornitzka & Maassen, 

2007; Paradeise, Reale, Goastellec, & Bleiklie, 2009), no entanto, tem vindo a colocar no centro 

do debate a reinvenção do modelo de governo tradicional das universidades, com a possibilidade 

de ser introduzida no contexto universitário, a figura da “democracia deliberativa.”20 Esta 

alternativa reconhece os princípios da NGP, a preponderância do papel do Estado no 

provisionamento de bens e serviços públicos ainda que interpretado por diferentes redes de atores 

e instituições, o aumento da participação democrática nos processos de decisão dos estudantes e 

pessoal não docente e outros stakeholders, na construção de decisões públicas e, com o escrutínio 

dos resultados pela sociedade. Esta abordagem de revitalização da democracia no contexto das 

 
20 Cohen (1998, pp. 185–190), considera a democracia deliberativa, como, um sistema de arranjos sociais e políticos, 
que, liga, institucionalmente, o exercício de poder pautado pelo debate político em espaços públicos, onde, os cidadãos 
são livres de exercer a sua participação, e, em que, a legitimidade das decisões tomadas por princípios orientadores 
baseados na inclusão, pluralidade e cidadania vinculam uma reorientação do sentido da decisão do modelo tradicional 
tendo em vista o interesse coletivo e o bem comum com base em decisões racionais. 
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políticas públicas e das reformas da AP, parecem, poder operacionalizar-se, também, dentro do 

contexto do ensino superior, através: 

• da reafirmação do papel do Estado como agente facilitador na resolução de problemas 

sociais, identificando o ensino superior como uma aposta estratégica para a sociedade no 

seu todo; 

• da reafirmação da importância da democracia representativa, baseada num modelo que 

permita a eleição de reitor e diretores, executivos e membros de órgão de natureza 

consultiva; 

• da reafirmação do papel do direito administrativo que preserve os direitos fundamentais 

de relacionamento entre o Estado e o cidadão; 

• da preservação da ideia de serviço público com reconhecimento de estatuto distintivo em 

termos de cultura e de condições, o que implicaria a restrição de movimentos de pessoal 

académico entre o setor privado e o setor público, limitação no uso da flexibilidade de 

contratação de pessoal docente, a subsistência de um código de honra académica e a 

preservação de um sistema de gestão de recursos humanos distinto e protegido (Ferlie et 

al., 2009). 

Ou seja, como preconizam Pollitt e Bouckaert (2004, p. 118), os princípios vertidos na teoria da 

burocracia defendidos por Weber, combinam-se numa mistura que engloba a consulta e 

participação cívica, orientação para resultados e a profissionalização do serviço público. 

2.2 Modelos de governação e organização universitária 

Nas últimas décadas, a governação21 universitária tem sido um assunto que tem ocupado grande 

parte dos especialistas nesta matéria, assim como despertado o interesse da sociedade (Amaral & 

Maassen, 2002), sendo mesmo apontado na diversa literatura como uma questão política chave 

para este Século (Kennedy, 2003; OECD, 2008).  

Reforçando a necessidade para mudanças na organização e funcionamento tradicional das 

universidades, como forma privilegiada para atingir e promover objetivos nacionais em termos 

de competitividade dos países, encorajando assim novas dinâmicas, organizações internacionais 

têm vindo a patrocinar a governação universitária como um desiderato a alcançar (Fielden, 2008; 

OECD, 2003, 2008; World Bank, 1992, 1994, 2018).  

 
21 No ensino superior são múltiplas as abordagens sobre a adoção do conceito de governança. No entanto, a introdução 
daquele conceito não obstante os diversos estudos já desenvolvidos pela comunidade científica, parece, mesmo assim, 
não ter uma plena aceitação na sua definição (Enders et al., 2008; Huisman, 2009). A designação utilizada parece 
também emergir à boleia de transformações que se tem verificado no ensino superior e que segundo Maassen et al 
(2012), as reformas que têm sido introduzidas têm servido, de alguma forma, para patrocinar o contributo do ensino 
superior para fomentar o desenvolvimento económico e social.  
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Com referência aos seus aspetos internos, a temática da governação do ensino superior tem sido 

amplamente discutida na diversa literatura (Bleiklie & Kogan, 2007; Kezar & Ecke, 2004; Olsen, 

2007; Rowlands, 2013, 2015, 2017; Scott, 2001; Trakman, 2008; Vidovich & Currie, 2011), 

constituindo, atualmente um debate importante, a partir das diversas experiências que procuram 

determinar qual a melhor forma de governar as universidades (Van Vught & de Boer, 2015). 

Nos últimos anos, se é certo que, pelo menos a um nível teórico, o discurso que perpassa na 

comunidade universitária parece situar-se numa lógica associada às teorias da NGP (gestão por 

objetivos, eficiência, eficácia, contratualização, ênfase na qualidade e prestação de contas, 

orientação para resultados), todavia, alguma literatura de referência sinaliza que as mudanças 

observáveis no quadro de governação do ensino superior, parecem, no entanto, confrontar as IES 

com novos e complexos desafios (Bleiklie & Kogan, 2007; Ferlie et al., 2009; Gornitzka et al., 

2017; Huisman & Van Vught, 2009). 

Importa também e, previamente, clarificar a distinção entre governo e governação, uma vez que 

as expressões utilizadas podem sugerir interpretações dúbias. Desta forma, e seguindo a linha de 

pensamento proposta por Kohler-Koch e Rittberger (2006), o conceito de governo, reporta a: 

“decisões hierárquicas e à centralidade dos atores políticos” quer ao nível central ou local, 

enquanto, a designação de governação reporta ao envolvimento dos atores públicos e privados em 

processos de decisão não hierárquicos (Kohler-Koch & Rittberger, 2006, p. 28). 

No entendimento de Richards e Smith (2002) a governação é uma designação que serve para 

descrever o processo evolutivo das políticas públicas onde interagem diversos atores na sua 

formulação, o que se traduz na exigência de considerar todos os stakeholders no processo da 

decisão política (Richards & Smith, 2002).  

Também na opinião de Kooiman e Van Vliet (2003) a governação, corresponde a todo um 

conjunto de relações em que participam os agentes políticos e os agentes não políticos com o 

objetivo de resolver problemas sociais, ou procurar soluções sociais, sendo, em todo o caso, um 

processo contínuo de adaptação e aprendizagem entre os diversos atores que deve convergir, em 

regra, para a melhoria sistemática das práticas de governo (Kooiman, 1993; Kooiman & Van 

Vliet, 1993). 

Nas palavras de Rhodes, encontramos uma definição de governação, associada a um conjunto de 

interdependências entre organizações” com um vasto conjunto de partes interessadas, que se 

organizam em redes (Rhodes, 1997, p. 15, 2007, p. 1246).  

Numa outra perspetiva, autores como Hryniewiecka (2011) e Chhotray e Stoker (2009), 

argumentam que o surgimento da NGP, e consequentemente a ênfase atribuída à governação, está 

indelevelmente ligado em muito boa parte, à consolidação da estabilidade dos regimes 

democráticos, nomeadamente, nos países ocidentais e no estabelecimento e desenvolvimento de 

agendas internacionais de cooperação governamental à escala global (Hryniewiecka, 2011, pp. 

72–76).  
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Detemo-nos agora sobre os mesmos conceitos no contexto universitário. Primeiro, porque 

constitui o foco da nossa investigação, e em segundo, porque é a partir da interpretação destes 

conceitos que melhor podemos compreender os assuntos que abordaremos a seguir.  

Para Marques (2014, p. 105), o governo da universidade relaciona-se com o facto de se procurar 

saber até que ponto estas instituições, a partir das suas forças internas e da sua envolvente externa 

têm a capacidade para exercer a sua autonomia tendo presente as novas exigências da gestão 

pública sem descurar a sua missão (Marques, 2014, p. 105). A mesma autora (2011) considera 

que o conceito de governação no ensino superior reporta-se “principalmente à estrutura interna, 

organização e gestão de instituições autónomas” (Marques, 2011, p. 2). 

Gayle et al (2003, p. 1), defendem que a governação universitária incorpora toda uma estrutura, 

autoridade e processo de tomada de decisão que envolve os diversos atores internos e externos 

nos assuntos internos da universidade.  

Na perspetiva de Davidovitch e Iram (2015), a governação universitária refere-se ao processo de 

tomada de decisão e poder dentro das várias estruturas da universidade (faculdades, conselhos 

consultivos e académicos, senado e curadores), nela se incluindo as estruturas administrativas 

(áreas de suporte, departamentos, presidentes, vice-presidentes) (Davidovitch & Iram, 2015). Para 

estes autores (2015) a governação universitária comporta ainda duas modalidades: a governação 

interna e a governação externa. A primeira, refere-se às decisões internas da universidade e que 

comportam aspetos diversificados na área da gestão institucional, de que são exemplo o próprio 

processo de tomada de decisão, questões associadas a financiamento e limites ao poder de decisão. 

Já a governação externa, compreende assuntos ao nível macro em matérias como a origem do 

financiamento, a avaliação da qualidade, a definição de regras e outros regulamentos, ou dito de 

outra forma, incorpora todas as decisões entre o Estado, as forças do mercado e as próprias 

instituições académicas (Davidovitch & Iram, 2015). A governação externa do ensino superior 

pode ser vista ainda numa perspetiva de “propósito social” (Middlehurst & Teixeira, 2012) e a 

expetativa de contribuição como alavanca de mecanismo de igualdade social, fator gerador de 

externalidades positivas para a sociedade.  

Se bem que a governação universitária seja uma tarefa complexa, é baseado nos argumentos 

anteriores, que, a seguir, procuramos compreender a sua organização. Tomando como pano de 

fundo a governação universitária, propomo-nos analisar, de seguida, os modelos que a diversa 

literatura reconhece como os mais usuais nas IES (Baldridge, 1971c; Brunner, 2011; McNay, 

1995; Rowlands, 2017) e que decorrem, em grande medida, dos diferentes modelos de 

universidade identificados anteriormente.  
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2.2.1 Governação colegial-burocrática 

Como ponto de partida da nossa análise, devemos referir, que, em grande medida, é sobretudo, a 

partir dos diversos estudos sobre políticas públicas, estudos organizacionais e desenvolvimento 

de modelos de governação (Braybrooke & Lindblom, 1972; de Boer & Jongbloed, 2012; Dror, 

1968; Middlehurst & Teixeira, 2012; Peters, 1996; Powell, 1990; Sørensen, 2002; Van Vught & 

de Boer, 2015) que podemos enquadrar, do ponto de vista teórico, todo o referencial sobre 

modelos de governação.  

Existe na diversa literatura científica que se tem dedicado a analisar formas de governação 

universitária (Baldridge, 1971c; Brunner, 2011; McNay, 1995; Rowlands, 2017), o entendimento 

que existem quatro modelos de governação nas universidades. Todavia, este entendimento deve 

ser analisado à luz de duas perspetivas ou conceções a que aludimos anteriormente, 

nomeadamente o modelo de controlo do Estado e o modelo de Estado supervisor ou avaliador. 

Embora na prática como defende Clark (1983a), não existam modelos de governação universitária 

na sua forma pura, existindo, uma miscelânea de práticas, o conhecimento das relações que se 

estabelecem entre a universidade, o estado e as forças do mercado, permite concluir que existem 

quatro modelos a considerar.  

De acordo com Braun (1999, p. 4) um modelo de governação pode ser associado a um jogo de 

forças onde existem três diferentes níveis de atores: o Estado a um nível hierarquicamente 

superior, a um nível intermédio os atores organizacionais, e num patamar hierárquico inferior, a 

oligarquia académica, onde também se pode incluir o Governo através da sua intervenção (mais 

intervencionista no modelo de controlo do Estado ou mais facilitador num modelo de supervisão). 

Brunner (2011, p. 143) defende que o modelo colegial ou também denominado autogoverno 

académico, é uma peça importante e traduz a génese da mais antiga tradição e ideologia da 

comunidade académica, enquanto a entidade dotada de coesão interna, moral e autonomia para 

defender os interesses da sociedade. Num modelo de governação colegial, representado pela 

comunidade académica (isto é, docentes, investigadores, estudantes e o corpo de funcionários), é 

designado por Brunner como o “autogoverno universitário” e “ideologicamente preferido pela 

academia”, onde ainda assim se podem combinar elementos de governabilidade, representação 

interna e externa (Brunner, 2011, p. 141).  

De acordo com Larsen (2003), o princípio da colegialidade é uma das características tradicionais 

das universidades, no qual são enfatizados os aspetos da liberdade académica, reflexão crítica e 

liberdade de pensamento, participação democrática e o respeito pelas normas e valores da 

comunidade científica (Larsen, 2003, p. 73).  

O modelo de governação colegial pode ser compreendido no modelo proposto Humboldt 

centrando a sua ação na procura desinteressada da verdade da ciência, longe das pressões do 

interesse da economia e da religião. Talvez por esta razão, e à luz do entendimento de Ferlie, 
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Musselin e Andresani (2009), possamos entender que os académicos tenham “recebido um 

monopólio do Estado para exercerem a sua função e a própria comunidade académica adotado 

normas, valores e práticas por forma a impedir a utilização abusiva do conhecimento” (Ferlie et 

al., 2009). Trata-se, portanto, de um modelo de governação tradicional onde o poder é exercido 

pelo próprio corpo docente, com base nos diversos poderes conferidos pela lei e órgãos existentes 

na academia.  

Um dos argumentos apontados por Moodie e Eustace (1974) parece ser o facto de serem os 

académicos os mais bem preparados e com autoridade para exercerem o governo da universidade 

e defender o interesse público das pressões do mundo exterior (Moodie & Eustace, 1974). 

Evidenciando outro argumento, Clark (1983a, p. 113) reconhece que é na existência da autonomia 

e profissionalismo dos académicos, na sua capacidade de dirigir e controlar os pares e, na 

liberdade de ensino e autonomia de investigação, sem interferência administrativa, que se 

assegura a sua hegemonia na governação das universidades. É também reconhecido pelo mesmo 

autor, que a colegialidade é, em regra, a forma dos docentes administrarem um departamento 

como um todo ou outras unidades, incluindo, o corpo docente, uma faculdade ou universidade. 

Nesta linha, Bleiklie et al (2017, p. 142) referem que os líderes são eleitos para os diferentes 

níveis pelos seus pares académicos que os elegem, dando-lhe, autoridade e responsabilidade 

delegada nas respetivas assembleias. Esta ideia é corroborada por Birnbaum (1988, pp. 90–101), 

ao argumentar, que o líder eleito é tido como “o primeiro entre iguais” e não com um “chefe”, 

onde o papel da administração e os aspetos da gestão ficam subordinados às superiores decisões 

do colégio. Desta forma, e sendo as decisões tomadas por consenso entre os académicos, sob 

consulta e auscultação dos pares, todas as decisões relevantes, têm um processo de consulta lento 

que ajuda a reduzir a sua eficácia. 

Por outro lado, McNay (1995, p. 106), constata que, sendo as atividades principais das 

universidades o ensino e investigação, nesta lógica, todos os desenvolvimentos sobre as atividades 

e decisões que têm de ser tomadas, são influenciadas dentro das estruturas onde são organizadas, 

nomeadamente, nos departamentos, em obediência a um quadro de referência de autoridade e 

independência imposto pelos pares académicos, o que, em sua opinião pode conduzir à influência 

de decisões, obstar à inovação, potenciar e privilegiar apenas os interesses dos académicos e não 

os interesses da universidade como um todo.  

À luz do entendimento de Hardy (1991, p. 131), a colegialidade vista numa perspetiva pluralista 

pode ser entendida como uma questão em que “o poder é utilizado para moldar comportamento, 

estruturas e a cultura de forma a evitar a resistência e criar consensos.” Baldrige (1971a, p. 7), 

nota no entanto, que, o argumento dos consensos tão apregoado no processo de decisão neste 

modelo, nem sempre lida bem com o conflito, uma vez que, por vezes, só após um longo combate 

de ideias, o consenso é alcançado, e que pode resultar da supremacia e domínio de um grupo sobre 

outro. Este aspeto é, de acordo com alguns autores, contrário a alguns considerações sobre a tão 
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noticiada democracia existente nos processos de decisão (Hargreaves, 1992; Middlehurst, 1993). 

O processo de tomada de decisão assume uma natureza coletiva, repartido por entre os diferentes 

corpos da academia: os docentes, os estudantes e os TAG, no entanto, os poderes são exercidos 

por um senado ou outros órgãos de gestão cuja competência é atribuída e exercida pelo corpo 

docente.  

No quadro da sua autonomia institucional uma outra característica endereçada a este modelo é a 

existência de uma abundância de órgãos com representatividade dos diferentes corpos que 

constituem a academia previsto pelos seus estatutos. Em regra, podem ser observados quatro 

órgãos: assembleia da universidade, o reitor, o senado universitário e o conselho administrativo, 

podendo verificar-se ainda a existência de órgãos consultivos. 

Na análise de Trowler (2010, p. 202), é possível identificar um conjunto de características 

inerentes a este modelo de governação: 

• consultas entre académicos e comités e sistemas de revisão feita pelos pares com pouca 

ou nenhuma regulação externa; 

• relativa autonomia da gestão do tempo associado à diminuição de carga horária para 

atividades de docência e investigação; 

• pessoal docente com plena segurança de emprego e controlo limitado do seu trabalho; 

• financiamento estatal generoso, mas com reduzido controlo e escrutínio do Estado pela 

sua utilização; 

• financiamento da investigação assegurado, mas com tentativas mínimas para influenciar 

as agendas de investigação; 

• investigação vista, especialmente nas ciências sociais e humanas, como uma matéria 

individual, por vezes, dissociada do imperativo do financiamento; 

• a garantia da qualidade do ensino e da investigação, por ser uma atividade 

predominantemente atribuída aos académicos, é escrutinada apenas internamente, 

deixando pouco espaço a entidades externas ou organismos profissionais de fiscalização; 

• diretores de departamento com autonomia para interpretar formas alternativas às suas 

tarefas e atividades; 

• diversidade de existência de formas organizacionais, como faculdades e departamentos 

(Trowler, 2010). 

A governação colegial, sendo um modelo característico em muitas das universidades 

contemporâneas (Bleiklie, 2012; Bleiklie & Kogan, 2007; Rowlands, 2015), tem vindo a ser 

substituído por novas formas de governação interna. Neste sentido, a academia confronta-se com 
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novos estilos de governação, baseados no comando e controlo, num aparente declínio e erosão da 

colegialidade, ou como referem Burnes e Wend, (2014, p. 16) numa “reinvenção da 

colegialidade.” Ainda assim, de acordo com Mano (2015, p. 141), este modelo e as suas estruturas 

de governo são característicos de 31 países da Europa, na América Latina, tendo também uma 

forte implantação no contexto nacional. 

Este modelo de governação está amplamente focalizado no modelo de organização burocrática 

cujas raízes históricas estão fundadas, no desenvolvimento do Estado Social na Europa, no pós II 

Grande Guerra Mundial. Nesta altura foi manifesta, por parte dos Estados, uma política de 

expansão de gastos públicos e o incremento de despesas sociais, mormente, nos sistemas 

educativos e de proteção social. É, por conseguinte, neste contexto de forte regulação estatal, 

ancorado na presença do Estado-Nação, e como garante de igualdade de acesso no 

provisionamento de bens como a educação e a saúde, que segundo Carvalho (2009, p. 32), 

podemos compreender a “definição dos papéis e do tipo de intervenção do Estado na formulação 

e implementação das políticas públicas e na estruturação das instituições.”  

Max Weber um dos fundadores da teoria da burocracia encontra na gestão burocrática o “tipo 

ideal racional” para melhor gerir as organizações: “a administração burocrática significa 

fundamentalmente o exercício de controlo na base do conhecimento (Weber, 1947, p. 27). Para 

atingir a maior eficiência das organizações o “tipo ideal” da burocracia deve basear-se em seis 

categorias fundamentais: 

• organização baseada em cargos delimitada por normas; 

• sistemática divisão do trabalho; 

• organização dos cargos baseado na hierarquia; 

• utilização de normas e procedimentos que regulamentam o exercício; 

• separação da propriedade dos meios da produção e administração; 

• profissionalização dos funcionários e competência técnica (Weber, 1947, 1971). 

O desenvolvimento das “burocracias profissionais” traduzida na elevada especialização, 

autoridade, conhecimento e autonomia dos profissionais (Mintzberg, 1979) e divisão do trabalho 

(Taylor, 1911; Weber, 1947, 1971), tornam-se, o principal quadro de funcionamento das 

organizações. É, por conseguinte, à luz dos estudos desenvolvidos por Weber e Mintzberg que 

podemos compreender a teoria da burocracia como constituindo um modelo de governação nas 

universidades. 

Este modelo de governação combina uma forte componente da presença do Estado por via da 

burocracia e internamente por uma forte presença do corpo docente. De acordo com Braun (1999, 

p. 4), a comunidade académica exerce uma forte influência de autoridade e de regulação nos 

domínios curriculares, científicos e pedagógicos e no campo da investigação. Um pouco na esteira 

de Braun, Middlehurst (1999, pp. 81–82), reforça que este modelo de governação assenta numa 
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estrutura hierárquica formal de comando definida através de responsabilidade, incluindo 

departamentos e unidades, baseado em procedimentos e regras claramente definidos tendo em 

vista o cumprimento de objetivos. Esta forma de governo, baseado, na hierarquia, tem, por força 

da existência de decisões políticas e padrões preestabelecidos, um controlo do quotidiano das IES: 

acesso, financiamento, atribuição de orçamento, administração, regulamentação da carreira 

académica e interferência ao nível dos cursos ministrados (Santiago et al., 2005, p. 26).  

Outros argumentos, que de acordo com Considine e Lewis (2003, p. 133), caracterizam este 

modelo de governação, são as regras e protocolos existentes, baseados, na alta confiança e 

supervisão e na crença de que pela rotinização das tarefas e decisões e a ajuda dos sistemas de 

informação e tecnologia sejam atingidos níveis de eficiência mais elevados nas organizações. 

Na leitura de Baldridge, Curtis, Ecker e Riley (1974), é possível encontrar um conjunto de traços 

característicos da burocracia nas universidades:  

• por ser uma organização complexa coexistem vários “Estados” que ambicionam exercer 

o poder e controlo; 

• a existência de uma hierarquia formal prevista nos estatutos e departamentos os quais 

definem as relações entre ambas, constituindo os seus profissionais agentes burocráticos;  

• a existência de canais formais de comunicação que devem ser respeitados;  

• embora as relações de autoridade sejam por vezes ambíguas ou vagas e inconstantes, 

todavia, não é negado o reconhecimento dessa autoridade; 

• prevalência de relações de autoridade burocrática administrativa; 

• processo de tomada de decisão centralizado e hierárquico é, em regra, de natureza 

complexa com elevado nível de formalização e de procedimentos aplicáveis, baseado, em 

rotinas e previsibilidade; 

• regras e políticas formais definidas pelo governo central ao nível da gestão orçamental, 

que depois são aprovadas pelo senado universitário e difundidas pela academia 

(Baldridge et al., 1974). 

Por último, notar que, apesar de algumas características patenteadas neste modelo, (como sejam, 

a autonomia dos seus profissionais, o autocontrolo do seu trabalho, o alinhamento da gestão com 

a hierarquia e previsibilidade no processo de decisão), alguma literatura tem vindo a sublinhar, 

que, para assegurar uma maior eficácia e a sua sustentabilidade, e realizar a terceira missão, torna-

se necessário atenuar o poder dos seus profissionais, controlar o seu trabalho, aumentar a 

desregulação e adotar estruturas mais flexíveis (Clark, 1983a, 2003; Considine & Lewis, 2003b; 

Shattock, 2002). 
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2.2.2 Governação managerialista-empreendedora 

A governação managerialista constitui um modelo de governação que pode ser explicado à luz 

das transformações que se verificaram no final da década de 1980, na AP, na maior parte dos 

países ocidentais, por força da influência da NGP. A sua génese está identificada com as reformas 

da AP, no Reino Unido, durante a vigência dos governos da Ex-Primeira-Ministra britânica, 

Margaret Tatcher. De facto, é neste contexto, também, que as alterações que se verificaram têm 

associado a passagem de um modelo de governação tradicional de controlo estatal, para um 

modelo de supervisão estatal, com implicações substanciais na coordenação dos sistemas 

educativos (Green, 1997; Neave & Van Vught, 1991; Van Vught, 1997). No campo do ensino 

superior, de acordo com Deem (1998), as pressões sociais, a diminuição dos gastos públicos e a 

dificuldade do próprio Estado regular de forma centralizada e eficiente as suas instituições, 

precipitaram novas formas de organização do próprio Estado, e consequentemente, das suas 

instituições. A crença de que uma combinação do fator mercado, e uma maior autorregulação, 

conduziria a mais eficiência e eficácia no próprio sistema e nas IES, foi também uma narrativa 

que perpassou no discurso político, como forma de legitimação de alterações na organização e 

funcionamento do sistema e das IES (Santiago et al., 2005). Adicionalmente, e partindo da leitura 

de Clark (1998b) e Mcnay (1999), estão também incluídas críticas ao modelo burocrático e 

colegial. Como vimos anteriormente, este modelo é fortemente criticado porque se considera que 

a existência de uma combinação do poder central do estado e do poder corporativo dos professores 

obstaculiza a necessidade de responder aos desafios de novos contextos económicos que 

eclodiram das transformações nos modelos de produção e acumulação que se começaram a 

desenvolver no final da década de 1970.  

Vários autores têm vindo a argumentar que a governação managerialista (ou gestionária) tem 

vindo a importar e incorporar técnicas e ideias do setor privado para as IES públicas, 

nomeadamente: 

• reforço da gestão com foco empresarial e diminuição do poder e autonomia dos gestores 

e profissionais da AP; 

• foco nas forças do mercado em detrimento do planeamento; 

• medição de desempenhos através da monitorização da gestão; 

• incentivos e recompensas por desempenho; 

• ênfase na prestação de contas, auditorias e gestão de processos pela qualidade (Carvalho, 

2009; Reed, 2002; Rosa & Sarrico, 2012; Santiago & Carvalho, 2004, 2012; Santiago et 

al., 2005; Slaughter & Leslie, 1997).  
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Com base em diversos estudos internacionais no ensino superior (Amaral et al., 2002; Ferlie et 

al., 2008; Paradeise, Reale, & Goastellec, 2009), e não obstante ser complexo analisar as 

variações de governação e especificidades dos regimes nacionais dos sistemas educativos, é 

possível ainda verificar que as práticas gestionárias, associados à NGP, tem introduzido um 

conjunto de transformações, sendo possível identificar:  

• a separação da atividade académica e valorização da hierarquia das atividades de gestão 

(Mcnay, 1999); 

• um aumento do controlo das atividades académicas e de investigação por parte dos 

gestores (Kehm & Teichler, 2013); 

• a manutenção da autonomia profissional dos profissionais, ainda que exista a perceção da 

deslocação da autoridade dos académicos para os administradores enfatizando o seu papel 

nos órgãos de governação (Carvalho & Videira, 2017); 

• a criação de superestruturas gestionárias com valências na área da avaliação e qualidade, 

marketing e relações internacionais (Clark, 1998a; Slaughter & Leslie, 1997) 

• uma orientação baseada para o mercado e na capacidade de competir para obtenção de 

recursos (Jongbloed, 2004; Marginson & Rhoades, 2002); 

• a alteração da condição de estudante para cliente (Cardoso, Carvalho, & Santiago, 2011; 

Slaughter & Leslie, 1997);  

• a preocupação com rankings (Altbach, 2012; Kehm, 2014); 

• o foco na prestação de contas (Reed, 2002; Stensaker & Harvey, 2011); 

• o encorajamento e incentivos à diversificação de fontes de financiamento alternativo ao 

Estado (Pruvot & Estermann, 2012; Teixeira, 2009); 

• a aposta em lideranças executivas baseadas na responsabilidade individual, em 

detrimento de lideranças colegiais de responsabilidade coletiva (Magalhães, Veiga, 

Amaral, et al., 2013); 

• a criação de conselhos gerais com a chamada de personalidade externas à participação no 

governo das IES (Magalhães et al., 2016; Veiga et al., 2019); 

• a desregulação e incentivos atribuídos em função de critérios de desempenho (Deem, 

1998); 

• a preponderância de órgãos executivos em detrimento de órgãos consultivos (Santiago et 

al., 2012); 

• criação de CC (Bruckmann & Carvalho, 2014);  
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• competição entre instituições, investigadores e procura de alunos (Carvalho, Marini, & 

Videira, 2016);  

• o foco no planeamento estratégico (Paradeise, Reale, & Goastellec, 2009; Rhoades & 

Sporn, 2002a);  

• o aparecimento de agências de acreditação e avaliação (Rhoades & Sporn, 2002a); 

• a utilização das tecnologias como mecanismo de controlo (Exworthy & Halford, 1999).  

Em suma, embora alguma literatura sinalize que a governação managerialista, possa ter tomado 

conta do quotidiano das IES, traduzido de certa forma, no reconhecimento de um novo equilíbrio 

nas alterações das relações de poder, padronização de processos e novas práticas da gestão 

moderna, parece, no entanto, não ser ainda certo e definitivo, que tais práticas tenham rompido 

definitivamente com os modelos tradicionais de governação característico dos valores da 

academia. Ou dito de outro modo: “as referências ao managerialismo emergem mais numa 

perspetiva prática e funcional, do que, numa perspetiva verdadeiramente ideológica de rutura com 

as referências tradicionais” (Santiago et al., 2005).  

Associado às abordagens managerialistas, outros estudos contemporâneos sobre modelos de 

governação nas IES, atribuem a designação de governação empreendedora22 às interpretações de 

Burton Clark (1998a, 2001, 2003), na sua obra originária “Creating Entrepreneurial Universities. 

Organizational Pathways of Transformation”, num estudo de caso, que envolveu a Universidade 

de Warwick, em Inglaterra, a Universidade de Strathclyde, na Escócia, a Universidade de Twente, 

na Holanda, a Universidade de Joensuu, na Finlândia e a Universidade de Tecnologia de 

Chalmers, na Suécia.  

Para Clark (2003, p. 36) o aspeto central da ideia de universidade empreendedora, associa-se, a 

um compromisso de trabalho entre a gestão tradicional universitária e um modelo de negócio 

associado a uma liderança executiva, baseada na profissionalização da administração. Na opinião 

do mesmo autor (2001, p. 23), a ideia de universidade empreendedora traduz uma universidade 

de natureza progressista e independente, voltada para o futuro, na procura de oportunidades, onde 

o modelo colegial de governação tradicional das universidades, não se deve limitar ao seu status 

quo, mas relacionar-se e envolver-se com novas formas de autoridade e liderança, baseado num 

comportamento adaptativo, vinculado a um compromisso de mudança.  

Neste estudo, focado em cinco universidades europeias, Clark (1998a) concluiu que existiram 

universidades que conseguiram transformar-se proativamente para além das restrições financeiras 

impostas pelo tradicional financiamento do Estado. Na base desta transformação, o autor, 

 
22 Segundo Kwiek (2016), a designação de governação empreendedora, tem sido associado a várias designações: 
“universidades de sucesso”; “universidades autossuficientes”; “universidades empresariais”; “universidades 
empreendedoras”; “universidades inovadoras”; universidades adaptativas” e “universidades responsivas.”  
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conseguiu identificar cinco características comuns: “existência de uma liderança forte, uma 

periferia de desenvolvimento expandida, base de financiamento diversificada, um coração 

académico estimulado e uma cultura empreendedora integrada” (Clark, 1998a). Estes “caminhos 

de transformação”, associados a um comportamento académico inovador e colaborativo, 

permitiram o estabelecimento de parcerias e acordos com entidades não governamentais, 

possibilitando que as universidades financiassem as suas atividades, encorajando a atividade 

académica empreendedora (Clark, 1998a, pp. 5–8). Na opinião de Clark, o aparecimento da 

universidade empreendedora pode ser explicado a partir do desequilíbrio existente entre as 

exigências que lhe foram sendo impostas pela própria sociedade e a sua manifesta falta de 

capacidade para responder a essas exigências (Clark, 1998a). 

Para Clark (1998a, p. 7), o quadro alternativo proposto para ultrapassar as exigências da 

sociedade, necessita da transformação institucional das IES, através de um desejável esforço 

coletivo da academia. Esta transformação deve operar-se em cada unidade (por exemplo, um 

departamento), ou área do conhecimento, fazendo chegar ao exterior os resultados das suas 

atividades, podendo, através delas, tirar proventos efetivos. Em larga medida, segundo Clark, esta 

lógica tem subjacente para além do necessário envolvimento dos académicos, o desenvolvimento, 

por meio da criação de equipas de trabalho, de projetos focados nos clientes e na resolução de 

problemas da sociedade e na sua abertura ao exterior (Clark, 1998a).  

Um outro trabalho científico com bastante visibilidade, a que é atribuído especial significado, 

relativo a este modelo de governação, refere-se ao estudo empírico desenvolvido por Marginson 

e Considine (2000). Este estudo focado em 17 IES - metade do sistema de ensino superior 

australiano, no período de 1997 a 1999, permitiu aos seus autores, concluir que as universidades 

australianas apenas apresentavam os três primeiros elementos comuns dos cinco caminhos 

indispensáveis para alcançar com sucesso a transformação organizacional preconizada por Clark 

(1998a): a falta de estímulo académico e uma cultura integrada empreendedora.  

Sobre governação empreendedora destaca-se, ainda, o estudo dirigido por Sporn (1999), no qual 

se propõe a criação de um modelo de gestão para transformar as universidades europeias, face ao 

ambiente competitivo em que atuam por força da globalização. Neste estudo, Sporn (1999) 

antecipa que, na Europa, o comportamento empreendedor poder ser a resposta para responder aos 

desafios das mudanças provocadas pela competição de recursos e redução do papel do Estado no 

financiamento do ensino superior (Sporn, 1999). A mesma autora, reconhece também, a 

necessidade de uma “adaptação institucional”: missão focada externamente, estrutura 

diferenciada, gestão colegial, autonomia institucional e financiamento diversificado (Sporn, 1999, 

p. 27). Esta adaptação implica que ao nível institucional sejam adotados mecanismos de controlo: 

uma contabilidade de custos e afirmação de estratégias, com uma filosofia de empurrar as IES 

para a privatização visando o lucro (Sporn, 1999, 2003). 
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Esta linha de pensamento, insere-se, naquilo que Davidovitch e Iram (2015, p. 34) referem como 

um modelo inspirado nas raízes do capitalismo, no qual se assume que as organizações alcançam 

a sua máxima eficiência quando o fazem num ambiente competitivo e no mercado livre, sendo 

que, no caso do ensino superior, as universidades competem entre si na procura de alunos e 

recursos financeiros. Esta ideia de universidade afasta-se assim da provisão de um bem público, 

para ser encarada como uma mercadoria, um investimento e um recurso estratégico, sendo, por 

isso, associado, à privatização do ensino superior (Olssen & Peters, 2005; Slaughter & Leslie, 

1997).  

Sob a égide da universidade empreendedora, ao analisarem a realidade sobre as transformações 

da universidade polaca e o seu nível de empreendedorismo considerado insuficiente, Olearnik e 

Pluta-Olearnik (2015), propõem um modelo aplicável às IES contando para o efeito com o papel 

desempenhado pela formação do ensino superior e da investigação, sendo a eficiência do 

empreendedorismo associada a ações encetadas pelas IES com o mercado (Figura 2): 

Figura 2 • Características específicas de orientação empreendedora numa universidade 

Fonte: Adaptado de Olearnik e Pluta-Olearnik (2015). 

Ancorados nos princípios da moderna teoria económica e da gestão, os mesmos autores (2015), 

identificaram um conjunto de atributos, que densificados, por sua vez, fornecem informação para 

avaliação e conclusões sobre o grau de empreendedorismo de uma determinada universidade ou 

Orientação económica

Indicação da missão como meio para alcançar a
eficiência económica;

Existência de uma estratégia com objetivos
orientados para a eficiência económica;

Diversificação das fontes de financiamento;

Divulgação de resultados económicos favoráveis nas
demonstrações financeiras anuais.

Orientação de mercado

Investigação e monitorização ao pormenor dos seus
graduados;

Manutenção de relações com entidades
empregadoras;

Os currículos ministrados adptam-se ao mercado de
trabalho e os novos cursos são criados em função das
tendências do mercado de trabalho.

Orientação inovadora

Ativa na criação de empreendimementos e currículos;

Capacidade para organizar projetos destinados ao
mundo dos negócios;

Capacidade para implementar projetos de
investimento com vista a alargar o seu património;

Garantia de elevada qualidade nas atividades de
ensino e I&D;

Estabelecimento de contactos e parcerias através de
uma política de internacionalização.

Orientação gestionária

Existência de um sistema de gestão eficiente que
assegure informação sobre planeamento, análise de
receitas e gastos e resultados, registo e
reconhecimento da origem de financiamento,
cooperação com entidades financeiras e registo do
fnanciamento externo;

Existência de uma política permanente e sistémica em
marketing de todas as atividades desenvolvidas;

Existência de um sistema que motiva os trabalhadores
para ações inovadoras e orientadas para a eficiência;

Sistema de garantia e avaliação de qualidade;

Existência de um sistema moderno de comunicação
interno e externo.

Universidade 
Empreendedora
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seu distanciamento, face a modelos adotados considerados como padrão de empreendedorismo. 

Os atributos são enquadrados em torno de 4 orientações com as seguintes ideias:  

• orientação económica – Este atributo baseia-se no entendimento de que as IES seguem 

os postulados da moderna teoria económica, baseado na eficiência dos recursos e eficácia 

dos resultados, interiorizando nas suas práticas o conceito de ganho, gasto e resultados 

financeiros. Adicionalmente, para alcançar níveis de rendibilidade, torna-se necessário 

implementar um plano estratégico, utilizar indicadores de desempenho, proceder 

periodicamente à sua monitorização e respetiva avaliação. Esta orientação incorpora os 

gastos incorridos pelas diversas atividades, ainda que possam ser financiados pelo 

orçamento do Estado (OE), reconhecendo-se, também, os ganhos provenientes das 

prestações de serviço ao exterior, resultante das suas atividades; 

• orientação de mercado – Este atributo enfatiza que o mercado é o critério determinante, 

no qual são tomadas as decisões estratégias e operacionais. Neste pressuposto, existem 

três mercados que são importantes para as IES: o mercado de trabalho – como local 

privilegiado para a formação de pessoal qualificado e formação pós-graduada; o mercado 

de serviço educacional – onde as IES competem entre si, sobretudo, nas ofertas 

disponíveis, preços e reputação da universidade; o mercado da investigação científica e 

produtos inovadores – como local ideal na procura de interessados e parceiros para a 

investigação com a liderança das IES. A eficácia destes três mercados pressupõe, para 

cada uma das atividades, um conjunto de iniciativas apoiadas em campanhas de 

marketing e de promoção com base em planos de comunicação eficazes, sujeitos a 

monitorização periódica; 

• orientação inovadora – Este atributo reconhece que as IES são, pela sua natureza, uma 

miscelânea de abordagens e que sem empreendedorismo não existe inovação. Por um 

lado, a universidade é uma fonte de conhecimento tradicional permanente, universal, 

onde o conhecimento é transferido para as sucessivas gerações de estudantes. Por outro 

lado, sendo a IES considerada uma comunidade onde existe um elevado nível de 

qualificação, é de esperar que seja o local privilegiado para desenvolver a criatividade e 

inovação. Nesta perspetiva, a universidade deve ser inovadora de forma abrangente em 

múltiplas áreas: criação e transferência do conhecimento, investigação científica, 

estabelecimento de parcerias com a envolvente, com a gestão de todos os processos na 

universidade; 

• orientação gestionária – Este atributo envolve a necessidade de desenvolver um sistema 

de gestão universitária capaz de compatibilizar os princípios tradicionais da academia 

(independência da investigação, a missão social da universidade, comunidade de 
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académicos) com métodos e técnicas da gestão moderna utilizados na gestão privada, 

sendo que, estas duas abordagens devem criar uma gestão universitária conjunta, sem que 

nenhuma delas possa ser excluída ou exerça fortemente a sua supremacia (Olearnik & 

Pluta-Olearnik, 2015, pp. 113–114).  

Seguindo a nossa análise sobre o tema da universidade empreendora, também outros estudos de 

referência (Clark, 1998a; Etzkowitz, 2013; Guerrero et al., 2016; Lo, 2010; Mok, 2005; Shattock, 

2003, 2009c, 2009a), têm sinalizado que a ideia de uma universidade empreendedora convoca as 

IES para um conjunto de potencialidades e oportunidades que são suscetíveis de gerar benefícios. 

Amaral e seus colegas (2002) consideram que se trata, por um lado, de um mecanismo que 

promove a própria “competitividade interinstitucional”, priorizando-se aspetos da eficiência e, 

por outro lado, de dar eco às pretensões do mundo exterior, alinhando-as aos interesses da 

economia (Amaral et al., 2002, p. 55). 

O discurso assente na ideia de universidade empreendedora, é visto, num propósito de eficiência, 

inovação e de consumismo o que pressupõe uma atitude proativa no desenvolvimento de 

iniciativas conducentes à obtenção das melhores práticas. Segundo Shattock (2009a, 2009c), a 

ideia do empreendedorismo universitário, aponta à capacidade para uma disposição de 

“adaptabilidade institucional” num contexto de mudança para as universidades desenvolverem 

inovação, recorrendo, à investigação e ao desenvolvimento de novas ideias, sendo que é muito à 

custa desta capacidade que as universidades adquirem a sua reputação e do impulso que 

internamente os responsáveis transmitem para a comunidade académica.  

Shattock (2009b) e Etzkowitz (2012) atribuem a relevância ao conhecimento como a área de 

negócio fundamental que constitui a atual missão das universidades e, para o conseguir com êxito, 

a estratégia a implementar deverá ter presente quatro aspetos fundamentais (Etzkowitz, 2012, p. 

28; Shattock, 2009b, p. 24):  

• existência de uma liderança forte capaz de implementar, formular e executar um plano 

estratégico;  

• domínio total sobre os recursos académicos aqui se incluindo os direitos de propriedade 

de investigação e os próprios recursos físicos; 

• capacidade de adaptação organizacional no modo de transferência de conhecimento 

recorrendo ao uso de patentes, incubação de empresas e licenciamento dos bens e serviços 

produzidos;  

• adesão com toda a comunidade académica (docentes, investigadores e estudantes, 

faculdades, administradores aos princípios de uma cultura empresarial (Etzkowitz, 2012, 

p. 28).  
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Como vemos, a ideia de universidade empreendedora, insere-se numa cultura de mudança 

universitária. De facto, como nos é explicitado por Mano (2015, p. 43) “a cultura empreendedora 

é paradigmática de uma época de massificação, de abertura e da globalização do ensino superior”, 

sendo apresentada como o modelo de sucesso ou de referência para a mudança universitária, mas 

inevitavelmente esta ideia é simultaneamente geradora de assentimentos e oposições. A mesma 

autora reconhece que nesta encruzilhada: 

“A identificação nos que, valorizando o contexto presente, acreditam que o atual paradigma 

do mercado e da globalização, sendo estável, conduz à inevitabilidade da Universidade-

empresa como forma de desenvolvimento universitário. Pelo contrário, num contexto atual de 

instabilidade assente em lógicas e valores diferentes dos tradicionais, aqueles para quem a 

Universidade é uma referência de estabilidade pela força da sua cultura social veem a cultura 

empreendedora como uma moda e não como referência.” (Mano, 2015, p. 44).  

Em suma, o modelo de governação empreendedor comporta um conjunto de características, que, 

em nossa opinião, parecem, combinar as modernas teorias da gestão e as teorias do 

comportamento humano. De facto, e seguindo o pensamento de Reed (1997, 2002) e Santiago et 

al (2005), a lógica que parece estar submetida a este modelo é a transferência de mecanismos de 

planeamento e de controlo utilizados no setor privado para um contexto de natureza académica, 

como forma de responder de forma mais eficiente aos desafios lançados pela sociedade, em 

contribuir para alcançar níveis de desenvolvimento social e de crescimento económico.  

A adesão a um modelo de governação empreendedora torna porventura necessário uma “cultura 

adaptativa”, onde a atitude comportamental dos seus líderes, o seu espírito de criar valor e a 

própria academia podem constituir os ingredientes necessários para a sua transformação. Todavia, 

seguindo o raciocínio de Röpke (2000), esta transformação implica que as universidades se 

tornem organizações empreendedoras e que os diversos membros que a compõem sejam também 

eles potenciais empreendedores e onde a interação da universidade como agente “acoplador 

estrutural” e a sua envolvente sigam padrões de empreendedorismo. 

Estes requisitos, em nossa opinião, poderão, no entanto, introduzir um conjunto de interrogações 

e de dificuldade na sua operacionalidade quanto à compatibilidade da abordagem da governação 

empreendedora e a própria identidade das IES e dos seus profissionais. Se na verdade e, partindo 

do argumento de Shattock (2009a) de que este modelo de governação tem a capacidade de 

espevitar a colaboração externa da agenda de investigação, o modelo pode possibilitar 

recompensas financeiras para os próprios académicos e para a instituição, no entanto, como 

demonstram alguns estudos sobre a motivação dos académicos e investigadores, esta visão 

empreendedora nem sempre tem conseguido cumprir as preferências da autonomia destes 

profissionais, ou a encorajá-los a serem empreendedores académicos (D’Este & Perkmann, 2011; 

Sá et al., 2018; Wright et al., 2009). Por outro lado, se a narrativa enunciada pelos princípios da 
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NGP conduz a que as IES se tornem “organizações completas” orientadas a perseguir objetivos 

globais, através do exercício de um maior controlo central, maior eficiência nos recursos e eficácia 

das decisões, maior controlo dos profissionais académicos e TAG, maior autonomia e 

autorregulação, também parece colidir com outros aspetos que caracterizam a natureza e 

identidade das IES e dos seus profissionais.  

Em resumo, e em face das diversas abordagens que a literatura nos oferece sobre modelos de 

governação, parece, no entanto, permanecer a dúvida relativamente à melhor forma de 

compatibilizar um modelo de tipo empresarial com instituições que, pela sua natureza, norteiam 

a sua missão nos princípios da colegialidade e partilham valores de interesse público. 

Particularmente relevante para os diferentes modelos de governação são as estruturas e os atores 

que a enformam. 

2.3 Estruturas de governação universitária 

Na definição utilizada por diversos autores, as estruturas de governação universitária integram os 

diferentes stakeholders que interagem com o meio universitário. Para além do reitor, pessoal 

docente e da carreira de investigação, pessoal técnico e administrativo, estudantes, famílias, 

governo e empresas, as estruturas de governação, referem-se, ao grau de responsabilidade e à 

forma como as interdependências entre estes autores governam a universidade. Nas palavras de 

Amaral e Maassen (2002), falar de estruturas de governação universitária no ensino superior: 

“refere-se a todas as dimensões relevantes da forma como as instituições de ensino superior 

são governadas, por exemplo, os desenvolvimentos relativos aos procedimentos e estruturas 

de decisão institucionais formais e informais; mudanças na composição, tarefas e 

funcionamento dos órgãos institucionais de governação; e o crescente envolvimento de 

stakeholders externos em questões de governação institucional.” (Amaral & Maassen, 2002, 

p. xii).  

Austin e Jones (2016) têm o entendimento de que as estruturas universitárias são concebidas como 

um instrumento de auxílio para a concretização da missão da universidade. Assim, quanto mais 

eficaz é a estrutura maior a probabilidade da universidade alcançar a sua missão com sucesso 

(Austin & Jones, 2016, p. 8).  

Outra análise teórica, desenvolvida por de Boer e Denters (1999), centra a análise das estruturas 

de governação universitária no que respeita à forma como se faz a distribuição de poder nas 

universidades (de Boer & Denters, 1999, p. 225). 

No estudo desenvolvido pela Eurydice (2008) para analisar a governação do ensino superior, a 

definição empregue para caracterizar as estruturas de governação universitária, converge no 

entendimento da ampla diversidade de atores que fazem parte do governo das IES: 
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“A estrutura de governação de uma instituição diz-nos como as partes interessadas (incluindo 

o chefe executivo da instituição, funcionários, alunos, pais, governos, leigos, etc.) comunicam 

entre si: quem é responsável perante quem, como são responsabilizados e por quem e para 

quê” (Eurydice, 2008, p. 25). 

No contexto atual, a governação universitária apresenta uma variedade de atores que tomam parte 

no processo de governação. Como reconhece Scott (2001), existe uma diversidade de atores que 

se escondem para além da esfera pública e que veem no processo de governação e decisão 

universitária um potencial gerador de influências, de criação de redes de poder, de grupos que 

embricam com interesses vários (Scott, 2001, p. 125). Estas interações sugerem por isso que é 

através da análise à rede de atores e das relações de poder que se estabelecem entre o Estado, 

comunidade académica e outras partes interessadas, que se poderá melhor avaliar a governação 

universitária (Amaral et al., 2006, p. 52). 

Tomando como pano de fundo a temática da governação universitária, e dado que como entende 

Mano (2015, p. 131), “independentemente dos modelos de governação, as estruturas de 

governação universitária assentam em órgãos de decisão coletivos, e, em órgãos de natureza 

pessoal (Reitor)”, propomo-nos, a seguir, desenvolver o enquadramento teórico sobre as 

estruturas de governação e o papel dos diferentes atores.  

2.3.1 Órgãos de governo 

Apenas por mero paralelismo e como breve comparativo de órgãos de governo universitário é 

possível verificar através da Figura 3, que a anterior LAU - lei n.º 108/88, de 24 de setembro, 

caracterizava-se, por um modelo de gestão democrático que tinha na sua configuração, a 

existência da assembleia da universidade, com representação de todos os corpos representativos 

da instituição com paridade entre docentes e estudantes eleitos. 

Figura 3 • Comparativo de órgãos de governo universitário 

 

Fonte: Autor. 

Esta assembleia tinha, por sua vez, a competência de eleger ou destituir o reitor. A sua eleição era 

feita por escrutínio secreto de entre professores catedráticos, de acordo com os estatutos de cada 
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instituição, para um mandato de 4 anos. Coexistiam ainda, como órgãos de governo, o senado 

universitário e o conselho administrativo. 

A aprovação do RJIES introduziu alterações nas próprias estruturas de governação das IES. 

Quando comparado com a anterior LAU, este normativo jurídico introduziu a criação de um órgão 

deliberativo e fiscalizador da ação do reitor – o CG. Nesta medida, o CG assume, ainda que de 

forma diferenciada, com o reitor a partilha da responsabilidade da governação universitária, ainda 

que com papéis diferentes. Se o CG assume as responsabilidades pela governação, também não é 

menos verdade que o reitor, enquanto, órgão executivo, assume a responsabilidade de uma visão 

para a instituição, ancorada no seu programa de ação e a execução das decisões estratégicas 

aprovadas pelo CG. Destaca-se ainda a existência de um conselho de gestão na hierarquia de 

governo das IES, ao qual competirá a responsabilidade pela gestão financeira, patrimonial e de 

recursos humanos.  

2.3.1.1 Conselho geral 

O CG é um dos órgãos de maior relevo na nova organização universitária. Com efeito, o RJIES 

introduziu nas universidades públicas uma forma de governo em que torna este órgão deliberativo 

e fiscalizador da ação do reitor.  

Este órgão de governo é composto de entre 15 a 35 membros, de entre professores, investigadores, 

personalidades externas (de reconhecido mérito externas à instituição) e estudantes (Quadro 1), 

tendo, entre outras, por função desde logo eleger o reitor e apreciar os seus atos.  

Este novo sistema de governo enquadra-se naquilo que o legislador perspetivou para, sem limitar 

qualquer questão de autonomia, satisfazer a prossecução do interesse público e confiar às IES 

novas responsabilidades e atribuições num quadro de flexibilidade e da missão que se propõem 

realizar. 

No que se refere à composição do pessoal não docente e não investigador no órgão, o legislador 

deixou à consideração das próprias IES nos seus estatutos a possibilidade deste corpo ter assento 

no órgão onde, no limite, a participação poderá ser até 5 % (Quadro 1). 

A composição do CG resulta de eleição de professores, investigadores, estudantes, e da cooptação 

das personalidades externas. A maioria do órgão está assegurada por eleição de entre membros 

eleitos dos professores e investigadores com um peso no órgão superior a 50 %, cujo mandato 

tem a duração de quatro anos. O corpo dos estudantes tem uma representação com pelo menos 15 

% da totalidade dos membros que compõem o órgão, com um mandato cuja duração é de dois 

anos. As personalidades externas têm uma representatividade no órgão de pelo menos de 30 % 

do total dos membros, sendo cooptados por maioria absoluta de entre professores, investigadores 

e estudantes, com um mandato de duração igual ao corpo docente e de investigador. 
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Quadro 1 • Dimensão e composição dos conselhos gerais das universidades públicas portuguesas 

UNIVERSIDADES/RJIES PROF E INV 
% 

PER EXT 
% 

EST 
% TAG % TOTAL 

>50 >= 30 >=15 Opção - [15-35] 

ISCTE – IUL 17 52 10 30 5 15 1 3 33 

U. Aberta 12 55 6 27 3 14 1 5 22 

U. Açores 8 53 4 27 2 13 1 7 15 

U. Algarve 18 51 10 29 6 17 1 3 35 

U. Aveiro 10 53 5 26 3 16 1 5 19 

U. Beira Interior 15 52 8 28 5 17 1 3 29 

U. Coimbra 18 51 10 29 5 14 2 6 35 

U. Évora 13 52 7 28 3 12 2 8 25 

U. Lisboa 18 51 10 29 6 17 1 3 35 

U. Madeira 11 52 6 29 3 14 1 5 21 

U. Minho 12 52 6 26 4 17 1 4 23 

U. Nova de Lisboa 14 52 8 33 4 14 1 0 27 

U. Porto 12 52 6 26 4 17 1 4 23 

U. Trás-os-Montes e Alto 
Douro 

13 52 7 28 4 16 1 4 25 

Média nacional 13 52 7 28 4 15 1 4 26 

Média (caso estudo) 13 52 7 27 4 16 1 5 26 

Fonte: Adaptado de Marques (2011, p. 14) e Bruckmann e Carvalho (2014, p. 200). 

Em resumo, a composição do órgão tem assegurado assim a participação de 65% da comunidade 

académica (50 % + 15 %), respetivamente, o corpo representado por professores investigadores 

e estudantes, de 30 % para as personalidades externas e ainda uma possibilidade de representação 

de 5 % para o corpo dos TAG (Quadro 1).  

Sendo um órgão de fiscalização da ação do reitor e de supervisão, as competências do CG 

inserem-se ainda num conjunto de iniciativas tendentes ao bom funcionamento da instituição, o 

que denota bem a relevância atribuída a este órgão. Assim e de acordo com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 

82.º da lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, diretamente, estão cometidas a este órgão, as 

competências, para: 

• eleger o seu presidente, por maioria absoluta;  

•  aprovar o seu regimento; 

•  aprovar as alterações dos estatutos; 

•  organizar o procedimento de eleição e eleger o reitor, nos termos da lei, dos estatutos e 

do regulamento aplicável; 

•  apreciar os atos do reitor ou do presidente e do conselho de gestão;  
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•  propor as iniciativas que considere necessárias ao bom funcionamento da instituição e 

ainda desempenhar as demais funções previstas na lei ou nos estatutos.  

Ainda que sob proposta do reitor ou do presidente, este órgão tem ainda competências para: 

• aprovar os planos estratégicos de médio prazo e o plano de ação para o quadriénio do 

mandato do reitor ou presidente; 

• aprovar as linhas gerais de orientação da instituição no plano científico, pedagógico, 

financeiro e patrimonial; 

• criar, transformar ou extinguir unidades orgânicas; 

• aprovar os planos anuais de atividades e apreciar o relatório anual das atividades da 

instituição; 

• fixar as propinas devidas pelos estudantes; 

• propor ou autorizar, conforme disposto na lei, a aquisição ou alienação de património 

imobiliário da instituição, bem como as operações de crédito; 

• pronunciar -se sobre os restantes assuntos que lhe forem apresentados pelo reitor ou 

presidente (Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro. Assembleia da República, 2007). 

Com o objetivo de dotar o órgão com mecanismos de fiscalização e independência e controlo da 

ação do reitor, o legislador quis atribuir aos membros externos determinadas competências com 

caráter de obrigatoriedade a elaborar pelos membros externos. Enquadram-se neste conjunto de 

competências, a aprovação do plano estratégico, o plano de ação do mandato do reitor, as linhas 

de orientação gerais da instituição nos domínios, científico, pedagógico, financeiro e patrimonial, 

a alteração de unidades orgânicas e a aprovação do orçamento. 

2.3.1.2 Reitor 

Resultante de uma candidatura voluntária e pessoal inscrita num programa ação a ser escrutinada 

pela comunidade universitária, o reitor é o órgão superior de governo e de representação externa 

da respetiva instituição, responsável pela condução política da instituição, presidindo ao conselho 

de gestão. As competências do reitor são ainda aquelas que resultam da delegação conferida pelo 

despacho ministerial aos reitores das universidades para a prática de diversos atos relativo à gestão 

e funcionamento das IES. 

2.3.1.3 Conselho de gestão 

Constituído com um máximo de cinco membros, incluindo um vice-reitor e o administrador, este 

órgão de governo tem como competências:  
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• superintender a gestão administrativa, patrimonial e financeira da instituição, bem como 

a gestão dos recursos humanos, sendo-lhe aplicável a legislação em vigor para os 

organismos públicos dotados de autonomia administrativa; 

•  fixar as taxas e emolumentos; 

• delegar nos órgãos próprios das unidades orgânicas e nos dirigentes dos serviços as 

competências consideradas necessárias a uma gestão mais eficiente. 

Neste órgão de governo podem participar outros elementos ainda que sem direito a voto. Em 

regra, esta faculdade é prevista no próprio regimento do órgão, tendo a composição definida nos 

próprios estatutos das IES. 

2.3.1.4 Conselho de curadores 

A criação da figura do CC na estrutura da governação universitária, constitui uma das formas de 

controlo indireto pelo Estado, impondo aos seus membros que sejam responsabilizadas pela 

eficácia dos processos de gestão e eficiência dos recursos utilizados (Amaral & Magalhães, 2002; 

Bótas & Huisman, 2012; Martins, 2012).  

Na opinião de Cabrito (2011b, pp. 223–224), a possibilidade de figuras do meio empresarial e 

financeiro, através do seu poder e das suas decisões emanadas do CC, terem capacidade para 

interferirem naquilo que são matérias de natureza científica e pedagógica, tendem a colocar os 

tradicionais órgãos colegiais de gestão das instituições num órgão subalterno de mera natureza 

consultiva. Na mesma linha, Lima (2009, p. 245), considera que a lógica que está subjacente à 

criação da figura do CC, para lá de constituir uma tendência à escala global, tem como objetivo 

secundarizar o governo académico e a participação democrática na gestão colegial e entregar a 

gestão, a um corpo de gestores profissionais apoiados em tecnoestruturas centralizadas, atribuindo 

uma menor ênfase aos departamentos e à forma como os docentes e investigadores se organizam. 

Este órgão constituído por 5 elementos externos à instituição, cuja nomeação é feita pelo Governo, 

baseado em proposta fundamentada da IES, tem, para além das competências enunciadas no 

RJIES, assegurar a legalidade, a manutenção do interesse público, ainda que, estas instituições 

assumam uma natureza privada na sua forma de funcionamento.  

As competências deste órgão de governo encontram-se enunciadas no n.º 2 do artigo 133.º do 

RJIES: 

• aprovação dos estatutos, nomear e exonerar o conselho de gestão, através de proposta do 

reitor, diretor ou presidente;  

• homologação de decisões do CG de designação e destituição do reitor, diretor ou 

presidente; 
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• decidir sobre matérias de aquisição e alineação de património ou contração de 

empréstimos bancários; 

• homologar as decisões do CG, quanto à eleição do reitor, regimento;  

• homologar as deliberações do CG a que se referem as alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do 

artigo 82.º (Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro. Assembleia da República, 2007). 

Por fim, referir que pela natureza destas competências atribuídas na forma de homologação de 

atos administrativos ao CC, e pelo facto de supervisionar as decisões do CG, este órgão de 

governo, posiciona-se, no vértice da hierarquia de poder das instituições que aderiram ao regime 

fundacional.  

2.3.1.5 Fiscal único 

Estando as IES obrigadas ao cumprimento da lei no que se refere à prestação de contas e demais 

legislação aplicável, a criação da figura do fiscal único, previsto no artigo 117.º do RJIES, insere-

se numa perspetiva de assegurar a prossecução do interesse público e de fé publica atestado pela 

fiscalização exercida por um revisor oficial de contas ou sociedades de revisores oficiais de 

contas. As suas competências estão previstas no próprio RJIES, abrangendo a área da gestão 

financeira e patrimonial, e as que decorrem da própria lei-quadro dos institutos públicos. A 

certificação legal de contas e os relatórios de controlo financeiro a submeter aos diversos 

organismos da AP que tutelam e fiscalizam as contas públicas destacam-se como as principais 

atribuições deste órgão. 

O fiscal único é contratado ao abrigo de procedimento pré contratual encetado pela IES ao abrigo 

do código da contratação pública, por um período de 5 anos, renovável por uma única vez, sendo 

posteriormente, sob proposta do reitor, nomeado por despacho conjunto do Ministro das Finanças 

e ministro da tutela, para exercer o mandato. 

2.3.2 Stakeholders nos órgãos de governação 

De acordo com a revisão da literatura, exposta anteriormente, e com as alterações na legislação a 

que acabámos de fazer referência, cremos poder afirmar que as alterações legislativas procuraram 

estimular uma participação mais ativas dos stakeholders externos, tendo, em contraponto, 

diminuído a participação dos stakeholders internos. Para melhor refletir sobre esta possibilidade, 

importa, antes de mais, refletir sobre os grupos de stakeholders identificados na legislação. 

2.3.2.1 Stakeholders externos 

De entre as várias motivações que estão associadas à chamada das personalidades externas para 

a participação na governação universitária, parece ser, a necessidade das IES desenvolverem um 
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novo modelo organizativo, na tentativa, de, com isso, empreender uma maior eficiência dos 

recursos e uma maior eficácia e transparência nos processos de decisão nas IES. Uma maior 

responsabilização nos seus órgãos executivos, é dada pela possibilidade das personalidades 

externas, nas palavras de Simão (2003), “representantes da sociedade civil”, participarem na 

gestão das IES. E desta forma, segundo Simão (2003, p. 73), “impor-se-ia, um maior equilíbrio 

entre lideranças individuais e a gestão colegial”, atribuindo-se em simultâneo uma maior 

responsabilização aos membros externos, corresponsabilizando a comunidade. 

No caso da realidade portuguesa, de entre as diversas críticas apontadas ao anterior modelo de 

organização universitária, baseada no “poder intramuros”, ou numa “visão corporativa”, (existe a 

perceção que muitos dos atores envolvidos no processo de governação universitária, que, por 

partilharem redes de poder e influenciarem o processo de tomada de decisão, ao nível da própria 

gestão e nas estruturas de governação universitária, tornando-a, vulnerável e muitas vezes 

contrária ao que dela se esperava), tal, parece ter contribuído, para, esconder desajustados 

modelos de gestão, alicerçados em decisões de reduzida eficácia, transparência e 

desresponsabilização (Amaral, 2003a; Simão, 2003; Simão et al., 2002, 2005). 

A participação das personalidades externas nos conselhos gerais na governação universitária, 

pretende assim, aprofundar o grau de responsabilidade e eficácia perante a sociedade dos diversos 

elementos que a representam. Amaral e Magalhães (2002), entendem que estas personalidades 

externas têm um interesse legítimo e utilidade na instituição. Por um lado, têm um interesse 

legítimo, porquanto a sua participação visa dar voz a todos aqueles que têm interesse nas mais 

diversas áreas, como sejam, o papel económico social e cultural da instituição. Adicionalmente, 

esta utilidade pode, por outro lado, revelar-se uma experiência positiva no caráter inovador, 

resultado da experiência no mundo exterior e das necessidades reais da sociedade, que estas 

personalidades podem aportar para as IES (Amaral & Magalhães, 2002, p. 2). 

Muito embora consagrado no RJIES, e, diga-se também, na anterior LAU, a clarificação deste 

conceito aparece associado ao “mérito” de individualidades externas à instituição, que, pelas mais 

diversas formas, se destacaram numa determinada área, e, cujos resultados são a expressão visível 

de reconhecimento público. Como referimos anteriormente, a literatura científica identifica estes 

atores como stakeholders, isto é, como representantes da sociedade civil com interesses 

específicos no ensino superior (Amaral & Magalhães, 2000; Shattock, 2002, 2006). 

Em resumo, a participação dos elementos externos, pretende, abrir as IES ao mundo exterior, 

apoiando-se em modelos gestionários mais flexíveis e adaptativos num mundo em permanente 

mudança. Por outro lado, pretende também alterar uma forma de governação tradicional baseada 

na colegialidade e democraticidade, para uma governação que responda a múltiplos e complexos 

desafios que se vão colocando às IES e à sociedade em geral. 
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2.3.2.2 Stakeholders internos 

A participação dos stakeholders internos passou a efetuar-se apenas de acordo com a sua 

representatividade em relação ao grupo de pertença. Importa, assim, identificar e caracterizar os 

principais grupos de entre os quais ocorre a seleção dos membros que participam nos órgãos de 

tomada de decisão. 

2.3.2.2.1 Membros docentes e investigadores 

Um dos grupos mais representativos na governação universitária continua a ser o dos membros 

docentes e investigadores pelo que importa identificar algumas características respeitantes a este 

grupo. 

Para melhor compreensão, devemos ter presente que, algumas das particularidades que 

caracterizam a carreira23 dos profissionais académicos, está, geralmente, associada à estabilidade 

profissional, à relevância e prestígio desempenhado, durante séculos nas universidades medievais, 

que, surgiram, posteriormente, na Universidade de Paris e noutras universidades da Europa. 

Blaxter et al (1998), identificam cinco papéis que tomam parte do trabalho destes profissionais: 

ensino, investigação, administração da universidade, faculdades e departamentos, publicação de 

artigos científicos e ainda o desenvolvimento de redes formais com académicos e não académicos 

em diversos projetos da academia (Blaxter et al., 1998).  

Partilhando da sua experiência, enquanto académica e administradora da Universidade de 

Sheffield, Seyd (2000), reconhece nos membros académicos a ideia do compromisso e lealdade 

com os assuntos de investigação, cultura e valores, para além, das próprias fronteiras 

institucionais. A preocupação na produção e disseminação de conhecimento, são por isso fatores 

determinantes no comportamento destes profissionais, sendo, também natural, a existência de 

conflitos entre estes profissionais e a própria instituição, porquanto, os interesses que prosseguem 

contrariam por vezes as instruções emanadas da própria instituição, até porque, “as prioridades 

de trabalho diferem também” (Seyd, 2000, p. 35).  

Esta particularidade pode ser visível num estudo recente desenvolvido por Krücken, Blümel, e 

Kloke (2013) na Alemanha. Embora seja assumido que nas universidades públicas alemãs, se 

assista a um aumento das preocupações com atividades administrativas, e os aspetos da gestão 

das universidades, mesmo assim, a ênfase dada ao poder dos académicos no controlo da 

governação universitária parece sobrepor-se ao poder dos administradores.  

Em Portugal, num estudo exploratório desenvolvido por Santiago et al (2006), dirigido a 220 

gestores académicos, concentrados na estrutura mais baixa da hierarquia - ao nível de 

 
23 O estatuto da carreira docente universitária, aprovado pelo DL n.º 205/2009, de 31 de agosto, consagra no seu 
articulado, as atividades de ensino, investigação, transferência do conhecimento e cargos em gestão universitária, sendo 
estas, realizadas, em regime de dedicação exclusiva, como regime-regra. 



CAPÍTULO 2• ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL E GOVERNAÇÃO UNIVERSITÁRIA NO CONTEXTO DAS 
ALTERAÇÕES NO ENSINO SUPERIOR E NA SOCIEDADE 

Página •70 

departamentos/escolas/faculdades e diretores de faculdade, demonstrou evidências percetíveis 

sobre existência de padrões de tensão gerados entre académicos e gestores académicos. De entre 

as diversas conclusões daquele estudo, é possível constatar, ainda, contradições das características 

intrínsecas à própria natureza da identidade universitária: redução da colegialidade, maior 

controlo do trabalho académico, práticas de gestão que tendem a colidir com valores tradicionais 

da academia, maior compromisso com as tarefas da gestão em detrimento do ensino e investigação 

e desinteresse dos pares na participação nos órgãos de gestão. 

Nesta linha, e recentemente, analisando as tendências que se têm verificado em Portugal no que 

se refere às relações de poder entre os profissionais das universidades e politécnicos, Carvalho et 

al (2016), e ainda, Bruckmann (2016), constatam que, não obstante ser reconhecido o aumento 

da visibilidade dos papéis dos membros não académicos, por força do aumento das suas 

qualificações académicas e participação na gestão das universidades, ainda assim, a supremacia 

entre estes dois grupos, situa-se, a um nível assimétrico de poder e controlo, favorável aos 

académicos, nomeadamente, no caso das universidades. De igual forma Carvalho e Videira (2019) 

concluem que as alterações nos modelos de governação não alteraram as relações dominantes de 

poder na academia.  

Numa outra perspetiva, a universidade vista como uma organização, tem um significado menor 

quando comparado com a comunidade científica, uma vez que, o que mais importa para os 

académicos é a comunidade de pares que se forma fora e dentro da instituição e a sua reputação 

científica (Krücken et al., 2013). As matérias de investigação e do ensino para os académicos, 

impõem-se, assim, aos aspetos da responsabilidade e prestação de contas e aos aspetos 

administrativos. Reconhecendo a perda da autonomia dos profissionais académicos, Delamont e 

Atkinson (2004), argumentam que, não obstante os aspetos que se relacionam com o 

financiamento das universidades e com o escrutínio a que as universidades por força dos rankings, 

têm sido submetidas, o foco dos académicos, centra-se, exclusivamente, na sua carreira 

profissional e na cultura universitária na busca pelo conhecimento e outros valores simbólicos 

(Delamont & Atkinson, 2004, pp. 2–4). Sucede, porém, que a competitividade institucional na 

busca por financiamentos alternativos, em resultado, da diminuição das transferências do Estado, 

e do processo de massificação, tem induzido alterações substanciais no estatuto, autonomia e 

identidade destes profissionais. Segundo Macfarlane (2011), a identidade dos profissionais 

académicos está associada principalmente a três características percebidas e partilhadas pela 

comunidade científica internacional: ensino, investigação e missão de serviço público.  

Também, não menos relevante, é a aproximação que nos últimos anos se tem intensificado e que 

se relaciona com a natureza intrínseca entre o trabalho académico e o trabalho de natureza 

administrativa. De certa forma, as atividades associadas à gestão, (como auditorias e gestão da 

qualidade), têm catapultado o reforço da autoridade e de responsabilidade nestas áreas de atuação, 

em detrimento de outros profissionais, como diretores ou administradores, que antes estavam 
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reservadas a académicos. Resultados recentes no âmbito de um estudo comparativo relativo à 

profissão académica em oito países na Europa (Kehm & Teichler, 2013), parecem demonstrar 

que, novas formas da divisão do trabalho na sua forma originária, desenvolvida sob autonomia e 

coordenação dos académicos, são agora alvo de cooperação entre os académicos e novos atores. 

Paralelamente, a própria avaliação do desempenho dos académicos, aproveitando as 

potencialidades dos sistemas de informação e o seu aperfeiçoamento a novos processos de gestão 

pela qualidade, cada vez mais estandardizados a métricas de desempenho, são controlados por 

profissionais não académicos denominados por “profissionais da gestão” (Rhoades & Sporn, 2002 

362). Segundo Deem (1998), estes padrões estão geralmente associados a regras de produtividade 

na produção científica, controlo de assiduidade pedagógica e garantia da qualidade. O interesse 

neste controlo pode servir internamente para as universidades procederem a diagnósticos de 

avaliação em matérias diversificadas, aferir níveis de desempenho para posterior tomada de 

decisão ao nível do governo central das universidades (Ramsden, 1991). 

Abordaremos a seguir algumas características relativamente ao corpo dos diferentes membros não 

docentes e não investigadores que integram a governação das IES.  

2.3.2.2.2 Estudantes 

Dentro da diversidade existente sobre a concetualização de estudante (Klemenčič, 2014), 

interessa-nos, particularmente, para o apoio da nossa investigação, a sua conceção enquanto 

membro com representação num órgão de governação. Segundo Kaye, Bickel e Birtwistle (2006, 

pp. 85–87) um estudante é definido como uma pessoa que estuda ou investiga, recebendo ensino 

de mestres ou professores com o objetivo de melhorar os seus conhecimentos e competências.  

O conceito de estudante é apresentado na diversa literatura com uma diversidade de significados, 

onde o recurso à utilização de metáforas tem servido para identificar as relações que se 

estabelecem quanto à condição intrínseca de estudante e aquelas que resultam da sua participação 

na governação universitária (Luescher-Mamashela, 2010, p. 262; Tight, 2013, p. 292). Nesta 

matéria e segundo Menon (2003, p. 237), o tópico sobre participação na governação universitária 

é associado a uma expressão de ideal de democracia, em que os diferentes stakeholders devem 

ter a mesma voz no processo de decisão.  

É sabido que os estudantes têm um papel importante como membros da comunidade universitária. 

Entre várias razões, o corpo dos estudantes nos órgãos de governo das universidades, é eleito 

pelos seus pares, visando defender e agir em nome dos assuntos que dizem respeito aos estudantes, 

sendo a sua atuação baseada numa “lógica de influência e ação coletiva” Klemenčič (2014, p. 

400). Nesta lógica, e seguindo o raciocínio de Bartley, Dimenäs e Hallnäs (2010, p. 151), a 

participação dos estudantes é entendida numa perspetiva formal, baseada numa ação coletiva, 

pelo facto dos estudantes exercerem a sua representação num órgão ou conselho. Situação 
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diferente desta é aquela em que os estudantes de forma individual baseiam a sua atuação de forma 

a influenciar a sua própria situação, caso em que Bartley et al (2010, p. 151), referem tratar-se de 

uma participação informal, dando, como exemplo, as matérias como a avaliação de cursos, 

avaliação do desempenho docente, em matérias pedagógicas e científicas e, avaliação da 

qualidade. 

Para além do ensino e investigação, um contexto que se presume de permanente formação, as 

atividades desenvolvidas pelos estudantes repartem-se por uma multiplicidade de interesses. Em 

simultâneo, o papel desempenhado pelos estudantes como intervenientes no processo de 

governação, em matérias como qualidade, avaliação e acreditação dos cursos e outras 

reivindicações, assumem-se, como assuntos de extrema relevância. Todavia, de acordo com 

Luescher-Mamashela e Thierry (2012), os aspetos peculiares da governação universitária, 

limitativos da sua atuação no processo de tomada de decisão com o argumento da sua falta de 

competência e sensibilidade para matérias relativas à gestão estratégica, financiamento e 

prestação de contas, não podem deixar de ser levados em conta. Em parte, este argumento, pode 

aparentemente, ter fundamento, no facto, dos estudantes passarem pela instituição em que 

adquirem a sua formação e treino, por um período, relativamente curto, contrastando, com a ideia 

de que a formulação e a implementação de planos estratégicos são idealizados e planeados para 

um período temporal, regra geral, superior à duração de um ciclo de estudos. Interessante também 

é o argumento de Planas et al (2013), que associam os elevados custos de frequência do ensino 

superior, ao facto, dos alunos procurarem alternativas na busca de um complemento financeiro 

para ajudar no pagamento dos seus estudos, podendo também isto, ajudar a explicar algum 

afastamento das decisões nos órgãos de governo das universidades. 

Habermas (1987) reconhece aos estudantes um papel relevante nos aspetos que se relacionam 

com a democraticidade e a representatividade, decorrente do facto, da sua participação nos órgãos 

de governo potenciar benefícios para a sociedade, dentro e fora da universidade, por força do 

exercício de direitos cívicos e políticos (Habermas, 1987, pp. 10–11). Autores como Slaughter e 

Leslie (1997) e Luescher-Mamashela (2010), todavia, têm vindo a defender, que, por força da 

entrada de novas práticas do managerialismo na governação universitária, a nova 

“reconcetualização” do estudante, visto, como cliente”, tem privilegiado uma nova forma de 

atuação. Estes autores argumentam, que, no passado, a sua atuação se caracterizava como sendo 

emancipatória, ativista, revolucionária, tem vindo a deslocar-se, agora, para uma forma de 

ativismo estudantil empreendedor, cuja atuação, pode ter atenuado a forma de participação 

legítima nos órgãos de governo da universidade, tendo em conta o novo modelo de organização 

corporativo associado ao managerialismo (Luescher-Mamashela, 2010; Slaughter & Leslie, 

1997). Exemplo disso, é o que constatam Antonowicz, Pinheiro e Smużewska (2014) ao 

analisarem o quadro legislativo que tem norteado a participação dos estudantes na governação do 

ensino superior na Polónia, no período de 1990 - 2013. Este estudo confirma que os estudantes, 
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em resultado do processo de massificação e do managerialismo, que atingiu também as IES na 

Polónia, tem influenciado a sua capacidade para se mobilizar em torno de questões ativistas e do 

interesse coletivo dos alunos. Este processo tem redundado num afastamento dos estudantes dos 

órgãos de governo, em resultado da passagem de um modelo tradicional caracterizado pela 

pluralidade para um modelo mais liberal, que reduz a sua capacidade de intervenção.  

Muito embora opiniões dissonantes quanto à eficácia relativa da participação dos estudantes na 

governação universitária (Lizzio & Wilson, 2009; Planas, Soler, Fullana, Pallisera, & Vilà, 2013; 

Simão, 2003; Teixeira et al., 2004; Wood, 1993; Zuo & Ratsoy, 1999), de acordo com Menon 

(2005), é possível encontrar benefícios da sua participação na governação académica. Desde logo 

pela participação nos aspetos associados à qualidade, parte interessada na avaliação dos currículos 

ou ainda no contributo para a criação de um ambiente institucional propício por forma a evitar 

conflitos entre os diferentes atores institucionais (Menon, 2005, pp. 169–170). Seguindo a mesma 

linha de raciocínio, Thompson (1972) argumenta que a participação dos estudantes no processo 

de tomada de decisão na governação universitária aporta para os próprios estudantes benefícios 

em matéria de qualidade, e em simultâneo, defende os interesses da universidade.  

Lizzio e Wilson (2009) abordam o valor percebido pela participação dos estudantes no ensino 

superior analisando-o em três perspetivas. Assim, numa perspetiva funcional, avalia-se de que 

forma, a participação estudantil traz vantagens para a universidade; numa perspetiva de 

desenvolvimento, avalia-se, qual o beneficio para o estudante e, numa perspetiva social, avalia-

se, qual o impacto gerado para a sociedade (Lizzio & Wilson, 2009, p. 70). 

Em resumo, dada a riqueza substantiva da literatura, a qual, nos oferece perspetivas 

diferenciadoras, no modo como é percebido o papel do estudante na governação universitária, e 

sendo a governação um processo que envolve uma rede de atores, consideramos, que, a cuidada 

análise ao escrutínio na sua atuação, alicerçada nas referências desta revisão de literatura, poderá 

ajudar-nos na nossa investigação.  

2.3.2.2.3 Técnicos administrativos e de gestão 

Pese embora subsistir na diversa literatura um conjunto assinalável de novas designações aos 

TAG nas IES, e não sendo, também, objetivo do nosso estudo debruçar-nos sobre novas 

identidades nas profissões, nesta breve análise, interessa-nos apenas identificar o corpo de 

trabalhadores que alguma literatura de referência, por exemplo, Pitman (2000), Lau (2010a), 

Knight e Trowler (2001) ou Graham (2009, 2010), considera imprescindível para que as IES 

possam funcionar no seu dia-a-dia, face às inúmeras atividades aí desenvolvidas.  

Partimos também do princípio que estes trabalhadores não têm cargos e responsabilidades 

equivalentes a membros docentes, não têm direitos e responsabilidades sobre estudantes ao nível 
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trabalhos de supervisão de trabalhos científicos, nem funções de direção ao nível de 

Faculdade/Departamento ou Escolas.  

Enquanto os académicos concentram as suas atividades e identidade profissional no ensino e 

assuntos de investigação, o pessoal não docente e não investigador centra a sua atividade em 

tarefas e rotinas, de suporte ao ensino e investigação (Carvalho et al., 2016, p. 2). Esta pode ser 

uma das diferentes formas, que pode distinguir a divisão e natureza do trabalho desenvolvida nas 

IES, entre o corpo docente e de investigação e o corpo do pessoal não docente e não investigador. 

Contudo, esta diferenciação pode ligar-se a outro aspeto essencial sobre a natureza das 

universidades e da identidade profissional dos seus trabalhadores. Alguns autores explicam que a 

identidade profissional dos TAG tem associado, inevitavelmente, a natureza de serviço público, 

constituindo traços distintivos: valores, autoestima da profissão, processo de aprendizagem, 

reconhecimento e reputação, respeito, valores, confiança, sentido de comunidade e dignidade 

(Clark, 1971, 1972; Ferlie et al., 1996; Henkel, 2005). 

Uma boa parte da literatura tem vindo a reconhecer que o papel do pessoal não docente e não 

investigador nas IES (Dobson, 2000; Gornitzka & Larsen, 2004; Sebalj et al., 2012; Szekeres, 

2006, 2011), à semelhança do que acontece com o pessoal docente e de investigação (Carvalho, 

2012; Enders, Kehm, & Schimank, 2015; Meek, Goedegebuure, Santiago & Carvalho, 2010; 

Reed, 2002) nas últimas décadas, sofreu profundas alterações. Embora estas transformações 

tenham sido analisadas, a produção de conhecimento sobre os aspetos que se relacionam com 

grupos profissionais e as suas culturas no contexto do ensino superior, no entanto, tem sido 

relativamente escassa, e na sua esmagadora maioria, tem dado ênfase, especialmente ao corpo do 

pessoal docente e de investigação e aos estudantes (Carvalho et al., 2016; Graham, 2009, 2010; 

Lau, 2010a). Por exemplo, esta escassez de trabalho científico sobre os TAG, é confirmada por 

Szekeres (2004), ao analisar um conjunto de publicações académicas e de relatórios 

governamentais, sobre o papel desempenhado pelos TAG nas universidades australianas (nele se 

incluindo os administradores). Esta autora utiliza a metáfora “trabalhadores invisíveis”, para, 

numa perspetiva altruística, relevar o papel destes trabalhadores e sinalizar o tratamento 

discriminatório e de perceções erróneas que com alguma frequência são atribuídas aos TAG. 

Outros trabalhos sinalizam, por exemplo, a utilização do termo não académico, associando-o a 

uma conotação negativa (Allen‐Collinson, 2009), ou ainda, pelo contexto de modernidade do 

quotidiano das IES, aquela designação ser irrelevante e não ser a mais adequada, por força da 

transformação das profissões que se tem verificado nas IES e no aumento de tensões verificadas 

entre académicos e administradores (Sebalj et al., 2012; Whitchurch & Gordon, 2010, 2011), à 

desvalorização contínua dos próprios conteúdos funcionais de carreiras do pessoal administrativo 

e à elevada especialização dos trabalhadores nas IES (McInnis, 1998; Whitchurch, 2006), ou até, 

ao sentimento de alguma antipatia dos académicos (Dobson, 2000; Szekeres, 2011). No caso da 

realidade portuguesa, é possível encontrar alguns destes estudos a partir de diversos trabalhos 
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científicos que partilham da perceção de uma certa erosão e reconhecimento de tensões sentidas 

pelo corpo docente, mas que, ainda assim, os académicos parecem continuar a manter a sua 

autonomia profissional e hegemonia (Cardoso et al., 2018; Carvalho et al., 2016; Carvalho & 

Santiago, 2010; Carvalho & Videira, 2017; Santiago & Carvalho, 2008; Santiago et al., 2015). 

Retomando, novamente, os aspetos de transformação a que nos reportámos anteriormente, 

importa sublinhar, e seguindo, o raciocínio de McInnis (1998, p. 166), que, a natureza das funções 

técnicas, em regra, desempenhadas por TAG, tomaram nas últimas décadas uma importância e 

visibilidade relevante no contexto do ensino superior. Para lá da gestão se ter tornado uma área 

crítica na governação das IES (Clark, 1998b; Deem & Brehony, 2005; Rhoades & Sporn, 2002a; 

Shattock, 2003), o aparecimento da ideologia da NGP no ensino superior conduziu à importação 

de técnicas de gestão do setor privado que foram paulatinamente adotadas nas IES (Szekeres, 

2004, p. 19). Em paralelo, a prestação de contas a organismos nacionais e internacionais obrigou 

também à necessidade de um maior investimento na contratação de pessoal técnico especializado 

em funções de gestão, controlo interno, marketing e planeamento estratégico. O aparecimento e 

emergência de novas áreas de especialização, tornou premente que as IES tivessem necessidade 

de adaptar a sua estrutura organizativa com a contratação de TAG com formação especializada 

em várias áreas do conhecimento, em regra, conseguidas à custa de uma formação superior. Em 

simultâneo, reforçou-se o poder executivo e gestionário dos administradores não académicos, aos 

quais, foram atribuídos poderes, que, de alguma forma, parecem ter vindo a causar tensões entre 

os membros académicos na academia (Fulton, 2003; McInnis, 1998). Gornitzka e Larsen (2004, 

p. 463), argumentam que este acréscimo de responsabilidades e tarefas desenvolvidas por 

administradores não académicos, para lá, de terem vindo a aumentar, dada, a natureza 

diversificada da administração universitária, parecem tornar a profissão bastante menos 

homogénea e sujeita a pressões externas (Gornitzka & Larsen, 2004).  

O discurso managerialista e as práticas conducentes à desregulação24 do mercado de trabalho 

(Dearlove, 1997; Deem, 1998; Ferlie et al., 1996; Hood, 1991; Pollitt, 1990; Reed, 2002; 

Slaughter & Leslie, 1997), mesmo, nas IES, têm conduzido a novas formas de organização e 

adaptabilidade do trabalho e a um novo relacionamento com as estruturas de comando. Reed 

 
24 Esta desregulamentação do mercado de trabalho no ensino superior, teve, como consequência para os TAG, a 
extinção de carreiras profissionais específicas, as quais, vinham perdurando, desde a anterior LAU, e a contratação na 
modalidade de bolseiros, para apoio nas áreas administrativa-financeira, recursos humanos, académica e no suporte às 
diversas atividades de gestão ciência e tecnologia. Em regra, a figura do bolseiro serve para potenciar oportunidades 
de formação nas IES, podendo constituir, ainda, em certos casos, mecanismos de contratação em situação precária 
(contratos a termo, remuneração indexada a valor apoios sociais, não retribuição de subsídio de férias e subsídio de 
natal), que pode consubstanciar-se no final, como, um fator privilegiado na abertura de procedimentos concursais 
comuns, por força da experiência adquirida, ou ainda em situações excecionais de regularização de vínculos precários 
pelo Governo. Outra das iniciativas para flexibilizar as relações laborais, refere-se à adesão ao contrato individual de 
trabalho nas instituições, que, entretanto, aderiram ao regime fundacional. Embora, neste caso tivesse sido 
salvaguardado para os trabalhadores, os direitos daqueles, que, à data da entrada em vigor dos novos estatutos 
(nomeadamente a manutenção integral do seu estatuto jurídico), para as novas admissões, em regra, o procedimento 
altera-se, aplicando-se, as modalidades previstas no regime de direito privado, por força da aplicação das normas 
constantes no código do trabalho. 
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(1997, 2002) argumenta que esta organização do trabalho deve ser entendida à luz de uma maior 

flexibilidade na racionalização de estruturas e diminuição de gastos administrativos, redução ad 

eternum da garantia de emprego25 e do status da função, satisfação de nível mínimo de serviço e 

na diminuição da autonomia das funções dos profissionais (Reed, 1997, pp. 146–148, 2002, pp. 

174–181). Já as alterações verificadas nas relações de comando, parecem, resultar, da atribuição 

de novos poderes e controlo sobre as IES, aos administradores não académicos, por forma, a 

alcançar de forma, mais eficaz resultados e melhores níveis de eficiência nos recursos empregues 

(Reed, 1997, 2002). Neste contexto, também os trabalhadores são instados a desenvolverem as 

suas atividades pautados por critérios de qualidade alinhados em medidas estandardizadas, cujo 

controlo, é feito, de forma externa, através, do mercado e competição (Carvalho & Bruckmann, 

2014, p. 86). Esta competição entre académicos e gestores não académicos (também estes, 

enquadrados aqui no conceito de TAG) na procura por recursos e expedientes para atingir 

resultados, originou, também, um aumento de tensões e exercitou práticas para um maior controlo 

sobre o pessoal académico, tendo contribuído para o aparecimento e desenvolvimento de uma 

“administração profissionalizada da universidade” (Gornitzka & Larsen, 2004, p. 468). Todavia, 

segundo Whitley e Gläser (2014), não obstante ser reconhecido a ascendência do papel dos 

administradores das universidades, o certo é que a autoridade formal que lhes é atribuída por força 

da lei e delegada posteriormente, aparentemente, não consegue impor mudanças significativas no 

comportamento dos académicos, na expetativa, de que, com isso, serem agentes de uma estratégia 

eficaz e objetiva para a organização, semelhantes àquelas que ocorrem com empresas privadas 

que concorrem no mercado (Whitley & Gläser, 2014). De facto, estes conflitos entre diferentes 

grupos de profissionais, inevitavelmente, podem ter várias explicações. No entanto, na visão de 

Carvalho (2009, p. 125), uma justificação atendível, é o facto de, enquanto os trabalhadores, estão 

compenetrados na aplicação das regras e formalidades definidas e legitimadas pelo poder e 

autoridade na hierarquia, gerindo portanto a burocracia, os profissionais (académicos e gestores 

académicos), estão concentrados em fornecedor serviços especializados, de aconselhamento que 

resultam do conhecimento profissional e poder que detêm, que se estende para além do seu 

contexto organizacional. A mesma autora, reconhece, que esta diferença de papéis e funções dos 

dois grupos, endossa também, um conjunto de diferenças e de valores percebidos e formas de 

agir. Ao contrário dos primeiros, os profissionais (académicos e gestores académicos) estão 

interessados na evolução da sua carreira e preocupados com o seu próprio interesse, enquanto, os 

trabalhadores baseiam o seu comportamento com altivez, criatividade e norteiam a sua atuação 

através de um comportamento ético com o conhecimento (Carvalho, 2009, p. 125).  

 
25 No caso da realidade portuguesa, as alterações recentes às leis do trabalho em funções públicas, fragilizaram de certa 
forma a estabilidade de emprego, ou mesmo, no caso dos administradores e dirigentes intermédios, a renovação, ou 
não, da sua comissão de serviço, fica dependente de avaliação ao seu desempenho. 
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Partindo agora de uma análise objetiva, pelos dados disponibilizados no site da Direção-Geral de 

Estatísticas da Educação e da Ciência (2019), a análise ao perfil do pessoal não docente e não 

investigador nas IES superior públicas, em Portugal, reportado ao período do ano letivo 2018/19, 

mostra que, para lá, do pessoal técnico e administrativo, o pessoal não docente e não investigador, 

abrange ainda, um conjunto de outras profissões que suportam as diversas atividades das IES 

(Quadro 2): 

Quadro 2 • Carreiras e cargos dirigentes de pessoal não docente e não investigador nas IES (ano letivo 

2018/19) 

Carreiras  
Tipo de ensino 

Universitário  % Politécnico % Total % 

Assistente operacional 2345 23,6 993 24,3 3338 23,8 

Assistente técnico 2547 25,7 1079 26,4 3626 25,9 

Direção intermédia 549 5,5 169 4,1 718 5,1 

Direção superior 40 0,4 50 1,2 90 0,6 

Outras categorias  367 3,7 150 3,7 517 3,7 

Técnico/Especialista informática 462 4,7 266 6,5 728 5,2 

Técnico superior 3618 36,4 1379 33,7 4997 35,7 

Total 9928 100 4086 100 14014 100 

Fonte: Adaptado de Direção-Geral de Estatísticas da Educação e da Ciência (2019). 

Ainda que, parte substancial das carreiras tivessem sido fundidas, nas carreiras e categoria de 

técnico superior, assistente técnico e assistente operacional, por força da entrada em vigor da lei 

de vínculos, carreiras e remunerações em funções públicas (Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro), 

no entanto, esta nova arrumação das carreiras profissionais, “escondeu” a relevância de diversos 

grupos profissionais indispensáveis ao funcionamento das IES: pessoal auxiliar de laboratório, 

pessoal da limpeza, pessoal de manutenção de equipamentos, pessoal de jardinagem, pessoal das 

bibliotecas, pessoal das cantinas e refeitórios, pessoal do protocolo, etc. Assim, reportado ao ano 

letivo 2018/19, permaneciam no sistema de ensino superior, 14014 TAG, que se distribuíam pelas 

carreiras e cargos como indicado no Quadro 2. 

Basicamente, é possível concluir com base no Quadro 2 que as carreiras de assistente técnico e 

assistente operacional, no conjunto dos sistemas de ensino superior politécnico e universitário, 

correspondem a quase 50% do total dos trabalhadores. Dos 14014 trabalhadores, 9928 (70,8%) 

exercem funções no ensino superior universitário, enquanto, 4086 (29,2 %) trabalham no ensino 

superior politécnico (Quadro 2). 

Dos 14014 trabalhadores, 79,1 % têm uma idade igual ou maior a 40 anos, sendo que a maioria 

dos trabalhadores se encontra na faixa etária entre os 40-49 anos de idade (Quadro 3). Os mesmos 

dados disponibilizados no Quadro 3, mostram uma média de idades, que se situa nos 47 anos, no 

caso dos homens e 48 anos no caso das mulheres, e ainda que, aproximadamente, 69 %, pertencem 

ao sexo feminino e 31,1 %, ao sexo masculino.  
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Quadro 3 • Pessoal não docente e não investigador nas IES, por sexo, idade, tipo de ensino por grupo etário 
(ano letivo 2018/19) 

Tipo de ensino Grupo etário 
H M HM 

N.º % N.º % N.º % 
U

ni
ve

rs
itá

ri
o < 30 119 2,7 235 2,4 354 2,5 

30-39 619 14,2 1196 12,4 1815 13,0 
40-49 1079 24,8 2284 23,7 3363 24,0 
50-59 923 21,2 2303 23,9 3226 23,0 
≥ 60 336 7,7 834 8,6 1170 8,3 

Po
lit

éc
ni

co
 

< 30 26 0,6 44 0,5 70 0,5 
30-39 266 6,1 424 4,4 690 4,9 
40-49 491 11,3 1044 10,8 1535 11,0 
50-59 388 8,9 999 10,3 1387 9,9 
≥ 60 112 2,6 292 3,0 404 2,9 

U
ni

ve
rs

itá
ri

o 
+ 

Po
lit

éc
ni

co
 < 30 145 3,3 279 2,9 424 3,0 

30-39 885 20,3 1620 16,8 2505 17,9 
40-49 1570 36,0 3328 34,5 4898 35,0 
50-59 1311 30,1 3302 34,2 4613 32,9 
≥ 60 448 10,3 1126 11,7 1574 11,2 

Total 4359 100,0 9655 100,0 14014 100,0 
Género 31,1 68,9 

Média de idades 47 48 

Fonte: Adaptado de Direção-Geral de Estatísticas da Educação e da Ciência (2019). 

No que se refere ao nível habilitacional, de acordo com o Quadro 4, os TAG, detinham à data 

reportada do ano letivo 2018/19, maioritariamente, no seu conjunto, o ensino secundário e outras 

habilitações. Para além do que já se referiu relativamente ao pessoal auxiliar, concorrerá para esta 

ordem de grandeza, o facto de uma grande parte destes trabalhadores, exercer uma atividade de 

suporte e apoio às IES, em áreas sociais, como sejam cantinas, creches, laboratórios, que, em 

regra, são executadas por trabalhadores com menos qualificações.  

Quadro 4 • Nível habilitacional do pessoal não docente e não investigador nas IES (ano letivo 2018/19)  

Tipo de ensino Nível habilitacional 2018/19 % 

Universitário 

Doutoramento 181 1,8 

Mestrado 1051 10,6 

Licenciatura 3455 34,8 

Bacharelato 132 1,3 

Ensino secundário 2356 23,7 

Outra 2753 27,7 

 Subtotal 9928 100 

Politécnico Doutoramento 60 1,5 
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Tipo de ensino Nível habilitacional 2018/19 % 

Mestrado 419 10,3 

Licenciatura 1507 36,9 

Bacharelato 59 1,4 

Ensino secundário 1012 24,8 

Outra 1029 25,2 

 Subtotal 4086 100 

Universitário + Politécnico 

Doutoramento 241 1,7 

Mestrado 1470 10,5 

Licenciatura 4962 35,4 

Bacharelato 191 1,4 

Ensino secundário 3368 24,0 

Outra 3782 27,0 

Total 14014 100 

Fonte: Adaptado de Direção-Geral de Estatísticas da Educação e da Ciência (2019). 

Em síntese, da reflexão exposta, parece-nos pertinente concluir que uma boa parte da literatura, 

continua a reconhecer que a produção científica relativa a assuntos respeitantes a pessoal não 

docente e não investigador nas IES, embora, tenha tido uma evolução, nos últimos anos, denota 

ainda alguma escassez de preocupação com este grupo de profissionais. 

A análise à literatura permite concluir, que nas IES, quer a criação de novas estruturas 

administrativas, quer a atuação de alguns gestores não académicos, bem como, os próprios TAG, 

por força da sua especialização, parecem demonstrar a existência de algumas tensões e até a 

emergência de conflitos entre os académicos e TAG. Estas transformações, parecem também ter 

eco nas alterações que resultaram das influências da NGP, do próprio ambiente de competição 

com que, presentemente, se têm vindo a confrontar as IES, como forma, também, de dar sequência 

às exigências da própria sociedade, no que se refere ao cumprimento da realização da terceira 

missão pela universidade.  

Por fim, referir, que não obstante os escassos trabalhos científicos, sobre o papel que este corpo 

de pessoal desempenha nas IES, quer, do que possa resultar do contexto da sua participação no 

governo das IES, quer no que se refere em concreto ao desempenho das suas atividades, julgamos 

que este trabalho, poderá no final contribuir para identificar possíveis pistas de investigação sobre 

esta temática. 

Notas finais 

Na primeira parte deste capítulo tornou-se útil clarificar o conceito de organização na medida em 

que as universidades apresentam-se como entidades muito peculiares na forma como se 

organizam, desenvolvem o seu processo de governação e ainda pelo facto de lhe serem endossadas 

funções de natureza social, tornando-as, diferentes de outras organizações.  
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Sobre a possibilidade da ideia de organização nos conduzir a um universo de definições de pontos 

de vista e quadros concetuais (Lima, 1998), no contexto do ensino superior a ideia de universidade 

como uma “organização completa” (Brunsson & Sahlin-Andersson, 2000; Clark, 1983a; Maassen 

& Stensaker, 2019; Seeber et al., 2015), parece, também ela ser motivo de várias interpretações, 

ambiguidades (March, 1974; March & Olsen, 1976; Weick, 1976) e até paradoxos (Maassen, 

2017). 

Por esta via e tomando por referência a linguagem metafórica (Clark, 1972; Cohen et al., 1972; 

March, 1974; Thompson, 1972; Weber, 1971), apreendemos que: as universidades são percebidas 

como organizações burocráticas por se basearam no ideal de burocracia de Weber (1971); por 

denotarem características de ambiguidade e irracionalidade no processo de decisão, com definição 

de objetivos difíceis de concretizar e mensurar tendo o epíteto de anarquia organizada (Cohen et 

al., 1972; March, 1974), por apresentarem uma estrutura complexa baseado no facto de 

desenvolverem múltiplas funções onde coexiste uma ampla dispersão de poder (Clark, 1983b; 

Thompson, 1972); tornando-a por esta via num modelo político potencial gerador de conflitos 

ancorada num conjunto de agendas e diferentes interesses (Baldridge, 1971b; Perrow, 1972); 

governada com base nos valores da academia pela comunidade interna seguindo os princípios de 

uma democracia representativa (Baldridge, 1971c; Cohen et al., 1972; March & Olsen, 1976). 

Centrámos também neste capítulo a nossa revisão bibliográfica sobre os modelos de governação 

que a literatura reconhece. Previamente explorámos o conceito de governo e governação, pelo 

facto da literatura (Kohler-Koch & Rittberger, 2006; Rhodes, 1996, 1997) atribuir significados 

diferentes a estes conceitos. Pudemos constatar que a temática da governação, tem vindo a 

merecer amplo destaque sendo apadrinhada por organizações internacionais destacando-se o BM 

e a OCDE. Esta relevância atribuída à governação nas últimas décadas parece entre outras estar 

associada à influência da doutrina da NGP (Hood, 1991; Pollitt, 1990) bem como à consolidação 

do sistema democrático nos países ocidentais e no esforço conjunto de agendas internacionais de 

cooperação governamental à escala global (Chhotray & Stoker, 2009; Hazelkorn, 2018; 

Hryniewiecka, 2011), tendo entre outros como objetivos melhorar padrões de transparência e uma 

maior responsabilidade no uso de recursos públicos (Ferlie et al., 1996; Hood, 1991, 1995; Pollitt, 

1990), tentando por esta via assegurar melhores condições de vida aos cidadãos. 

Como vimos no capítulo 1 esta nova relevância atribuída à governação não pode dissociar-se da 

evolução de diferentes conceções da ideia de Estado, e por via disso, também de diferentes 

modelos de gestão pública. Na mesma linha, a evolução dos modelos de governação e organização 

dos sistemas de ensino superior, parecem também eles ser um resultado da própria evolução do 

Estado, da própria sociedade e de novas relações que se estabeleceram entre a universidade e 

novos atores. Ou seja, também aqui, a alteração de uma forma de governação tradicional de 

controlo estatal (governação colegial-burocrática), para um modelo de supervisão estatal 

(governação managerialista - empreendedora), parece ter emergido no contexto do ensino 
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superior. Todavia, em face da nossa revisão bibliográfica, ao analisarmos as características 

inerentes a cada um dos modelos, a ideia sujacente que retiramos conduz-nos à perceção da 

coexistência de aspetos que se interlaçam nas duas abordagens. De facto, no contexto do ensino 

superior e no processo de governação parecem permanecer características da burocracia que são 

incorporadas e absorvidas na ideologia do managerialismo e que portanto não foram abandonadas 

prevalecendo como práticas institucionalizadas. Entre outras algumas evidências: a manutenção 

de estruturas tradicionais complexas e menos flexíveis, a partilha de poder e processo de decisão 

baseado na colegialidade e consensualidade, a manutenção de autogoverno académico com 

supremacia nos conselhos e outros órgãos de decisão, a autonomia e independência dos 

profissionais académicos, ou ainda o mérito. 

Embora os novos estilos de liderança e técnicas de gestão ancorados na doutrina da NGP sejam 

uma nova tendência observável no ensino superior (Amaral, 2009; Amaral, Magalhães, et al., 

2003; Broucker & De Wit, 2015; Carvalho & Santiago, 2016; Santiago et al., 2005; Slaughter & 

Leslie, 1997), ainda assim, parecem coabitar dois modelos de governação (Pruvot & Estermann, 

2018), apresentando traços de autogoverno académico, de governação colegial, de governação 

managerialista (Brunner, 2011; Rowlands, 2017; Sahlin & Eriksson-Zetterquist, 2016), agora, 

acrescida de uma nova roupagem associada ao empreendedorismo e inovação (Clark, 1998a, 

2001; Etzkowitz, 2003; Shattock, 2009a) e redes (Castells, 2000; Rhodes, 1997). 

Neste capítulo mereceu-nos ainda particular atenção compreender as estruturas de governação 

universitária bem como os atores que a enformam. Em face do quadro teórico que desenvolvemos 

parece ser reconhecido a existência de reconfigurações nas estruturas de governação universitária, 

ao nível das próprias estruturas com a criação de novos órgãos e novos atores (Bleiklie et al., 

2017; Bleiklie & Kogan, 2007; Bruckmann & Carvalho, 2014; Eurydice, 2008; Fielden, 2008; 

Gornitzka et al., 2017; Lira et al., 2015; Magalhães et al., 2018; Magalhães, Veiga, Amaral, et 

al., 2013; Paradeise, Reale, Bleiklie, et al., 2009; Pedrosa et al., 2012; Veiga et al., 2014). Em 

Portugal, as alterações por força da entrada em vigor do RJIES levaram à criação de novos órgãos 

de governo tornando obrigatório a inclusão de membros internos e externos nos órgãos de governo 

das IES. A participação de stakeholders internos e externos no CG das universidades em Portugal, 

independente do regime adotado manteve no entanto, a hegemonia dos stakeholders internos.  

A importância atribuída à teoria dos stakeholders nas suas diferentes abordagens e o seu 

desenvolvimento no contexto do ensino superior será a nossa próxima análise, a que daremos 

conta no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 3 • ABORDAGEM TEÓRICA SOBRE STAKEHOLDERS 

Parte significativa da literatura que se tem dedicado ao estudo sobre a teoria dos stakeholders, 

tem vindo a evidenciar, que, a influência e a gestão26 dos stakeholders assumem um papel crucial 

na elaboração da estratégia, monitorização e ajuda na concretização dos objetivos das 

organizações (Bryson, 2004; Donaldson & Preston, 1995; Freeman, 1984; Freeman et al., 2010; 

Freeman & Mcvea, 2001; Friedman & Miles, 2006; Frooman, 1999). E nesta lógica, o mundo dos 

negócios tem sido o campo de ação privilegiado para aplicação da teoria dos stakeholders com o 

objetivo de maximizar o valor e criação de riqueza (Freeman, 2017; Freeman et al., 2010). De 

facto, e seguindo o pensamento de Freeman (2017, p. 3), a gestão de stakeholders associa-se ao 

mundo dos negócios, e para se compreender um negócio torna-se necessário perceber as relações 

geradoras de criação de valor entre diversos grupos. Nesta medida um negócio pode ser 

compreendido como um conjunto de relações criadoras de valor entre grupos que têm interesse 

nas atividades que constituem o negócio. Assim num negócio fazem parte: clientes, fornecedores, 

trabalhadores, financiadores (acionistas, detentores de títulos, bancos, etc), comunidades e 

administradores que se interrelacionam e potenciam a criação de valor. Desta forma entender um 

negócio é compreender o funcionamento das relações de interdependência, competindo aos 

administradores/empreendedores moldar e equilibrar esses relacionamentos, daí, a designação de 

gestão de stakeholders (partes interessadas) (Freeman, 2017, p. 3). 

No campo do ensino superior a criação de valor tem sido associada ao facto da transmissão de 

conhecimento aqui produzido poder ser transferido para aqueles que dele beneficiam conferindo-

lhes poder (Tomlinson, 2018). Dentro deste contexto, e por analogia a uma ideia de mercado, o 

mesmo autor (2018) argumenta que o valor do ensino superior pode ser negociado ou trocado 

num quadro de relações transacionais entre indivíduos e instituições, que se traduzem em 

inúmeras vantagens. Pese embora a abordagem à teoria dos stakeholders ter vindo a ser 

largamente discutida, e analisada, sobretudo, ao nível do domínio empresarial (Clarkson, 1995; 

Donaldson & Preston, 1995; Freeman, 1984), todavia, no campo das organizações não 

empresariais (Guthrie et al., 2003), no setor da AP (Bryson, 2004; Denhardt & Denhardt, 2002; 

Osborne, 2010) e no ensino superior (Amaral & Magalhães, 2000; Kettunen, 2015; Magalhães et 

al., 2016; Wagner et al., 2010), a relevância atribuída a esta teoria é bastante mais recente e menos 

intensa. O enquadramento teórico que a seguir desenvolvemos sobre a evolução e o conceito de 

stakeholders e a importância da teoria dos stakeholders, pretende, servir de charneira, para, no 

 
26 De acordo com Carroll e Buchholtz (2008, p. 88) o conceito de gestão de stakeholders numa organização corresponde 
a um processo interno de cuidada análise que envolve 5 questões chave: (1) identificação dos stakeholders; (2) 
identificação daquilo que pretendem os stakeholders identificados da empresa; (3) identificação dos desafios ou 
oportunidades que são apresentados à empresa pelos stakeholders; (4) identificação das responsabilidades da empresa 
para os seus stakeholders; (5) identificação de estratégias ou ações que a empresa deve adotar em relação aos 
stakeholders (Carroll & Buchholtz, 2008, p. 88).  
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contexto do ensino superior, melhor se compreender o papel de diferentes atores internos e 

externos que tomam parte no sistema de governação das IES, e que constituem, também, o foco 

da nossa investigação.  

3.1 Origem e evolução do conceito de stakeholders 

Uma boa parte da literatura que se tem dedicado ao estudo dos stakeholders parece coincidir com 

a ideia de que existe uma abrangência de significados, interpretações e até da sua utilização 

(Donaldson & Preston, 1995; Freeman, 1984; Friedman & Miles, 2006; Mainardes et al., 2011). 

De facto, uma simples procura no motor de busca Web of Science27 pelo tópico “stakeholders”, 

oferece-nos uma ideia clara do interesse que tem despertado na comunidade científica este tópico 

de investigação nas últimas décadas (Gráfico 1). 

Gráfico 1 • Publicações de artigos científicos por tópico “stakeholders” segundo áreas de investigação 

Fonte: Adaptado de Web of Science (2021). 

Embora esta palavra sobressaia com maior frequência na área dos negócios e economia, nas 

últimas décadas, a palavra stakeholder tem vindo a fazer parte do léxico da área da gestão e AP 

tendo, de acordo com Mainardes et al (2011b, p. 248) e Friedman e Miles (2006, p. 3), atingido 

 
27 Pesquisa elaborada a 07 janeiro de 2021, através do site Web of Science utilizando como critério o tópico 
“stakeholders” e área de investigação. A contagem dos registos apurados tem em conta o número de artigos científicos 
publicados e com endereço já atribuído em cado ano no período de 1980-2020. 
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índices de popularidade bastante elevados nos governos, organizações não governamentais, e 

mesmo, na comunicação social.  

De acordo com Bryson (2003, p. 3), o conceito de stakeholder tem uma longa história e vasta 

aplicabilidade tendo, ainda de acordo com o mesmo autor, aquela expressão sido rastreada no ano 

de 1708 para designar “uma pessoa a quem foi confiada a aposta dos apostadores.” Na mesma 

linha e referenciando o dicionário de inglês de Oxford (2.ª edição, 1991), Clayton (2014, p. 6) 

refere que a palavra “stakeholder” aparece em 1708, sendo-lhe atribuído o significado de “titular 

de uma aposta”, desconhecendo, todavia o mesmo dicionário, a conotação associada a aposta. 

Também Mainardes et al (2011b, p. 227), e Neave (2002, p. 19), no contexto do ensino superior, 

abordam a evolução deste conceito. Ambos são unânimes ao referir que a palavra “stakeholder” 

pode ser rastreada a partir da obra literária de Adam Smith em The Theory of Moral Sentiments, 

publicada em 1759. Já no séc. XX, a utilização do conceito pode ter sido referida no Grande 

Debate entre Adolph Berle e Merrick Dodd, que decorreu nos EUA durante a Grande Depressão 

dos Anos 30, quando se questionou a existência do capitalismo e das interpretações conflituantes 

sobre o papel que o setor empresarial deveria ocupar na sociedade (Friedman & Miles, 2006; 

O’Kelley, 2019).  

Preston e Sapienza (1990, pp. 361–362) reportando-se a estudos desenvolvidos por Dill (1958), 

na Escandinávia, reconhecem que este autor identificou os quatro maiores setores de “funções 

ambientais” para as empresas atingirem objetivos e cumprimento de metas, a saber: “clientes, 

fornecedores, competidores tanto por mercados e recursos, e grupos reguladores, incluindo-se as 

agências governamentais, sindicatos e associações interempresas” (Preston & Sapienza, 1990, p. 

362). Os mesmos autores (1990), sinalizam ainda que durante a Grande Depressão dos Anos 30, 

os executivos da empresa General Electric Company, conseguiram identificar 4 grandes grupos 

principais de “partes interessadas”: os acionistas, funcionários, clientes e público em geral. Já 

década de 1950 do séc. passado, o diretor executivo da empresa Sears, General Robert Wood, 

identificou 4 entidades fundamentais num negócio, elencando por ordem de importância: clientes, 

empregados, comunidade e acionistas (Preston & Sapienza, 1990). 

De acordo com Slinger (1999) e Freeman et al (2010, p. 46) pode ser creditado a Marian Doscher 

- uma escritora, que no âmbito de discussões sobre planeamento estratégico desenvolvido no 

Instituto de Investigação de Standford, emprega a expressão “stakeholders” (“partes 

interessadas”) para definir “todos aqueles que têm uma reivindicação legítima sobre algo de 

valor” e nessa medida “todos eles têm uma quota no negócio.” A discussão em torno da 

preparação de um plano estratégico e a questão importante de saber quem deveria ter uma 

influência na missão da empresa levou ainda, de acordo com Freeman et al (2010, p. 46), a que a 

expressão utilizada reunisse o consenso de todos os membros passando a integrar o relatório do 

plano estratégico através da inclusão de uma ilustração que posteriormente passou a constituir um 

método de análise simples de expetativas de stakeholders. A discussão levada a cabo dentro desta 
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instituição permitiu ainda concluir que a palavra stakeholder tem associado grupos de pessoas 

que possuem uma participação num negócio - stake, (do inglês fatia, participação) e holder (do 

inglês, aquele que detém, que segura). Neste sentido a lista de “partes interessadas” inclui 

habitualmente os acionistas, funcionários, clientes, fornecedores e a sociedade.  

No mapa de stakeholders desenhado por Freeman (1984), (Figura 4) é identificado a diversidade 

de stakeholders no qual as partes interessadas estão representadas por círculos e nas extremidades 

as relações que se estabelecem com a empresa e cada um dos grupos de stakeholders:  

Figura 4 • Mapa de stakeholders de uma grande empresa em torno de um assunto estratégico 

Fonte: Adaptado de Freeman (1984, p. 55). 

Outro trabalho que é destacado na diversa literatura sobre o aprofundamento do conceito de 

stakeholders é o trabalho desenvolvido por Clarkson (1995), que com uma duração de 10 anos 

(1983-1993), e envolvendo um conjunto de 70 empresas (representativas das maiores 250 

empresas do Canadá) de vários setores de atividade económica, de diversas formas de 

propriedade, permitiu uma arrumação de stakeholders por grupos primários e secundários. A 

realização deste trabalho permitiu uma nova abordagem e aprofundamento ao conceito de 

stakeholder. Clarkson (1995, p. 106) refere-se a stakeholders, como aquelas “pessoas ou grupos, 

que têm ou reivindicam propriedade, direitos ou interesses numa empresa, nas suas atividades, 

passadas, presentes ou futuras.” Ainda de acordo com Clarkson (1995, pp. 106–107), os 

stakeholders primários são todos aqueles sem os quais a empresa não consegue sobreviver, sendo 

que este agrupamento engloba ainda o governo/Estado e comunidade, pela imposição de 

legislação, regulação e cobrança de impostos, e ainda a comunidade, por força da existência de 

mercado e de outras infraestruturas necessárias ao seu desenvolvimento. Para a definição de 

stakeholders secundários Clarkson (1995, p. 107) considera serem todos aqueles que influenciam 
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ou afetam, ou são afetados pela empresa, mas que não se encontram envolvidos diretamente na 

sua atividade e que portanto não são essenciais para a sua sobrevivência. O mesmo autor (1995) 

dá como exemplo os media, pela sua capacidade de influenciar a opinião pública, a favor ou 

contra, com base no desempenho das empresas dando como exemplos os casos das empresas 

Johnson & Johnson (favorável) e Exxon Valdez (desfavorável). 

Partindo desta concetualização, e da diferenciação entre grupos de stakeholders primários e 

grupos de stakeholders secundários, Clarkson (1995) forneceu a base para a criação do conceito 

de empresa e do seu propósito, assim como a estrutura em que se deve basear a análise de 

stakeholders. Na visão de Clarkson (1995):  

1. “a empresa é um sistema grupo primário de stakeholders. 

2. a sobrevivência e continuidade e viabilidade económica da empresa depende da sua 

capacidade para desempenhar o seu propósito económico e social, o qual é criar e 

distribuir riqueza ou valor suficiente para assegurar que cada grupo primário de 

stakeholders continue a fazer parte do sistema de stakeholders da empresa. 

3. o fracasso em reter a participação de um grupo primário de stakeholders irá resultar no 

fracasso do sistema empresarial/corporativo e a sua incapacidade de continuar em 

funcionamento. 

4. o fracasso em reter a participação de um grupo de stakeholders primários será o resultado: 

a. da incapacidade da empresa criar e distribuir riqueza suficiente ou valor para 

satisfazer um ou mais grupos de stakeholders primários, ou 

b. distribuição pela empresa de maior riqueza ou valor para um grupo de partes 

interessadas primárias, à custa de um ou mais grupos de partes interessadas, 

causando a sua insatisfação e retirada do sistema 

5. O fracasso e o sucesso podem ser processos lentos. A estrutura de stakeholders pode ser 

usada para fornecer dados financeiros como dados não financeiros, que podem indicar se 

a insatisfação iniciou o processo de fracasso ou se a satisfação do stakeholder está a 

apontar para o sucesso” (Clarkson, 1995, pp. 110–111). 

O trabalho de Clarkson (1995) como já referido atrás para além do mérito de proporcionar a 

arrumação e distinção entre grupos de stakeholders primários e de stakeholders secundários, 

permitiu distinguir os assuntos de natureza social e os assuntos das partes interessadas. Clarkson 

(1995), considera imprescindível fazer a distinção entre os assuntos que se referem a assuntos de 

partes interessadas e assuntos de natureza social, porque, em sua opinião, as empresas e o seus 

administradores tomam decisões e geram relacionamentos com os seus stakeholders e não com a 

sociedade. Torna-se por esta via necessário fazer uma análise a um nível apropriado: institucional, 
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organizacional e individual (Clarkson, 1995, pp. 100–101). Desta forma Clarkson (1995), 

considera que é possível analisar de forma integrada o desempenho social da empresa, da sua 

administração, dos gestores e do relacionamento com os seus stakeholders face às diversas 

interdependências.  

Em síntese, a evolução do conceito de stakeholder na sua forma originária, está associado a uma 

visão mais focalizada nas responsabilidades e direitos da empresa apenas perante os acionistas, 

ignorando o ambiente externo e as relações de interdependência com outras partes interessadas. 

A partir da década de 1980, o contributo decisivo de Freeman (1984) e de outros autores para a 

importância do conceito de stakeholders nas empresas e organizações, emergiu, como desafio 

moldando, um novo paradigma de pensar o relacionamento dos objetivos das empresas e 

organizações com o ambiente externo. 

A década de 1990 marcada pelos contributos proeminentes de Freeman e Evan (1990), Clarkson 

et al (1994), Clarkson (1995), Donaldson e Preston (1995), Jones (1995), Mitchell, Agle e Wood 

(1997), demonstrada pelo interesse pela relevância atribuída ao conceito de stakeholders do 

mundo de negócios, marcou o início de uma nova abordagem na gestão das organizações e a sua 

influência no processo de decisão, que conduzirá ao aparecimento da teoria dos stakeholders. 

Já no séc. XXI o conceito está completamente interiorizado nas organizações existindo uma ampla 

produção de artigos científicos sobre o tópico, o que denota a sua relevância (Phillips et al., 2019). 

Alguma literatura, no entanto, tende a reconhecer também que existem fragilidades da aplicação 

do conceito e da teoria às realidades organizacionais (Freeman, 2017; Freeman et al., 2018; 

Mainardes et al., 2011b) em que o equilíbrio entre a maximização do lucro (acionistas) e o 

equilíbrio dos interesses dos diversos stakeholders na organização continua a ser conflituante e 

permanente tema de discussão. Neste sentido, alguns autores argumentam que a teoria dos 

stakeholders no séc. XXI, tem evoluído no sentido de ajudar a resolver os problemas de gestão 

das organizações e a criação de valor, recolocando o foco sobre questões de ética e da 

responsabilidade social (Freeman, 2017; Freeman et al., 2010; Harrison et al., 2010; Harrison & 

Wicks, 2013; Phillips, 2003; Phillips et al., 2019).  

Apesar desta evolução e de diferentes interpretações quanto à centralidade do conceito de 

stakeholder, parece-nos, no entanto, inalterável o princípio subjacente do seu mérito de continuar 

a constituir um instrumento ao dispor dos decisores para a criação de valor nas diferentes 

organizações.  

3.1.1 A teoria dos stakeholders em diferentes abordagens 

Como ponto de partida da nossa análise fazemos questão de notar que muita da discussão que 

envolve o conceito da teoria dos stakeholders é baseada em acontecimentos marcantes da história 

que a associam à ideia de uma maior responsabilidade social do mundo dos negócios, que emergiu 
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durante a Grande Depressão dos anos 30 e depois da II Grande Guerra Mundial. Este 

entendimento é partilhado por diversos autores de referência (Berle & Means, 1932; Bowen, 

1953; Carroll, 1979, 1999; Clarkson, 1995; Davis, 1973; Dodd, 1932; Donaldson & Preston, 

1995; Freeman, 1984; Hill & Jones, 1992; Jensen & Meckling, 1976; Jones, 1995; Ross, 1973), 

que através dos seus contributos científicos consideram que a teoria dos stakeholders tem 

associado diferentes aspetos de natureza económica, legal e jurídica, ética e moral e de 

responsabilidade social. 

Neste alinhamento, a teoria dos stakeholders na sua forma original emergiu como o alicerce na 

conceção de novas abordagens na governação empresarial. E de facto, ao longo das últimas 

décadas, não só o mundo dos negócios como mesmo a própria AP e outras instituições sem fins 

lucrativos, parecem ter conquistado a apetência para levarem em consideração a necessidade de 

repensar a gestão e governação das suas organizações. Dentro deste contexto mesmo com 

eventuais fragilidades, ambiguidades, interpretações parece ter ganho particular relevância e 

visibilidade o papel atribuído à teoria dos stakeholders. De facto, vários autores sublinham o seu 

contributo em áreas diversificadas da governação: na gestão estratégica, (Freeman, 1984), no 

planeamento estratégico de recursos humanos (Garavan, 1995; Jansen & Von Glinow, 1985; 

Ulrich, 1989), na prestação de contas, auditorias e relato financeiro (Freeman et al., 2010; Gray 

et al., 1996; Mattingly et al., 2009; Miles, 2019), no contributo para o desenvolvimento 

sustentável (Hörisch & Schaltegger, 2019; Starik & Kanashiro, 2013), no marketing e inovação 

(Bartlett & Ghoshal, 1994; Polonsky, 1995), no processo de decisão (Beierle, 2002; Frooman, 

1999) e na gestão da qualidade (Waddock & Graves, 1997). Existem obviamente posições 

antagónicas que consideram que a própria definição é controversa e o espectro que caracteriza a 

forma variável da sua definição apresenta como discutível a possibilidade de esta se poder 

considerar uma teoria (Lépineux, 2005), propondo-se um esforço na sua reinterpretação (Fassin, 

2009) ou até uma nova classificação e terminologia (Crane & Ruebottom, 2011; Fassin, 2011).  

Fundada a partir do pensamento de escolas filosóficas e com propósito de justiça distributiva 

(Rawls, 1971, 2003), a teoria dos stakeholders em grande parte está associada ao pensamento 

económico de movimentos liberais que emergiram nos EUA (Pesqueux & Salma, 2005). 

Num breve olhar sobre alguma literatura de referência, vários autores sublinham, no entanto, o 

contexto favorável para o aparecimento desta teoria: a crise petrolífera dos anos 70, a falência de 

gigantes económicos da indústria, como a empresa General Motors em competir com importações 

provenientes do Japão, com baixo consumo de combustível e elevada qualidade, e ainda, o 

aumento de preços pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Hendry, 2001; 

Laplume, Sonpar, & Litz, 2008; Pesqueux & Salma, 2005). Mais tarde, a publicação, por Porter 

(1980), do livro sobre gestão estratégica no qual é atribuído grande relevância ao conceito de 

stakeholder, bem como a publicação de artigos científicos sobre o tema e as sucessivas séries de 

conferências e seminários que decorreram nos EUA e na Europa (Clarkson et al., 1994; Friedman 
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& Miles, 2006; Wood, Mitchell, Agle, & Bryan, 2018), reforçam a popularidade das abordagens 

sobre os stakeholders. A este interesse científico junta-se ainda o excessivo domínio e poder 

económico do setor empresarial, conferido também no reforço do poder e incentivo monetário 

dos acionistas aos administradores, visando a maximização do lucro; o declínio do poder dos 

sindicatos e a crescente pressão de movimentos de ativismo adeptos de comportamentos 

empresariais mais responsáveis (King, 2008; King & Soule, 2007).  

É situado também neste contexto, que Freeman (1984, p. 5), argumenta que as teorias existentes 

sobre as organizações empresariais e as próprias organizações ligadas a serviços atuavam num 

ambiente simplista e natural, minimizando e ou ignorando, possíveis ameaças, externas e internas, 

pelo que se tornava necessário encontrar um novo quadro concetual. Na perspetiva de Freeman 

(1984) aspetos determinantes, como o desenvolvimento de novos processos de produção, a 

introdução de tecnologia, a demografia, a emancipação dos próprios trabalhadores em 

pretenderem ser donos de negócio, eram variáveis menos consideradas para o sucesso das 

organizações. Assim, para Freeman (1984), na sua forma originária o modelo económico das 

organizações empresariais centradas apenas no foco da maximização do lucro e na primazia do 

interesse dos acionistas esconde debilidades e fragilidades que no longo prazo contribuem para o 

seu definhamento. Em oposição a uma visão cristalizada de organização empresarial focada 

apenas na lógica da primazia do lucro e dos interesses dos acionistas, são incentivados e 

desenvolvidos novos modelos de organização, colocando-se ênfase no ambiente externo em que 

as organizações atuam. Na perspetiva de Key (1999, p. 319), o que Freeman pretende enfatizar é 

o relacionamento da empresa com o seu ambiente externo e a forma como esta atua dentro deste 

ambiente mas, todavia, são ignorados aspetos de legitimidade, servindo a mesma teoria para 

colocar em causa o paradigma de um modelo económico baseado no conceito de empresa, 

enquanto unidade técnica de produção e de maximização de valor (Coase, 1937).  

Seguindo a linha de pensamento de Friedman e Miles (2006, p. 28), no início da década de 1990, 

face à popularidade e importância que o conceito tinha granjeado, nos órgãos de comunicação 

social, nos próprios governos, nos maiores índices bolsistas dos EUA e da Europa, e a profusão 

de diferentes significados em que era utilizado, o tema das partes interessadas (stakeholders) é 

colocado no centro do debate levando ao aparecimento e discussão de novas abordagens.  

3.1.2 A teoria dos stakeholders: dimensões descritiva, instrumental e normativa 

De acordo com Friedman e Miles (2006, p. 28), em maio de 1993, na cidade de Toronto, no 

Canadá, a Universidade de Toronto patrocinou, sob a égide de Max Clarkson, Director of the 

Centre for Corporate Social Performance and Ethics of the Faculty of Management, uma 

conferência com o título “The Stakeholder Theory of the Corporation and the Management of 

Ethics in the Workplace”. Este evento que reuniu proeminentes figuras académicas e do mundo 
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dos negócios, teve como objetivo discutir o novo paradigma da teoria dos stakeholders, constando 

dos tópicos daquela conferência: a definição de stakeholders, a sua ligação com a medição do 

desempenho empresarial/corporativo, os aspetos negativos e positivos desta teoria, tal como era 

reconhecida (Clarkson et al., 1994). 

Donald e Preston, oradores naquela conferência, apresentaram as conclusões do seu trabalho de 

investigação sobre a importância de stakeholders e vieram clarificar e atribuir novo significado, 

naquilo que, diversa literatura empregava de forma controversa, quanto à natureza, propósito e 

validade dos stakeholders nas organizações empresariais. Sobre a importância, controvérsia e 

diferentes interpretações que o conceito de stakeholders comportava, Donaldson e Preston (1995, 

p. 65), fizeram notar que desde a publicação do livro de Freeman (1984), Strategic Management 

A Stakeholder Approach, tinham sido publicados 12 livros, e mais de 100 artigos científicos dando 

enfâse àquele conceito. Argumentam os mesmos autores, (1995, p. 66), que os conceitos de 

“stakeholder”, “modelo de stakeholders”, “gestão de stakeholders” e “teoria de stakeholders” 

eram utilizados por diversos autores, em diferentes contextos e apoiado com evidências e 

argumentos contraditórios. Na opinião dos mesmos autores (1995, p. 87), a teoria dos 

stakeholders defendida por Freeman (1984), embora acreditada mas imprecisa e vaga, não podia 

ser considerada como uma teoria única, pois na opinião destes autores (1995) responde apenas à 

gestão de stakeholders, sendo insuficiente e limitada na ajuda a problemas de desempenho 

económico das empresas, ignorando os objetivos organizacionais.  

Na linha de pensamento destes autores (1995), a teoria dos stakeholders emana dos princípios 

fundamentais da gestão devendo ser analisada de forma interrelacionada em 3 diferentes 

perspetivas: precisão descritiva, poder instrumental e validade normativa (Figura 5): 

Figura 5 • Três aspetos da teoria dos stakeholders 

 
Fonte: (Donaldson & Preston, 1995, p. 74). 

Perspetiva descritiva 

Donaldson e Preston (1995, p. 74), defendem que a perspetiva descritiva da teoria dos 

stakeholders pode ser analisada a partir da concha externa, a qual pretende mostrar a realidade, a 
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experiência e explicação dos relacionamentos com o mundo exterior, sendo, portanto, a que ocupa 

maior dimensão. A precisão descritiva é suportada a um segundo nível pelo valor instrumental e 

preditivo, com base no argumento de que se certas práticas são realizadas então os resultados 

serão obtidos. O núcleo central da concha corresponde a uma perspetiva normativa em parte 

ancorada numa conceção filosófica baseada no compromisso moral para todos os stakeholders, 

isto é, quem é afetado pelas organizações (Donaldson & Preston, 1995, p. 75). 

A perspetiva descritiva, insere-se numa linha de descrição sobre o que é uma empresa, sendo esta, 

comparada, a uma “constelação de interesses cooperativos e competitivos dotada de valor 

intrínseco” (Donaldson & Preston, 1995, p. 66). Pesqueux e Salma (2005, p. 8) consideram que 

vista desta perspetiva, a teoria dos stakeholders serve para explicar as características da empresa, 

a sua atividade, o pensamento dos gestores sobre como deve ser concebida a gestão, a forma como 

as empresas são administradas, não permitindo associar qualquer ligação entre a gestão de 

stakeholders e os objetivos de desempenho das empresas. Harrison e Wicks (2013, p. 102) citando 

Freeman (1984) argumentam que o “desempenho da empresa pode ser definido como o valor total 

criado pela empresa resultante das suas atividades, que corresponde à soma da utilidade criada 

legitimamente por cada uma cada uma das partes interessadas.”  

A interpretação que nos é oferecida por Donaldson e Preston (1995, p. 71) para explicitar o uso 

descritivo da teoria dos stakeholders, baseia-se na ideia de uma entidade dinâmica, em que se 

pretende explicar o passado, o presente e o futuro das situações e acontecimentos que gravitam 

na vida das empresas e do relacionamento com os seus stakeholders. Alguma literatura reconhece 

que das três dimensões de análise defendidas por Donaldson e Preston (1995), a dimensão 

descritiva parece ser aquela que menos se tem destacado do interesse de investigação (Berman et 

al., 1999; Butterfield et al., 2004; Jones & Wicks, 1999). 

Perspetiva instrumental 

Nos últimos anos, a perspetiva instrumental tem vindo a ser associada à utilização de 

metodologias que colocam o foco na relação estabelecida com os stakeholders na formulação da 

estratégia e a sua contribuição para melhor potenciar o desempenho económico e financeiro nas 

organizações (Donaldson & Preston, 1995; Friedman & Miles, 2006; Pesqueux & Salma, 2005). 

A relevante contribuição de Jones (1995), sobre a perspetiva instrumental da teoria dos 

stakeholders, coloca a ênfase na característica da “contingência” que o autor (1995) assume ter 

tradução ao nível do comportamento humano e que este faz depender a concretização dos 

objetivos da organização, com o fim de satisfazer os acionistas da empresa. Trata-se de uma 

“abordagem essencialmente hipotética, pois se pretendes alcançar (evitar) o resultado X,Y,Z, 

então adotas (não adotas) princípios e práticas A, B, C” (Donaldson & Preston, 1995, p. 72). Esta 

característica de instrumentalidade associa causas, objetivos e ações, isto é, para um determinado 

objetivo, existe uma ação específica a ser desenvolvida para que se alcance o objetivo. A este 
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propósito Jones (1995, pp. 427–429), exemplifica, com o facto de que, se uma empresa optar por 

uma contratação de stakeholders alicerçada nos princípios da confiança mútua e de cooperação 

contribuirá para a obtenção de uma vantagem competitiva relativamente a outras empresas que 

não o façam, sendo nessa medida compatível com o sucesso económico. Jones (1995, p. 210) ao 

defender a teoria instrumental parte de 3 pressupostos:  

1. “as empresas mantêm relações contratuais com diversos stakeholders ao abrigo de 

contratos celebrados (trocas, transações, delegação de autoridade no processo de decisão 

assim como documentos formais legais); 

2. as empresas são geridas por gestores profissionais; 

3. as empresas existem no mercado no qual as pressões competitivas influenciam o 

comportamento, mas não necessariamente, penalizam o comportamento moderadamente 

ineficiente” (Jones, 1995, p. 210).  

Os pressupostos de Jones (1995) estão apoiados nas contribuições da teoria da agência defendido 

por Ross (1973) e Jensen e Meckling (1976), podendo ser lidos numa perspetiva de possibilidade 

de obtenção de vantagem competitiva nas relações estabelecidas entre organizações e os 

stakeholders. É nesta linha de pensamento que diversos autores sustentam que a empresa é vista 

como um nexo de relacionamentos com os principais stakeholders tendo como objetivo a criação 

de valor e riqueza (Freeman, 1984; Freeman et al., 2010; Hill & Jones, 1992; Jones, 1995). A 

teoria do contrato de agência (Jensen & Meckling, 1976; Ross, 1973), baseia-se no princípio 

segundo o qual, as empresas celebram contratos com diversas entidades, “nexos de contratos” 

(Jensen & Meckling, 1976) cujos interesses podem ser diferentes e até conflituantes, sendo os 

administradores (agentes) parte importante neste processo ao defenderem com base nesses 

contratos os interesses do proprietário (principal) que representam. Nesse sentido o papel da 

agência procura estabelecer a criação de mecanismos para salvaguardar o interesse dos 

proprietários (principal) decorrente da relação estabelecida com que os administradores (agentes). 

Todavia, da análise de Jones (1995, p. 211) existem dois problemas fundamentais que resultam 

do relacionamento com as agências. O primeiro associado ao conflito existencial entre o agente28 

e o principal, pois o agente e o principal têm objetivos conflituantes e torna-se difícil e caro para 

o principal verificar as atividades do agente. Em segundo lugar, o principal e o agente têm 

diferentes propensões ao risco. À boleia do pensamento de Eisenhardt (1989), como forma na 

ajuda à nossa reflexão, torna-se necessário referir que a separação entre propriedade (proprietário 

 
28 As expressões de agente e principal foram utilizadas por Mitnick (1982, p. 444) ao considerar que na teoria da agência 
é presumido existirem uma vasta variedade de classes de relações sociais que envolvem agentes (clientes-advogados, 
legisladores) que atuando para os principais (proprietários), ou em nome destes, variáveis abstratas e comuns, como, 
preferências, níveis de esforço, sistemas de recompensa, mecanismos de aquisição de informação, monitorização da 
informação e leis (Mitnick, 1982). A existência destas variáveis na esfera do agente torna possível a assimetria de 
informação permitindo desta forma ao agente atuar de forma racional e oportunista maximizando o seu nível de bem-
estar, afastando-se dos próprios interesses da organização levando ao conflito entre o principal e o agente. 
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principal) e gestão por profissionais (agentes) comporta duas análises: a primeira de que o 

tratamento e transferência da informação tem associado um custo oneroso que pode ser comprada, 

e que por essa via constitui um bem transacionável nos mercados (Eisenhardt, 1989); a segunda 

liga-se ao risco, dado que as empresas atuam num cenário de imprevisibilidade, portanto, 

suscetível de potenciar prosperidade, falência, ou resultados intermédios, os quais, podem ser 

apenas parcialmente controlados pelos membros da organização (Eisenhardt, 1989, p. 65). Com 

efeito, seguindo a linha de pensamento de Berle e Means (1932) a separação entre propriedade e 

o controlo para melhor defesa dos interesses da sociedade e a assunção desta responsabilidade a 

poder passar para a competência dos gestores profissionais, possibilita que os proprietários 

(principal) sejam encorajados a delegar nestes (agentes) competências para maximizar o valor da 

atividade produtiva. Sucede que, na leitura de Williamson (1981, pp. 553–554), nos contratos 

estabelecidos entre o proprietário (principal) e os seus agentes (administradores) estes últimos, 

dotados de racionalidade e de oportunismo, podem não se situar na esfera de interesses dos 

acionistas, na medida em que, podem pautar a sua atuação e conduta por outros interesses, ainda 

que, não se afastem dos princípios da maximização de valor e de lucratividade da empresa. 

Assume-se por isso que as relações entre as partes contratantes (proprietário) e (agente) sejam 

divergentes na medida em que priorizam diferentes utilidades que podem ser conflituantes e até 

inconsistentes com os objetivos de negócio dos proprietários. Nestes casos, Friedman e Miles 

(2006, p. 91), sustentam que existe sempre uma perda residual de maximização da utilidade do 

proprietário que não é satisfeita na sua plenitude e que por via disso não maximiza integralmente 

o bem-estar do principal, originando custos de transação ou de agenciamento. Segundo Jones e 

Harrison (2019, p. 77), que citam o trabalho desenvolvido por Jensen e Meckling (1976), alguns 

destes custos podem ser minorados. Primeiro com base num tratamento ético na medida em que 

os custos de monitorização, em regra elevados, os atores podem confiar com base nas regras do 

contrato estabelecido e na sua garantia, e assim este, será satisfeito; em segundo lugar, os custos 

de monitorização serão reduzidos pelo facto dos atores não se terem de preocupar com o 

comportamento oportunístico com decisões que prejudiquem a outra parte, e, em terceiro lugar, 

o custo residual será reduzido, pelo facto da monitorização e vinculação das partes poder não 

atender na sua plenitude aos interesses de ambas as partes (Jones & Harrison, 2019, pp. 77–78). 

Nesta última circunstância, Freeman et al (2010, pp. 111–112), reconhecem que, se os atores no 

nexo de contrato podem facilmente celebrar ou rescindir contratos com a empresa, então os 

mesmos atores também têm a capacidade de terminar um relacionamento contratual se não 

estiverem satisfeitos quanto à forma como são tratados. Todavia, os mesmos autores (2010, pp. 

111–112) fazem questão de notar, que, por vezes, a falta de oportunidades de negócio, o excesso 

de fricção como sejam a inércia organizacional, as barreiras à entrada e saída, tornam o mercado 

ineficiente reduzindo a possibilidade do stakeholder sair desse relacionamento contratual com 

baixos custos, ou outras alternativas de investimento favoráveis.  
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Assim, segundo Hill e Jones (1992) o contrato é eficiente se minimiza os custos para o seu 

proprietário (principal) proporcionando-lhe vantagens competitivas, sendo por via do 

envolvimento de uma boa política de gestão de stakeholders que esse resultado pode ser melhor 

alcançado. Neste sentido, as empresas que se posicionam em mercados competitivos visam 

também a obtenção de contratos eficientes dado que minimizam os seus custos de execução e de 

monitorização, contribuindo para a criação de valor.  

As conclusões de Jones sobre a teoria instrumental colocam a ênfase na relação estabelecida entre 

o desempenho social corporativo e o desempenho financeiro. Neste sentido Jones (1995, p. 233) 

considera que certos tipos de iniciativas de desempenho corporativo social têm como objetivo 

para além de estabelecer relações de confiança e de cooperação, têm associado uma lógica de 

obtenção de melhores desempenhos financeiros. Assim nesta perspetiva é tido em conta que para 

além dos princípios da gestão que se baseiam no lucro e racionalização de recursos, as empresas 

devem pautar a sua atuação em linha de comunhão de interesses com as regras aceites pela 

sociedade, nela se incluindo princípios de justiça, responsabilidade social, respeito, lealdade e de 

cooperação.  

Em síntese, podemos dizer que a perspetiva instrumental tem inegavelmente associado a 

racionalidade dos indivíduos e o comportamento humano (Freeman, 1984; Jones, 1995; 

Williamson, 1981), o qual, por via das suas ações faz depender os resultados a alcançar pelas 

organizações. Nesta perspetiva embora prevaleçam os princípios da gestão baseados no lucro e 

eficiência do mercado são encorajados e incentivados o tratamento ético e desincentivados 

comportamentos que destruam valor para os stakeholders.  

Perspetiva normativa 

Na literatura sobre stakeholders diversos autores descrevem a perspetiva normativa associando-a 

uma conceção filosófica (Bishop, 2000; Phillips, 2003), baseada em princípios morais e de ética 

(Jones & Wicks, 1999; Reed, 2002), numa ideia moderna e plural de direitos de propriedade 

(Donaldson & Preston, 1995; Friedman & Miles, 2006). Outros autores, como Jones (1995), 

Friedman e Miles (2006) preferem relevar a sua popularidade e importância, utilizando a metáfora 

“coração” para dar nota, onde, em grande parte, se fundamenta a teoria dos stakeholders. 

De acordo com Hendry (2001) a perspetiva normativa da teoria dos stakeholders vai para lá da 

assunção dos direitos legais inalienáveis conferidos aos acionistas em função dos contratos de que 

são titulares e que se caracterizam pela presumida e legítima ideia da maximização do lucro e do 

seu interesse próprio. Esta interpretação de Hendry é baseada numa ideia de maior necessidade 

de responsabilidade social que em sua opinião pode ser explicada pelo incremento e 

desenvolvimento nos EUA e na Inglaterra nas décadas de 1980 e 1990, do domínio e supremacia 

do contrato de agência que vinculou o ordenamento jurídico destes países (que passou a ser 

dominado pelo egoísmo entre acionistas e administradores) e que marcou fortemente o discurso 
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e a prática económica da governação empresarial. Entendimento semelhante é nos oferecido por 

Jackson (2011, pp. 320–323) ao considerar que nos EUA, por força da elevada desregulação, do 

exacerbado individualismo e as interdependências entre administradores e acionistas a 

supremacia destes contribuiu para uma nova conceção de modelo empresarial, pressionando os 

governos a adotarem políticas favor da criação de valor para todos os stakeholders.  

Ao abordarem a teoria dos stakeholders na perspetiva normativa Donaldson e Preston (1995, p. 

71), (desenhada no núcleo central da concha) argumentam que esta reflete as preocupações morais 

e procedimentos de ética pelas quais os administradores e organização devem nortear a sua ação. 

Donaldson e Preston (1995, p. 86) afirmam “que a teoria dos stakeholders é fundamentalmente 

normativa” e baseada nos direitos de propriedade. Neste pressuposto argumentam que a 

perspetiva normativa não podendo desligar-se dos fundamentos da perspetiva descritiva e 

instrumental, para uma correta interpretação e análise deverá ser tida em conta três premissas: 

• “os stakeholders são pessoas ou grupos com interesses legítimos na atividade da empresa, 

os quais são identificados pelo seu interesse na empresa; 

• os interesses dos stakeholders têm associado um valor intrínseco, só por si, credores de 

consideração;  

• todos os grupos de partes interessadas tem pelos menos um mínimo de valor intrínseco” 

(Donaldson & Preston, 1995).  

Nesta perspetiva, a possibilidade de todos os stakeholders terem valor fiduciário significa que, 

independentemente da sua participação societária, o stakeholder tem um direito irrenunciável e 

possui equidade de tratamento. Esta característica de equidade é um dos princípios de que emana 

o conceito de sociedade bem ordenada defendido por Rawls (1971), em princípios de justiça 

distributiva (Rawls, 1971) que acompanhou os estudos de Donaldson e Preston (1995) e Jones 

(1995). Para Rawls (2003, p. 60) estes princípios baseiam-se no facto de que “cada pessoa tem o 

mesmo direito irrevogável que seja compatível com o mesmo esquema de liberdades para todos 

e as desigualdades económicas devem estar vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos em 

condições de igualdade equitativa de oportunidades e têm de beneficiar ao máximo os membros 

menos favorecidos dessa sociedade.” Um aspeto central da perspetiva normativa é a equidade no 

tratamento dos assuntos da sociedade que as partes interessadas devem merecer. Isto não significa 

que todas as partes interessadas tenham direito a receber na mesma proporção os dividendos 

provenientes do desempenho económico da empresa, mas antes o direito de acesso.  

Bonnafous-Boucher e Rendtorff (2016, p. 74) defendem que o conceito de justiça como equidade 

tem aplicabilidade à esfera económica na medida em que corresponde à fundação da noção de 

cidadania ideal, legítima e democrática. Esta designação de “ideal” traduz o que é a cidadania da 

organização, assumindo e aplicando os princípios da responsabilidade social na sua própria esfera; 

a de “legitimidade” traduz o comportamento moral da empresa exibindo um grau de tolerância 
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em relação à diversidade de valores existentes, e a “democrática” corresponde ao processo de 

tomada de decisão, que se espera que seja verdadeiro e que todos aqueles que nele intervêm sigam 

um procedimento democrático baseado em padrões de moralidade (Bonnafous-Boucher & 

Rendtorff, 2016). 

Seguindo o raciocínio de Bonnafous-Boucher e Rendtorff (2016) este procedimento de 

moralidade é possível ocorrer também dentro das organizações na medida em que, parte-se do 

princípio de que o indivíduo é primeiro, e acima de tudo, um cidadão e, só depois, membro de 

uma associação voluntária (empresa), tendo esta obrigações com a sociedade e, portanto, 

associada ao bem comum.  

Em resumo, a perspetiva normativa traduz-se na adoção de princípios éticos e morais que todos 

os stakeholders devem merecer por parte de uma organização e que a administração deve levar 

em conta nas suas políticas. A confiança mútua e cooperação das relações que se estabelecem 

entre as partes interessadas e a empresa, têm potencial em transformar-se em vantagem 

competitiva. A perspetiva normativa, centra a sua preocupação no facto de que os stakeholders 

devem ser tratados pelos gestores por princípios baseados na ética, confiança e justiça, devendo 

as organizações e os gestores atuar na base de um conjunto de normas e padrões, priorizando 

compromissos morais com as partes interessadas.  

Talvez senão a maior dificuldade que esta perspetiva nos oferece é saber como compatibilizar 

todos os interesses dos stakeholders com os objetivos de sustentabilidade do negócio 

(desempenho económico, distribuição de lucros) e respetiva contribuição e o valor intrínseco 

mínimo associado a cada stakeholder defendido por esta abordagem. 

3.1.3 A teoria de rede de influências de stakeholders 

A análise das diferentes abordagens a que temos vindo a fazer referência colocam a ênfase na 

gestão dos stakeholders vista na perspetiva da empresa. Todavia, alguma literatura de referência 

tem dado particular destaque também ao papel que os stakeholders tem e a sua capacidade para 

influenciar as decisões e estratégias das empresas, resultante das relações que se estabelecem por 

via do estabelecimento de redes de ligação. Vários estudos científicos de referência têm 

demonstrado a importância destas redes e a natureza dos relacionamentos parecem constituir uma 

vantagem competitiva para as organizações (Dyer & Nobeoka, 2000; Dyer & Singh, 1998; Foss, 

1999; Harrison et al., 2010; Koch & Windsperger, 2017; Rowley, 1997, 2017; Rowley, Behrens, 

& Krackhardt, 2000).  

Esta nova abordagem vem tentar dar resposta a limitações encontradas principalmente na obra de 

Freeman (1984) na medida em que, segundo a opinião de Rowley (1997), a teoria dos 

stakeholders concentra mais a sua atenção no foco que se estabelece entre a organização 

(empresa) e os stakeholders e menos nas interdependências entre estes diversos stakeholders, que 
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por força de mútuas influências são suscetíveis de influenciar a organização e a sua estratégia. 

Nesta perspetiva, segundo Rowley (1997, p. 890) na fase inicial no modelo de organização de 

Freeman (1984), os relacionamentos entre os stakeholders não ocorrem no vácuo e portanto as 

organizações não estão necessariamente no centro. Esta situação é ilustrada no grafo 1 (diagrama) 

conforme descrito na Figura 6:  

Figura 6 • Estruturas de redes: padrões de relacionamento 

Fonte: Adaptado de Rowley (1997, p. 891). 

Rowley (1997, p. 887) argumenta que os sucessivos estudos de Freeman e Evan (1990), Hill e 

Jones (1992), Jones (1995), Donaldson e Preston (1995), não obstante identificarem os 

stakeholders e a sua arrumação por categorias úteis, não traduzem uma teoria abrangente que 

forneça informação e explicação sobre a influência das partes interessadas, mas também, a forma 

das empresas responderem às influências em simultâneo de múltiplos stakeholders (Rowley, 

1997, p. 887). Neste contexto, para descrever a forma como as organizações respondem aos 

stakeholders torna-se imprescindível considerar múltiplas interações que com frequência se 

verificam nos ambientes de partes interessadas (Rowley, 1997, p. 887). Rowley (1997) argumenta 

que nas organizações existem grupos de pressão nem sempre vinculados diretamente a essa 

mesma organização, mas que por força de ligação a outras partes interessadas apresentam 
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potencial para influenciar a sua orientação. Nesta situação - grafo 2 (Figura 6) o autor argumenta 

que na realidade sendo improvável que todos os stakeholders estejam interligados uns com os 

outros, no entanto, a natureza de um qualquer relacionamento existente entre as partes influencia 

o comportamento dos outros stakeholders, colocando exigências na organização focal.  

No seu estudo Rowley (1997), considera que a interconetividade de um ambiente é comparável a 

uma rede com elevada densidade, pelo facto de fornecer melhores canais de comunicação para a 

difusão de forma eficiente de informação, considerando-se completa uma rede se ligar todos os 

elos possíveis. Para melhor compreensão desta teoria, o autor baseou-se na adoção de dois 

conceitos: a densidade da rede e a centralidade da organização focal. A densidade da rede refere-

se à interconetividade entre stakeholders, ou seja, a característica de toda a rede (Friedman & 

Miles, 2006, p. 97). A densidade da rede tem a capacidade de medir o valor relativo de ligações 

que se interligam na rede sendo o seu cálculo baseado na proporção do número de ligações que 

existem na rede (ambiente dos stakeholders), em comparação com o número total de ligações 

possíveis, se cada membro da rede estiver ligado a todos os membros (Friedman & Miles, 2006). 

A centralidade focal da organização refere-se ao poder conseguido através da estrutura da rede, 

isto é, aspetos que relevam a sua notoriedade e influência (status, poder, acesso aos membros da 

rede), e que determinam a sua posição na rede relativamente a outros (Friedman & Miles, 2006, 

p. 97). Assim quanto maior for a posição, maior poder existe nesse ator e quanto mais alto é o 

grau de centralidade, maior é o poder obtido através da estrutura na medida em que os atores com 

maiores contactos têm mais caminhos para aceder e influenciar a rede sem depender de outros 

(Rowley, 2017, p. 116).  

Nesta linha de pensamento Rowley (1997, pp. 897–898) entende que quanto mais densidade 

apresentar a rede, mais facilitada fica a troca de informação entre os stakeholders, a disseminação 

de normas e os comportamentos e expetativas comuns à rede (aspetos que caracterizam a 

densidade das redes), permitindo conduzir as organizações a uma melhor orientação e 

coordenação, caso em que a organização não está necessariamente no centro da rede (grafo 3) 

(Figura 6). A existência de poder na rede inviabiliza ou torna mais difícil a possibilidade de outros 

stakeholders obterem formas de poder para colmatar a frequente falta de autoridade formal ou 

apoderarem-se do controlo de recursos para perseguir eventuais interesses de oportunismo 

individual e contrários aos fins da organização (Rowley, 2017, p. 102). No grafo 4 (Figura 6) o 

autor considera que a organização focal não se encontra necessariamente no centro da rede, uma 

vez que, se o ator A está interligado ao ator C por via do ator B, então este último tem a capacidade 

de controlar todos os recursos, situação em que o autor argumenta não existir uma organização 

focal.  

Da combinação dos atributos de densidade e centralidade adotados por Rowley (1997), são 

obtidos quatro tipologias de stakeholders (Figura 7):  
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Figura 7 • Uma classificação estrutural das influências de stakeholders: respostas organizacionais às 
pressões dos stakeholders  

  Centralidade da organização focal 

  Alta Baixa 

    
Densidade da rede entre 
stakeholders 

Alta Comprometido Subordinado 
Baixa Comandante Solitário 

Fonte: (Rowley, 1997, p. 901). 

Consequentemente, e de acordo com Friedman e Miles (2006), apresentam-se quatro 

configurações possíveis, para a qual a empresa deve dar resposta específica: 

• “Comprometido – Quando a organização localizada centralmente opera dentro de um 

conjunto densamente ligado de partes interessadas, todas as partes têm um certo grau de poder 

para influenciar cada uma. Nesta situação, diz-se que a alta densidade da rede facilita a 

comunicação entre stakeholders para criar uma força coletiva mais influente, no entanto, a 

posição central da organização sugere que isso pode influenciar e gerar expetativas. É 

sugerido nesta situação que a estratégia a adotar seja de equilíbrio e negociar com as partes 

interessadas por forma a mitigar a probabilidade de ação coletiva. 

• Comandante – No caso da organização se encontrar numa posição central com uma 

descoordenação das partes interessadas, isso permitirá atingir elevados graus de discrição, 

face a alguns constrangimentos e será capaz de adotar um papel de comando no qual os 

stakeholders são cooptados através da manipulação do fluxo de informação e expetativas.  

• Subordinado – Se a organização está posicionada nas bordas de uma parte interessada de alta 

densidade da rede, terá uma desvantagem de poder com um acesso limitado ao fluxo de 

informações. Neste caso não terá outra opção, a não ser a autoridade subordinada aderindo à 

expetativa do stakeholder. 

• Solitário – Se a organização está posicionada nas bordas de uma rede de baixa densidade de 

stakeholders o seu poder será irrelevante e sem influência. Neste caso, em que a rede está 

escassamente ligada o fluxo de informações fica impedido e a organização focal adota uma 

estratégia de retirada, de ocultação de forma a evitar a atenção dos stakeholders” (Friedman 

& Miles, 2006, pp. 96–97). 

Friedman e Miles (2006), dão notam que em 2000, reportando-se ao estudo desenvolvido por 

Rowley et al (2000) este modelo foi testado na indústria aço e de semicondutores e na indústria 

da siderurgia e os resultados ofereceram bases de consistência em consonância com o modelo 

proposto por Rowley (1997). Neste âmbito são ainda de destacar alguns estudos de relevância que 

nas mais diversas áreas têm demonstrado que o grau de conetividade de uma rede constitui uma 

fonte de influência nos processo de decisão e contribui diretamente para influenciar os resultados 
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das organizações (Arnaboldi & Spiller, 2011; Mok et al., 2017; Vargas et al., 2019; Zedan & 

Miller, 2017).  

Em resumo, para além da diádica análise da relação dos stakeholders, a teoria preconizada por 

Rowley (1997), vem demonstrar uma visão diferente na forma de abordagem à relevância dos 

stakeholders colocando o foco no relacionamento entre os múltiplos stakeholders. Os atributos 

de densidade e centralidade servem como métrica para aferir o grau de influência exercido por 

cada ator dentro de uma rede e o seu impacto ao nível da organização no seu todo. Stakeholders 

que apresentam característica de alta centralidade denotam ter uma maior propensão para 

influenciar outros e por via disso exercer maior poder na rede. 

3.1.4 A teoria da identificação e relevância 

Alguma literatura de referência converge na ideia que o aparecimento da teoria da identificação 

e relevância, preconizada por Mitchell, Agle e Wood (1997), emerge a partir da revisitação de 

alguns dos conceitos e princípios utilizados por Freeman (1984, 1994) que careciam de 

aprofundamento e enquadramento metodológico para uma melhor compreensão coletiva. Para se 

ter uma ideia da divisão quanto ao próprio conceito de stakeholder, Mitchell et al (1997) 

evidenciaram através de 27 estudos o conceito de stakeholder entre o período de 1963-1995, nele 

encontrando 28 definições para identificar o conceito de stakeholders. Outro argumento de 

discordância merecedor de crítica por parte de Mitchell et al (1997) é o princípio utilizado por 

Freeman (1994, p. 411), “The Principle of Who and What Really Counts.”29 Segundo Friedman e 

Miles (2006, p. 94), a discordância de Mitchell et al (1997), baseia-se no entendimento que a 

doutrina oferecida por Freeman (1994) não identifica corretamente quem são os stakeholders da 

organização e para quem os administradores devem dar atenção. Seguindo a linha de raciocínio 

de Friedman e Miles (2006, p. 94), os autores (1997) pedem por uma nova teoria normativa que 

paute a sua atuação por uma identificação dos stakeholders, numa lógica de explicitação pelos 

administradores quanto à consideração de certas classes de entidades de stakeholders, à separação 

entre stakeholders e não stakeholders e à explicitação quanto ao modo como os administradores 

priorizam os relacionamentos com stakeholders no processo de decisão. Os aspetos centrais da 

classificação e identificação de stakeholders pretendem dar resposta a um conjunto de questões, 

como sejam a relação de poder, a legitimidade e urgência exercida entre os stakeholders e a 

administração (Mitchell et al., 1997). 

O desafio lançado por Mitchell et al (1997, p. 882) para testagem deste modelo, foi posteriormente 

aceite e levado a cabo por Agle, Mitchell e Sonnenfeld (1999), que testaram 500 administradores 

executivos da agência financeira Standard & Poor’s e outros 150 das maiores empresas dos EUA 

 
29 Recordemos que na visão de Freeman (1984, 1994), o autor coloca a ênfase na função da empresa para maximizar o 
lucro, a riqueza e bem-estar aos seus proprietários, ou ainda como mecanismo de livre escolha de entre alternativas 
disponíveis. 
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entre os anos de 1996 a 1997. Nas conclusões os investigadores evidenciam que os atributos de 

poder, legitimidade e urgência estavam cumulativamente relacionados na mente dos 

administradores de topo e que no processo de decisão é dado particular relevância e priorização 

aos stakeholders concorrentes (Agle et al., 1999). Para se compreender como os stakeholders 

ganham ou perdem relevância e os gestores priorizam a sua atuação no processo de decisão, o 

modelo de análise de identificação e relevância proposto por Mitchell et al (1997, p. 868), baseia-

se numa realidade dinâmica baseada em três pressupostos: 

i. “Os atributos dos stakeholders são variáveis e não se encontram numa situação estática; 

ii. Os atributos dos stakeholders são socialmente construídos e não uma realidade objetiva; 

iii. A consciência e o exercício intencional podem ou não estar presentes.” (Mitchell et al., 

1997, p. 868). 

O quadro concetual em que assenta a teoria da identificação e relevância (Mitchell et al., 1997), 

baseia-se ainda no referencial teórico de diversos autores que abaixo sintetizamos (Quadro 5):  

Quadro 5 • Conceitos chave da teoria da identificação e relevância 

Fonte: Adaptado de Mitchell et al (1997, p. 869). 

De acordo com o modelo proposto por Mitchell et al (1997), a utilização combinada de três 

atributos críticos e a sua interação (poder, legitimidade e urgência), densificados a partir de uma 

escala com menção qualitativa de relevância baixa – stakeholders latentes (classes 1, 2, 3); 

relevância moderada – stakeholders expectantes (classes 4, 5, 6) e relevância elevada – 

stakeholders definitivos (classe 7), permite conhecer a relevância atribuída aos stakeholders 

(Figura 8): 

Conceito Definição Fontes 

Stakeholders Qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado pela 
concretização dos objetivos da organização. 

Freeman (1984); Jones 
(1995); Kreiner e 
Bhambri (1988). 

Poder Um relacionamento entre atores sociais, no qual um ator social A, 
pode conseguir de outro ator social, B, em fazer algo que B não teria 
feito de outra forma. 

Dahl (1957); Pfeffer 
(1981); Weber (1947). 

Base Coerciva – força/ameaça Etzioni (1964) 
Utilitária – material/incentivos 
Normativa – influência simbólica 

Legitimidade Uma perceção generalizada ou assunção que as ações de uma 
entidade são desejadas, apropriadas ou apropriadas dentro de um 
sistema socialmente construído em normas, valores, crenças e 
definições. 

Suchman (1995); Weber 
(1947); 

Base Individual Wood (1991) 
Organizacional 
Societal 

Urgência O grau ao qual as revindicações dos stakeholders exige atenção 
imediata. 

Original – baseado a 
partir da definição do 
Merrian- Webster 
Dictionary 

Base Sensibilidade – o grau para o qual o atraso no atendimento pelos 
gestores aos stakeholders é inaceitável. 

Eyestone (1978); Wartick 
& Mahon (1994) 

Criticidade - a importância das reivindicações para o 
relacionamento do stakeholder. 

Original – baseado 
especificamente em Hill e 
Jones (1992); Williamson 
(1985) 

Relevância O grau ao qual os administradores priorizam as reivindicações dos 
stakeholders concorrentes. 

Original – baseado a 
partir da definição do 
Merrian- Webster 
Dictionary 
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Figura 8 • Classe qualitativa de stakeholders 

 

Fonte: (Mitchell et al., 1997). 

Desta forma, os autores (1997) concluem que, para os gestores, os stakeholders que mais contam 

no processo de decisão são aqueles que se encontram localizados na classe 7, por estarem na 

posse, em simultâneo, da combinação dos 3 atributos percebidos, merecendo, em função disso, 

atenção imediata no processo de decisão (Figura 8).  

A reunião de 2 atributos pelos stakeholders merece na perspetiva dos autores (1997) uma 

prioridade moderada e necessária, sendo que, na situação de não reunião de qualquer dos atributos 

a prioridade sobre o stakeholder não é prioritária (Figura 8). Este estudo que contemplou a 

identificação de 7 tipo de stakeholders, proporcionou ainda, a sua arrumação por tipologia de 

stakeholders com a respetiva descrição: 

Stakeholders latentes 

Incluídos nas classes 1, 2 e 3, os quais, são possuidores de um atributo (poder) devendo ser 

dedicado o menos tempo possível, em razão, da sua reduzida interação, pelo facto de apenas, 

pretenderem impor a sua vontade na organização em função da posse do atributo – poder. 

Enquadram-se, ainda, nesta tipologia, os stakeholders adormecidos (Dormant) (1), os 

discricionários (Discretionary) (2), detentores do atributo da legitimidade, que, embora com 

legitimidade para poder exigir a alteração do comportamento da empresa, não têm poder, para, a 

influenciar e ainda os exigentes (Demanding) (3), detentores do atributo urgência, que, não têm 

nem poder, nem legitimidade; 
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Stakeholders expectantes 

Incluídos nas classes 4, 5 e 6, este conjunto de stakeholders conseguem reunir, dois dos três 

atributos, pelo que, a combinação destes, tende a proporcionar uma postura mais ativa e aumentar 

a capacidade reivindicativa das suas necessidades. Nesta tipologia, enquadram-se, ainda, os 

dominantes (Dominant) (1) - detentores de atributos de legitimidade e poder, por isso, com 

legitimidade para as suas reivindicações e poder, para, satisfazer essas reivindicações; os 

dependentes (Dependent) (2), titulados dos atributos de legitimidade e de urgência, mas que, 

dependem de outros stakeholders com poder necessário para satisfazer as suas reivindicações e, 

os perigosos (Dangerous) (3), que, com os atributos de poder e urgência, mas, sem legitimidade, 

tendem a recorrer à coercividade para assegurar os seus interesses; 

Stakeholders definitivos 

No qual se incluem todos aqueles que reúnem os três atributos e para o qual se torna necessário 

despender atenção imediata (Mitchell et al., 1997). 

A teoria da identificação e relevância, abordada por Mitchell et al (1997), reflete assim, a 

preocupação da importância do posicionamento dos diferentes stakeholders, tendo em conta, os 

atributos do poder, legitimidade e urgência, sendo estes tidos em consideração e priorizados pelos 

gestores em função da densificação e posse dos atributos referenciados.  

Embora o modelo da teoria da relevância tenha merecido acolhimento e testado evidência 

científica em vários estudos nas mais diversas áreas (Agle et al., 1999; David et al., 2007; Eesley 

& Lenox, 2006; Knox & Gruar, 2007; Miller et al., 2014; Ojala & Luoma-aho, 2008; Sæbø et al., 

2011), alguns autores dão nota da aparente dificuldade e subjetividade na mensuração dos 

atributos a utilizar como método padrão para a investigação empírica: 

• pouco apoio na ligação entre a relevância e o desempenho social e financeiro das 

empresas (Agle et al., 1999; Freeman et al., 2010); 

• ignora a variabilidade na relevância dos stakeholders (Fassin, 2009; Jawahar & 

McLaughlin, 2001);  

• ignora a avaliação da identificação da identidade social dos grupos, em aspetos como 

mensuração de poder, vulnerabilidade, importância e critério para os objetivos da 

organização (Crane & Ruebottom, 2011);  

• ausência de uma escala que identifica e densifica por atributo qual o stakeholder que tem 

poder e/ou legitimidade e/ou urgência (Mainardes et al., 2010, p. 27). 

Este tema merecerá ainda a nossa particular atenção quando no campo do ensino superior 

analisarmos a sua contribuição. 
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3.1.5 A teoria convergente 

No aprofundamento da teoria dos stakeholders, uma outra abordagem é-nos oferecida, já no final 

do séc. passado, através, dos estudos desenvolvidos por Jones e Wicks (1999), ao proporem a 

teoria de stakeholders convergente. Sob a égide de que as organizações se situam num mercado 

competitivo e têm uma responsabilidade social, estes autores (1999) defendem uma proposta 

híbrida. De acordo com esta interpretação, pretende-se, unir as duas abordagens por serem 

complementares: as partes interessadas têm responsabilidade nos resultados obtidos, pelo facto, 

dos gestores tomarem decisões profissionais e que são influenciadas por comportamentos 

contingentes (perspetiva descritiva e instrumentalista) e uma perspetiva normativa, em que as 

organizações (empresas) devem tratar os stakeholders, como um “fim” e devem ver os interesses 

dos stakeholders como um valor intrínseco. Na visão dos autores (1999) a teoria convergente tem 

a sua essência na perspetiva normativa, todavia, a mesma necessita de ser mais bem defendida e 

explicitada em termos morais, na medida em que tem contornos mais amplos do que contratos e 

transações, devendo as questões da ética e negócios serem integradas numa teoria convergente. 

Segundo Harrison et al (2010, p. 217), a ideia base desta teoria remete para os administradores a 

necessidade de desenvolverem uma relação de confiança com as partes interessadas na 

organização, baseada em princípios de moralidade, e que, comportando-se e pautando a sua 

atuação por estes princípios a empresa adquire potencial para criar valor de forma sustentável ao 

longo do tempo. Todavia, esta teoria foi alvo de algumas críticas pelo facto de, segundo Freeman 

(1999, pp. 233–235), a base de argumentação da teoria normativa ser de difícil compatibilização, 

tendo em conta, os interesses dos acionistas, sem incluir nela, uma perspetiva de afirmação mais 

instrumentalista. Por outro lado, no facto da essência da teoria instrumentalista fazer repensar qual 

o sentido e a natureza dos negócios, a própria sustentabilidade do negócio e o papel dos 

stakeholders.  

Como veremos a seguir e com o respalde de algumas destas teorias, sinalizamos alguns 

contributos que têm sido desenvolvidos no campo do ensino superior.  

3.2 Stakeholders no ensino superior 

Para além do interesse que o conceito tem vindo a suscitar em grande parte do mundo dos 

negócios (Freeman, 1984; Freeman et al., 2010; Harrison & Wicks, 2013; Jones, 1995; Jones & 

Harrison, 2019), o seu interesse tem vindo a crescer também junto da comunidade científica, em 

particular, em matéria de governação e políticas de ensino superior (Amaral & Magalhães, 2002; 

Maassen, 2000a; Neave, 2002). 

Olhando para as transformações com que nas últimas décadas o ensino superior tem sido 

confrontado, Maassen (2000b, pp. 378–379) considera que o aparecimento da “Stakeholder 

Society”– obrigou, no campo do ensino superior, a uma maior exigência na prestação de contas 
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para com a sociedade, a um maior escrutínio público e ao estabelecimento de novos 

compromissos. É no campo do ensino superior, e pela relevância das atividades que aqui são 

desenvolvidas, bem como pelas IES, interessarem cada vez mais a diversos stakeholders, que a 

utilidade da teoria dos stakeholders tem servido para, através da sua análise, tentar explicar o grau 

de influência, que organizações, pessoas ou grupos internos ou externos, através dos seus 

comportamentos podem afetar ou ser afetados por estas organizações (Amaral & Magalhães, 

2000; Benneworth & Jongbloed, 2010; Burrows, 1999; Jongbloed et al., 2008; Magalhães et al., 

2016; Mainardes et al., 2013a; Marques, 2014). De facto, a justificação para a existência de IES 

e o interesse que desperta as suas atividades pode ser analisada através da sua relação com 

diferentes e variadas partes interessadas. Kettunen (2015, pp. 1–2) que analisa o relacionamento 

do papel dos stakeholders no ensino superior, reconhece que muito do sucesso das IES se deve à 

sua capacidade de gestão mas considera igualmente que para este contributo torna-se fundamental 

uma análise cuidada à gestão dos stakeholders pelas IES. Um dos seus argumentos, é exatamente 

o facto de que muitos stakeholders internos e externos podem influenciar a gestão e os seus 

objetivos, dando como exemplos, a qualidade do ensino e outras atividades aqui exercidas e o 

próprio processo de relacionamento entre os stakeholders, pelo que negligenciar o relacionamento 

dos stakeholders nas IES pode contribuir para limitar o sucesso das IES (Kettunen, 2015). 

Para além do enquadramento teórico desenvolvido anteriormente, sobre as diferentes teorias dos 

stakeholders, detemo-nos agora sobre a evolução do conceito e alguns estudos a que é dada 

relevância no campo do ensino superior. 

3.2.1 Desenvolvimento do conceito e teorias de stakeholders no ensino superior 

Há semelhança daquilo que parece ser a dificuldade que é percecionada quanto à interpretação do 

conceito de stakeholders e às suas inúmeras formas de interpretação com que frequentemente 

parece ser utilizado no mundo dos negócios (Donaldson & Preston, 1995; Fassin, 2009; Mitchell 

et al., 1997; Pesqueux & Salma, 2005), como vimos anteriormente, também no ensino superior, 

a utilização do conceito de stakeholders, parece ser complexa e sujeita a diferentes interpretações 

pela natureza e objetivos específicos das suas instituições (Amaral & Magalhães, 2000; Bryson, 

2004; Matley, 2009). 

Guy Neave é, como referimos antes, um dos autores que reflete sobre a adaptação do conceito 

para o contexto do ensino superior. Citando Burrows (1999), Neave (2002, p. 20) define o 

conceito de stakeholders no ensino superior referindo-se “àqueles indivíduos ou grupos que 

acreditam que uma faculdade é responsável por eles e se comporta como se fosse.” Amaral e 

Magalhães (2000, p. 8) atribuem o conceito de stakeholder no ensino superior “a pessoa ou 

entidade com legítimo interesse no ensino superior e que, como tal, adquire algum direito de 
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intervenção, nele se incluindo, alunos, empregadores, o Estado, a sociedade e as próprias IES em 

relação ao sistema” (Amaral & Magalhães, 2000). 

Embora a Burrows não deva ser creditado o aparecimento da teoria dos stakeholders no ensino 

superior (Neave, 2002, p. 21), no entanto, na literatura é destacado o seu contributo na introdução 

do conceito de stakeholders e a necessidade da sua cuidada identificação e classificação no 

contexto do ensino superior (Amaral & Magalhães, 2000; Benneworth & Jongbloed, 2010; 

Ferrero-Ferrero et al., 2018; Jongbloed et al., 2008; Mainardes et al., 2010). 

Para Burrows (1999) uma cuidada classificação e identificação de stakeholders nas IES e a sua 

arrumação por categorias constitui um ponto de partida para melhor entender e analisar o seu 

potencial interesse e as influências que podem ser exercidas. Burrows (1999) considera que no 

ensino superior identificar stakeholders externos e internos não é tarefa fácil pois, dependendo do 

assunto em questão, o mesmo stakeholder pode ser simultaneamente classificado como 

stakeholder externo ou interno, dando como exemplo, o caso dos estudantes. Todavia, o mesmo 

autor (1999) identifica a existência de dois tipos de stakeholders: os stakeholders ativos e os 

stakeholders passivos. Os primeiros distinguem-se dos segundos pelo seu nível de envolvimento 

e participação, isto é, todos os indivíduos ou grupos que de forma ativa estão na instituição e 

participam nas suas atividades e mantém um grau de influência, por exemplo, na governação 

interna das IES, situação em que são considerados stakeholders ativos. No entanto, os 

stakeholders passivos, são todos aqueles que não têm relações legais, financeiras e ou morais, 

mas ainda assim que tem sido afetados por decisões ocorridas no passado, ou o facto de, no futuro, 

poderem ser afetados por decisões da instituição (Burrows, 1999). 

A metodologia proposta por Burrows (1999), para além de categorizar os diversos stakeholders 

(Quadro 6) possibilita o entendimento que stakeholders específicos podem localizar-se em 

diferentes categorias e, dentro de cada categoria, ser de considerar que os indivíduos ou grupos 

têm a possibilidade de variar de instituição para instituição. Por exemplo, os estudantes serem 

membros de um órgão numa instituição e noutras já não, ou, o facto de os estudantes por uma 

situação em concreto poderem estar incluídos na categoria de clientes, fornecedores, ou até, na 

gestão. Adicionalmente, o mesmo autor defende para uma cuidada análise da influência dos 

stakeholders, a existência de quatro dimensões (lentes) para destrinçar stakeholders, considerando 

como critérios: a localização (stakeholders internos e externos), a participação, o potencial de 

cooperação e ameaça e a sua participação e nível de influência na instituição.  

Quadro 6 • Categorias de stakeholders e grupos constitutivos segundo Burrows (2009) 

Categoria de stakeholders Grupo constitutivo, comunidades, stakeholders, clientes, etc 

Entidades governamentais Governo e Estado, conselho de gestão, CC, patrocinadores, entidades de 
apoio religioso; 
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Categoria de stakeholders Grupo constitutivo, comunidades, stakeholders, clientes, etc 

Administração Reitores/presidentes, vice-reitores/vice-presidentes, administradores; 

Empregados Docentes e investigadores, pessoal administrativo, e outro pessoal de apoio; 

Clientes Estudantes, pais, entidades de financiamento social, entidades empregadoras, 
agências de emprego; 

Fornecedores 
Instituições de ensino secundário, antigos alunos, outras faculdades e 
universidades, fornecedores de refeições, companhias de seguros, utilidades, 
serviços contratados; 

Concorrentes 
Diretos: IES públicas e privadas;  
Potenciais: IES à distância; 
Substitutos: Programas de formação ministrados por empresas; 

Doadores Indivíduos, incluindo curadores, amigos, pais, antigos alunos, empregados, 
indústria, conselhos de investigação, fundações; 

Comunidades Vizinhança, sistema escolar, serviços sociais, câmaras de comércio, grupos 
de interesse especiais; 

Entidades reguladoras 
governamentais 

Ministério da Educação, agências estatais de apoio e de financiamento, 
conselhos de investigação, entidades de apoio à investigação, autoridade 
tributária, segurança social, agências de patentes; 

Entidades reguladoras não 
governamentais 

Fundações, agências de acreditação, associações profissionais, 
patrocinadores religiosos; 

Intermediários financeiros Bancos, gestores de fundos, analistas; 

Parceiros e alianças Alianças e consórcios, parceiros empresarias cofinanciadores do ensino e 
investigação. 

Fonte: Jongbloed et al (2008, p. 309). 

Contribuindo para o aprofundamento do estudo que pode ser atribuído à teoria dos stakeholders 

no ensino superior, recorrendo a diversos estudos de caso em matéria de governação no ensino 

superior em vários países da Europa (casos de Espanha, Holanda, Itália e Portugal), Amaral e 

Magalhães (2002) sinalizam a emergência do papel que pode ser endereçado aos stakeholders 

externos na governação, por força da relevância atribuída ao ensino superior e a nova ideologia 

de “mercado” inspirada no desenvolvimento de uma universidade moderna. Na opinião destes 

autores (2002), a governação universitária é afetada pela existência de duas categorias de 

stakeholders: stakeholders internos e stakeholders externos. Os stakeholders internos, 

normalmente abrangendo toda a comunidade da academia (onde se incluem, docentes, os TAG, 

os estudantes) e os stakeholders externos, nela se incluindo, os grupos ou indivíduos que têm 

interesse no ensino superior mesmo não fazendo parte da comunidade da academia, com destaque, 

para os pais, os contribuintes, o Estado, entidades empregadoras e organizações internacionais 

(Amaral & Magalhães, 2002). 
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O legado de Mitchell et al (1997), sobre a teoria da identificação e relevância, que referimos 

anteriormente, é apropriado por Jongbloed et al (2008) como uma ferramenta de análise para 

ajudar as universidades a classificar e a determinar a diferenciação dos diversos stakeholders. Um 

dos argumentos segundo Jongbloed et al (2008) é o facto de nas universidades se assistir a uma 

diversidade de stakeholders que se encontram envolvidos na gestão e na liderança das 

universidades e que resultam também da necessidade de cumprir aquela que é considerada a sua 

terceira missão que conduz à ponderação de uma escolha criteriosa dos stakeholders. Jongbloed 

et al (2008), no seu estudo apoiando-se no conceito e categorização de stakeholders proposto por 

Burrows (1999) (Quadro 6), associam os atributos da teoria de Mitchell et al (1997) (poder, 

legitimidade e urgência), (Quadro 5) e a classificação dos stakeholders divididos em 3 grupos de 

stakeholders (latentes, expetantes e definitivos) em função da reunião do número de atributos 

reunidos. Assim, a relevância é considerada baixa para o grupo dos stakeholders latentes (1 

atributo), moderada para os stakeholders expectantes (2 atributos) e elevada para os stakeholders 

definitivos (3 atributos). Mainardes (2010, p. 108) para lá de considerar o Governo como um 

exemplo de stakeholder definitivo no contexto do ensino superior por força do seu contributo para 

o financiamento das IES, oferece-nos, ainda, uma perspetiva dinâmica das alterações que se vão 

estabelecendo entre estes grupos de stakeholders. Para este autor “(...) outros stakeholders estão 

a passar de um estado latente para o estado expectante. Como é o caso do aumento de demanda 

por formação, que move os empregados das empresas e as organizações patronais para o estatuto 

definitivo de stakeholders. À emergência da nova economia, baseada no conhecimento, foi 

acrescentada a urgência aos atributos legitimidade e poder que esses stakeholders já possuíam. 

Este é o motivo da presença cada vez mais constante de empresas em conselhos de administração 

universitária, quadros docentes e comissões de acreditação. Combinado com o facto de que boa 

parte dos fundos das universidades vem de contratos de investigação e que o governo espera que 

as universidades contribuam (através do ensino e investigação) para o desenvolvimento 

económico e da sociedade em geral, isso transforma algumas empresas em stakeholders 

definitivos” (Mainardes, 2010, p. 108).  

De acordo com as ideias de Jongbloed et al (2008, p. 309), a utilização dos atributos e a analogia 

do modelo de Mitchell et al (1997), baseado no mapeamento das relações externas e internas com 

a comunidade, podem ser úteis para ajudar os administradores a identificar quais os stakeholders 

críticos e quais as relações que devem ser mantidas. Embora as conclusões deste estudo sinalizem 

a preponderância do modelo preconizado por Mitchell et al (1997) como instrumento importante 

na monitorização e mapeamento das relações com a comunidade interna e externa, é deixado à 

consideração da agenda da investigação, que, se dedica a questões do ensino superior algumas 

interrogações que põem em confronto duas visões de universidade. A agenda de investigação 

proposta por Jongbloed et al (2008) endossa as seguintes questões: 
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1. “Como é que os conceitos da teoria dos stakeholders, responsabilidade social corporativa, 

ou a prestação de contas e desempenho podem ser enquadrados no campo do ensino 

superior e da investigação?  

2. As IES priorizam as suas funções diferentemente dos stakeholders e como é que o fazem? 

Quais são os complementos funcionais e estruturais que as IES podem criar para lidar 

com a complexidade crescente dos diversos stakeholders? 

3. Como é que se pode estabelecer que o ensino superior e a investigação estão realmente a 

tornarem-se mais “relevantes” e mais intimamente ligado às necessidades sociais e às 

exigências dos stakeholders? Que evidências existem? Os indicadores são adequados? 

Quais são os custos e benefícios em termos de “velha” e “nova” funções das 

universidades? 

4. Como é que o Governo enquanto órgão responsável pela coordenação geral e do bem-

estar do ensino superior pode melhorar as suas tarefas de forma a garantir a diversidade, 

acesso e qualidade no sistema?” Jongbloed et al (2008, pp. 321–322). 

Na opinião dos autores a identificação destas questões deve procurar promover uma interação 

com a própria sociedade encorajando a própria investigação no campo do ensino superior, na 

medida em que parece verificar-se uma crescente tendência de interesse social sobre o papel do 

ensino superior e investigação (Jongbloed et al 2008).  

Servindo-se da metodologia utilizada por Mitchell et al (1997), Benneworth e Jongbloed (2010) 

concluiram que a utilidade da abordagem da teoria da identificação e relevância de stakeholders 

universitários na procura por ensino superior deve ter em conta não só o simples relacionamento 

entre as universidades e o Governo (onde basicamente o Governo é considerado stakeholder 

definitivo), mas também a totalidade de relacionamentos e conexões existente na rede do sistema 

de ensino superior. Por outro lado, o estudo permitiu concluir que a concetualização de 

stakeholder tornou-se útil para compreender a forma como as universidades tomam decisões 

ajudando a explicar a baixa priorização na valorização de uma IES dentro do próprio sistema de 

ensino superior. A metodologia utilizada serviu ainda para compreender a importância dada às 

partes interessadas como ajuda na explicação para a mudança de comportamento universitário, 

devendo ser consideradas relações sistémicas mais amplas e baseadas nas redes dentro das quais 

a relevância é definida (Benneworth & Jongbloed, 2010, p. 583). 

Também Chapleo e Simms (2010), recorrendo a um estudo de caso, utilizam a teoria da 

identificação e relevância tendo identificado 30 tipos de stakeholders considerados relevantes 

para a Universidade de Portsmouth, no sul de Inglaterra, sendo atribuida importância a 12 grupos 

distintos. A identificação dos stakeholders conduziu inicialmente a uma categorização em função 

da sua capacidade de influência, densificada a três níveis: influência direta; influência parcial e 
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influência indireta. Estes autores consideram que dos stakeholders que foram identificados 

existem níveis diferenciados de priorização. Desta investigação destaca-se também que foram os 

estudantes, os stakeholders considerados mais importante para esta IES. Na síntese de conclusões 

desta investigação Chapleo e Simms (2010) sublinham que os aspetos que mais influenciam os 

stakeholders daquela Universidade estão relacionados com: 

• o recrutamento de estudantes e a sua satisfação, sendo que por esta via a diversificação 

do financiamento obtido é um fator chave que desperta o interesse de muitos stakeholders 

baseado nas implicações financeiras e receita gerada; 

• a necessidade de ver envolvidos os stakeholders identificados (nomeadamente todos os 

grupos e tipos de estudantes) em razão do potencial de impacto que possuem para a 

estratégia e políticas da universidade. 

A investigação desenvolvida pelos autores chamou a atenção para a necessidade da importância 

a dar à análise de stakeholders no ensino superior, argumentando os autores que “compreender a 

gestão de stakeholders constitui um aspeto central na gestão universitária e na formulação das 

políticas” (Chapleo & Simms, 2010, p. 20). 

Um outro contributo para o aprofundamento da importância dos stakeholders nas universidades, 

baseado na teoria da relevância de Mitchell et al (1997), resultou naquilo que foi o trabalho 

desenvolvido por Mainardes et al (2010) ao propor a categorização de stakeholders (Quadro 7):  

Quadro 7 • Categorização de stakeholders segundo Mainardes et al (2010) 

Categorização Descrição 

Stakeholder regulador O stakeholder influencia a universidade, mas não é influenciado; 

Stakeholder 
controlador/mandatário 

O stakeholder tem mais influência sobre a universidade do que esta sobre ele; 

Stakeholder parceiro O stakeholder influencia a universidade e é influenciado por esta em igual grau; 

Stakeholder passivo O stakeholder é mais influenciado pela universidade do que este a influencia; 

Stakeholder dependente  O stakeholder é influenciado pela universidade, mas não a influencia; 

Não stakeholder O stakeholder não influencia a universidade nem é influenciado por ela. 

Fonte: Adaptado de Mainardes et al (2010, p. 30). 

Recorrendo a um estudo de caso com 11 universidades públicas, em Portugal, estes autores 

propõem um modelo que discrimina os stakeholders baseado na sua influência, isto é, a relação 

de influência entre cada stakeholder identificado e a universidade, propondo, categorizações e 

respetiva descrição associada (Quadro 7). Servindo-se do levantamento exaustivo de todos os 

stakeholders que se relacionam com a universidade, os autores (2010) desenvolveram um modelo 
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pioneiro que não discrimina os stakeholders representando influências iguais entre a organização 

e os diferentes stakeholders envolvidos (Figura 9):  

Figura 9 • Modelo de representação dos stakeholders ligados à universidade por Mainardes et al (2010) 

Fonte: (Mainardes et al., 2010, p. 32). 

O estudo permitiu a identificação de 21 stakeholders, nele se concluindo, que, por grau de 

importância, são as organizações governamentais, nacionais e internacionais (gestores, Governo 

e UE), professores e alunos que detêm mais poder quando comparados com o próprio mercado. 

O modelo proposto por Mainardes et al (2010) (Figura 9) descreve-se da seguinte forma: a relação 

de influência estabelecida entre o stakeholder e a universidade é evidenciada através de uma 

flecha. Assim consoante o sentido unívoco (uma direção) ou biunívoco (duas direções) e a 

espessura da flecha é identificado a influência. Vejamos seguindo o raciocínio dos autores (2010): 

no caso do Governo, ministérios e agências de acreditação e da UE, a influência que é exercida 

tem apenas um sentido, neste caso, de acordo com a categorização efetuada (Quadro 7) estes 

stakeholders são considerados reguladores. Nos casos em que os stakeholders apresentam uma 

característica dual (duas flechas com sentido opostos), a mais forte representa uma influência 

mais forte da origem sobre o destino, podendo ser maior a influência do stakeholder sobre a 

universidade do que o inverso, ou maior a influência da universidade sobre o stakeholder do que 

o inverso. As flechas com sentido biunívoco representam uma influência mútua de ambos os 



CAPÍTULO 3 • ABORDAGEM TEÓRICA SOBRE STAKEHOLDERS 

Página •113 

stakeholders em que não se verifica um equilíbrio entre as partes, casos em que os autores 

consideram tratar-se de stakeholders parceiros, como seja, por exemplo, os alunos. O estudo de 

Mainardes et al (2010) dirigido a 684 colaboradores de 11 das 15 universidades públicas 

portuguesas, permitiu a classificação dos stakeholders de acordo com a seguinte descrição 

(Quadro 8): 

Quadro 8 • Identificação dos stakeholders nas universidades portuguesas segundo Mainardes et al (2010) 

Identificação Descrição 

Stakeholder regulador Governo nacional, ministérios, agências de acreditação, UE. 

Stakeholder 
controlador/mandatário 

Alta gestão das universidades (equipa reitoral, CG, Conselho de Reitores das 
Universidade Portuguesas (CRUP), comunidades científicas e suas 
publicações, empregadores, ordens profissionais, financiadores privados. 

Stakeholder parceiro 

Corpo docente e/ou investigadores; alunos; empresas parceiras de 
investigação e desenvolvimento (I&D), agentes de I&D, outras 
universidades e/ou instituições de ensino superior (públicas ou privadas), 
sociedade portuguesa em geral, ex-alunos; associações 
empresariais/comerciais, alunos estrangeiros. 

Stakeholder passivo 

Funcionários não docentes, comunidade da localidade onde a universidade 
está localizada (população, empresas, serviços), Município onde a 
universidade está localizada (poder público local); escolas de nível 
secundário, famílias dos alunos. 

Stakeholder dependente Nenhum 

Não stakeholder Nenhum 

Fonte: Adaptado de Mainardes et al (2010). 

O panorama de informação disponível que recolhemos sobre o desenvolvimento da teoria dos 

stakeholders no ensino superior, em particular no caso da realidade portuguesa, recolhe de acordo 

com a opinião de autores como Marques (2014), Mano, Carvalho e Rocha (2015), o crédito à 

Universidade de Coimbra como a IES pioneira, que, no âmbito da implementação do seu sistema 

de gestão de qualidade recorreu à identificação dos stakeholders. Baseado num procedimento 

exaustivo de classificação interna e externa dos stakeholders, bem como, quanto à sua natureza 

(individual ou institucional) (Amaral & Magalhães, 2002; Burrows, 1999; Hom, 2011; Kettunen, 

2015) com potencial de interesse e capacidade para influenciar a Universidade de Coimbra, foram 

identificados 41 stakeholders. No trabalho realizado foi desenvolvido para o efeito uma escala 

com critério de densificação baseado no binómio interesse e poder, traduzido numa escala de 1 a 
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10, em que (1 - pouco poder/interesse; 10 - muito poder/interesse) conforme descrito no quadro 

seguinte (Quadro 9): 

Quadro 9 • Critérios e descritores para identificação das partes interessadas na Universidade de Coimbra 

Descrição do binómio Critério/ação Quadrante 

Poder e interesse elevados 
(Stakeholders cujo apoio é crítico) 

>5 – Os stakeholders exigem um grande 
comprometimento e esforço no sentido da sua 
satisfação por parte da instituição; 

Gerir ativamente 

Poder elevado e interesse reduzido 
(Stakeholders úteis para consulta ou 
intermediação) 

Poder >5 e interesse <5 – A instituição deve 
manter um esforço suficiente para manter os 
stakeholders satisfeitos, no entanto o esforço 
deve ser equilibrado para não ser entendido como 
exagerado; 

Manter satisfeito 

Poder reduzido e interesse elevado 
(stakeholders importantes, mas pouco 
ativos) 

Poder < 5 e interesse >5 – A instituição deve 
manter os stakeholders adequadamente 
informados; 

Manter informado 

Poder e interesse reduzidos 
(stakeholders não prioritários) 

Poder e interesses < 5 – Acompanhamento dos 
stakeholders sem incorrer em comunicação 
excessiva. 

Monitorizar 

Fonte: Adaptado de Mano et al (2015).  

Combinando as variáveis de interesse e poder, de cada uma das partes interessadas identificadas 

com a densificação do critério, o trabalho desenvolvido permitiu concluir precisamente que os 

órgãos de governo, as entidades financiadoras (excluindo a tutela), a própria tutela e a Agência 

de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) são os stakeholders que, dentro do 

quadrante “gerir ativamente”, conseguem despertar um interesse elevado (Anexo 7). 

Utilizando a abordagem da metodologia do Balanced Scorecard30 de Kaplan e Norton (1992), no 

estudo desenvolvido por Kettunen (2015), é reconhecida a importância dada às relações dos 

stakeholders para a melhoria contínua dos processos internos das IES. De acordo com Kettunen 

(2015), o mapeamento dos stakeholders possibilita identificar os stakeholders mais importantes 

e através da análise aos fluxos de relacionamentos, receber destes potenciais contributos para 

melhorar as atividades internas e os respetivos processos. Segundo Kettunen (2015, pp. 63–64), 

ao identificar-se através do mapa os stakeholders internos e externos, classificados nas perspetivas 

 
30 De acordo com Caldeira (2009, p. 51), a atribuição do nome “Balanced” (equilibrado), resulta do facto, da 
metodologia Balanced Scorecard, permitir combinar e “equilibrar indicadores de desempenho financeiro com outros 
indicadores de desempenho não financeiro; equilibrar as perspetivas externas à organização (financeira e clientes) com 
as perspetivas internas (processo e aprendizagem); os indicadores de médio longo prazo com indicadores de curto prazo 
e ainda os indicadores de resultado com indicadores de ação.” 
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descritas (Quadro 10) utilizando a metodologia referida, é possível alinhar os stakeholders com a 

gestão e objetivos estratégicos da instituição: 

Quadro 10 • Perspetivas do Balanced Scorecard31 segundo Kettunen (2015) 

Perspetiva Descrição Inclui 

Impacto externo 
Descreve os resultados esperados 
dos processos das IES para a região 
e para a sociedade no seu todo. 

Associação de estudantes, antigos 
alunos, a região, comunicação 
social, comunidades e grupos 
privados. 

Financeira 

Identifica as partes interessadas que 
são fontes de financiamento para as 
IES: financiamento obtido do 
governo central e outras origens de 
financiamento externo. 

Ministério da Educação e Cultura, a 
própria IES, organismos de 
financiamento internos, entidades de 
apoio à investigação. 

Processos e estruturas 

Os processos não estão apenas 
relacionados com stakeholders 
internos, mas englobam outros 
stakeholders externos que 
participam na I&D e nos serviços de 
apoio.  

Consórcios, fornecedores, entidades 
empregadoras, conselhos 
consultivos, outras agências e 
instituições de ensino e 
investigação. 

Aprendizagem organizacional 

Esta perspetiva, descreve, de que 
forma, as partes interessadas ajudam 
o pessoal da instituição a melhorar e 
desenvolver as suas capacidades de 
forma a atingir uma elevada 
qualidade nos processos. 

Institutos de investigação, 
consultores, formação de 
professores. 

Fonte: Adaptado de Kettunen (2015). 

Este estudo concluiu, que, recorrendo à metodologia do Balanced Scorecard, através da análise à 

gestão dos processos de relacionamento com os stakeholders, suportado no investimento de um 

adequado sistema de informação de gestão, torna possível, às IES, manter atualizada e de forma 

permanente a informação sobre os stakeholders e alinhá-los com os objetivos estratégicos da 

instituição.  

Surgiu ainda como particular interesse para a valorização e atualização do referencial teórico, 

destacar alguns estudos publicados em revistas científicas que envolvem o tópico stakeholders no 

contexto do ensino superior. Neste âmbito mereceu-nos especial atenção os estudos sobre:  

• a análise da participação dos stakeholders externos e a sua contribuição para a garantia 

do sistema de qualidade em quatro IES do ensino universitário e politécnico (Rosa & 

Teixeira, 2013); 

 
31 Embora não retratado em artigo científico, todavia Marques (2014), propõe no contexto da realidade do ensino 
superior em Portugal um modelo concetual que pode ser aplicável as universidades. 
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• a análise à satisfação dos estudantes do ensino superior através de um inquérito baseado 

numa abordagem da teoria dos stakeholders (Mainardes et al., 2013b); 

• a análise à influência dos stakeholders no processo de internacionalização em 80 IES, 

incluindo Portugal, Brasil e Holanda (Castro, Rosa, & Pinho, 2014a); 

• a perceção de stakeholders sobre as reformas de financiamento no ensino superior 

(Teixeira & Koryakina, 2015); 

• a perceção de reitores e membros de senado sobre o papel dos stakeholders externos no 

processo de tomada de decisão e a sua influência na governação da universidade 

(Magalhães et al., 2016); 

• a avaliação do sistema interno de garantia da qualidade ouvindo diversos stakeholders 

internos e externos de IES do ensino universitário e politécnico público e privado 

(Tavares et al., 2016); 

• a perceção dos stakeholders académicos e entidades empregadores sobre a 

empregabilidade em Portugal após 8 anos da implementação do Processo de Bolonha 

(PB) nas IES (Sin & Amaral, 2017); 

• o papel desempenhado pelos conselhos gerais na supervisão do desempenho 

organizacional das IES (Lourenço & Mano, 2017); 

• a perceção de diversos stakeholders sobre o conceito de desenvolvimento sustentável em 

4 IES (Aleixo et al., 2018); 

• a perceção sobre as mudanças nos equilíbrios internos entre a gestão e o poder académico 

de docentes e não docentes e a participação dos stakeholders externos e as tendências 

ocorridas nos últimos anos no processo de governação das IES (Magalhães et al., 2018); 

• o desempenho em diferentes dimensões do capital intelectual e níveis de desempenho das 

IES, num estudo dirigido a 7 universidades públicas utilizando a teoria dos stakeholders 

e a teoria da legitimidade (Matos Pedro et al., 2020). 

Notas finais 

Dado o objeto do nosso estudo, tornou-se uma inevitabilidade efetuar uma incursão, sobre a 

importância atribuída por diversa literatura à teoria dos stakeholders. Inicialmente a nossa 

pesquisa bibliográfica procurou identificar a origem do conceito de stakeholders, a sua evolução, 

as diferentes correntes de pensamento e as diferentes abordagens à teoria dos stakeholders que 

entretanto se foram desenvolvendo. Ainda que originalmente centrado no contexto empresarial o 

conceito de stakeholders (Berle & Means, 1932; Freeman, 1984; Jensen & Meckling, 1976; Ross, 
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1973) e o seu aprofundamento através das diversas teorias (Clarkson, 1995; Clarkson et al., 1994; 

Evan & Freeman, 1988; Freeman & Evan, 1990; Freeman et al., 2010; Jones, 1995; Mitchell et 

al., 1997; Rowley, 1997), permitiu-nos compreender a importância que tem merecido o papel dos 

stakeholders no campo do ensino superior (Amaral & Magalhães, 2000, 2002; Burrows, 1999; 

Jongbloed et al., 2008; Kettunen, 2015; Magalhães et al., 2016; Mainardes et al., 2010). De facto, 

existe, uma amplitude diversificada de partes interessadas no ensino superior que, por força das 

mudanças que se têm vindo a operar e as exigências da própria sociedade, elevaram o seu nível 

de interesse, como sejam:  

• as relações que se estabelecem com os stakeholders internos e externos com 

potencialidade de influenciar a gestão estratégica (Amaral, Meek, et al., 2003; Magalhães 

et al., 2016);  

• as expetativas sobre garantia e qualidade de ensino (Leisyte & Westerheijden, 2014; Rosa 

& Teixeira, 2013); 

• os aspetos de empregabilidade (Harvey, 2001; Harvey & Knight, 1996; Sin & Amaral, 

2017);  

• a integração de atores externos nas estruturas de governação (Amaral & Magalhães, 2000, 

2002; Bruckmann, 2016; Magalhães et al., 2016; Middlehurst & Teixeira, 2012); 

•  o seu envolvimento nas atividades de ensino (Maassen, 2000); 

• ou ainda os interesses dos próprios Estados enquanto interessados na manutenção da 

própria regulação dos sistemas de ensino superior (Ferlie et al., 2009; Fielden, 2008). 

No contexto da teoria dos stakeholders foram identificados um conjunto de trabalhos científicos 

a que é dada especial relevância e que procurámos explicitar de forma mais exaustiva, nela 

repousando um conjunto de ferramentas ou modelos que possibilitam a gestão dos stakeholders. 

Não sendo propriamente objetivo pronunciarmo-nos sobre a preferência ou opção por um 

determinado modelo, até porque, como atestam diversos estudos, a categorização dos 

stakeholders, constitui, um exercício que envolve complexidade na sua operacionalização 

(Friedman & Miles, 2006; Jongbloed et al., 2008; Mainardes et al., 2013; Mitchell et al., 1997), 

fica no entanto a ideia, que, através da identificação dos diferentes stakeholders, quer percebendo 

a sua influência, legitimidade, poder e interesse, ressalva da revisão à literatura que a sua 

participação parece constituir uma peça chave para ajudar na concretização de objetivos das IES. 

De facto, as IES no sentido de contribuirem para o desenvolvimento económico e social têm vindo 

a estabelecer relações com diversos atores e comunidades, identificando e avaliando o seu nível 

de urgência e priorização (Jongbloed et al., 2008; Mainardes et al., 2013b), podendo as várias 

abordagens da teoria dos stakeholders servir como elemento fundamental para a elaboração da 

estratégia.  
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Embora pela sua especificidade, natureza e missão seja diferente dos objetivos das organizações 

empresariais, no campo do ensino superior a utilidade da teoria dos stakeholders nas suas 

diferentes abordagens parece associar-se à ideia da criação de valor (Langrafe et al., 2020) e a 

uma maior responsabilidade interna e externa no processo de governação das IES, destacando-se 

o foco nas questões de ética, responsabilidade social e mais recentemente no desenvolvimento 

sustentável. Encorajadas pelos governos nacionais e organizações internacionais a desenvolver e 

estreitar relações com a sociedade, numa tentativa de rutura com um modelo tradicional de 

autogoverno, as IES têm vindo a debater-se com um conjunto de alterações, que, tem potenciado 

o aparecimento de novos atores, novas responsabilidades, redistribuição de poder entre atores 

internos e externos (Eurydice, 2008, pp. 22–23). De entre estas alterações, no contexto da 

governação do ensino superior, são visíveis, a criação e o papel atribuído aos conselhos gerais e 

a participação de atores externos na governação universitária (Amaral, Tavares, & Santos, 2013; 

Bruckmann & Carvalho, 2014; Lane, 2012; Magalhães et al., 2016; Magalhães, Veiga, & Videira, 

2018). Neste sentido e fruto desta nova reconfiguração na governação universitária (Magalhães 

et al., 2018), estaremos, porventura, em presença de uma deslocação de um modelo tradicional 

de autorregulação dos académicos para um modelo circunscrito a mais e diversas partes 

interessadas.  

 



CAPÍTULO 4 • O ENSINO SUPERIOR EM PORTUGAL 

Página •119 

CAPÍTULO 4 • O ENSINO SUPERIOR EM PORTUGAL 

Neste capítulo, propomo-nos revisitar as transformações ocorridas no ensino superior em 

Portugal, levando em conta, a evolução legislativa que regulamenta e legitima o seu modo de 

organização, sem, contudo, submeter a qualquer tipo de avaliação. Pretende-se, essencialmente, 

dar conta de argumentos que nos ajudam a compreender o que está na base das decisões políticas 

no campo do ensino superior, desde que vigora o regime democrático em Portugal e, 

posteriormente, a forma, como se tem vindo a desenvolver. 

Circunscrevendo-nos ao raciocínio de Rodrigues (2014), as questões de análise que pretendemos 

abordar neste capítulo, são, o de perceber as causas, olhando para a própria história, e verificar a 

forma como, escolhas do passado, condicionam e ou influenciam ruturas e mudanças, ou, limitam 

até, no presente, determinada política (Rodrigues, 2014, pp. 22–25). 

Pese embora toda a riqueza substantiva e o fecundo património em que repousa a própria história 

do ensino superior, em Portugal, contudo, dado, o foco da nossa investigação se situar na temática 

da governação, apenas, iremos circunscrever a nossa análise, no período pós-democrático, ainda 

que, neste caso, tivesse, mesmo assim, ser tido, em conta, o período da revolução de abril de 1974. 

É neste contexto, e seguindo a cronologia das mudanças mais significativas que se operaram no 

ensino superior, em Portugal, consideradas por Amaral et al (2000) e Magalhães e Santiago 

(2012), que, a seguir, desenvolveremos a nossa análise. 

4.1  Entre a democratização, a austeridade e a modernização 

4.1.1 O período antecedente (1973 a 1974) 

Ao iniciarmos o percurso sobre a análise da evolução do ensino superior em Portugal, e seguindo 

o raciocínio de Simão (2003, p. 13), devemos clarificar, previamente, que, a sua análise deve ser 

interpretada à luz do quadro constitucional nacional e do próprio contexto europeu. Por outro 

lado, deve ser tido, ainda, em conta, o seu contexto histórico e político que resultam, obviamente, 

das conceções dominantes em cada época. Com efeito, cada país, carrega sobre si um legado 

histórico com as suas especificidades, as suas opções político-governativas, as opções de escolha 

dos cidadãos, que, por conseguinte, vão moldando a sociedade.  

Estas considerações prévias tornam-se importantes, na medida em que servem de charneira para 

melhor compreendermos o contexto histórico das políticas públicas no ensino superior em 

Portugal. 

Nos países considerados desenvolvidos, o final da década de 1970 marca o início de uma espécie 

de “ajuste de contas” com o Estado Social. As mudanças originadas pelo desenvolvimento de 

uma economia global, em paralelo com o declínio e uma certa cristalização do Estado 

Providência, motivado pelo excesso de despesa pública, aliado ao peso institucional de 
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organizações internacionais, em propor orientações de políticas macroeconómicas, estão na base, 

por um lado, na perda de poder dos governos nacionais e no desenvolvimento da NGP (Carvalho, 

2009; de Vries, 2001). No caso de Portugal, para sermos precisos, devemos referir, que, a criação 

do Estado Social, começa a delinear-se nos últimos anos do “Estado Novo” e, posteriormente, 

com o 25 de abril de 1974 (Rocha, 2007). Assim, enquanto que, naquele período, a maior parte 

dos países da “OCDE, procedia ao desmantelamento do Estado de Welfare” (Bruckmann & 

Carvalho, 2014, p. 87; Marques, 2014, p. 19), Portugal, iniciava o processo da sua 

institucionalização. 

Efetuado este pequeno enquadramento, e para melhor compreendermos a evolução do ensino 

superior em Portugal, no período que antecede a revolução de abril de 1974, devemos 

contextualizá-lo num regime político ditatorial, marcado, por um sistema de controlo pelo Estado. 

Pelo seu raciocínio, como nos asseguram, Magalhães e Santiago (2012), tanto, a AP, como, a 

governação das IES estavam ideologicamente dependentes do controlo pelo Estado e submetido 

a uma lógica autoritária e burocrática (Magalhães & Santiago, 2012, p. 230). Assim, e assente 

numa lógica de controlo pelo Estado, “o sistema de ensino superior português era fortemente 

centralizado, facto que estava associado a uma taxa de participação muito baixa” (Amaral et al., 

2002, p. 15).  

À boleia do pensamento de Amaral et al (2000), podemos, afirmar que, o início das reformas 

ocorridas no ensino superior, em Portugal, estão ligadas como fonte inspiradora inicial às teorias 

modernas do “capital humano” iniciadas por Schultz (1961), Mincer (1962) e desenvolvidas por 

Becker (1964) e ainda, alicerçada nas recomendações e orientações da OCDE e do BM (Amaral, 

Ferreira, Machado, & Santiago, 2006), com o argumento de que, as universidades tradicionais, 

nomeadamente, a sua governação, constituíam, de certa forma, um obstáculo ao desenvolvimento. 

A introdução de um sistema binário32 de ensino superior (Garrod & Macfarlane, 2007; Godwin, 

1998; Kyvik, 2004; Scott, 1995) que resultou no documento de discussão pública intitulado, 

“Linhas Gerais da Reforma do Ensino Superior”, como aposta para contrariar o fraco 

desenvolvimento económico do país, (quando na maior parte dos países ocidentais o 

desenvolvimento económico já tinha sido alcançado em larga medida), impeliu, o Ministro Veiga 

Simão, a impulsionar a criação de uma rede pública de ensino superior, que, se traduziu na criação 

de universidades e institutos politécnicos. Esta política de início de expansão e diversificação do 

ensino superior, teve expressão visível, do ponto de vista geográfico, na criação da Universidade 

 
32 A ideia de ensino binário aparece no contexto do ensino superior britânico (1960-1980) e decorre da massificação 
do ensino superior que atingiu a Europa em que coexistia o ensino superior universitário e o ensino politécnico. No 
entanto, o ensino universitário considerado elitista uma vez que era frequentado como forma de preservar as 
universidades de movimentos entre docentes (Godwin, 1998). A expressão de sistema binário, ou também designada 
de dual, de acordo com Garrod e Macfarlane (2007) tem como objetivo proporcionar um maior número de 
oportunidades a alunos que transitam do ensino secundário e formações de nível médio a ingressar no ensino superior, 
assegurando princípios de justiça social. Ainda que considerado de educação superior, este tipo de ensino baseia-se 
num caráter mais técnico, baseado na aplicação de conhecimento, dando ainda possibilidade destas instituições 
ministrarem formação numa visão de aprendizagem ao longo da vida (Garrod & Macfarlane, 2007). 
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Nova de Lisboa, na Universidade de Aveiro, na Universidade do Minho, e no Instituto 

Universitário de Évora, na criação dos institutos politécnicos na Covilhã, Faro, Leiria, Setúbal, 

Tomar, Vila Real, na escola de formação de professores (Decreto-Lei n.o 402/73, 11 de agosto. 

Ministério da Educação Nacional - Gabinete do Ministro, 1973). Esta política de expansão e 

diversificação, do ponto de vista institucional, possibilitou, ainda, que, a Universidade de 

Coimbra, através da sua Faculdade de Ciências, fosse a instituição responsável pela criação de 

novos cursos de engenharia, dando origem, mais tarde, à atual Faculdade de Ciências e 

Tecnologia, tendo sido criada, também, a Faculdade de Economia (Amaral et al., 2000, p. 3, 2006, 

pp. 39–41). 

O facto da educação, se ter constituído como um modelo instrumental a seguir, para uma mudança 

em contribuir para melhorar índices de desenvolvimento económico e social do país e a 

aproximar-se de alguns indicadores de países ocidentais, mesmo, num regime ditatorial, levou, a 

que, o Ministro Pinto Leite, solicitasse à OCDE, um programa para melhorar a mão-de-obra 

especializada. Este programa ficou conhecido como o Projeto Regional do Mediterrâneo (PRM), 

o qual, englobou ainda países como, Portugal, Itália, Grécia e Jugoslávia. De acordo com Amaral 

et al (2006), este programa de estratégia educativa, baseava-se, num forte planeamento 

internacional, no qual, os países subscritores se comprometiam a efetuar estimativas das suas 

necessidades educativas, identificando, grupos de mão-de-obra especializada e a evolução 

demográfica (Amaral et al., 2006, pp. 39–41). Seguindo ainda o raciocínio dos mesmos autores 

(2006), no caso de Portugal, a influência do PRM, teve, como, consequência direta, a “perceção 

social e política” da importância da educação e do ensino superior, e no argumento válido, para a 

necessidade de impulsionar políticas estruturais no sistema de ensino superior.  

De outro ponto de vista, e como sublinha Teodoro (2001, 2010), o PRM, culminou, também, com 

o fim do “isolacionismo” de Portugal, face, a outros países ocidentais. Em resultado da 

participação de técnicos e especialistas da OCDE, o Estado português, vinculava-se à 

obrigatoriedade de elaborar relatórios periódicos sobre a evolução da economia, sobre a política 

educativa, os quais, atestavam a distância em muitas áreas, relativamente, a outros países 

congéneres. A vinculação do Estado português, em remeter a divulgação de informação junto de 

entidades internacionais, como, a OCDE e BM e a permissão da entrada de técnicos 

especializados da OCDE, nos vários domínios, constituiu, assim, uma forma de Portugal, 

abandonar uma estratégia política com raízes profundas da ideologia do Estado Novo. É neste 

contexto, também, que, Lemos (2014), argumenta que, os diversos relatórios do PRM, para além 

de, legitimarem um discurso radical, contrário, ao Estado Novo, traduzem uma “mudança de 

paradigma nas políticas públicas de educação em Portugal (…), produzindo, significativas 

mudanças, quer, do ponto da preparação das políticas (o planeamento educativo), mas, também, 

da formulação das próprias políticas (a reforma Veiga Simão), quer, dos resultados da mesmas 

(como a do alargamento da escolaridade obrigatória, a valorização da educação e a expansão da 
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procura” (Lemos, 2014). Neste contexto, Candeias (2001), acredita que a intensificação do 

processo de internacionalização da economia portuguesa e da sociedade portuguesa, ancorada nos 

diversos compromissos internacionais de organizações, como, a União Europeia, OCDE e Plano 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tornam inevitáveis, a comparação de diversos 

índices económicos e sociais, pelo que, a comparabilidade de taxas em matérias de educação, 

entre parceiros, tenha sido, impulsionada. 

Ao período a que nos reportamos, em matéria legislativa e outra de discussão pública, são de 

destacar, conforme evidenciado no Quadro 11, as linhas gerais da reforma do ensino superior, a 

lei de bases que enformará a reforma do sistema educativo e o DL n.º 402/73, de 11 de agosto, 

que aprova o plano de expansão e diversificação do ensino superior:  

Quadro 11 • Principais documentos e diplomas em matéria de educação e ensino superior (1973-1974) 

Diploma Motivação 

Linhas Gerais da Reforma do 
Ensino Superior, de 6 de janeiro 
de 1971 • Comunicação do 
Ministro da Educação, Veiga 
Simão 

“No âmbito da definição de uma política de renovação do sistema educativo 
português, apresenta-se o projeto das linhas gerais da reforma do ensino superior. 
Ao submetê-lo à apreciação do País e, em particular, daqueles que se encontram 
mais diretamente ligados à problemática desse sector educacional, pretende-se 
incentivar a formulação de juízos e a enunciação de críticas e sugestões que 
permitam aferir e orientar, no melhor sentido, as medidas legislativas que, na 
sequência desse projeto, venham a ser tomadas.”  

Lei n.º 5/73, de 25 de julho • 
Aprova as bases a que deve 
obedecer a reforma do sistema 
educativo 

“A educação nacional visa a formação integral dos Portugueses, preparando-os, 
pela valorização das faculdades espirituais e físicas, para o cumprimento dos seus 
deveres morais e cívicos e a realização das finalidades da vida.” (Lei n.o 5/73, de 
25 de Julho, Presidência da República, 1973).  

DL n.º 402/73, de 11 de agosto 
• Expansão e diversificação do 
ensino superior 

“O plano de expansão e diversificação do ensino superior foi definido pelo 
Governo para responder à necessidade de assegurar o desenvolvimento social e 
económico do País (…). A criação de novas Universidades, Institutos 
Politécnicos e Escolas Normais Superiores, insere-se desta forma, no contexto 
natural da expansão do ensino e do desenvolvimento da sociedade portuguesa.” 
(Decreto-Lei n.o 402/73, 11 de agosto. Ministério da Educação Nacional - 
Gabinete do Ministro, 1973).  

Fonte: Simão (2003). 

Em conclusão, neste período, destaca-se, num primeiro momento, a influência do PRM na 

valorização e preponderância da educação como vetor estratégico para melhorar os índices de 

competitividade e desenvolvimento económico de Portugal e o aprofundamento da influência da 

OCDE, nas políticas públicas, em Portugal.  

Num segundo momento, assinala-se a preponderância do documento de discussão pública, 

desenvolvido, pelo Ministro Veiga Simão, sobre “O Projeto do Sistema Escolar Educativo e as 

Linhas Gerais da Reforma do Ensino Superior”, uma vez que, traduzem, os princípios 

orientadores que vão arquitetar o edifício legislativo em que assenta o sistema educativo 

português. Todavia, embora, representando um avanço importante, a lei n.º 5/73, de 25 de julho, 

pelo facto de nunca ter sido regulamentada, constituiu neste período o “normativo que espelha a 

mudança do sistema de ensino” (Cerqueira & Martins, 2011, p. 131). 
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Por último, a democratização e o alargamento do ensino, com a consequente expansão e 

diversificação do ensino superior, resultante, da aprovação do DL n.º 402/73, de 11 de agosto, 

procurou, dar expressão prática, em promover, o desenvolvimento económico e a modernização 

do país e a capacitação dos portugueses.  

É, por conseguinte, neste contexto, que, logo, a seguir ao 25 de abril de 1974, a formulação de 

políticas públicas, parece associar-se a uma certa conotação com a ideia de inovação e 

desenvolvimento do país, associado à modernização, numa lógica de, aprofundamento da 

racionalidade económica, democraticidade e igualdade no acesso ao ensino (Correia, Stoler, & 

Stoer, 2012).  

4.1.2 O período revolucionário (1974-1976) 

À semelhança do que aconteceu com a derrota do sistema político ditatorial, que, vigorou, durante 

décadas, a revolução de abril de 1974, marca, também, o início da abertura do ensino superior e 

a transformação de todo o sistema educativo, deixando para trás, um modelo rígido, assente na 

condução política e burocrática do ensino superior (Amaral et al., 2002, pp. 4–5). De facto, e de 

acordo com Amaral et al (2000), a Revolução de 1974, originou, que, tanto as políticas 

governamentais, como, as próprias instituições, não ficaram imunes a transformações para 

impulsionar a transição para um outro tipo de sociedade, e, em simultâneo, a transformação de 

todo o sistema educativo (Amaral et al., 2000, p. 4).  

Se bem que a reforma do ensino superior, iniciada por Veiga Simão em 1973, suportada pelo 

patrocínio de organismos internacionais, (OCDE e BM), tivesse, iniciado um novo ciclo, e a 

perceção de uma visão estratégica para o ensino superior, seguindo, de perto, o raciocínio de 

Amaral et al (2002), a mesma, resulta de pressões internacionais, que, colocam as universidades 

tradicionais, como, um obstáculo ao desenvolvimento, e que, afastam Portugal, de índices de 

desenvolvimento económico, minimamente, aceitáveis (Amaral et al., 2002, p. 3). Importa, 

contudo, neste contexto, e, suportando-nos do entendimento de Teodoro (2001, p. 137), salientar, 

que, a revolução de abril de 1974, teve nos seus propósitos uma “orientação anticapitalista”, em 

oposição, às recomendações de organizações internacionais inspiradoras e legitimadoras de 

políticas educativas, associadas aos países capitalistas. 

Reportando-nos, novamente, ao que referimos, quanto, à abertura e democratização do ensino 

superior - aspeto que melhor pode caracterizar este período, podemos afirmar, seguindo o 

raciocínio de Seixas (2003), que este, coincide, exatamente, com a expansão do ensino superior, 

o qual, inevitavelmente, está associado numa primeira fase, a alterações na estrutura económica 

e social do país, ao prolongamento da escolaridade obrigatória, à frequência elevada pelo ensino 

secundário, às passagens administrativas no ensino secundário verificadas em 1974, ou mesmo, 
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com o fim da segregação sexual e elitista, no acesso ao ensino superior (Seixas, 2003). Nas 

palavras de Stoer: 

“A Reforma Veiga Simão desempenhou, em primeiro lugar, um papel de controlo com o 

objetivo de neutralizar e/ou quebrar a unidade de oposição, ou ainda de legitimar ou fornecer 

um fluxo contínuo para o «Estado Social»; para outros, a Reforma Veiga Simão atuou, em 

primeiro lugar, como agente de democratização da sociedade portuguesa, ou seja, cumpriu, 

antes de mais, uma função de melhoramento social” (Stoer, 1983, p. 818). 

A Reforma de Veiga Simão, é ainda, entendida por Sacuntalá de Miranda, como um, 

“OCDEísmo” (Miranda, 1978), pela preocupação com o desenvolvimento económico e, pelo 

facto de, terem sido empregues recursos para atingir padrões de desenvolvimento para aproximar 

Portugal de outros países da Europa Ocidental, os quais, tinham já, décadas antes, alcançado 

indicadores de desenvolvimento, superiores a Portugal. 

A política educativa vertida na lei n.º 5/73, de 25 de julho, conhecida pela “Reforma de Veiga 

Simão”, aponta exatamente para o eclodir do desenvolvimento do ensino binário (universidades 

e institutos politécnicos). Amaral et al (2006), consideram, que, foi notório, o papel de agências 

internacionais, como, a OCDE e o BM, no apadrinhamento da introdução do sistema binário em 

Portugal (Amaral, Ferreira, Machado, & Santiago, 2006, p. 39). 

No campo do ensino superior são visíveis grandes alterações: expansão da oferta da rede pública 

de ensino superior, com a entrada em funcionamento das universidades novas e outras escolas 

superiores, como sejam, o caso, dos institutos politécnicos de Vila Real, Covilhã, Escola Superior 

de Medicina Dentária do Porto, e, a introdução de novos cursos, nas universidades clássicas, e 

por outro lado, a transformação do ensino médio profissionalizante em IES politécnico (Seixas, 

2003). Para se ter uma ideia da realidade do ensino superior, em Portugal, no período antes do 25 

de abril de 1974, existiam apenas três universidades públicas (Coimbra, Porto e Lisboa), 

coexistindo o ensino médio, institutos comerciais e as escolas de formação de professores do 

ensino primário e escolas de regentes agrícolas. Na leitura, que, também, nos é oferecida por 

Amaral et al, (2002, p. 15), o início da “Reforma de Veiga Simão” marca o início de 

transformação do ensino superior em Portugal, que, pela primeira vez, introduz alterações ao 

princípio da “homogeneidade legal”, materializado na criação de disciplinas opcionais, numa 

organização curricular rígida, dos cursos ministrados pelas universidades com forte regulação 

estatal. Seguindo, ainda, o raciocínio de Amaral et al, (2002, p. 15), na prática, tal, conduziu a 

que, pela primeira vez, fosse consagrado o regime de autonomia universitária. Este efeito, terá, 

como veremos adiante, visibilidade na oferta da rede33 de ensino superior, a que se segue, uma 

 
33 A rede de IES público é constituída por universidades, institutos universitários, institutos politécnicos e escolas 
universitárias ou politécnicas não integradas, nela se incluindo a Universidade Aberta e as IES militar e policial 
(Tribunal de Contas, 2016). 
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expansão do setor privado de ensino superior, motivado, pela procura de um bem como a 

educação, associado a opções de política pública nesta área.  

A partir da década de 1980, em resultado, da diminuição da intervenção do Estado nas áreas 

sociais (educação, saúde, segurança social), inicia-se uma abertura do ensino superior a uma 

lógica de mercado, ou quase-mercado, assumindo-se, o ensino superior como um bem 

potencialmente competitivo (Santos, 2008, pp. 18–19; Seixas, 2001, pp. 212–213). 

4.1.3 Diversificação e limitação no acesso (1976-1986) 

Este período de 10 anos sobre a política de ensino superior em Portugal é na diversa literatura, 

referenciado, como, o “período da normalização” destacando-se, por um lado, a necessidade de 

assegurar a acalmia do país, e por outro, o de dar a estabilidade ao ensino superior (Amaral et al., 

2000; Lima, 2012; Magalhães & Santiago, 2012; Seixas, 2003). 

Almeida e Vieira (2011), notam que, findo o período revolucionário e a transição para um regime 

democrático, pairou, sobre a sociedade portuguesa, a legítima expetativa de ser possível alcançar 

mais igualdade e progresso social. De facto, como, sublinham Amaral et al (2000), a Constituição 

da República (CRP), datada de 1933, não garantia o direito à educação, pelo que, com a aprovação 

da Nova CRP, em 1976, foi reconhecido o direito à educação, à liberdade de aprender e ensinar 

(Amaral et al., 2000, p. 31).  

O desenho das políticas educativas, mesmo, num contexto de fragilidade económica e social, têm 

assim, a legitimidade conferida pela Nova Constituição de 1976. Desta forma, e seguindo o 

raciocínio de Amaral et al (2000) e Amaral (2003a), a criação de universidades e institutos 

politécnicos, de natureza privada, contribuem para o início da expansão do ensino superior, em 

Portugal (Amaral, 2003a, p. 181; Amaral et al., 2000, p. 33). Em paralelo, o I Governo 

Constitucional (1976), pôs em marcha o crescimento das estruturas de ensino, patrocinando, não 

só o aparecimento de instituições privadas de universidades como institutos politécnicos (I 

Governo Constitucional, 1976, pp. 94–101).  

Apoiados no entendimento de Amaral et al (2000), há, contudo, que considerar que, as políticas 

que no período revolucionário promoveram o ensino médio a ensino superior, cedo provocaram 

um grande desfasamento, entre, as necessidades do país e o excesso de licenciados, pelo que, a 

falta de técnicos qualificados de nível médio, constituiu um dos argumentos para criação de um 

sistema de ensino superior de curta duração com uma orientação mais vocacional – DL n.º 

427B/77, de 14 de outubro, retificado, posteriormente pela lei n.º 61/78, de 28 de julho. Neste 

ponto, há que destacar, novamente, a preponderância de organizações internacionais, como, o BM 

ao argumentar no relatório “Relatório do Banco Mundial 1807-PO” a necessidade de formação 

de técnicos com qualificações médias e técnicos com formação superior (World Bank, 1978). Na 

mesma linha, a OCDE, no seu relatório sobre a política educativa portuguesa, sublinha, que, a 
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formação profissional e o ensino técnico, devem constituir prioridade e uma aposta estratégica, 

como, forma de, assegurar o desenvolvimento económico do país, sem contudo, perspetivar, 

como prioritário, o alargamento de institutos politécnicos (OECD, 1984).  

É, com base na expetativa de dar resposta aos desafios lançados pelas organizações internacionais 

e das lacunas detetadas na mão-de-obra pouco qualificada, que, se afirma a importância do ensino 

superior politécnico, como, uma estratégia para melhorar o desenvolvimento da economia 

portuguesa, na crença de a tornar mais competitiva nos mercados internacionais.  

Conscientes da importância do papel da educação e do ensino superior para a afirmação e 

desenvolvimento do país, na aproximação a padrões europeus, a Assembleia da República (AR), 

pela lei n.º 48/86 de 14 de outubro, aprova a lei de bases do sistema educativo (LBSE) (Lei n.o 

46/86, de 14 de outubro. Assembleia da República, 1986).  

A LBSE é assim assumida, como, o alicerce do novo enquadramento jurídico em matéria 

educativa, na qual, se enunciam os princípios gerais, em que, se organiza e desenvolve todo o 

sistema de ensino, em Portugal. Sem prejuízo, das subsequentes alterações a esta lei, por 

vicissitudes próprias do contexto nacional e internacional, este normativo, marca, também ele, o 

início de um maior desenvolvimento da autonomia do ensino superior. Com efeito, por força do 

n.º 3 do artigo 14.º da LBSE, é conferido às universidades, a possibilidade destas se organizarem 

e se estruturarem por unidades orgânicas, em faculdades, escolas e departamentos, dotadas de 

autonomia, podendo, ainda, as universidades, ter a capacidade de integrar escolas do ensino 

politécnico. 

No caso do ensino superior, a LBSE contempla, em paralelo, a coexistência de dois subsistemas: 

o ensino superior e o ensino politécnico. Trata-se de um sistema binário, que, segundo Magalhães 

e Santiago (2012), têm como objetivo, dar resposta às necessidades crescentes do mercado de 

trabalho e uma forma de alavancar o desenvolvimento económico. Assim, e a coberto das 

recomendações da OCDE e do BM, o sistema binário, seria uma prioridade política, como, uma 

forma de melhor desenvolver o processo de industrialização e desenvolvimento da economia 

nacional e das suas regiões (Amaral et al., 2006, pp. 44–48; Magalhães & Santiago, 2012, pp. 

233–234).  

É neste contexto, que, a identidade34 do ensino superior preconizada na LBSE, destaca a 

preponderância da investigação científica e as suas áreas de conhecimento, numa perspetiva do 

aprofundamento do saber, na conceção e análise crítica, sem, contudo, deixar uma preocupação 

latente de aplicação imediata do conhecimento produzido.  

Se bem que a criação do ensino politécnico, traduz, uma opção política em proporcionar uma 

formação de nível superior, enriquecida, pela formação cultural e técnica, há uma intenção clara, 

 
34 Ao utilizarmos a expressão de identidade do ensino superior, pretendemos, neste contexto, e seguindo a linha de 
pensamento de Magalhães (2006, p. 30), enfatizar, “a ligação entre a educação, a procura de conhecimento e da 
aplicação deste, (…) como central para os critérios de tomada de decisão no âmbito do ensino superior.” 
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pelo menos a um nível teórico, da necessidade de melhorar a formação de recursos humanos, 

suportado no desenvolvimento e transmissão de conhecimentos científicos, com aplicabilidade às 

atividades empresariais.  

No período a que nos reportamos, o acervo existente, relativo a legislação aprovada (Quadro 12) 

parece confirmar, as tentativas de limitação e diversificação no ensino:  

Quadro 12 • Principais diplomas em matéria de educação e ensino superior (1976-1986) 

Diploma Motivação 

DL n.º 397/77, de 17 de 
setembro • Estabelecimento 
do numerus clausus para o 
ensino superior 

“Constitui preocupação do Governo salvaguardar a qualidade promover a 
qualidade do ensino ministrado nas escolas superiores (...).” 

(...) é por outro lado imperativo que seja limitado o acesso aos cursos em que face 
ao excessivo número dos respetivos diplomados (...) haver risco de agravamento 
de desemprego.” (Decreto-Lei 397/77, de 17 de setembro. Ministério da 
Educação e Investigação Científica, 1977). 

DL n.º 427-B/77, de 14 de 
outubro • Cria o ensino 
superior de curta duração 

“Urge, pois, promover a criação de escolas de ensino superior de natureza 
essencialmente prática, voltada para a formação de técnicos qualificados de nível 
superior intermédio. (…) Ele irá permitir não só uma diversificação do ensino 
superior, mas também satisfazer necessidades prementes em vários setores 
socioeconómicos, pela formação de técnicos qualificados em atividades em que 
é manifesta a sua falta ou, mesmo, inexistência.” (Decreto-Lei n.o 427-B/77, de 
14 de outubro. Ministério da Educação e Investigação Científica, 1977). 

DL n.º 491/77, de 22 de 
novembro • Institui a nível 
nacional, a partir do ano letivo 
de 1977/78, o ano 
propedêutico.  

“Portugal é, neste momento, dos poucos países da Europa ainda com escolaridade 
pré-universitária de apenas onze anos. E se isso, só por si, não justifica um 
aumento da escolaridade no nosso sistema de ensino (...). 

(...) torna-se imprescindível alargar a formação (...) a novos conhecimentos (...)” 
(Decreto-Lei n.o 491/77, de 23 de novembro. Ministério da Educação e 
Investigação Científica, 1977). 

DL n.º 240/80, de 19 de julho 
• Cria o 12.º ano de 
escolaridade e extingue o ano 
propedêutico do ensino 
superior.  

“(...) neste 12.º ano de escolaridade deverão coexistir dois objetivos principais: 
preparação para o ingresso no ensino superior e início de uma profissionalização 
necessariamente orientada para a inserção direta na vida ativas.” (Decreto-Lei n.o 
491/77, de 23 de novembro. Ministério da Educação e Investigação Científica, 
1977). 

Lei n.º 46/86, de 14 de 
outubro • Lei de bases do 
sistema educativo. 

“Reafirma a dualidade do ensino superior compreendendo o ensino universitário 
e o ensino politécnico, estabelece graus de cada um e define os estabelecimentos 
onde se ministra o ensino e realiza a investigação científica.” (Lei n.o 46/86, de 
14 de outubro. Assembleia da República, 1986). 

Fonte: Simão (2003). 

Dito isto, importa sublinhar, que, o “período da normalização”, tem associado os aspetos que 

resultaram, num primeiro momento, do que, resulta do processo de democratização da sociedade 

com a revolução de 25 de abril de 1974, e, num segundo momento, a entrada em funções do I 

Governo Constitucional de 1976.  

As abordagens que tomam parte na produção legislativa, parecem demonstrar, uma preocupação 

com os aspetos da educação nos seus diferentes níveis e sua preponderância, enquanto 

instrumento de política pública, lançado pelo Governo, para alcançar padrões de desenvolvimento 

minimamente desejáveis para a entrada num espaço económico, como, a Comunidade Económica 

Europeia. Teremos ainda que sublinhar, e novamente, a influência das organizações 
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internacionais, como, a OCDE e o BM, no aconselhamento e recomendações para alterações ao 

sistema de ensino português.  

Conjugadas as especificidades intrínsecas do contexto político-social e económico que 

caracterizam o nosso país, neste período, e simultaneamente, nas recomendações de organizações 

internacionais, em propor, alterações no modelo de desenvolvimento, é possível, a partir do 

entendimento de Grilo (1994), perceber, que, grande parte das transformações que se operaram 

no ensino, neste período, tiveram tradução na LBSE. E nessa medida, ao longo desta década é 

possível constatar, entre outros, “a massificação e democratização do ensino superior; expansão 

e diversificação do ensino superior, o desenvolvimento e expansão do ensino superior particular 

e cooperativo, a obrigatoriedade da escolaridade básica até ao 6.º ano” (Grilo, 1994, p. 409). Por 

isso, a LBSE, é no período em análise, no campo educativo, o documento estruturante que 

permitiu estabilizar todo o sistema educativo. 

4.1.4 Expansão e massificação do ensino superior (1986-1996)  

A intenção de melhorar os índices de desenvolvimento económico e social, a necessidade de 

consolidar um regime democrático, motivado por um contexto de instabilidade política, resultante 

de um processo de descolonização e de uma ditadura fraturante, a procura de um novo modelo de 

integração internacional, tornou a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, num 

marco histórico para a reestruturação e democratização da AP (Araújo, 2002, pp. 65–72). Esta 

tentativa de aproximação a padrões europeus, motivou, a que, por força de compromissos 

assumidos, em resultado, da sua integração naquele espaço económico, alterações significativas 

na AP, tivessem sido encorajadas. O discurso político e as novas práticas associadas, à qualidade, 

à eficiência e eficácia, também aqui, acabaram por afetar o ensino superior e as IES. E nesse 

sentido “o ensino superior não escapou aos programas de reestruturação ou de reforma da 

Administração Pública” (Santiago et al., 2005, p. 1). 

O período a que nos reportamos, é por muitos autores designado como o processo de expansão 

do ensino superior (Altbach, 1999b; Scott, 1995; Teichler, 1999), no sentido da sua massificação 

(Trow, 1973, 2005). À boleia do pensamento de Santiago et al (2005), importa, ter presente, que, 

as alterações que se verificaram no ensino superior, e, mesmo, no setor da saúde, devem ser 

entendidas, à luz das transformações que se verificaram no campo da regulação do Estado e 

reorganização e controlo das instituições públicas. De facto, as transformações ocorridas no 

ensino superior, não podem dissociar-se dos movimentos gestionários na AP que se 

desenvolveram e emergiram na Europa e nos EUA (McLaughlin, Osborne, & Ferlie, 2002; Pollitt, 

1990, 1998; Pollitt & Bouckaert, 2011; Reed, 2002). Todavia, uma boa parte da literatura refere 

que o desenvolvimento e expansão do ensino superior, tem associado, o início da globalização 

(Altbach, 1999, 2012, 2013; Marginson, 2006; Marginson & Rhoades, 2002), a relevância 
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atribuída à educação e ao papel determinante da investigação por organizações internacionais 

(Santiago et al., 2005), à decadência do Estado-Providência (Barr, 2004; Santos, 2008), às 

pressões para a sua massificação (Altbach, 1999; Trow, 1973), à comunhão de interesses da 

economia e desenvolvimento económico e uma nova adaptabilidade da força de trabalho (Barnett, 

1990), ou ainda às influências das teorias modernas do capital humano (Becker, 1964; Mincer, 

1962, 1993; Schultz, 1961).  

Segundo Teixeira (2012), tradicionalmente, na maior parte dos países europeus, a provisão de um 

bem, como, o ensino superior, era maioritariamente assegurado pelo Estado. Esta situação não 

era diferente do que acontecia em Portugal, onde um pequeno número de instituições 

especializadas e conotadas com igreja católica asseguravam o fornecimento do ensino superior 

privado.  

Contrastando com o final da década de 1970, em que, se verificara, uma forte intervenção estatal 

nos países da Europa, o início dos anos 80 e 90, marcam o início da privatização do ensino 

superior e novas formas na sua regulação (Santiago et al., 2005, p. 30; Teixeira, 2012, p. 312).  

Com referência ao período em análise, a aprovação da LAU – lei n.º 108/88, de 24 de setembro, 

parece, numa primeira fase, marcar o início de um período de estabilidade e de normalização no 

ensino superior. De certa forma, esta leitura, pode ser interpretada, à luz, dos desenvolvimentos 

que conduziram ao início do processo de concessão de autonomia institucional às universidades, 

com a possibilidade destas, definirem os seus próprios estatutos e sua forma de organização. Com 

este diploma, são reforçados os princípios da democraticidade e paridade entre docentes e 

estudantes, sendo ainda, criados os respetivos órgãos de governo: senado, reitor, conselho 

administrativo e assembleia. Com a atribuição de autonomia institucional, as universidades 

iniciaram, ainda que, de forma lenta, um processo de descentralização administrativa, dando 

corpo à prerrogativa, prevista, no artigo 267.º da CRP, saindo, da esfera da administração direta 

do Estado (Seixas, 2003, p. 173), organizando-se, sob a forma de “serviços e fundos autónomos” 

(Sousa, 1991). As IES, enquanto, instituições de regime especial35, dotadas de autonomia 

financeira, patrimonial, científica, pedagógica, passam a poder, mais livremente, gerir os seus 

recursos, garantindo, deste modo, alguma flexibilidade à sua gestão.  

De acordo com Lima (2012), a LAU, marca, uma nova era no “relacionamento entre o Governo 

e as universidades” (Lima, 2012, p. 293), já que, à semelhança do que acontecia com a AP, durante 

largos períodos da sua história, a política de ensino superior e gestão das universidades, foi sendo, 

 
35 Este regime especial, tem associado, a autonomia administrativa e financeira, nos termos do artigo 94.º da lei n.º 
91/2001, de 20 de agosto (Lei n.o 91/2001, de 20 de Agosto. Assembleia da República, 2001) com a nova redação 
conferida pela lei n.º 37/2013, de 14 de junho. Por outro lado, conforme decorre do artigo 48.º da lei-quadro dos 
institutos públicos (Lei n.o 3/2004, de 15 de janeiro. Assembleia da República, 2004), as universidades e politécnicos 
integram a administração indireta do Estado, gozando, de um regime especial, para a prossecução dos seus fins, em 
observância, ao princípio previsto na lei.  
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controlada, ideologicamente, por um poder autoritário do Estado (Magalhães & Santiago, 2012, 

p. 230). 

Neste período, um dos aspetos que mais sobressai em matéria educativa, reside, em grande parte, 

na escassa oferta do setor privado de política educativa, não obstante, como, argumenta, Seixas 

(2003, p. 123), o setor privado ser “capaz, de manter o caráter de distinção social, reforçando a 

rendibilidade simbólica e económica do diploma de ensino superior.” A procura pelo ensino 

superior privado, como, referido, adiante, está associada, à manifesta incapacidade do setor 

público e das suas universidades públicas, em conseguirem, absorver a procura, legitimada e 

interiorizada, pela importância crescente do ensino superior na sociedade, como, ferramenta 

privilegiada para aceder ao mercado de trabalho. 

Com a necessidade de atingir níveis de qualificação académica próximos de países europeus, em 

sintonia, com as recomendações de organizações internacionais, como, a OCDE e o BM, e, o 

imperativo de compatibilizar níveis de desenvolvimento económico com o contributo de mão-de-

obra mais qualificada (Amaral et al., 2000, p. 7), as políticas educativas, mereceram do poder 

político, condições favoráveis para o desenvolvimento do ensino superior privado.  

Seixas (2003), tem o entendimento, de que, os custos associados à expansão do ensino superior 

num contexto de debilidade económica, proporcionaram, a que, o poder governamental, apoiasse 

o desenvolvimento de iniciativas privadas numa lógica economicista, assentes em fundos 

comunitários. Ainda, de acordo, com a mesma autora (2003), o início da degradação das 

condições de remuneração dos docentes do ensino superior, agravado, pela redução das 

transferências do OE, às IES, e a aprovação do estatuto do ensino particular e cooperativo, 

promoveram, o desenvolvimento do setor privado do ensino superior (Gráfico 2): 

Gráfico 2 • Alunos inscritos no ensino superior por subsistema de ensino (1985-1996) 

Fonte: Adaptado de Fundação Francisco Manuel dos Santos (2018). 

Outro aspeto preponderante na expansão do ensino superior privado, colhe argumento, na 

incapacidade do setor público de ensino superior responder de forma satisfatória à oferta e procura 

de um bem, como, o ensino superior. Ao período a que nos reportamos, não será por certo 

indissociável da evolução demográfica a que a se assiste, nomeadamente, aquela que resulta da 
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frequência do ensino superior sustentado pela taxa de frequência no ensino superior privado, que, 

acompanha, em paralelo, o ensino superior público (Gráfico 2). 

Conforme revela Seixas (2003), a procura pelo ensino superior não é acompanhada pela oferta 

disponível no setor público, e em larga medida, esta expansão do ensino superior é impulsionada 

pela dispensa na realização de provas com caráter restritivo no acesso ao ensino superior (Seixas, 

2003). Como demonstram Castro et al (2010, p. 44), “entre 1985 e 1996, o número de estudantes 

a frequentar o ensino superior aumentou 214,6%, de 106216 para 334125 inscritos. Esta expansão 

deveu-se, fundamentalmente, ao ensino superior privado e ao ensino politécnico. O subsistema 

privado apresenta uma taxa de crescimento de 674,2%, face ao valor de 135% do setor público. 

Também, se o ensino universitário, regista um aumento expressivo de 176,8%, o ensino não 

universitário, cresce 396,5% ” (Castro et al., 2010, p. 44). A este propósito, também a OCDE, no 

seu relatório sobre dados da educação (OECD, 1999), confirma, as elevadas taxas de frequência 

no ensino superior, em Portugal, tomando, por base, o ano de 1990, comparando com o ano de 

1996, sendo que, a variação é justificada, em parte, pela própria evolução demográfica e das taxas 

de frequência. 

Roberto Carneiro, Ministro da Educação, do XI Governo Constitucional (1987-1991), corporiza, 

neste período, o início das transformações conducentes, à liberalização e início da consolidação 

do ensino superior, em Portugal. É neste período, como, faz questão de assinalar Seixas (2000, p. 

60), que, o XI Governo Constitucional, recupera o atraso na regulamentação e liberalização do 

sistema educativo privado, que, embora, plasmado na LBSE tinha sido pouco tido em conta. Mais 

tarde, já na condição, de, Ex-Ministro da Educação, e atribuindo a hegemonia da presença do 

Estado na educação, Roberto Carneiro, reconhece e enfatiza a importância do ensino superior, 

como, uma escola de valores e a relevância da sociedade civil nos contributos indispensáveis para 

os projetos educativos (Carneiro, 1994), o que, em sua opinião, deve ser conseguido com o ensino 

privado: 

“A situação do ensino livre [ensino livre significando ensino privado] é um dos mais preciosos 

barómetros da condição saudável das liberdades fundamentais de uma sociedade e do grau de 

maturidade das suas instituições (…). 

Uma nação desenvolvida é assim uma que une um Estado consciente do seu papel subsidiário 

e uma sociedade dotada de mecanismos de autorregulação suficientes para acalentar as 

liberdades fundamentais e isto inclui sem qualquer sombra de dúvida a liberdade de educação” 

(Carneiro, 1994, p. 9). 

Seguindo o raciocínio de Teixeira (2012, p. 317), o ensino superior privado, colhe, por parte da 

maioria do poder político a simbiose, de, por um lado, constituir um reforço da democracia e, por 

outro lado, a alavanca indispensável para incrementar o desenvolvimento económico e social do 

país.  
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A aprovação do estatuto do ensino superior e cooperativo, insere-se, por isso, nos princípios 

vertidos na CRP, na LBSE e na liberdade de ensino. Contudo, aspetos que se relacionam com a 

avaliação e qualidade do ensino ministrado e o crescimento e organização dos estabelecimentos, 

irão merecer preocupações do poder político em controlar e limitar o acesso e dificultar a sua 

implementação. 

À semelhança do que sucedeu com a atribuição de autonomia às universidades, e novamente, 

ancorada pela LBSE, pela procura pela formação de ensino superior, ou ainda como garantia de 

igualdade e democraticidade no acesso, o subsistema de ensino politécnico, constituiu, uma 

alternativa ao ensino superior universitário. Ademais, e sob o patrocínio da OCDE (OECD, 1984), 

a diversificação regional e uma orientação mais profissionalizante do ensino, afiguravam-se, 

como fatores crítico para melhorar os índices de desenvolvimento económico e de modernização 

do país. E neste contexto, Amaral et al (2006), consideram, que, um argumento sólido para 

reforçar o papel institucional do ensino politécnico no sistema de ensino superior, foi o que 

resultou, da possibilidade conferida aos institutos politécnicos na criação de cursos de estudos 

superiores especializados por estas instituições, no final da década de 1980 e a passagem de 

bacharelatos a licenciaturas bietápicas.  

A coberto e novamente de recomendações de organizações internacionais, como, o BM, a reforma 

do ensino superior português, apresentado por esta organização (World Bank, 1989), sugere uma 

maior autonomia institucional do subsistema de ensino politécnico, coexistindo, com o ensino 

universitário. Na esteira destas recomendações, a AR pela lei n.º 54/90, de 05 de setembro, aprova 

o estatuto e autonomia dos estabelecimentos de ensino superior politécnico, conferindo-lhes 

assim, a possibilidade, destas, gerirem mais livremente os seus recursos, no exercício das suas 

atividades (Lei n.o 54/90, de 05 de setembro. Assembleia da República, 1990). Neste período, 

destacam-se também, as preocupações com a qualidade do ensino. De facto, a diversificação e 

massificação, que caracterizam em traços gerais este período, fortemente influenciado, pelo 

crescimento do ensino politécnico e do ensino privado, em paralelo, a ênfase dada aos aspetos da 

avaliação da qualidade, emergiu no discurso político, como, forma de credibilizar, não só, o 

ensino, como, as IES, no seu todo. Esta preocupação com a avaliação nos sistemas educativos, 

segundo Vroeijenstijn (1995), deve ser entendida, à luz, das tendências que se verificaram na 

Europa, na afirmação e desenvolvimento de um sistema de avaliação de qualidade do ensino 

superior, onde, as agências e redes internacionais tem um papel preponderante no processo de 

acreditação.  

Em Portugal, em matéria de avaliação de qualidade36 e acreditação do ensino superior, é possível, 

a partir dos estudos desenvolvidos por Simão et al (2002, 2005), Rosa e Sarrico (2012), 

 
36 Diga-se, que, embora já prevista na LAU e na própria CRP, a importância conferida à qualidade, apenas teve 
aplicação prática, em 1994, com a aprovação da lei n.º 38/94, de 21 de novembro. 
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Magalhães e Santiago (2012), compreender que o próprio CRUP, (consciente da necessidade de 

promover uma ampla discussão sobre o processo de autoavaliação do ensino superior, a partir de 

uma experiência piloto para as universidades públicas e para a própria Universidade Católica 

Portuguesa), exerceu um papel determinante, na aprovação da lei n.º 38/94, de 21 de novembro – 

lei de avaliação do ensino superior (Lei n.o 38/94, de 21 de novembro. Assembleia da República, 

1994). 

Os efeitos deste normativo operacionalizam-se nas IES, de acordo com os resultados da 

avaliação37 às suas atividades, a partir de comissões externas, criadas por peritos nacionais e 

internacionais externos e independentes às instituições, cabendo, ao Ministério da Educação, o 

seu acompanhamento.  

Os principais diplomas que marcam o ensino superior, neste período, e, as respetivas motivações, 

encontram-se no quadro seguinte (Quadro 13): 

Quadro 13 • Principais diplomas em matéria de educação e ensino superior (1986-1996) 

Diploma Motivação 

Lei n.º 108/88, de 24 de 
setembro • Lei de autonomia 
universitária 

“(…) procurou-se na elaboração do projeto de lei da autonomia universitária, 
observar com rigor os princípios constantes da Lei de Bases do Sistema 
Educativo, na qual, aliás, se encontram sublinhados os vetores antes referidos: 
liberdade do ensino e autonomia na gestão; preservação do património cultural; 
inserção da instituição de ensino na comunidade, promovendo a futura 
participação dos diplomados no desenvolvimento da sociedade portuguesa.” 
(Assembleia da República, 1988).  

DL n.º 271/89, de 19 de 
agosto • Aprova o estatuto do 
ensino superior e cooperativo 

“Motivos históricos, fundamentalmente de natureza cultural, não 
proporcionaram, até período recente, o aparecimento e desenvolvimento de 
iniciativas de significativa expressão no âmbito do ensino superior particular e 
cooperativo. Com exceção da igreja católica, o Estado tem assumido 
tradicionalmente a responsabilidade pela criação de instituições de ensino 
superior.”(Decreto-Lei n.o 271/89, de 19 de agosto. Ministério da Educação, 
1989).  

Lei n. 54/90, de 05 de 
setembro • Estatuto dos 
estabelecimentos de ensino 
superior politécnico  

“Teve-se em atenção, ao elaborar o presente projeto, as características do ensino 
superior politécnico, nomeadamente uma marcada regionalização a que deverá 
corresponder uma permanente participação ativa no desenvolvimento regional. É 
assim que se consideram funções fundamentais deste subsistema de ensino 
superior, para além da formação inicial: a formação recorrente de profissionais; 
e a interação com o exterior (...).” (Lei n.o 54/90, de 05 de setembro. Assembleia 
da República, 1990).  

Lei n.º 38/94, de 21 de 
novembro • Lei de avaliação 
do ensino superior 

“Estimular a melhoria da qualidade das atividades desenvolvidas, (…) informar 
e esclarecer a comunidade portuguesa em geral; assegurar um conhecimento mais 
rigoroso e um diálogo mais transparente entre ais instituições de ensino superior; 
contribuir para o ordenamento da rede de instituições de ensino superior.” (Lei 
n.o 38/94, de 21 de novembro. Assembleia da República). 

Fonte: Adaptado pelo autor com base em Simão (2003). 

Preponderante, e na esteira da aprovação da LBSE, iniciada em 1986, as alterações que se 

registaram neste período no domínio do ensino superior, parecem, legitimar a importância 

 
37 Do resultado da avaliação às IES, públicas e privadas, de cada um dos subsistemas, fica, dependente medidas 
diferenciadoras de incentivo ou penalização: apoio às atividades de investigação, criação de novos cursos, autorização 
de funcionamento ou reconhecimento de graus académicos ou ainda a redução ou suspensão de financiamento público 
nas IES que não acatem as recomendações das comissões externas de avaliação.  
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conferida às convicções da modernização do sistema educativo, apoiado, na criação do sistema 

binário.  

A LAU, ao consagrar às universidades, a possibilidade destas se organizarem, através da 

constituição dos seus próprios estatutos, e ainda a possibilidade de se constituírem sob a forma de 

organismos ou institutos públicos dotados de especial capacidade de gestão, constitui outro marco 

relevante que devemos assinalar neste período. 

Resumindo, a democraticidade no acesso e a consequente procura pelo ensino superior e o início 

do aparecimento de novas IES privadas marcam o início da privatização do ensino superior em 

Portugal e, simultaneamente, a competição38 com o setor público, impulsionado e apoiado pelo 

poder político, ancorado novamente na esteira de recomendações de organizações internacionais. 

O aparecimento de novas instituições de ensino públicas e privadas, vai originar a preocupação 

em matérias, como, qualidade, avaliação e acreditação, do qual, resultará a importância conferida 

à avaliação institucional como um todo. 

O início da competição entre as IES públicas e privadas, na oferta de ensino superior, se, por um 

lado, impulsiona a lógica empresarial no ensino superior, por outro lado, coincide, também com 

o início da redução das transferências do OE para as IES, e o de, simultaneamente, induzir as IES 

a alterarem a sua organização e a preocupação com os aspetos da gestão e qualidade.  

4.1.5 Democratização e modernização (1997-2006) 

O quadro de alterações registadas neste período, devem ser entendidas, à luz da tendência que se 

verificou, na passagem, do que, Neave (1988) e Neave e Van Vught (1991), referem, de um 

sistema de controlo pelo Estado para um sistema de supervisão, onde o Estado assume o papel de 

avaliador, reforçando a autonomia institucional39 das IES. E, seguindo a linha de pensamento de 

Magalhães et al (2013), não se pense que esta particularidade é exclusiva de Portugal. Pelo 

contrário. Tal, insere-se numa vasta tendência geral que se verificou na Europa e que alterou os 

modelos de governação tradicional das universidades, dos próprios atores, e das práticas 

existentes nas IES que vinha perdurando, até então.  

De facto, pese embora, também, a LAU, tivesse contemplado, a possibilidade de uma evolução 

na autonomia na gestão das universidades, a pressão de organizações internacionais, para, a 

necessidade de introduzir a diversificação de novas fontes de financiamento nos orçamentos das 

IES (OECD, 1998, 2003, 2004; World Bank, 1994), acelerou um conjunto de transformações nos 

mecanismos tradicionais de financiamento do ensino superior, e por consequência, alterações do 

 
38 A designação de competição, que, com alguma frequência utilizaremos no nosso trabalho, enquadra-se, no 
entendimento de Marginson (2004, p. 176), que, considera, a competição, como sendo, “uma disputa entre uma ou 
várias agências, pessoas, instituições ou nações, com o objetivo de obter uma vantagem individual.” 
39 Para Seixas (2003, p. 41) a autonomia institucional levada a cabo através da diversidade dos recursos existentes nas 
IES, insere-se numa lógica de atribuir maior responsabilização às instituições, implicando novas formas de gestão e 
mecanismos de avaliação e controlo. 
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ponto de vista organizacional. Neste contexto, é bom recordar que no seu relatório sobre o ensino 

superior português, em 1989, o BM (World Bank, 1989), advogava, já, um melhor aproveitamento 

dos recursos e coparticipação no financiamento do ensino superior por parte das famílias, sendo 

que, também, parte das dotações a transferir do OE, deviam ter em conta a avaliação das 

instituições. Internamente, o próprio Conselho Nacional de Educação (CNE), no seu parecer n.º 

2/1997 reconhece, o frágil alcance da lei de financiamento das IES do ensino politécnico, 

encorajando, todavia, alterações na fórmula de financiamento do ensino superior (Parecer n.o 

2/1997, de 30 de abril. Conselho Nacional de Educação, 1997). Na opinião de Seixas (2001), as 

motivações que presidem à alteração da lei do financiamento do ensino superior, visam, por um 

lado, introduzir no sistema, o princípio da justiça, (com o fundamento, de que, a obtenção de um 

grau académico é benéfico para o indivíduo), e o princípio da complementaridade, (em que, não 

deve ser só o Estado a financiar um bem como o ensino superior), induzindo, assim, as IES, a 

incentivar a sua capacidade de obtenção de receitas ao tradicional financiamento público. De 

facto, como nos asseguram Veiga, Rosa, Dias e Amaral (2013), a anterior LAU, em matéria de 

financiamento com a sua fórmula de atribuição, ignorava, os aspetos de desempenho das IES, 

tratando todas, de uma forma igualitária (Veiga et al., 2013).  

Mas, se as questões do financiamento, como acabámos de referir, parecem emergir como 

preocupações do poder político e das suas agendas, a necessidade de reformar e modernizar as 

IES, num modelo, que se adapte a novas conceções europeias de modernidade do ensino superior, 

parecem situar-se, num crescente interesse pelo aprofundamento da autonomia institucional das 

IES. Simão (2003, p. 29), argumenta que, face, à anterior LAU, com a aprovação do DL n.º 

252/97, de 26 de setembro, criaram-se as condições, para uma flexibilidade na gestão financeira 

patrimonial e orçamental das universidades, pelo que, este diploma conferiu um contributo 

substancial para o aprofundamento da autonomia universitária. 

Ao permitir a autonomia institucional, às IES, ainda que, com a aprovação da tutela, dos seus 

estatutos, as IES, passaram ainda a ter, a possibilidade, de recrutar pessoal docente, pessoal não 

docente e não investigador, dispor de orçamento e património próprio, utilizar os saldos de 

gerência e a capacidade para a prestação de contas, num quadro legal, aplicável, às regras da 

contabilidade pública, com a natureza de serviços e fundos autónomos. É nesta lógica, que, 

Amaral et al (2006, p. 13), entendem, que “ao conferir autonomia institucional e ou de mercado 

às IES em diversos domínios, o Estado devolveu-lhes determinadas tarefas e papéis de gestão 

quotidiana, assumindo outros, ligados à regulação a uma postura de supervisão à distância, 

baseada, no controlo pós burocrático, através da avaliação de resultados.”  

Na academia, segundo Magalhães e Santiago (2012), o aprofundamento da autonomia 

institucional, não sendo gerador de consensos, é mesmo visto, como uma intromissão do mundo 

exterior nos assuntos internos da academia, uma perda da sua liberdade e autonomia, que, resulta 

na passagem de um modelo de controlo do Estado para um novo modelo de supervisão estatal. 
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Se é certo que o aprofundamento da LAU traz consigo aspetos inerentes à responsabilização dos 

órgãos de governo, adicionalmente, como refere, Seixas (2003, p. 170), “o incremento da 

autonomia institucional encontra-se associado ao desenvolvimento de instrumentos de avaliação 

externa e de novas formas de financiamento.” Assim, nesta perspetiva, a ênfase dada a standards 

de referência nas diversas atividades de ensino, investigação, prestação de serviços ao exterior, 

parecem, querer associar, que, os aspetos da qualidade e do financiamento estão interligados. 

Na esteira das recomendações da OCDE (OECD, 1998), e do trabalho desenvolvido pela 

comissão criada pelo, Ministro Marçal Grilo, em 1996 – Grupo de Reflexão e Acompanhamento 

do Processo de Avaliação do Processo de Avaliação das Instituições de Ensino Superior 

(Despacho n.o 147 - A/ME/96, de 01 de agosto. Ministério da Educação, 1996), reforça-se a 

importância da questão da avaliação institucional e a qualidade de ensino, pelo que, e resultante 

da aprovação do DL n.º 205/98, de 11 de julho, é criado o Conselho Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior (CNAVES). Como defende Simão (2003), não obstante, as fragilidades, 

resistências e alguns corporativismos na sua implementação, as questões da qualidade e avaliação 

do ensino superior, parecem, tomar parte das preocupações do poder político, assim como, da 

sociedade portuguesa (Simão, 2003, pp. 102–109). De facto, se a ênfase dada, às questões da 

qualidade e avaliação podem ser entendidas pelas IES, pela, possibilidade dos efeitos conducentes 

ao processo de avaliação, poderem, resultar em discriminação negativa ou positiva (redução das 

transferências do OE para IES, suspensão e revogação de cursos, ou, até mesmo o encerramento 

das IES), numa outra perspetiva, Rosa e Sarrico (2012), argumentam, que, a aposta no 

desenvolvimento de um sistema global credível de qualidade das IES, constituiria uma afirmação 

e garantia de defesa, face, ao aparecimento acelerado de universidades privadas, que, entretanto 

tinham surgido.  

O CNAVES, é assim, a entidade que terá por missão a responsabilidade de coordenar o processo 

de avaliação externa das IES públicas e privadas, tendo, em vista, a harmonização, coesão e 

credibilidade do funcionamento global do sistema (Decreto-Lei n.o 205/98, de 11 de julho. 

Ministério da Educação, 1998).  

Na senda do aprofundamento das mudanças que neste período se vêm concretizando, destaca-se, 

também, a importância, atribuída, pelo Governo, às instituições que se dedicam à investigação 

científica. A aprovação do DL n.º 125/99, de 20 de abril, pelo XI Governo Constitucional, tipifica, 

as instituições, que, num quadro de respeito e observância da autonomia universitária, constituem, 

parceiros na prossecução da política científica, atribuindo-lhes um conjunto de direitos e 

obrigações (Decreto-Lei n.o 125/99, de 20 de abril. Ministério da Ciência e da Tecnologia, 1999). 

Refletindo as inúmeras queixas do ensino superior politécnico, face, a constrangimentos 

vivenciados pelos responsáveis dos institutos politécnicos, por uma certa ambiguidade ou omissão 

em aspetos de autonomia, por força, em grande parte, das alterações, que, resultaram da aprovação 

lei n.º 115/97, de 19 setembro (alteração`a LBSE) (Lei n.o 115/97, de 19 setembro. Assembleia 
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da República, 1997), e na falta de desenvolvimentos legislativos subsequentes do DL n.º 252/97, 

de 26 de setembro (Decreto-Lei n.o 252/97, de 26 de setembro. Ministério das Finanças, 1997), a 

AR, nos termos das suas competências, aprova, a organização e ordenamento do ensino superior, 

através da publicação da lei n.º 26/2000, de 23 agosto (Lei n.o 26/2000, de 23 de agosto. 

Assembleia da República, 2000). Amaral et al (2006), têm a opinião, de que, “a própria lei de 

bases do sistema educativo de 1986 teve dificuldade em distinguir e diferenciar, pelo lado dos 

objetivos, os dois subsistemas de ensino superior, politécnico e universitário” (Amaral et al., 

2006, p. 116). O próprio CNE, na esteira das recomendações favoráveis vertidas no parecer n.º 

7/1999, de 04 de novembro, evidencia a necessidade de “integrar as universidades públicas e os 

institutos politécnicos públicos na administração autónoma do Estado e profissionalizar a gestão 

financeira e patrimonial” (Parecer n.o 7/1999, de 15 de dezembro. Conselho Nacional de 

Educação, 1999). Neste âmbito, é importante destacar, que, a introdução do plano oficial de 

contabilidade pública setorial, para a educação, tornou premente, e no caso das IES, a contratação 

de pessoal técnico nos domínios da contabilidade e da gestão, porquanto, a sua aplicação 

obrigatória, opera-se, a 01 de janeiro de 2001, reforçada, posteriormente, por força da entrada em 

vigor da lei de enquadramento orçamental, tornando, extensivo, a sua aplicação, aos serviços e 

fundos autónomos.  

As questões de financiamento e qualidade, parecem, ligar-se, na medida, em que, uma, das razões 

apontadas para a necessidade de alterações à lei n.º 38/94, de 21 de novembro, que conduziu, 

posteriormente, à aprovação da lei n.º 26/2000, de 23 de agosto, tem, segundo, Simão et al (2002, 

p. 349), associado, uma manifesta falta de ligação entre a avaliação das IES e o financiamento, 

que, coloca, de certa forma, a descredibilização no processo de avaliação (Simão et al., 2002, p. 

349).  

A lei n.º 26/2000, de 23 de agosto, entretanto, revogada, por força da entrada em vigor, do Novo 

Regime Jurídico do Desenvolvimento e da Qualidade do Ensino Superior, aprovada pela 

publicação da lei n.º 1/2003, de 06 de janeiro (Lei n.o 1/2003, de 06 de janeiro. Assembleia da 

República, 2003), entre as diversas alterações que comporta, vem clarificar cada um dos papéis 

atribuídos aos subsistemas de ensino superior, assumindo, o princípio de igualdade no tratamento 

entre as IES do ensino politécnico e do ensino universitário, em regime público e privado. As 

questões de organização e funcionamento, ordenamento, complementaridade de subsistemas e os 

princípios e requisitos que devem estar subjacentes à criação de estabelecimentos públicos e 

privados e cursos ministrados, são, aspetos particulares de maior relevância, que, num quadro 

aplicável de uma autonomia crescente, acompanha proporcionalmente uma maior 

responsabilização das IES e dos seus atores. Cabe por força da alteração à lei, a possibilidade do 

Governo, continuar a financiar, ou não, determinados cursos, a sua existência, assim como, a 

transformação ou fusão de unidades orgânicas e estabelecimentos de ensino. É, por conseguinte, 

a partir de uma perspetiva economicista, de complementaridade, refletindo já, uma diminuição do 
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financiamento do ensino superior, que, por iniciativa do XV Governo Constitucional, a AR aprova 

através da lei n.º 37/2003, de 22 de agosto, a nova lei do financiamento do ensino superior. Esta 

alteração faz depender o financiamento das IES com o alinhamento dos aspetos da qualidade e 

critérios de desempenho (Lei n.o 37/2003, de 22 de agosto. Assembleia da República, 2003), 

revogando, simultaneamente, a lei de bases de financiamento do ensino superior público - lei n.º 

113/97, de 16 de setembro (Lei n.o 113/97, de 16 de setembro. Assembleia da República, 1997). 

Mas, se num contexto nacional e por via legislativa o quadro de maior autonomia e 

responsabilização das IES e dos seus atores, parece, pelo menos, a um nível teórico, sair 

reforçado, no plano das políticas europeias, a Declaração de Bolonha (DB) (1999), traz consigo, 

novas e importantes alterações nas IES, e, por conseguinte, novas políticas de ensino superior. A 

declaração conjunta dos Ministros da Educação europeus, reunidos, em Itália, na cidade de 

Bolonha, a 19 de junho de 1999, revela, que: 

“As instituições europeias do ensino superior, por sua vez, aceitaram o desafio, assumindo o 

principal papel na construção do espaço europeu do Ensino Superior, também na esteira dos 

princípios fundamentais lançados no documento Magna Charta Universitatum de Bolonha, de 

1988. Este facto reveste-se da maior importância, dado que tanto a independência como a 

autonomia das universidades asseguram que os sistemas do ensino superior e da investigação 

se continuem a adaptar às necessidades de mudança, às exigências da sociedade e aos avanços 

do conhecimento científico” (Declaração de Bolonha, 1999).  

A duração da formação ministrada pelas IES, teve, no compromisso assinado entre os países que 

subscreveram a DB, a consequência direta, na redução no número de anos para concluir cada um 

dos respetivos ciclos de estudo no ensino superior, sendo introduzidos os estudos graduados e 

pós-graduados. Neste contexto, e dada a ambição da criação de um espaço europeu de ensino 

superior, com o objetivo de permitir uma maior mobilidade na procura de maiores taxas de 

empregabilidade por diplomados (Comunicado de Praga, 2001), o PB, originou um conjunto de 

alterações nas políticas internas de educação dos diversos países subscritores. A introdução de 

um sistema de créditos no espaço europeu de ensino superior, sem prejuízo das respetivas 

especificidades de cada país, exigia a uniformização e comparabilidade das formações 

ministradas. Na esteira do raciocínio de Simão et al (2005, pp. 39–40), a DB, impulsionou uma 

dimensão europeia de ensino superior, porquanto, o alinhamento das políticas nacionais, 

convergem para um entendimento à escala europeia, registando-se, assim, uma evolução 

qualitativa, como, catalisador às mudanças que se tinham iniciado, nomeadamente, nos países que 

subscreveram a Declaração.  

Magalhães e Santiago (2012), assumem, que, na base destas políticas, reside o objetivo, de 

estimular a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico, na tentativa de melhorar 

índices de desenvolvimento económico e competitividade da economia nacional, atração de 
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investimento estrangeiro na área da tecnologia, num contexto marcado pela globalização 

(Magalhães & Santiago, 2012, p. 240). E sob este ponto de vista, para além do PB e sob a égide 

da “economia do conhecimento”, a agenda das políticas educativas, tem, na Estratégia de Lisboa, 

realizada, entre, 23 e 24 de março de 2000, em Lisboa, sob a presidência de Portugal, no Conselho 

Europeu, um ímpeto determinante, para o lançamento de um conjunto de iniciativas de 

modernização na educação e formação, que, darão origem a transformações nos diversos sistemas 

educativos europeus.  

De acordo com as conclusões do Conselho Europeu (2000), a Estratégia de Lisboa, constitui um 

projeto ambicioso para a CE e para a UE, assente na visão estratégica de uma economia baseada 

no conhecimento e na inovação sustentável, alicerçada num potencial de crescimento e 

competitividade que pretende transformar a Europa numa década (Conselho Europeu, 2000). Para 

melhor contextualização, pese embora o PB, apenas se tenha iniciado, na prática, no ano de 2006, 

importa ter presente, que, algumas iniciativas legislativas já tinham vindo a ser desenvolvidas 

pelos anteriores governos, por forma a dar cumprimento a um conjunto de recomendações 

definidas pela presidência italiana que acompanhavam a implementação do PB (Bologna Follow-

up Group, 2003).  

No plano interno, a Estratégia de Lisboa, coincide com o início de um novo ciclo político de 

governação em Portugal, marcado, pela posse, do XIV Governo Constitucional (1999) do Partido 

Socialista, após, as eleições de 10 de outubro de 1999. No caso do ensino superior e tendo por 

base os princípios orientadores do PB, Veiga e Amaral (2012, p. 268), consideram que o discurso 

dos protagonistas, converge, na ideia do aumento da rede e de acesso ao ensino superior, atração 

por novos públicos, a coexistência entre dois sistemas binários de ensino superior e a promoção 

da coesão social. Todavia, a demissão antecipada do Primeiro-Ministro do XIV Governo 

Constitucional (1999-2002), leva a que, em 2002, por força das eleições de 17 de março, entre em 

funções o XV Governo Constitucional (2002-2004). E, neste âmbito, o amplo debate sobre o 

ensino superior e sobre a qualificação dos portugueses, que se intensificou, sob a égide das 

grandes linhas programáticas do XV Governo Constitucional (2002), teve, na participação do 

Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior (CIPES), sob coordenação do Professor 

Alberto Amaral, a pedido do Ministério da Ciência e do Ensino Superior, um contributo 

determinante, para a alteração e revisão da legislação do ensino superior. Na síntese de conclusões 

enunciadas naquele trabalho, recomenda-se, “uma maior diversidade de formas de governo das 

instituições, o que implica legislação menos regulamentar – reduzir ao mínimo os órgãos de 

governo impostos por lei e a remissão para os estatutos de cada instituição, da definição dos 

órgãos e normas de governo” (Amaral, 2003a, p. 4).  

Com pareceres favoráveis tanto do CRUP, como, do Conselho Coordenador dos Institutos 

Politécnicos, através do parecer n.º 6/2004 do CNE (Parecer n.o 6/2004, de 28 de agosto. Conselho 

Nacional de Educação, 2004), tal, impeliu o XVI Governo Constitucional (2004-2005), no âmbito 
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da política de colaboração e cooperação europeia, a aprovar os princípios reguladores para a 

criação de um espaço europeu de ensino superior, que se traduziu na aprovação do DL n.º 

42/2005, de 22 de fevereiro (Decreto-Lei n.o 42/2005, de 22 de fevereiro. Ministério da Ciência, 

Inovação e Ensino Superior, 2005).  

Na senda de modernidade e aposta da qualidade e de internacionalização do ensino superior, na 

Noruega, na cidade de Bergen, a conferência de Bergen, ocorrida a 19 e 20 de maio de 2005, onde 

se reúnem os Ministros da Educação dos países subscritores da DB, é aprovado o documento 

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 

(ENQA, 2005). Neste documento enunciam-se os princípios orientadores para a implementação 

de um sistema de gestão de qualidade do ensino nas IES. A referência a esta conferência, torna-

se importante, na medida, em que, posteriormente, e a pedido do Ministro da Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior, o guião, serviu de base ao relatório ENQA (2006), produzido por esta entidade 

em coordenação com o CNAVES, a associação de universidades europeias e outros peritos 

internacionais, tendo em vista, impulsionar medidas tendentes à adoção de uma política de 

qualidade e acreditação do ensino superior português e à sua internacionalização.  

As referências a matérias de gestão de qualidade e de acreditação, parecem constituir 

transformações importantes que se inserem num vasto processo de modernidade no espaço 

europeu de ensino superior, e que, segundo Middlehurst e Teixeira (2012), antecipam, como, 

inevitáveis, alterações legislativas no próprio ordenamento jurídico nacionais dos países 

subscritores (Middlehurst & Teixeira, 2012, p. 538). E de facto, nesta perspetiva, os princípios 

orientadores enunciados para a integração do ensino superior no espaço europeu de ensino 

europeu, levam à necessidade, da AR, proceder à alteração da LBSE. Nesta alteração à LBSE são 

contemplados os seguintes aspetos:  

• redefinição dos objetivos do ensino superior clarificando cada um dos seus subsistemas; 

• possibilidade dos adultos maiores de 23 anos que, não sendo titulares da habilitação de 

acesso ao ensino superior, façam prova da sua capacidade para realizar provas 

devidamente para o efeito; 

• a formação ministrada passa a adotar o sistema europeu de créditos, passando a ser 

reconhecido a experiência como forma de creditar ciclos de estudos;  

• reconhecimento da mobilidade dos estudantes nacionais e internacionais através da 

atribuição de créditos em função da formação e competidas obtidas;  

• o ensino politécnico passa a ter a competência para conferir o grau de mestre; 

• possibilidade das IES ministrarem cursos de ensino pós-graduado não conferente de grau 

académico, sendo, no entanto, dada a possibilidade da formação obtida poder ser 
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creditada em resultado de um eventual ingresso no ensino superior pelo regime geral de 

acesso; 

• alteração à lei de financiamento do ensino superior passando as IES a serem responsáveis 

pela fixação da propina de cada um dos ciclos (Lei n.o 49/2005, de 30 de agosto. 

Assembleia da República, 2005). 

Como veremos adiante, estas alterações criam as condições, para que, em 2006, o XVII Governo 

Constitucional, faça aprovar um conjunto de diplomas estruturantes que regulamentem e 

disciplinem o funcionamento e organização dos ciclos de estudo. 

Neste mesmo ano de 2005, regista-se, também, o facto do Governo português e a pedido de 

Mariano Gago, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, do XVII Governo 

Constitucional (2005-2009), encomendar à OCDE, um estudo40 sobre a avaliação do desempenho 

do ensino superior e o estabelecimento de estratégias para reformar a governação das IES. Este 

estudo intitulado Reviews of National Policies for Education - Terciary Education in Portugal, 

(OECD, 2007), legitimam mudanças para uma nova configuração do ensino superior, em 

Portugal. Conforme é revelado naquele documento: 

“O sistema de ensino superior português enfrenta uma série de questões importantes que o 

Governo está determinado a combater. Estes incluem financiamento de instituições e 

estudantes, o sistema de governo, autonomia institucional, I&D, governança individual das 

instituições e participação das partes interessadas externas na governação e o sistema binário. 

Estas matérias precisam ser abordadas e resolvidas, sem fazê-lo para qualquer nação - e 

Portugal não é exceção - estará mal preparado para manter o ritmo na economia baseada no 

conhecimento” (OECD, 2007, p. 48). 

No relatório produzido pela OCDE (OECD, 2007), podemos encontrar algumas das 

recomendações para alterar a forma de governação nos dois subsistemas de ensino: 

• alteração à forma na nomeação de reitores e presidentes;  

• implementação de planos estratégicos; 

• alteração do estatuto legal das IES e adesão ao regime fundacional; 

• alteração da relação jurídica de emprego constituída do pessoal docente e investigador e 

do pessoal não docente e não investigador; 

 
40 No contexto da ampla reflexão sobre as políticas de ensino superior que emergiram durante esta fase, importa também 
relevar o contributo dado pelo CIPES, a partir do projeto TSER/HEINE – Targeted Social Economic Research/Higher 
Education Institutions and Economy. Embora iniciado em 2001, este projeto internacional, permitiu analisar as 
mudanças que se operaram no ensino superior português no período de 25 anos, em diferentes contextos políticos, no 
qual se reconhece o início da influência do managerialismo do ensino superior em Portugal (Santiago et al., 2005) com 
transformações visíveis na alteração da configuração do modelo tradicional baseado na colegialidade (Magalhães & 
Amaral, 2007).  
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• a aplicabilidade das regras de contabilidade pública e outra legislação às IES;  

• o aumento de representatividade externa nos órgãos de governo com a possibilidade de 

diminuição do poder dos académicos e estudantes. 

O programa do XVII Governo Constitucional (2005) para a política de ensino superior, parece 

assim, querer alterar o modelo de autonomia universitária em uso, privilegiando a flexibilização 

da gestão e uma maior abertura das IES promovendo a desgovernamentalização do sistema. Para 

além do próprio programa político de governo, o relatório produzido pela OCDE (OECD, 2007), 

fundamenta, as orientações para a reforma do ensino superior, em Portugal (Quadro 14): 

Quadro 14 • Orientações para a reforma do sistema de ensino superior 

Área Constrangimentos Objetivos 

Governação e 
estatuto legal das 
instituições 

Não participação de entidades externas na 
governação das universidades; 

Flexibilizar a organização das 
instituições, mas com regras comuns 
abrindo-a `a sociedade; 

Ausência de responsabilização e alheamento pela 
gestão dos dinheiros públicos; 

Proporcionar estruturas de governo 
com adesão às melhores práticas 
internacionais; 

Limitações na autonomia em matéria de gestão de 
recursos humanos e financeiros; 

Responsabilizar a gestão no órgão de 
topo de cada IES; 

Financiamento e 
eficiência 

Nível de ineficiências gerados por duplicação da 
rede de oferta de escolas de ensino superior; 

Regular a oferta educativa à escala 
nacional; 

Ausência de mecanismos de eficiência e eficácia; 
Desenvolver e aperfeiçoar o 
planeamento estratégico como 
instrumento de gestão; 

Acesso e equidade 

Elevadas taxas de insucesso escolar; 
Reduzir o insucesso escolar por via 
da contratualização com as IES; 

Ausência de resposta das IES a novos públicos-
alvo; 

Responder a novos públicos com 
interesses diversificados; 

Inexistência de condições de acesso ao crédito para 
financiamento dos estudos; 

Garantir um sistema alargado de 
empréstimo com juro bonificado 
pelo Estado; 

Qualidade 

Deficiências na avaliação da qualidade das 
aprendizagens; 

Garantir a qualidade das 
aprendizagens e acreditação das 
IES; 

Fraca mobilidade dos estudantes; 
Potenciar mecanismos de 
mobilidade dos estudantes; 

Ausência de um sistema de avaliação de 
desempenho do corpo docente; 

Garantir mecanismos de avaliação 
do corpo docente; 

Abertura das 
instituições à 
sociedade e 
economia 

Reduzida ligação das IES às preocupações da 
sociedade e do mercado de trabalho; 

Aproximação às exigências do 
mercado de trabalho; 

Fraca captação de financiamentos privados; 
Evitar a dependência das fontes 
tradicionais de financiamento OE e 
UE; 

Fraca internacionalização das IES; 
Promover a divulgação no 
estrangeiro das IES; 

Fraca atratividade de alunos estrangeiros nas IES. 
Propiciar a atração por estudantes de 
outros países em frequentar as IES 
em Portugal. 

Fonte: Adaptado de Gago (2007). 
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De facto, as orientações para a reforma do sistema de ensino superior em Portugal, divulgadas 

pelo Ministro Mariano Gago, a 13 de fevereiro de 2007 (Gago, 2007), sintetizadas no Quadro 14, 

servem de base à preparação do atual RJIES. 

Por força da alteração à LBSE vertida na lei n.º 49/2005, de 30 de agosto (Lei n.o 49/2005, de 30 

de agosto. Assembleia da República, 2005), são criados um conjunto de diplomas que visam 

alargar a formação a novos públicos, os quais, introduzem alterações importantes na vida das IES. 

Neste âmbito, a possibilidade de aumentar a participação de frequência no ensino superior com 

novos públicos, tem no DL n.º 64/2006, de 21 de março, um conjunto de regras que visam 

flexibilizar o ingresso e o acesso ao ensino superior. Através deste diploma, dá-se, a oportunidade 

a estudantes que reúnam condições habilitacionais específicas, alargando a respetiva área de 

recrutamento, possibilitando-se, avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior a 

maiores de 23 anos de idade (Decreto-Lei n.o 64/2006, de 21 de março. Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, 2006). 

Outro documento estruturante que impacta diretamente com a organização administrativa do 

ensino superior e a sua adequação ao espaço de ensino europeu e Reforma de Bolonha é a 

aprovação, pelo, XVII Governo Constitucional, do DL n.º 74/2006, de 24 de março. As 

motivações do Governo com a aprovação deste diploma, inserem-se, na necessidade de garantir 

o acesso e uma maior qualificação dos portugueses no espaço europeu, concretizar o PB, melhorar 

a qualidade e relevância da formação ministrada nas IES, permitir uma maior mobilidade dos 

estudantes e IES e afirmando a sua internacionalização em redes de conhecimento (Decreto-Lei 

n.o 74/2006, de 24 de março. Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2006). Este 

diploma vem regulamentar as alterações precedidas na LBSE, no que respeita, aos princípios a 

que devem obedecer:  

• graus académicos e diplomas do ensino superior; 

• acreditação e entrada em funcionamento dos ciclos de estudos; 

• adequação dos ciclos de estudos; 

• novos ciclos de estudos. 

Alargar a base de acesso a formação superior, constitui um dos objetivos do programa de governo. 

Neste âmbito, embora não sejam assumidos como cursos de formação de nível superior, a criação 

de cursos de especialização tecnológicos criados ao abrigo do DL n.º 88/2006, de 23 de maio, 

pretendem, para lá de aumentar a participação no ensino superior, articular os níveis secundário 

e superior de ensino e de creditação, para efeitos de prosseguimento de estudos superiores, da 

formação obtida nos cursos de especialização pós-secundária (Decreto-Lei n.o 88/2006, de 23 de 

maio. Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2006). 
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Neste período, importa destacar, que, as alterações que foram introduzidas pela LBSE têm 

continuidade na aprovação e regulamentação de diplomas posteriores que convergem por um lado 

para a democratização e acesso ao ensino superior, e por outro, para cumprir os princípios 

enunciados na DB.  

Em face do levantamento da bibliografia que efetuámos, somos levados a concluir, que, o período 

de 1996 a 2006, é assinalado por três aspetos transcendentes, que marcam, decididamente, as 

políticas de ensino superior e a vida da IES em Portugal. Num primeiro momento regista-se a 

consciência do poder político, quanto à necessidade de imprimir uma nova dinâmica de gestão 

das IES, no seu modo de funcionamento e organização com o exterior e com os demais órgãos de 

fiscalização do Estado. Neste particular, as influências da NGP tiveram um papel preponderante 

na forma como os sucessivos governos iniciaram o aprofundamento da autonomia das IES. 

Em segundo lugar, o compromisso da DB em 1999, marca o início das transformações que se vão 

operar no ensino superior de modo a adaptar as IES no espaço europeu de ensino superior. A 

exigência de atingir padrões numa futura integração num espaço europeu de ensino superior, 

conduziu à criação de diversos diplomas que se iniciaram em 2005, para o qual foi necessário 

proceder à primeira alteração à LBSE.  

Em paralelo, e não menos importante, o reconhecimento da importância da ciência e da 

tecnologia, naquilo que resultou do compromisso da Estratégia de Lisboa, para o crescimento 

económico e competitividade à escala mundial onde as IES são chamadas a ter um papel fulcral. 

É na encruzilhada destes acontecimentos, que, os sucessivos governos constitucionais, neste 

período desenvolvem um conjunto de políticas, que, para além de atender à necessidade de 

aumentar a qualificação dos portugueses, inserem-se, num conjunto de iniciativas que visam 

reformar o governo das IES, promover a qualidade do sistema, a mobilidade dos estudantes e 

instituições e teoricamente garantir oportunidades no acesso ao ensino superior. 

O Quadro 15 documenta os principais diplomas no campo do ensino superior e as respetivas 

motivações neste período: 

Quadro 15 • Principais diplomas em matéria de educação e ensino superior (1997-2006) 

Diploma Motivação 

Lei n.º 113/97, de 16 de 
setembro • Lei de bases do 
financiamento superior 
público 

“a) o financiamento do ensino superior, encarado como uma vertente específica 
da relação entre o Estado e as correspondentes instituições; 

b) o conjunto de disposições destinadas a consagrar a existência e o reforço da 
ação social escolar, no âmbito da relação que deve existir entre o Estado e os 
estudantes do ensino superior” (Parecer n.o 2/1997, de 30 de abril. Conselho 
Nacional de Educação, 1997) 

DL n.º 252/97, de 26 de 
setembro • Aprofundamento 
da lei de autonomia 
universitária 

“A lei de autonomia das universidades carece de importantes desenvolvimentos 
no que respeita às múltiplas dimensões em que se desdobra o princípio da 
autonomia financeira das universidades, princípio esse que tem dimensão 
constitucional” (Decreto-Lei n.o 252/97, de 26 de setembro. Ministério das 
Finanças, 1997).  
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Diploma Motivação 

DL n.º 205/98, de 11 de julho 
• Cria o conselho nacional de 
avaliação do ensino superior e 
regula as suas atribuições, 
funcionamento e composição 

“Espera-se, assim, garantir a harmonia, a coesão e a credibilidade ao processo 
global de avaliação e, ao mesmo tempo, criar um órgão de reflexão que contribua 
não só para a racionalização do ensino superior, mas também para perspetivar a 
sua evolução.” (Decreto-Lei n..º 205/98, de 11 de julho. Ministério da Educação, 
1998).  

DL n.º 125/99, de 20 de abril 
• Quadro normativo aplicável 
às instituições que se dedicam 
à investigação científica e 
desenvolvimento tecnológico 

“(…) é mais um uma etapa do processo de reforma do sistema científico nacional 
iniciado com a avaliação do sector público de investigação, com ele se visando 
contribuir para que o nosso país seja dotado de instituições de investigação 
científica e desenvolvimento tecnológico eficazes, capazes de responder às 
exigências de uma actividade científica moderna e liberta dos espartilhos que 
presentemente condicionam a eficácia do seu trabalho.” (Decreto-Lei n.o 125/99, 
de 20 de Abril. Ministério da Ciência e da Tecnologia, 1999). 

Lei n.º 26/2000, de 23 de 
agosto • Organização e 
ordenamento do ensino 
superior 

(…) visa identificar e regular as bases institucionais essenciais em que deve 
assentar o ensino superior. 

(…) “este diploma visa situar-se entre a Lei de Bases do Sistema Educativo, a 
montante, e as leis reguladoras de cada um dos subsistemas do ensino superior, 
a jusante, nomeadamente a Lei da Autonomia das Universidades, a Lei do 
Estatuto e Autonomia dos Estabelecimentos de Ensino Superior Politécnico, o 
Estatuto do Ensino Superior Particular e Cooperativo, sem esquecer outras leis 
específicas, como a Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior e a Lei 
da Avaliação do Ensino Superior.” (Proposta de Lei n.o 22/VII. Comissão de 
Educação. Assembleia da República, 2000). 

Portaria n.º 794/2000, de 20 
de setembro • Plano oficial de 
contabilidade pública para o 
setor da educação 

“A especificidade, a dimensão e a diversidade do universo de organismos e 
serviços da área educacional, em especial as escolas, os serviços de 
administração desconcentrada e as instituições de ensino superior, com os seus 
diferentes modelos organizacionais e estatutários, justificam, por seu lado, a 
existência de um plano setorial para a educação.” (Portaria n.o 794/2000, de 20 
de Setembro. Ministérios das Finanças e da Educação, 2000).  

Lei n.º 37/2003, de 22 de 
agosto • Estabelece as bases 
do financiamento do ensino 
superior 

“O financiamento do ensino superior processa-se de acordo com critérios 
objetivos, indicadores de desempenho e valores padrão relativos à qualidade e 
excelência do ensino ministrado.” (Lei n.o 37/2003, de 22 de agosto. Assembleia 
da República, 2003). 

DL n.º 42/2005, de 22 de 
fevereiro • Princípios 
reguladores de instrumentos 
para a criação do espaço 
europeu de ensino superior 

“No plano do ensino superior preconiza-se uma importante mudança nos 
paradigmas de formação, centrando-a na globalidade da atividade e nas 
competências que os jovens devem adquirir, e projetando-a para várias etapas da 
vida de adulto, em necessária ligação com a evolução do conhecimento e dos 
interesses individuais e colectivos.” (Decreto-Lei n..º 42/2005, de 22 de fevereiro. 
Ministério da Ciência, Inovação e Ensino Superior, 2005). 

DL n.º 74/2006, de 24 de 
março • Graus e diplomas do 
ensino superior 

“(…) garantir a qualificação dos portugueses no espaço europeu, concretizando 
o Processo de Bolonha oportunidade única para incentivar a frequência do ensino 
superior, melhorar a qualidade e a relevância das formações oferecidas, fomentar 
a mobilidade dos nossos estudantes e diplomados e a internacionalização das 
nossas formações.” (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março. Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2006).  

DL n.º 88/2006, de 23 de maio 
• Aprova os cursos de 
especialização tecnológica 

“(…) o Governo assumiu, entre os seus compromissos programáticos, alargar a 
oferta de formação ao longo da vida e para novos públicos e envolver as 
instituições de ensino superior na expansão da formação pós-secundária, na dupla 
perspetiva de articulação entre os níveis secundário e superior de ensino e de 
creditação, para efeitos de prosseguimento de estudos superiores, da formação 
obtida nos cursos de especialização pós-secundária.” (Decreto-Lei n.º 88/2006, 
de 23 de maio. Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2006).  

Fonte: Adaptado pelo autor com base em Simão (2003). 

Em síntese, por tudo o que se disse, cremos que neste período, o ensino superior tem associado 

um conjunto de transformações que se enquadram na senda da modernização do ensino superior 

europeu, de onde resultam um manancial de diplomas legislativos, nomeadamente: a introdução 

de sistema de qualidade e acreditação; mobilidade dos estudantes nacionais e internacionais, 
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flexibilização no acesso ao ensino superior; criação de novos cursos de especialização tecnológica 

e a introdução da comparabilidade de formações obtidas. 

Como veremos a seguir, a aprovação do RJIES trará consigo uma nova reconfiguração do modelo 

de governação das IES em Portugal. 

4.1.6 Entre a implementação e a consolidação do RJIES: a avaliação e impacto das reformas 
(2007-2010) 

Se bem que o período inicial a que nos reportamos, o edifício legislativo em que assenta a 

organização do ensino superior em Portugal, reflete ainda um modelo de organização baseado na 

anterior LAU, é notório por parte do poder político, ademais, fundado nos diversos estudos e com 

o respalde das organizações internacionais (OECD, 2007) a compelir o Governo a alterar o quadro 

de organização e funcionamento que vinha perdurando nas IES. Paralelamente, a modernização 

no espaço europeu de ensino superior (Eggins, 2014) vertido no desenvolvimento do PB, reflete, 

adicionalmente a preocupação de acelerar a produção legislativa em matérias diversificadas como 

sejam, a qualidade, a avaliação institucional a mobilidade e a flexibilidade no acesso ao ensino 

superior e aprendizagem ao longo da vida. Para mais, com o respalde necessário da segunda 

alteração necessária à LBSE e a aprovação do DL n.º 74/2006, de 24 de março, a implementação 

da Reforma de Bolonha com metas a cumprir tem agora um quadro de iniciativas legislativas que 

irão alterar a organização e funcionamento do ensino superior em Portugal, na tentativa de o 

adequar aos desafios impostos pelo PB. 

A simplificação de procedimentos e o alargamento no acesso ao ensino superior por força do PB 

tem através da portaria n.º 401/2007, de 05 de abril um contributo importante para facilitar o 

ingresso no ensino superior e tornar comparáveis a formação obtida quer resultante da experiência 

profissional, quer de graus obtidos em diferentes estabelecimentos de ensino em Portugal e no 

estrangeiro (Portaria n.o 401/2007, de 05 de abril. Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, 2007). Dando seguimento às políticas impulsionadas pelo PB, tendo em vista a 

aprendizagem ao longo da vida, a atração por novos públicos e as preocupações em proporcionar 

o acesso à frequência do ensino superior visando o alargamento das qualificações académicas dos 

portugueses, é aprovado através do DL n.º 309-A/2007, de 07 de setembro, um conjunto de 

incentivos a estudantes e bolseiros do ensino superior, investigadores e instituições de 

investigação científica. Estes incentivos traduzem-se na possibilidade dos seus beneficiários 

recorrerem a empréstimos bancários para financiar os seus estudos e atividades, estabelecendo o 

mesmo diploma as garantias e as demais condições de garantia mútua (Decreto-Lei n.o 309-

A/2007, de 07 de setembro. Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2007). 

Precedendo a aprovação do RJIES, a AR, pela lei n.º 38/2007, de 16 de agosto, aprova o regime 

jurídico da avaliação da qualidade do ensino superior (Lei n.o 38/2007, de 16 de agosto. 

Assembleia da República, 2007), o qual viria a revogar a lei n.º 1/2003, de 06 de janeiro, cabendo 
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ao Governo, posteriormente através do DL n.º 369/2007, de 05 de novembro, a criação da A3ES 

(Decreto-Lei n.o 369/2007, de 05 de novembro. Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, 2007). Com a aprovação destes dois diplomas pretende-se, disciplinar o funcionamento 

e grau de desempenho da missão das IES de cada um dos subsistemas de ensino com recurso à 

utilização de vários indicadores em obediência às melhores práticas internacionais, promovendo 

a sua integração no sistema de ensino superior europeu de qualidade. Embora criada em 2007, 

por força da aprovação do DL n.º 369/2007, de 05 de novembro, a entidade A3ES apenas irá 

iniciar a sua atividade em 2009, a tempo de poder implementar as estruturas, constituição de 

órgãos, contratação de pessoal e ministrar a formação adequada. 

Sobre a aprovação da lei financiamento do ensino superior e da avaliação da qualidade, é possível 

a partir do entendimento de Machado e Cerdeira (2012) que se pode compreender, que, em 

conjunto, sem prejuízo de outros, estes dois diplomas aprofundaram a responsabilidade sobre as 

estruturas de gestão das IES, vinculando as próprias à adesão aos ditames da NGP, ganhando 

força a importância das tarefas administrativas nas IES e a influência crescente para a integração 

de atores externos na governação destas (Machado & Cerdeira, 2012, pp. 359–368). Para mais, 

também e como sublinha Marques (2014), as variáveis, financiamento e qualidade, ligam-se, na 

medida, em que, a avaliação institucional constitui um instrumento para qualidade, do qual, o 

financiamento está dependente do desempenho das instituições (Marques, 2014, pp. 65–80). À 

luz dos aspetos que têm vindo a ser mencionados, podemos associar, que, o quadro das 

transformações que se pretendem operar neste período nas IES, podem, no caso da realidade 

portuguesa, coincidir, naquilo, a que, Lestor Salomon (2002), designou de “novo paradigma da 

governação” (Salamon, 2002, p. 9). Com efeito, a aprovação do novo ordenamento jurídico das 

instituições de ensino superior, vertido na lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, marca o início de 

um novo modelo de organização do ensino superior em Portugal (Recomendação n.o 4/2012, de 

07 de novembro. Conselho Nacional de Educação, 2012). Tendo inspiração nos princípios da 

NGP (Carvalho & Bruckmann, 2014; Carvalho & Santiago, 2016; Magalhães & Santiago, 2012; 

Magalhães, Veiga, Amaral et al., 2013; Magalhães, Veiga, & Videira, 2017), a legislação 

aprovada, tem, como finalidade, reforçar o poder de decisão, fomentando as IES a aderirem a um 

regime fundacional público de direito privado (Veiga et al., 2013, p. 466). Por outro lado, superar, 

aquela, que era tida, como, uma crescente debilidade que se vinha mantendo com a anterior LAU, 

nomeadamente, no que se refere, à autenticidade dos processos de participação, responsabilidade, 

competitividade reitoral e ausência de preocupação com a gestão (Pedrosa et al., 2012, pp. 32–

53; Simão, 2003).  

Neste novo modelo de organização, existe a preocupação em assegurar que as IES tomem 

decisões estratégicas, as quais, devem traduzir-se na racionalidade e eficiência do funcionamento, 

qualidade e resultados obtidos. E neste âmbito, a nova arrumação do sistema de ensino superior 

em Portugal, como fazem questão de notar Heitor e Horta (2014, p. 243), para além de estabelecer 
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os princípios pelo qual se deve reger a autonomia institucional das IES, consagra ainda, a sua 

diversidade de organização, onde se inclui a possibilidade de adesão voluntária ao regime 

fundacional de direito privado, a obrigatoriedade de inclusão de personalidades externas na 

governação das IES, a criação de um CC e o reconhecimento dos centros de investigação, como, 

parte integrante, da estrutura de governação universitária.  

As transformações têm entre outras como objetivo, de acordo com Marques (2011), a 

“reestruturação da estrutura orgânica e de poder interno da universidade”, reforçando os poderes 

do reitor, concentrando nos órgãos de governo – CG com representação interna e externa, reitor 

e CG - as responsabilidades na governação das instituições de ensino superior (Marques, 2011). 

De facto, ao reduzir-se a participação colegial no processo de decisão, evidencia-se a 

personalização e supremacia do exercício do poder com o objetivo de tornar as decisões, 

aparentemente, mais eficazes, assegurando uma maior responsabilidade e capacidade de decisão 

dos responsáveis pela gestão das IES. Contudo, é relegado para um segundo plano, a 

obrigatoriedade de outros agentes e órgãos serem envolvidos no processo de decisão, que, no caso 

das IES, pela sua natureza intrínseca são conhecidas pela existência de processos democráticos e 

de pluralidade de opinião. 

Muito embora a ambição política em matéria de educação e ensino superior seja marcado pela 

necessidade de fomentar a expansão do ensino superior, reduzindo, taxas de insucesso escolar, 

tornar a escolaridade obrigatória de 12 anos, atrair novos alunos no ensino superior, permitindo 

alguma flexibilidade no acesso, o ano de 2008, marca o início de outras alterações que afetarão o 

ensino superior, sem que, antes, seja aprovado o DL n.º 396/2007, de 31 de dezembro, o qual, 

aprova o regime jurídico do sistema nacional de qualificações (Decreto-Lei n.o 396/2007, de 31 

de dezembro. Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, 2007).  

Para além da aprovação do RJIES em setembro de 2007, o ano de 2008, tem associado também 

um conjunto de diplomas41 que acabaram por interferir no domínio do ensino superior, 

 
41 Desde logo, a lei de vínculos carreiras e remunerações aprovada pela lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, redundou 
numa alteração profunda na forma tradicional das carreiras da AP. Este normativo veio alterar o regime de vínculos de 
nomeação definitiva, excetuando-se, a comissão de serviço, passando a existir, apenas, duas modalidades de 
vinculação: a nomeação e o contrato, consoante, se trate, de atividades ligadas à soberania, segurança, investigação 
criminal e defesa nacional, ou atividades consideradas de âmbito geral (Lei n.o 12-A/2008, de 27 de fevereiro. 
Assembleia da República, 2008). Neste âmbito, por força do DL n.º121/2008, de 11 de julho, operou-se a transição dos 
trabalhadores para carreiras gerais condensando em apenas três carreiras a grande maioria dos trabalhadores da AP de 
administração direta e indireta, tendo como resultado a extinção de aproximadamente 1716 carreiras e categorias 
(Decreto-Lei n.o 121/2008, de 11 de julho. Ministério das Finanças e da Administração Pública, 2008), mantendo-se, 
no entanto, algumas carreiras e categorias subsistentes a serem alvo de regulamentação específica.  
Entretanto, a nova lei geral do trabalho em funções públicas, aprovada lei n.º 35/2014, de 20 de junho (Lei n.o 35/2014, 
de 20 de junho. Assembleia da República, 2014), aporta para a AP e ensino superior, um conjunto de transformações 
que têm associado uma preocupação com a economia dos recursos, permitindo, a adoção de instrumentos de gestão, 
ligando o ciclo de gestão, com recursos disponíveis a atividades e a gestão de despesas de pessoal. A gestão das despesas 
com pessoal, possibilidade de valorização remuneratórias e prémios de desempenho, passaram, por força das sucessivas 
leis do OE a começar pela lei n.º 67-A/2007, de 31 de dezembro que introduziu uma alteração profunda partir de 01 de 
janeiro de 2008, a fazer depender, a alteração da remuneração, em função, da avaliação de desempenho (Lei n.o 67-
A/2007, de 31 de dezembro. Assembleia da República, 2007). As normas orientadoras para a avaliação integrada de 
desempenho têm expressão na lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, aprovada pela AR, com a criação do sistema 
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nomeadamente, aqueles que decorrem da aprovação do DL n.º 74/2006, de 24 de março e da 

A3ES, por força da necessidade de ver cumprido as iniciativas tendentes ao aprofundamento do 

PB. Todavia, na senda de recomendações e de compromissos organismos internacionais, devemos 

ter presente que as alterações verificadas no ensino superior não podem estar desligadas do 

esforço de consolidação orçamental imposto pelo pacto de estabilidade económica no período 

compreendido 2005-2009 e 2010-2013.  

No campo do ensino superior são visíveis as alterações que se começam a desenvolver face à 

necessidade de concretizar de forma eficaz o PB. De facto, as recomendações para a alteração 

num ensino baseado na transmissão de conhecimento, para um ensino baseado em competências 

(Recomendação 2006/962/CE, de 18 de dezembro, 2006; OECD, 2018c), impele, o Estado 

português, através dos XVI e XVII Governos Constitucionais, a desenvolverem, um conjunto de 

diplomas que possam favorecer uma maior diversidade no acesso e à relevância atribuída à 

aprendizagem ao longo da vida. Neste âmbito, destaca-se, a aprovação do DL n.º 107/2008, de 25 

de junho, o qual, para além de possibilitar uma maior flexibilidade de acesso ao ensino superior 

e a desburocratização da comprovação de titularidade de graus e diplomas (Decreto-Lei n.o 

107/2008, de 25 de junho. Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2008), insere-se 

numa lógica que visa promover a comparabilidade de formação ministrada ao nível do espaço 

europeu de ensino superior (Crosier et al., 2007, pp. 32–42), numa tentativa de “convergência” 

para sistemas de ensino superior com objetivos partilhados de forma conjunta (Neave & Amaral, 

2012, p. 13). Mais tarde, na síntese de conclusões dos diversos relatórios apresentados 

individualmente, a que, por força, do artigo 66.º, as IES estão obrigadas, Veiga e Amaral (2012, 

pp. 281–282), reconhecem, que a implementação das medidas para concretizar o PB (Bologna 

Follow-up Group, 2009; Decreto-Lei n.o 107/2008, de 25 de junho. Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, 2008), evitaram a proliferação excessiva de graus. Os mesmos 

autores (2012), assinalam, ainda, o despertar para a consciência dos responsáveis das IES, para 

um novo paradigma na abordagem do ensino: necessidade de melhoria das qualificações do seu 

corpo docente, desenvolvimento de iniciativas de forma a melhorar o sistema de avaliação e 

qualidade e a aposta na internacionalização do ensino superior. Ainda de acordo com Veiga e 

Amaral (2012, p. 273), é reconhecido que, relativamente a Portugal, o grau de implementação do 

PB, entre 2005 e 2009, nos diversos itens em avaliação, tenha melhorado e cumprido os objetivos 

definidos, com exceção do quadro legal das qualificações nacionais. 

Como temos vindo a evidenciar, o conjunto de alterações que se têm vindo a verificar neste 

período, têm, um relacionamento direto com as imposições que decorreram da implementação do 

 
integrado de avaliação de desempenho (Lei n.o 66-B/2007, de 28 de dezembro. Assembleia da República, 2007). Este 
normativo sendo transversal a toda a AP tem como objetivos incorporar os aspetos da qualidade, avaliação e 
desempenho aos diversos serviços, dirigentes e trabalhadores da administração, sendo de aplicação às IES, incluindo-
se, aqui, o regime fundacional. 
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PB e o novo enquadramento jurídico aplicável às IES. Assim, entre 2008 e 2009, é possível 

verificar, de acordo com Magalhães et al (2013, p. 302), que, a maioria das IES tinha adotado as 

suas estruturas e modo de organização de acordo com a liberdade e flexibilidade conferida pelo 

RJIES, criando os seus órgãos de governo, de acordo, com os limites impostos pela lei. É notório 

verificar, que, em função da aprovação dos diversos estatutos, as IES, seguiram uma linha de 

orientação na linha das recomendações da OCDE (OECD, 2007), quanto, à necessidade de 

racionalizar e fundir os inúmeros serviços e fundos autónomos com autonomia financeira e 

patrimonial, permitindo desta forma adequar a oferta formativa, reduzindo a despesa e eliminando 

algum do poder dos órgãos colegiais existente em outras unidades orgânicas42. Ainda, em 2009, 

na esteira das recomendações da OCDE (OECD, 2007) e da própria Comissão Europeia (CE) 

(Comissão Europeia, 2006), sob a égide de modernizar as IES, e na faculdade conferida pelo 

RJIES, com base na aprovação dos respetivos estatutos e da homologação pelo ministro da tutela, 

são criadas as fundações43 Instituto Universitário de Lisboa - Instituto Superior de Ciências do 

Trabalho e da Empresa (IUL - ISCTE), Universidades-Fundação de Aveiro e do Porto, em 

resultado, da aprovação, respetivamente do DL n.º 95/2009, DL n.º 96/2009 e DL n.º 97/2009, 

todos de 27 de abril (Decreto-Lei n.o 95/2009, de 27 de abril. Ministério da Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior, 2009; Decreto-Lei n.o 96/2009, de 27 de abril. Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, 2009; Decreto-Lei n.o 97/2009, de 27 de abril. Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2009). Opções idênticas, seguiram, posteriormente, as 

Universidades-Fundação de Lisboa, do Minho, e Nova de Lisboa, respetivamente, em resultado 

da aprovação do DL n.º 266-E/2012, de, 31 de dezembro, do DL n.º 4/2016, de 13 de janeiro e 

DL n.º 20/2017, de 21 de fevereiro (Decreto-Lei n.o 20/2017, de 21 de fevereiro. Ministério da 

Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 2017; Decreto-Lei n.o 266-E/2012, de 31 de dezembro. 

Ministério da Educação e Ciência, 2012; Decreto-Lei n.o 4/2016, de 13 de janeiro. Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2016). Também, mais recentemente, o Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave, tornou-se, no primeiro instituto politécnico de regime 

fundacional após aprovação dos seus estatutos pelo governo, através, do DL n.º 63/2018, de 06 

de agosto (Decreto-Lei n.o 63/2018, de 06 de agosto. Presidência do Conselho de Ministros, 

2018).  

 
42 A ideia de racionalização das estruturas, parece, ter ficado bem patente no espírito do legislador, quando, no artigo 
173.º do RJIES, previu, que: “no processo de elaboração e aprovação dos estatutos, as instituições de ensino superior 
públicas devem proceder à racionalização das suas unidades orgânicas, procedendo, designadamente, às fusões e 
extinções que se revelem adequadas”, ainda, e, em observância às orientações do governo sobre a necessidade da 
racionalização da rede de ensino superior. De facto, é neste período, que por força do artigo 172.º do RJIES, se inicia 
a revisão de estatutos de universidades e institutos politécnicos, visando, a integração de faculdades com autonomia 
financeira e unidades orgânicas dos institutos politécnicos, que, a partir de 2011, passam a ficar centralizados, perdendo 
a autonomia financeira e patrimonial que detinham, e ainda outras que iniciaram o seu processo de adesão ao regime 
fundacional.  

43 Por força da aplicação das disposições previstas no RJIES, ao optarem por este regime as IES são obrigadas a garantir 
50% do seu autofinanciamento por receitas próprias, sendo que o remanescente resulta das transferências do OE. 
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Na senda do que temos vindo a enunciar, neste período, é visível um conjunto de transformações 

que se operam ao nível da organização e funcionamento do ensino superior. As alterações ao 

estatuto da carreira docente universitária e do ensino politécnico, traduzem, para além, de um 

compromisso do programa do XVII Governo Constitucional (2005, pp. 49–52), em melhorar a 

qualidade do ensino e da investigação em Portugal, a resposta ao conjunto de recomendações e 

constrangimentos evidenciados no relatório produzido pelas IES, a que, tivemos oportunidade de 

referir anteriormente. As alterações impostas decorrentes do PB na passagem de um ensino 

baseado no conhecimento para um ensino baseado em competências (Decreto-Lei n.o 74/2006, de 

24 de março. Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2006), transportam para as 

IES e corpo docente e da carreira de investigação, novas abordagens na forma como deve ser 

encarado a forma de ministrar o ensino. E nesta medida, um dos aspetos sinalizados é a 

necessidade de aperfeiçoar e modernizar as IES com um corpo docente altamente qualificado 

através de critérios rigorosos de seleção e recrutamento. Neste contexto, são aprovados pelo XVII 

Governo Constitucional os novos estatutos das carreiras docentes do ensino universitário 

(Decreto-Lei n.o 205/2009, de 31 de agosto. Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 

2009) e do ensino politécnico (Decreto-Lei n.o 207/2009, de 31 de agosto. Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, 2009). O esforço na tentativa de uma melhor qualificação do corpo 

docente nas IES e maiores níveis de exigência, introduz, no novo estatuto da carreira docente do 

ensino superior politécnico, a exigência do grau de doutor como requisito de acesso à carreira, a 

exigência de um período experimental de ingresso na carreira e a exigência de concursos 

internacionais, com inclusão, de maioritariamente os membros que compõem os júris, serem, 

externos à instituição. Neste domínio, essa exigência parece ser percebida pelos próprios docentes 

nos dois sistemas de ensino público e privado, na forma, como, melhoraram as suas qualificações 

(Gráfico 3):  

Gráfico 3 • Qualificação do corpo docente (anos letivos 2001/02 a 2009/10) 

Fonte: Adaptado de Direção-Geral de Estatísticas da Educação e da Ciência (2018). 
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Assim, entre os anos letivos 2001/02 e 2009/10, é possível verificar, a partir do Gráfico 3, que, a 

qualificação do corpo docente nos dois sistemas de ensino, traduziu-se, num aumento de 5950 

novos doutores, respetivamente, 58% no ensino público e de 82%, no ensino privado. 

Em boa parte, como defendem Heitor e Horta (2014, pp. 246–247), a evolução da qualificação do 

corpo docente no ensino superior, resulta, do investimento em programas financiados pela 

Fundação da Ciência e Tecnologia (FCT) e por outros programas de qualificação avançada na 

investigação, que, se vieram, a intensificar, desde, meados da década de 1990 até 2010, em 

resultado, de uma política expansionista, como, reconhecimento do papel atribuído à ciência e ao 

ensino superior. Ainda na senda da modernização das políticas de ensino superior e ciência, 

importa, neste período, relevar o esforço do Governo português em melhorar a capacidade de 

investigação. Nesse sentido, a evolução do número de doutorados, em Portugal e no estrangeiro, 

no período compreendido entre 2000 e 2010, regista, um incremento de 91,5%, que, se traduz, 

numa variação de 829 doutorados, quando, comparado ao ano 2000 (Gráfico 4): 

Gráfico 4 • Evolução do número de doutorados (anos letivos 2000/01 a 2009/10) 

Fonte: Adaptado de Direção-Geral de Estatísticas da Educação e da Ciência (2018). 
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• criação dos cursos de especialização tecnológica; 

• criação de cursos pós-laborais para população adulta; 

• a criação de formação pós-graduada e de programas doutorais. 

Gráfico 5 • Inscritos por nível de formação44 (anos letivos 2000/01 a 2009/10) 

Fonte: Adaptado de Direção-Geral de Estatísticas da Educação e da Ciência (2018). 

No ano de 2009 e ainda em matéria de produção legislativa e no aprofundamento do PB, importa 

destacar a aprovação da portaria n.º 782/2009, de 23 de julho com implicações para o ensino 

superior. Nesta portaria, encontra-se regulamentado o quadro nacional de qualificações, nele se, 

evidenciando todos os níveis de ensino e a tramitação inerente ao processo do reconhecimento, 

validade e de certificação de competências das qualificações nacionais (Portaria n.o 782/2009, de 

23 de julho. Ministérios do Trabalho e da Segurança Social, da Educação e da Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior, 2009). Este normativo insere-se na linha das recomendações do parlamento 

europeu para a aprendizagem ao longo da vida (Recomendação 2008/C 111/01, de 23 de abril, 

2008), e que em 2007, tinha dado os primeiros passos com a aprovação do regime jurídico do 

sistema nacional de qualificações (Decreto-Lei n.o 396/2007, de 31 de dezembro. Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade Social, 2007).  

Resultante das eleições de 24 de setembro de 2009, o XVIII Governo Constitucional (2009-2011), 

já com uma posição minoritária no parlamento, tem no seu programa de governo estabelecer “um 

contrato de confiança com o ensino superior” (XVIII Governo Constitucional, 2010). Sob a égide 

da necessidade de uma maior qualificação da sociedade portuguesa e o desafio lançado às IES 

para alcançar os objetivos nacionais no quadro da UE, o ano de 2010, inicia-se, com a assinatura 

de um contrato de confiança entre o Governo e as IES. Neste contrato assinado a 11 de janeiro de 
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2010, entre o governo e IES, é assumido o compromisso, de, no horizonte da legislatura, as IES 

comprometerem-se a desenvolver programas, que assegurem aumentar o nível de qualificação 

dos portugueses e a atualizar maiores níveis de competências em matéria de emprego e 

competitividade. A ambição do Governo parece ser clara: no global, no período da legislatura o 

desejo de qualificar 100 mil ativos com formação superior. Como contrapartida, às IES, é 

atribuído um incremento de 100 milhões de euros (€) no orçamento de funcionamento do ano de 

2010, face ao ano de 2009, nele se incluindo, 12 milhões € com valores da Assistência na Doença 

aos Servidores do Estado de despesa estimada. Todavia, o efeito das contribuições para a Caixa 

Geral de Aposentações, que, passaram a ser de 21% , e o aumento salarial negociado com o 

Governo de acordo com o relatório sobre educação e a qualificação dos Portugueses, redundou 

numa redução de 28% no orçamento de funcionamento das IES (CNE, 2011, p. 198).  

O ensino superior em 2010, sendo marcado internamente por uma menor produção de diplomas 

legislativos, é sobretudo, aproveitado, para fazer uma monitorização sobre algumas das políticas 

e medidas que vinham a ser implementadas. E neste particular, num plano interno, se, o Programa 

Nacional de Reformas (PNR) (Presidência do Conselho de Ministros, 2008), parece, confirmar a 

veia modernizadora de que se revestiu a concretização de medidas importantes recomendadas 

pela UE no âmbito do ensino superior, esta avaliação é sufragada pelo estudo, em que, Portugal 

ocupa um lugar de destaque (médio alto) sobre o grau de implementação das medidas, quando, 

em 1995, essa atribuição, estava num nível considerado médio baixo. De acordo com o relatório 

apresentado à CE sobre reforma do financiamento dos sistemas de ensino superior, dirigido a 33 

países europeus (de Boer et al., 2010), levando em linha de conta as recomendações e indicadores 

da CE para a modernização europeia das universidades (Comissão Europeia, 2006), Portugal, 

apresenta-se como um dos países com um grau de correspondência de agenda modernização 

atribuído com menção de médio-alto. 

Em resumo, importa sublinhar, que, o período 2006-2010, é essencialmente, marcado, por um 

conjunto significativo de transformações que afetam o ensino superior em Portugal. No plano 

interno e desde logo, pela aprovação do RJIES, as IES e os seus responsáveis são confrontados 

com um conjunto acrescido de responsabilidades e de novas exigências perante a sociedade. No 

plano externo, as influências supranacionais com a ambição da criação de um espaço comum de 

ensino superior decorrente do PB, (protagonizado pela importância potenciada pelo conhecimento 

e inovação) e os mecanismos de avaliação e monitorização, traduzem em nossa opinião, 

implementação de políticas que convergem para uma agenda global de ensino superior.  

4.1.7 Entre a emergência e a crise: a internacionalização do ensino superior (2011-2014) 

A crise da dívida financeira internacional, eclodida nos EUA, em 2008, por força da falência de 

alguns bancos importantes, como, o Lehman Brothers, Merril Lynch e outros, agravada, 

posteriormente, com a crise das dívidas soberanas na Europa, em 2010, marcam, decididamente, 
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um ponto assinalável na viragem política em Portugal, o qual, teve como consequência, a 

interrupção do mandato do XVIII Governo Constitucional (2009-2011), iniciado a 26 de outubro 

de 2009 e interrompido a 21 de junho de 2011. Formado com base nas eleições de 05 de junho, o 

XIX Governo Constitucional (2011-2015), é obrigado, por força da emergência financeira a que 

Portugal, ficou sujeito, a solicitar no imediato um pedido de resgate financeiro. Segundo Reis 

(2013), dada a fragilidade da economia portuguesa, o seu excessivo endividamento e a sua 

vulnerabilidade a choques externos, acabaram por conduzir à necessidade do país, recorrer a um 

Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF), ao Fundo Monetário Internacional, 

Banco Central Europeu e CE. Na prática, este programa (Portugal, 2011), traduz-se num 

ajustamento orçamental, e invariavelmente, a adoção de uma política de austeridade, visível, 

também, no ensino superior. De facto, para além da fragilidade da economia portuguesa, a crise 

internacional contribuiu para colocar o défice público em 9,3% do Produto Interno Bruto (PIB), 

a necessidade de ver assegurados os compromissos do pacto de estabilidade 2011-2013 com as 

instituições europeias em garantir um défice de 2% do PIB em 2013 (4,6% do PIB, em 2011, 3%, 

em 2012 e 2%, em 2013) e diminuir o peso da dívida pública, tornam necessárias, medidas para 

alcançar tais objetivos (Banco de Portugal, 2011; Resolução 97/C 236/01, de 17 de junho, 1997; 

Ministério das Finanças e da Administração Pública, 2011). 

Durante o período de vigência do PAEF a Portugal (2011-2014), são visíveis algumas alterações 

na política de ciência e ensino superior, que, basicamente, traduzem a emergência de reduzir a 

despesa pública e a implementação de reformas, dando, cumprimento ao acordado com os 

credores internacionais (Quadro 16):  

Quadro 16 • Evolução da despesa por classificação económica no programa orçamental ciência e ensino 
superior (2010-2014) 

(em milhões de €) 

Classificação económica 2010 2011 2012 2013 2014 Variação 
2010/2014 

Variação 
% 

Despesas com pessoal 1.194,8 1.108,1 1.110,6 1.269,9 1.285,8 91,0 7,6 

Aquisição de bens e serviços correntes 293,7 268,5 321,1 308,1 296,3 2,6 0,9 

Juros e outros encargos 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,2 66,7 

Transferências correntes 599,2 575,9 377,3 363,0 365,4 -233,8 -39,0 

Outras despesas correntes 15,7 14,7 16,6 22,3 21,6 5,9 37,6 

Aquisição de bens de capital 116,0 88,8 127,4 111,5 126,2 10,2 8,8 

Transferências de capital 199,7 156,9 112,7 131,3 125,0 -74,7 -37,4 

Ativos financeiros 0,3 3,3 0,7 0,5 1,2 0,9 300,0 

Passivos financeiros 0,0 0,0 0,2 0,4 0,4 0,4 - 

Total  2.419,7 2.216,5 2.067,1 2.207,5 2.222,4 -197,3 -8,2 

Fonte: (Tribunal de Contas, 2015, pp. 28–29). 

Nesta linha, e, analisando o relatório de acompanhamento dos mecanismos e assistência 

financeira a Portugal, no período, 2010-2014, é possível verificar que, na ciência e ensino 

superior, verificou-se, de acordo com o Quadro 16, uma redução de despesa no montante de 197,3 
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milhões de €, a que, corresponde uma variação de (-8,2%), face ao ano de 2010, onde a política 

de retração no investimento e diminuição das transferências correntes, são as faces mais visíveis 

(Tribunal de Contas, 2015, pp. 28–29). Por isso, alguma literatura (Hasanefendic, 2017; OECD, 

2018b; Rodrigues, 2017a) tende a reconhecer, que, neste período, assiste-se, a uma diminuição 

do investimento nas políticas de ciência e ensino superior, as quais, têm tradução na redução de 

recursos financeiros para a IES, incluindo-se aqui, outras transferências, como, a redução de 

bolsas de doutoramento e de pós doutoramento, a redução das transferências para centros de 

investigação, assim como, alterações nas regras de financiamento e avaliação dos centros de 

investigação. Em paralelo, alguns especialistas e investigadores abandonam o país neste período 

(Antunes, 2017; Cerdeira, Machado-Taylor, Patrocínio, & Cabrito, 2015; Horta & Hasanefendic, 

2015).  

Este período, acaba, por, de alguma forma, contrastar com uma trajetória positiva sobre a 

evolução de alguns indicadores que se vinham verificando sobre o ensino superior em Portugal. 

Na realidade, é a própria OCDE, no relatório sobre as perspetivas da educação 2014 (OECD, 

2014a), que reconhece os progressos e esforços feitos por Portugal. De facto, se uma das medidas 

recomendadas pela OCDE, no sentido de aumentar a diversificação das fontes de financiamento 

no ensino superior (OECD, 2007), a análise desenvolvida, por, Cabrito (2011a), sobre a origem 

do financiamento do ensino superior em Portugal, é elucidativa, e evidencia, já, as sucessivas 

reduções das transferências do OE e a capacidade das IES em aumentarem o seu 

autofinanciamento, baseado, na prestações de serviços ao exterior, que, se vinha, a manifestar, 

desde 1990 (Gráfico 6): 

Gráfico 6 • Origem do financiamento das IES (1990 – 2012) 

 
Fonte: Adaptado de Cabrito (2011a). 
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pelo esforço da contribuição das IES, das famílias e empresas no financiamento do ensino 

superior, numa variação, que, atinge 760%, face, ao ano de 1990.  

Também recentemente, na sua tese de doutoramento, sobre a diversificação das fontes de 

financiamento no ensino superior, Nascimento (2018), concluiu, que, além do OE, é, a 

componente das famílias por via do pagamento de propinas, que, têm maior expressão na 

componente de financiamento das IES. A perceção de austeridade sentida por diferentes 

sensibilidades com responsabilidades no sistema de ensino superior português por força da 

redução do financiamento do OE e a constatação para necessidade da diversificação das fontes de 

financiamento, são também, o denominador comum, das conclusões enunciadas em diferentes 

trabalhos de investigação (Teixeira & Koryakina, 2013, 2015; Teixeira, Rocha, Biscaia, & 

Cardoso, 2014).  

Em matéria de produção legislativa com interferência no ensino superior, o ano de 2014, é 

marcado por um conjunto de medidas, que têm como objetivo, fomentar a internacionalização do 

ensino superior, sendo, neste âmbito, aprovado o DL n.º 36/2014, de 10 de março, o qual, vem 

regular o estatuto do estudante internacional (Decreto-Lei n.o 43/2014, de 18 de março. Ministério 

da Educação e Ciência, 2014). Com esta iniciativa, pretende-se, que, os estudantes estrangeiros 

(não se incluindo aqui os nacionais de Estados-Membros da UE), tenham, a possibilidade, através, 

de um concurso especial, a candidatarem-se a ciclos de licenciatura e mestrado integrado, ficando 

as IES com a responsabilidade, através, de criação de regulamento próprio, das condições de 

candidatura e seleção dos candidatos. Na base desta iniciativa legislativa, está, segundo o 

Governo, a necessidade de aumentar a utilização da capacidade instalada, existente, nas IES, 

potenciando por via da participação destes alunos, o incremento das receitas próprias das IES. O 

aproveitamento da capacidade instalada, a adequação da oferta educativa e a necessidade de criar 

quadros mais qualificados, constituem, outros argumentos, para que, o Governo, através da 

aprovação do DL n.º 43/2014, de 18 de março, possibilite a criação de um ciclo de estudos 

superiores, ainda que, não conferente de grau académico, permitindo, que, as IES do ensino 

politécnico, e aquelas que, estando integradas no ensino universitário, ministrem cursos técnicos 

superiores profissionais (Decreto-Lei n.o 43/2014, de 18 de março. Ministério da Educação e 

Ciência, 2014). A natureza destes cursos (técnicos superiores profissionais47 e de especialização 

tecnológica), ministrados no ensino politécnico, ou em escolas integradas do ensino superior 

universitário, dado, o seu vazio, de enquadramento legal, no que se refere, à possibilidade dos 

seus titulares, poderem, mediante a realização de provas específicas de ingresso, candidatar-se a 

 
47 Todavia, o curso de técnico superior profissional passou por força da alteração do DL n.º 74/2006, de 24 de março, 
alterado pelo DL n.º 63/2016, de 13 de setembro e DL n.º 65/2018, de 16 de agosto, (Decreto-Lei n.o 63/2016, de 13 
de setembro. Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2016; Decreto-Lei n.o 65/2018, de 16 de agosto. 
Presidência o Conselho de Ministros, 2018), a integrar os diplomas conferidos pelo regime jurídico dos graus e 
diplomas do ensino superior, permitindo também, que os seus titulares possam aceder e ingressar nos ciclos de 
licenciatura e de mestrado integrado, ainda que através de um concurso especial próprio. 
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frequentar ciclos de estudo do ensino superior, levam, à necessidade do Governo, através, do DL 

n.º 113/2014, de 16 de julho, alterar o regime jurídico dos concursos especiais de acesso ao ensino 

superior (Decreto-Lei n.o 113/2014, de 16 de julho. Ministério da Educação e Ciência, 2014). O 

mesmo DL n.º 43/2014, de 18 de março, determina, todavia, no n.º 3 do artigo 42.º, a 

impossibilidade de serem admitidos novos alunos, nos cursos de especialização tecnológica, 

ministrados pelas IES, a partir, do ano letivo 2015/16, cessando, o seu funcionamento, até 31 de 

dezembro de 2016.  

No período 2011-2014, são por isso de destacar os diplomas aprovados cuja motivação parece 

inserir-se no aproveitamento da capacidade instalada existente no ensino superior, no contínuo 

esforço de diversificação do ensino superior, quer no que se refere à oferta formativa, quer na 

captação de alunos (Quadro 17):  

Quadro 17 • Principais diplomas em matéria de educação e ensino superior (2011-2014) 

Diploma Motivação 

DL n.º 36/2014, de 10 de 
março • Regulamenta o 
estatuto do estudante 
internacional 

“As instituições de ensino superior portuguesas têm vindo a atrair um número 
crescente de estudantes estrangeiros, quer em programas de mobilidade e 
intercâmbio quer através do regime geral de acesso. 

“A captação de estudantes estrangeiros permite aumentar a utilização da 
capacidade instalada nas instituições, potenciar novas receitas próprias, que 
poderão ser aplicadas no reforço da qualidade e na diversificação do ensino 
ministrado, e tem um impacto positivo na economia.” (Decreto-Lei n.º 43/2014, 
de 18 de março. Ministério da Educação e Ciência, 2014) 

DL n.º 43/2014, de 18 de 
março • Cria os cursos 
técnicos superiores 
profissionais, como formação 
superior de curta duração não 
conferente de grau 

“Esta iniciativa visa introduzir, no âmbito do ensino superior, uma oferta 
educativa de natureza profissional situada no nível 5 do Quadro Europeu de 
Qualificações para a Aprendizagem ao Longo da Vida (…).” 

“Pretende-se assim alargar e diversificar o espectro da oferta de ensino superior 
em Portugal e, por essa via, aumentar o número de cidadãos com qualificações 
superiores, contribuindo, desta forma, para um aumento da competitividade 
nacional.” 

“Valorizando o investimento feito e beneficiando da capacidade formativa 
instalada, as instituições de ensino superior.” (Decreto-Lei n.o 43/2014, de 18 de 
março. Ministério da Educação e Ciência, 2014). 

DL n.o 113/2014, de 16 de 
julho • Regula os concursos 
especiais para acesso e 
ingresso no ensino superior 

“(…) tem em vista incluir no âmbito dos mesmos o ingresso dos titulares do 
diploma de técnico superior profissional nos ciclos de estudos de licenciatura e 
integrados de mestrado.” 

“Simultaneamente, e para além de uma simplificação (…) procede-se, através do 
presente diploma, a um conjunto de alterações das regras relacionadas com a 
fixação das vagas dos concursos especiais e com a utilização das vagas 
sobrantes.”  

“Procede-se igualmente à atribuição às instituições de ensino superior da 
competência para a fixação das normas regulamentares de realização dos 
concursos, dos prazos (…) e dos critérios de seriação.” (Decreto-Lei n.o 
113/2014, de 16 de julho. Ministério da Educação e Ciência, 2014). 

Fonte: Adaptado pelo autor com base em Simão (2003). 

Em resumo, no ensino superior, à semelhança de outros setores da AP, e do setor privado, este 

período é indissociável da crise de emergência financeira que atingiu Portugal, com todos os 

constrangimentos, daí inerentes, a qual, é responsável, por um conjunto assinalável de políticas 

de austeridade. Para lá da existência de dois sistemas de ensino público e privado, onde coexistem, 



CAPÍTULO 4 • O ENSINO SUPERIOR EM PORTUGAL 

Página •159 

adicionalmente, dois subsistemas - o ensino superior universitário e o ensino superior politécnico, 

a oferta educativa e formativa, parece, marcar um período de harmonização, tendo presente, que, 

Portugal pertence à área europeia de ensino superior. Neste contexto, a legislação aprovada no 

campo do ensino superior parece dar corpo à ideia para um melhor aproveitamento da oferta 

educativa face à capacidade instalada, nomeadamente, nas IES do ensino politécnico.  

Numa vertente de afirmação do ensino superior a criação da figura do estudante internacional e o 

contínuo da intensificação de medidas conducentes à modernização e simplificação de 

procedimentos no acesso irão marcar as políticas de ensino superior. 

4.1.8 Entre a modernização e a internacionalização: a captação de novos públicos (2015-
2019) 

As eleições de 04 outubro de 2015, marcam um novo ciclo48 na vida política em Portugal com a 

entrada em funções do XXI Governo Constitucional (2015-2019).  

Ainda que sob um contexto de exigente redução de despesa pública e esforço orçamental das 

finanças públicas, no que concerne, ao ensino superior, o programa de governo pretende retomar 

o processo de modernização, qualificação e de diversificação, na medida em que, também, a 

aposta no conhecimento constitui um “desígnio central” inscrito no programa de governo (XXI 

Governo Constitucional, 2015, p. 114). Ademais, o objetivo de Portugal em conseguir atingir, em 

2020, 40% de diplomados no ensino superior, na faixa etária 30-34 anos, torna necessário a 

adoção de políticas conducentes a atingir tal desiderato. De facto, se nos objetivos traçados para 

Portugal, na Estratégia de Lisboa, o objetivo fixado ficou além do previsto49 (apenas 35,5% em 

2019), a convergência para padrões médios de valores de investimento em atividades de I&D no 

âmbito da estratégia Europa 2020, levam, a que, o XXI Governo Constitucional, desenvolva, um 

conjunto de iniciativas para melhorar os indicadores e a sua aproximação aos valores praticados 

pela média dos países da União Europeia. E nesta medida, se a aposta do Governo no 

conhecimento, significa, atrair uma maior diversidade de pessoas para o ensino superior, com a 

conquista de novos públicos e incrementar a participação em atividades práticas de investigação, 

a participação do ensino superior politécnico, é, neste contexto, considerado, pelo Governo um 

elemento central para a valorização do país e das regiões. O programa de modernização e 

valorização dos institutos politécnicos (Ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 

2016b), apresentado a 10 de fevereiro de 2016, pelo Ministro, Manuel Heitor, pretende fomentar 

a criação de investigação no ensino politécnico, tendo, em conta, as especificidades de cada região 

 
48 Devemos referir, no entanto, que, o XX Governo Constitucional (30 de outubro 2015 a 26 de novembro de 2015), 
embora empossado, das eleições, de 04 de outubro de 2015, não chegou a entrar em funções, pelo facto, do seu 
programa de governo não ter sido aprovado pela AR, mantendo-se em gestão corrente dos assuntos do país por um 
período de 27 dias. 
49 De acordo com os dados apresentados pelo Eurostat, no período 2015-2019, Portugal, apresenta as percentagens de 
31,9%, 34,6%, 33,5%, 33,5%, 35,5% (European Commission, 2020). 
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e a diversidade do território, aproximando, o ensino politécnico ao tecido produtivo local das 

regiões onde estão inseridas. Englobando cinco eixos estratégicos, este plano pretende: 

• incentivar a atividade de I&D; 

• fomentar a oferta de formação de curta duração; 

• reduzir e melhorar o desempenho da despesa pública oferecida nas instituições do ensino 

politécnico estimulando a partilha de recursos com a criação de consórcios e entidades 

público privadas;  

• criar uma rede de cidades e regiões com conhecimento; 

• alargar o conhecimento e a sua especialização em temáticas com forte implantação 

territorial (Ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 2016b). 

Em sintonia com o PNR (XXI Governo Constitucional, 2016), aprovado em abril de 2016, é nesta 

linha, que, a Resolução de Conselho de Ministros n.º 32/2016, de 05 de maio, resolve aprovar a 

discussão pública de uma agenda denominada “Compromisso com o Conhecimento e a Ciência: 

o Compromisso com o Futuro”, mandatando, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, para, em articulação com “instituições científicas e de ensino superior na construção, 

manutenção de um sistema que estimule o emprego científico em condições de estabilidade e 

dignidade profissional, e que, num quadro de financiamento estável ao longo da legislatura 

possibilite atingir as metas europeias de participação do ensino superior e de investimento em 

ciência e tecnologia” (Resolução n..º 32/2016, de 05 de maio. Presidência do Conselho de 

Ministros, 2016, p. 1732). Esta agenda, reflete, a preocupação em modernizar as IES, reduzir os 

níveis de insucesso escolar, reforçar a internacionalização das IES, o rejuvenescimento do corpo 

docente e de investigação e alargar a frequência no ensino superior.  

Na esteira do debate público, que, entretanto, se desenvolveu, na recolha de opiniões e discussões, 

sobre as questões e desafios da ciência e investigação, em Portugal, a iniciativa, “Encontro 

Nacional de Ciência, Ciência 2016”, que, se realizou, entre 04 e 06 de julho, na cidade de Lisboa, 

com o patrocínio do Governo português e da comissão parlamentar de educação e ciência da AR, 

leva à antecipação de algumas medidas. Na sessão de abertura, o Ministro da Ciência Tecnologia 

e Ensino Superior, Manuel Heitor, revela, o propósito do Governo, em ver criado, um novo regime 

legal de estímulo ao emprego científico, com, a intenção de incentivar a contratação de 

investigadores doutorados, criando, condições para a dignificação do emprego científico e, em 

simultâneo, o esforço do Governo em criar as condições de financiamento com as IES para 

suportar os encargos decorrentes deste compromisso ao longo da legislatura (Ministro da Ciência 

Tecnologia e Ensino Superior, 2016a).  

Reconhecida pelo Governo, a preponderância das IES para prossecução dos objetivos definidos 

na Estratégia de Lisboa, e, o compromisso aceite por estas, em contribuir, ativamente, para, de 
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forma responsável, alcançar este objetivo, é assinado, na cidade de Guimarães, a 16 de julho de 

2016, o contrato, entre, o Governo, as universidades públicas portuguesas e os institutos 

politécnicos, o compromisso com a ciência e o conhecimento (XXI Governo Constitucional et 

al., 2016).  

Os dois documentos assinados na presença do Primeiro-Ministro e de outros membros do 

Governo, com representação do CRUP e do conselho coordenador dos institutos politécnicos, 

reflete, o compromisso do Governo, em desenvolver um conjunto de iniciativas que possibilitem, 

num quadro de maior autonomia e de financiamento às IES, concretizar a agenda compromisso 

com o conhecimento e a ciência. Do lado do Governo, é assumido um conjunto de compromissos 

que, têm por base, a dispensa de aplicabilidade de algumas regras de enquadramento orçamental, 

e outras, que, pretendem estimular o emprego científico e académico (Quadro 18): 

Quadro 18 • Compromissos do Governo com as IES  

D
om

ín
io

s 

Compromissos do Governo 

Aplicação 

Universidades 
Institutos e 

escolas 
politécnicas 

O
R

Ç
A

M
E

N
T

O
 

Dispensa de aplicação das normas de enquadramento orçamental 
relativo a cativações ou redução de qualquer das fontes de 
financiamento e rubricas orçamentais; 

  

As transferências do OE não serem inferiores aos valores 
inscritos no OE de 2016, incluindo-se aqui os montantes aos 
aumentos decorrentes de encargos salariais para a AP, que o 
governo determinar e dos efeitos decorrentes do valor da 
remuneração mensal mínima garantida; 

  

Possibilidade fazer constar no OE normas relativas a novas 
contratações independentemente do tipo de vínculo jurídico 
desde que o valor das mesmas não impliquem um aumento do 
valor total das remunerações relativo a pessoal da carreira 
docente e de investigação e pessoal não docente em relação a 
valores tendo presente os valores anuais desde o ano de 2013; 

  

Fixar o regime remuneratório do fiscal único das IES atendendo 
à sua dimensão e complexidade; 

  

A
PO

IO
 C

R
IA

Ç
Ã

O
 E

M
PR

E
G

O
 C

IE
N

T
ÍF

IC
O

 
E

 A
C

A
D

É
M

IC
O

 

Criação de um quadro legal na legislatura para a contratação até 
2019 de doutorados e investigadores, de forma a proporcionar 
rejuvenescimento institucional e redução da precariedade; 

2000 1000 

Criação de um quadro aplicável que assegure a dignificação da 
atividade científica de forma a garantir a adoção generalizada de 
critérios adequados para o recrutamento de jovens 
investigadores; 

  

Criação de um quadro diversificado de apoio ao emprego 
científico e académico que contemple as dotações no OE e 
normas de execução orçamental; 

  

Apoio específico de natureza competitiva da FCT na contratação 
de investigadores doutorados com vista à realização de projetos e 
ao funcionamento das instituições;  
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D
om

ín
io

s 
Compromissos do Governo 

Aplicação 

Universidades 
Institutos e 

escolas 
politécnicas 

Apoio específico através do financiamento pelo Programa 2020;  

Em cooperação 
com empresas e 
outros agentes 
interessados 

Em colaboração 
com parceiros 
locais e outras 
instituições 
associadas 

Apoio específico, de natureza competitiva a atribuir através do 
Programa 2020 para o desenvolvimento de projetos em I&D 
assim como contratos de inovação;  

  

Assunção de 50% dos encargos salariais decorrentes da 
contratação de novos docentes. 

600 300 

Fonte: Adaptado de XXI Governo Constitucional, Politécnicos e Universidades (2016). 

Este acordo requer também das universidades, institutos e escolas politécnicas a assunção de 

diversos compromissos, baseado na exigência do cumprimento de um conjunto de indicadores 

nas dimensões do ensino, investigação e na interação com outras entidades, por forma a garantir 

a grupos diversificados da população, formação de nível superior (Quadro 19). A exigência destes 

indicadores pode ser compreendida naquilo que resulta do PNR, a que, Portugal está vinculado a 

fornecer à CE, no âmbito da monitorização e análise das políticas públicas aos Estados-Membros.  

Quadro 19 • Compromissos de universidades, institutos e escolas politécnicas  

Compromisso com a ciência e conhecimento Universidades 
Institutos e 

escolas 
politécnicas 

Articulação entre ensino e investigação aumentado a prática efetiva de 
atividades de investigação científica incluindo-se a adoção de estágios em 
ambiente profissional; 

  

Promoção e estímulo de atividades de I&D orientadas para a prática e 
aprendizagem baseada na participação e intervenções práticas; 

-  

Redução do abandono e insucesso escolar nos ciclos de estudo de 
licenciatura e mestrado integrado; 

  

Crescimento e especialização da formação pós-graduada para cidadãos com 
mais de 23 anos, aumentando até 2020 face a 2015; 

15% - 

Reforço das formações curtas iniciais destinadas ao setor produtivo e de 
serviços para cidadãos com mais de 25 anos captando novos formandos até 
2020 através dos cursos técnicos superiores profissionais; 

- 20000 

Captação de investimento privado e angariação de receitas próprias em 
I&D, sendo o resultado a alcançar medido através do volume de receitas 
próprias em montante igual a duas vezes o crescimento do PIB, até 2020, 
tendo como referência o ano de 2015; 
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Compromisso com a ciência e conhecimento Universidades 
Institutos e 

escolas 
politécnicas 

Estabelecimento de parcerias e laboratórios colaborativos, estimulando a 
criação de emprego científico na interação com empresas e outras 
instituições; 

  

Consolidação do emprego científico reduzindo ou eliminado a atribuição de 
bolsas de pós-graduação após três anos de trabalho pós-doutoral;  

  

Implementação de políticas de ciência aberta e de responsabilidade cultural 
e social; 

  

Implementação de práticas de gestão que visem assegurar a regra do 
equilíbrio financeiro e a eficiência dos recursos; 

  

Não solicitação durante o mandato da legislatura de reforço orçamental ou 
pedido de libertação de fundos à dotação provisional do Ministério das 
Finanças, salvo em situações de exceção e de imprevisibilidade. 

  

Fonte: Adaptado de XXI Governo Constitucional, Politécnicos e Universidades (2016). 

Se estes compromissos, do ponto de vista, teórico, podem constituir um desafio para as IES 

aprofundarem a sua autonomia institucional num quadro de relação contratual e de avaliação pelo 

Estado, contudo, as medidas impostas no âmbito do PAEF, em 2011, tendem a coartar esse 

exercício de aprofundamento da autonomia. Se bem que algumas medidas podem ser entendidas 

à luz dos compromissos internacionais assumidos (por exemplo, a da aplicabilidade do código da 

contratação pública por força da transposição de diretivas da UE ou, as sucessivas alterações à lei 

de enquadramento orçamental, como forma de, convergência e de padronização e de 

comparabilidade de informação entre Estados-Membros), no entanto, outras medidas de âmbito 

interno, teoricamente, concebidas para um melhor aproveitamento de recursos e redução da 

despesa, constituem exemplos desses constrangimentos e que são percecionados pelo Governo e 

pelas organizações representativas das universidades e institutos politécnicos. Estes 

constrangimentos têm expressão em alguns domínios, designadamente: 

• na obrigatoriedade da aplicabilidade da parte II do código dos contratos públicos, relativo, 

à formação de contratos a celebrar no âmbito das atividades de I&D, incluindo as 

transferências da FCT e receitas próprias;  

• na obrigatoriedade de consulta prévia ao Instituto Nacional de Administração – Direção 

Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, para abertura de 

procedimentos concursais e de aquisição de serviços; 

• na obrigatoriedade de cumprimento das disposições previstas relativo à contratação de 

serviços, constantes, no artigo 35.º do OE de 2016 (Lei n.o 7-A/2016, de 30 de março. 

Assembleia da República, 2016);  
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• na obrigatoriedade da adesão à entidade de serviços partilhados da AP;  

• na inclusão no perímetro de consolidação orçamental das IES de direito público e de 

direito privado no âmbito da lei de enquadramento orçamental. 

É neste âmbito que é reconhecido pelos Ministros setoriais envolvidos (Presidência e da 

Modernização Administrativa, Finanças, Ciência e Ensino Superior) o compromisso de 

estabelecer consensos, para, de forma conjunta e colaborativa, desenvolver mecanismos de forma 

a atenuar os constrangimentos que afetam as IES. 

Na senda dos objetivos assumidos no PNR e do “Compromisso com o Conhecimento e a Ciência: 

o Compromisso com o Futuro”, o Governo, através do DL n.º 57/2016, de 29 de agosto, faz 

aprovar o regime de contratação de doutorados (ainda que na modalidade de contrato a termo 

resolutivo certo) para as instituições que integram o Sistema Científico Nacional e Tecnológico, 

(na qual estão integradas as IES públicas incluindo-se aqui o regime fundacional (Decreto-Lei n..º 

57/2016, de 29 de agosto. Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2016). O 

procedimento de contratação de doutorados pelas IES pretende ser aproveitado, para, além de 

fortalecer e rejuvenescer o seu corpo docente e de investigação, colmatar a precariedade do 

trabalho científico, que, é desenvolvido nas IES e laboratórios de I&D, através do recurso a bolsas 

de I&D e de pós-doutoramento financiados pela FCT e outras fontes de financiamento da UE. De 

facto, conforme reconhecido recentemente pela OCDE (OECD, 2018a), o envelhecimento do 

corpo docente no ensino superior universitário público e privado no ano letivo 2015/16, era uma 

realidade, sendo que, no que se refere a professores catedráticos e a professores associados, 

respetivamente, 50% e 28%, tinham já, atingido a idade superior 60 anos, e no caso, do ensino 

superior privado, estas taxas, são de 71% e 29%, respetivamente.  

Na vertente da precariedade na investigação científica, em Portugal, a Associação de Combate à 

Precariedade - Precários Inflexíveis, dirigindo um inquérito (Associação de Combate à 

Precariedade - Precários Inflexíveis, 2014) a pessoas que trabalhavam na investigação nas 

diferentes áreas, recolhendo 1857 respostas válidas em apenas um mês, conclui que, a situação 

laboral vivida, em regra na investigação científica é a precariedade, desproteção social em 

situação de desemprego e que apenas uma minoria tem uma relação laboral com direitos 

(Associação de Combate à Precariedade - Precários Inflexíveis, 2014).  

Sobre a precaridade do trabalho científico nas universidades, em artigo de opinião, publicado no 

jornal, Diário de Notícias de 09 de agosto de 2017, a Ex-Ministra da Educação, Maria de Lurdes 

Rodrigues, com assertividade, parece reconhecer parte do problema. Em sua opinião:  

“a generalização de contratos de trabalho é positiva e pode resolver parte dos problemas. 

Porém, não resolverá o da integração dos investigadores se não contar com o compromisso 

público das universidades. Podem os governos e a FCT continuar a política de substituição das 

bolsas de pós-doutoramento por contratos de trabalho, mas se as universidades não assumirem 



CAPÍTULO 4 • O ENSINO SUPERIOR EM PORTUGAL 

Página •165 

neste processo as suas responsabilidades, se não assumirem um compromisso público de 

renovação e ampliação dos seus quadros de docência e investigação, de nada servirão as 

recentes alterações legislativas” (Rodrigues, 2017b). 

De facto, pelo raciocínio de Rodrigues (2017b), um dos problemas parece residir na falta da 

assunção do compromisso do Estado por via do financiamento pelo OE e das IES através do seu 

autofinanciamento em assegurar as dotações orçamentais que possibilitem a contratação por 

tempo indeterminado destes trabalhadores altamente qualificados. Compulsado o DL n.º 57/2016 

de 29 de agosto, em regra, a duração dos contratos pode atingir o limite de até 6 anos, sendo que 

este limite temporal não coincide com a duração dos projetos em que os investigadores são 

contratados. No caso das universidades fundacionais, estas, podem contratar ao abrigo da 

legislação do código do trabalho. Todavia, este diploma (posteriormente alterado pela lei n.º 

57/2017, de 19 de julho), prevê uma disposição transitória de caráter obrigatório (artigo 23.º), 

para, as IES, no prazo de um ano, procederem à abertura de procedimentos concursais, cujos 

destinatários são os bolseiros, que, contratados abrigo do estatuto do bolseiro, desempenhem 

funções há mais de três anos seguidos ou interpolados, financiados por fundos públicos (Lei n.o 

57/2017, de 19 de julho 2017. Assembleia da República, 2017). A alteração conferida pela lei n.º 

57/2017, de 19 de julho, através do n.º 5 do artigo 6.º, configura, para as IES, “em função do seu 

interesse estratégico a abertura de procedimento concursal para categoria da carreira de 

investigação científica ou da carreira de docente do ensino superior, de acordo com as funções 

desempenhadas pelo contratado doutorado, até seis meses antes do termo do prazo de seis anos” 

(Lei n.o 57/2017, de 19 de julho 2017. Assembleia da República, 2017).  

Na interpretação de alguns reitores, a contratação de doutorados nas condições estabelecidas no 

DL n.º 57/2016, de 29 de agosto, induz, para as IES, responsabilidades acrescidas por força das 

obrigações financeiras daí decorrentes conterem para encargos futuros permanentes. As posições 

públicas assumidas por alguns reitores de universidades públicas e do regime fundacional, 

parecem demonstrar, que, o argumento financeiro, colhe algumas resistências no que se refere à 

aplicação das normas constantes naquele diploma.  

Na cerimónia de abertura do ano letivo 2017/18 - data coincidente com a renovação de tomada 

de posse, o Reitor da Universidade de Lisboa, à data, António Cruz Serra, para além de considerar 

que o DL n.º 57/2016, de 29 de agosto, “contém uma ameaça grave à contratação de 

investigadores a termo”, este reitor, sustenta, que: 

“É que nas instituições de direito público, a lei estabelece a obrigatoriedade de contratação 

inicial por três anos, dure o projeto três, dois ou apenas um ano. A este período inicial 

segue-se, uma renovação automática de até três anos, mesmo que já não haja projeto! Findo 

este período de seis anos terá que ser aberto concurso para a carreira docente, ou de 

investigação, haja ou não projeto, haja ou não interesse estratégico na área científica em 
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causa, exista ou não exista financiamento. (…) A autonomia universitária não pode ser 

coartada com a imposição de abertura de concursos para a carreira que se cingem a uma 

lógica de extensão automática de projetos pontuais e não consideram o interesse 

estratégico, científico e pedagógico da universidade. Já para não falar da questão na 

insustentabilidade financeira de uma medida desta natureza” (Serra, 2017). 

Por sua vez, também, no discurso da tomada de posse, como, novo Reitor da Universidade do 

Porto, António Sousa Pereira, alerta que: 

“O subfinanciamento crónico das instituições impede-as de promover o rejuvenescimento do 

corpo docente, de criar emprego científico, de realizar investimentos fundamentais para as 

atividades académicas e de renovar equipamentos de estudo, investigação e inovação. A este 

subfinanciamento acresce o não cumprimento dos pressupostos do regime fundacional, 

designadamente as contrapartidas financeiras para as universidades-fundação” (Pereira, 2018, 

pp. 7–8). 

Em artigo de opinião sobre o emprego científico, publicado, no Jornal Público de 11 de maio de 

2017 (Silva, 2017), o Reitor da Universidade de Coimbra, à data, João Gabriel Silva, sublinhando 

que, “a investigação fica praticamente inviável nas instituições de direito público”, antecipa, em 

jeito de memória futura, que: 

“Ficará registado quem foram os autores do mais grave atentado contra a escola pública, de 

direito público, em toda a democracia portuguesa. Esta incrível discriminação vai levar à 

transferência muito rápida da investigação científica em Portugal para instituições de direito 

privado, uma vez que ela fica praticamente inviável nas instituições de direito público” (Silva, 

2017). 

As posições assumidas de tão proeminentes figuras com responsabilidades no governo de IES em 

Portugal sobre a possibilidade da contratação de doutorados, parece encontrar algumas 

resistências, que, em regra, resvalam no argumento financeiro. A posição cautelosa do CRUP 

emitida no comunicado de 09 de maio de 2017, sobre a aplicação do DL n.º 57/2016, de 29 agosto, 

às universidades públicas portuguesas (CRUP, 2017), parece, também ela, ser reveladora de que, 

o acréscimo de despesa, resultante, da contratação de investigadores doutorados poderá contribuir 

para o desequilíbrio financeiro das IES: 

“O DL n.º 57/2016, de 29 agosto, atualmente em fase de revisão na Assembleia da República, 

deverá fixar a relação de trabalho entre as instituições e os investigadores doutorados através 

de contratos de trabalho, cujo período de vigência pode estar associado à duração das funções 

previstas, considerando a figura de bolsas de estudo apenas para as situações excecionais. 
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Esta desejável evolução só será possível em contextos orçamentais realistas, a médio prazo, 

uma vez que ao apoio parcial da FCT para as situações em curso terá expressão limitada ao 

período dos próximos 2 a 3 anos. 

Por isso, os níveis salariais a definir nesse decreto-lei terão de ser acompanhados pela 

adequada dotação orçamental das instituições, sob pena do seu desequilíbrio financeiro” 

(CRUP, 2017). 

Ainda em 2016, destaca-se a aprovação do DL n.º 63/2016, de 13 de setembro, o qual, vem alterar 

o diploma dos cursos técnicos superiores profissionais que tinha sido aprovado anteriormente, 

pelo DL n.º 43/2014, de 18 de março, assim como, outras alterações relativas ao aperfeiçoamento 

de algumas normas do regime jurídico de graus e diplomas, visando com estas alterações, e em 

paralelo, alargar o âmbito progressivo do ensino superior (Decreto-Lei n.o 63/2016, de 13 de 

setembro. Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2016).  

O ano de 2017 no ensino superior é aproveitado para consolidar e aprofundar algumas das 

medidas que vinham sendo implementadas no âmbito dos acordos assumidos entre o Governo e 

as IES. Todavia uma das medidas inscritas no programa do Governo para além da aposta na 

criação de emprego visa combater a precariedade. No que respeita à AP, por força do estatuído 

no artigo 19.º do OE, de 2016, a autorização conferida pela AR ao Governo para a definição de 

uma estratégia plurianual de combate à precariedade (Lei n.o 7-A/2016, de 30 de março. 

Assembleia da República, 2016), leva à criação de um grupo de trabalho50 multissetorial com o 

objetivo de efetuar um levantamento com efeitos à data de 30 de junho de 2016, dos instrumentos 

de contratação em uso pelos serviços da AP, nele se incluindo o setor empresarial do Estado 

(Quadro 20):  

Quadro 20 • Instrumentos de contratação de natureza temporária na AP e setor empresarial 

Tipos de instrumentos de contratação 
Administração Setor Empresarial 

Total % 
Central Local Estado Local 

Contratos emprego inserção 1834 12734 2295 194 17057 14,9 

Estágios remunerados 793 1048  1 1842 1,6 

Bolsas de investigação 3662    3662 3,2 

Contratos de prestação de serviço 9016 5772  551 15339 13,4 

Contratos a termo resolutivo certo 55974 4532 14014 2149 76669 66,9 

Total 71279 24086 16309 2895 114569 100,0 

Fonte: Adaptado de Grupo de Trabalho (2017). 

Este trabalho engloba os diferentes instrumentos de contratação considerados como precários, 

nomeadamente, contratos emprego-inserção, estágios remunerados, bolsas de investigação, 

contratos de prestação de serviço e contratos de trabalho a termo resolutivo (Quadro 20).  

 
50 Conforme despacho n.º 9943/2016, de 26 de julho. Presidência do Conselho de Ministros, Finanças, Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes dos Secretários de Estado das 
Autarquias Locais e Adjunto, do Tesouro e das Finanças.  
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A análise setorial realizada por aquele grupo de trabalho a cada ministério com nota justificativa 

relativas a cada um dos tipos de instrumentação de contratação em uso, permite concluir que, no 

ensino superior existiam à data de 30 de junho de 2016, 42070 processos de situações de 

precariedade (Quadro 21): 

Quadro 21 • Instrumentos de contratação de natureza temporária ensino superior e administração central 

Tipos de instrumentos de contratação 
Ensino 

superior 
% 

Administração 
central 

% 

Contratos emprego inserção 165 0,4 1834 9,0 

Estágios remunerados 137 0,3 793 17,3 

Bolsas de investigação 3560 8,5 3662 97,2 

Contratos de prestação de serviço 631 1,5 9016 7,0 

Contratos a termo resolutivo certo 37577 89,3 55974 67,1 

Total 42070 100,0 71279 59,0 

Fonte: Adaptado de Grupo de Trabalho (2017). 

Todavia no apuramento destes números, o Grupo de Trabalho (2017) considera que, dos contratos 

registados (11180), referem-se a contratações efetuadas pelas IES para o exercício de funções 

docentes no ano letivo ao abrigo do estatuto da carreira docente universitária e do estatuto da 

carreira do pessoal docente do ensino superior politécnico (professores convidados, assistentes 

convidados e monitores). Ainda de acordo com o mesmo relatório, as contratações de docentes 

convidados e assistentes convidados, não configuram necessidades permanentes, pelo que, 

também, a contratação a termo indeterminado não se afigura ser o instrumento mais adequado, na 

medida, em que, as funções desempenhadas por estes, são exercidas ou a tempo parcial, ou, em 

regime de acumulação de funções com a necessária autorização (Grupo de Trabalho, 2017, pp. 

35–36).  

Sobre as bolsas de investigação, o Grupo de Trabalho (2017), parece apontar para o 

reconhecimento, de que, no âmbito de programas ou projetos de I&D, a existência de contratos a 

termo resolutivo certo celebrados com doutorados/investigadores e outros técnicos de apoio às 

atividades de investigação conformam necessidades temporárias de serviço, que, em regra, têm 

uma vida útil de acordo com o projeto/programa, ou situações pontuais de excesso de atividade 

de serviço.  

Na esteira do levantamento efetuado pelo Grupo de Trabalho (2017), sobre os instrumentos de 

contratação temporária na AP, o Governo apresenta em resultado da aprovação, pela AR, do OE 

de 2017, pelo artigo 25.º da lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (Lei n.o 42/2016, de 28 de 

dezembro. Assembleia da República, 2016), o programa de regularização dos vínculos precários 

que correspondam a necessidades permanentes possuam o adequado vínculo jurídico. 

Se bem que com a aprovação do DL n.º 45/2016, de 17 de agosto, algumas das situações precárias 

relativas a docentes do ensino politécnico existentes em algumas instituições tivessem, entretanto, 
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sido regularizadas com a estabilização do corpo docente em algumas instituições do ensino 

politécnico (Decreto-Lei n.o 45/2016, de 17 agosto. Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, 2016), todavia o programa de regularização extraordinária de vínculos precários 

aprovado pela lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro (Lei n.o 112/2017, de 29 de dezembro. 

Assembleia da República, 2017) é explorado por algumas organizações representativas dos 

bolseiros de investigação e organizações sindicais para colocar no centro de debate, a 

aplicabilidade, deste normativo à regularização dos vínculos com os investigadores.  

No domínio da ciência e do ensino superior, uma das medidas constantes no programa do XXI 

Governo Constitucional (2015, pp. 208–209), visa reforçar a AP com a contratação de 

investigadores doutorados, pretendendo-se, simultaneamente, reforçar o Sistema Nacional de 

Ciência e Tecnologia, contraindo, a precariedade no emprego científico, que, de acordo com 

alguma literatura sobre a realidade portuguesa (Araújo, 2009; Fontes, 2007; Melo, 2012), mostra 

ter sido a prática corrente seguida nas IES nos últimos anos.  

O programa de estímulo ao emprego científico (Ministro da Ciência Tecnologia e Ensino 

Superior, 2017) apresentado pelo Ministro, Manuel Heitor, em fevereiro de 2017, insere-se na 

linha de outros compromissos anteriores (Ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 

2016; Resolução n.º 32/2016, de 05 de maio. Presidência do Conselho de Ministros, 2016) no 

sentido de estimular o emprego científico, promover o rejuvenescimento das instituições, reforçar 

as carreiras científicas e as atividades de investigação.  

Se por um lado o alcance pretendido com a aprovação do DL n.º 57/2016, de 29 de agosto, não 

satisfaz as pretensões dos reitores por razões orçamentais (CRUP, 2017), a manutenção da 

precariedade do emprego científico, pela, possibilidade da contratação a termo por três anos, ou 

até, um limite de seis anos, de acordo com as organizações representativas deste setor, não 

assegura a estabilidade e a dignidade reclamada pelos investigadores (Associação dos Bolseiros 

de Investigação Científica, 2017).  

As iniciativas desencadeadas pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e Partido 

Comunista Português, visando, alterar algumas normas constantes no DL n.º 57/2016, de 29 de 

agosto, e as propostas apresentadas pelos grupos parlamentares do Partido Socialista, Bloco de 

Esquerda, Centro Democrático Social – Partido Popular e Partido Comunista Português, tornam 

possível, que, a AR pela publicação da lei n.º 57/2017, de 19 de julho, aprove a 1ª alteração à lei 

do emprego cientifico e tecnológico. Esta alteração contempla os seguintes aspetos:  

• clarificação do processo de avaliação poder incluir uma entrevista de acordo com os 

resultados da investigação desenvolvidos pelo candidato atribuindo um peso de 10% do 

total da avaliação (n.º 5 do artigo 5.º); 

• obrigatoriedade de abertura de procedimento concursal para categoria da carreira de 

investigação científica ou da carreira de docente do ensino superior, de acordo com as 
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funções desempenhadas pelo contratado doutorado, até seis meses antes do termo do 

prazo de seis anos (n.º 5 do artigo 6.º); 

• faculdade de, a todo tempo, as instituições procederem à abertura de procedimento 

concursal independente do prazo referido n.º 5 do artigo 6.º; 

• contabilização do tempo de serviço prestado para efeitos de contagem de período exigido 

para o exercício de funções de investigação ou docente desde que exercido na mesma 

instituição e área científica (n.º 7 do artigo 6.º); 

• inclusão do direito aos doutorados a integrar os órgãos de governo das instituições (alínea 

g) artigo 8.º); 

• procedimento concursal aberto pelas instituições com âmbito de recrutamento 

internacional (artigo 10.º); 

• indicação do nível remuneratório de referência (nível 33 da tabela remuneratória única) 

para a contratação dos investigadores, salvaguardando-se, o princípio de um tratamento 

favorável para os doutorados, o qual, não pode implicar perda de rendimento líquido 

mensal (alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 15.º). 

Teoricamente, as alterações das propostas tendem a regularizar as situações de precariedade 

existentes, ou a melhor clarificar, as situações de omissão identificadas no diploma inicial. No 

entanto, o que parece resultar das alterações à lei é, ainda assim, uma indefinição, quanto ao 

processo de integração dos investigadores doutorados. De facto, se é certo que tendo em conta a 

obrigatoriedade das IES procederem à abertura dos concursos para investigadores doutorados, o 

âmbito destes concursos, aparentemente, mantém a modalidade de contratação a termo resolutivo 

certo, prolongando-se assim, uma situação de natureza temporária.  

A pedido do Governo português, já em 2018, é apresentado a 09 de fevereiro, em Lisboa, pela 

OCDE, o relatório de avaliação sobre a evolução dos sistemas de ensino superior, ciência e 

tecnologia e inovação em Portugal (OECD, 2018b). Recordemos que trabalho de semelhante 

índole, fora, já efetuado, pela mesma organização (OECD, 2007), mas incidindo, apenas, sobre, 

as políticas de educação no ensino superior em Portugal, o qual, posteriormente, teve um 

contributo para a aprovação do atual RJIES.  

Esta avaliação de 2018 resultou de um trabalho desenvolvido pelos técnicos da OCDE que 

decorreu entre os meses de janeiro a novembro de 2017, onde, foram ouvidas, mais de 200 

pessoas, entre peritos nacionais e responsáveis por diversas instituições, incluindo, o sistema 

científico e de inovação.  

O relatório solicitado à OCDE, tem como objetivo fornecer um diagnóstico e uma avaliação 

global sobre o desempenho do sistema de ensino superior, investigação e inovação, e 

simultaneamente, identificar um conjunto de oportunidades, para, a médio e longo prazo, o 
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Governo, implementar um conjunto de iniciativas em colaboração com outros stakeholders do 

ensino superior, numa perspetiva, de melhorar o próprio sistema e desta forma contribuir para 

melhorar o desempenho da economia (OECD, 2018b, p. 4). Esta revisão incidiu sobre 6 áreas 

temáticas consideradas críticas sendo para cada uma delas evidenciadas um conjunto de 

recomendações conforme evidencia o Quadro 22:  

Quadro 22 • Características sobre sistema de ensino superior investigação e inovação 

Área de 
revisão 

Recomendações 

1.
 E

st
ra

té
gi

a,
 

es
tr

ut
ur

as
 

e 
fi

na
nc

ia
m

en
to

 a
o 

ní
ve

l d
o 

si
st

em
a Adoção de uma estratégia abrangente quanto ao conhecimento e inovação apostando no ensino 

superior e no financiamento em investigação; 

Criação de um grupo interministerial ao mais alto nível que promova uma política de responsabilidade 
e de desenvolvimento estratégico sobre o conhecimento e inovação com contributos de outras partes 
interessadas; 

Fortalecer a capacidade de previsão e capacidade de gestão e liderança das instituições; 

Reforma da FCT e reforço das suas competências para assegurar o equilíbrio entre as prioridades de 
investigação do país e as prioridades das comunidades científicas;  

2.
 M

is
sõ

es
 

e 
pe

rf
il,

 
ut

ili
za

çã
o 

do
s 

re
cu

rs
os

 p
el

as
 I

E
S 

e 
I&

D
 

Alinhamento da missão das IES tendo em conta a rede e as necessidades nacionais e regionais; 

Incentivar o desenvolvimento da autonomia das IES permitindo uma maior ligação às empresas e 
parceiros da comunidade; 

Reforçar os mecanismos institucionais quanto `a transparência e incentivos ao bom desempenho; 

3.
 P

ro
vi

sã
o 

do
 

en
si

no
 

su
pe

ri
or

 
e 

m
ec

an
is

m
os

 d
e 

ap
oi

o 
no

 a
ce

ss
o 

Aprofundar a diversidade da oferta educacional; 

Incentivar o treino pedagógico e recompensar o bom desempenho do trabalho docente; 

Revisão do sistema de acesso ao ensino superior possibilitando maior equidade aos candidatos 
oriundos do ensino profissional;  

Melhorar as políticas de apoio financeiro aos estudantes; 

Apoiar adequadamente os alunos na transição para o ensino superior; 

4.
 F

or
m

aç
ão

 a
va

nç
ad

a 

Assegurar um alinhamento mais eficaz entre alocação do financiamento em formação avançada 
(doutoramentos e pós-doutoramentos) e as prioridades nacionais de investigação e as necessidades de 
desenvolvimento de competências; 

Direcionar mais investimento público para as IES através de programas de doutoramento; 

Desenvolver critérios de seleção e qualidade na formação de doutoramento no setor público e privado; 

Manter e expandir bolsas de doutoramento em regime de cooperação com empresas e outras entidades; 
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Área de 
revisão 

Recomendações 

Melhorar a gestão de dados sobre as carreiras dos doutorandos e graduados, incluindo aqueles que 
saem do país; 

5.
 C

ar
re

ir
as

 a
ca

dé
m

ic
as

 

Melhorar a informação e orientação respeitante à situação da carreira académica no futuro; 

Garantir que a experiência e competências dos investigadores juniores possam ser exploradas fora do 
meio académico; 

Assegurar a criação de postos de trabalho permanentes criados a partir de iniciativas individuais de 
emprego científico apoiadas com estratégias de desenvolvimento e perfil institucionais; 

Assegurar que as instituições e o corpo docente tenham flexibilidade para alocar de forma eficiente o 
tempo dos funcionários e seguir diferentes perfis de carreira; 

Encorajar as instituições a implementar sistemas de transparência de avaliação de desempenho de 
pessoal alinhados com a missão da instituição, provendo o pagamento diferenciado através de 
recompensas; 

Promover a curto prazo a mobilidade interinstitucional e possibilidade de reformas voluntárias e no 
longo prazo adotar reformas que visem aumentar a mobilidade interna e fora do país; 

6.
 E

m
pr

eg
o 

qu
al

if
ic

ad
o 

e 
in

ov
aç

ão
 

Apostar em iniciativas setoriais regionais (cluster) como forma de modernização e competitividade no 
mercado global, tendo em conta as prioridades nacionais; 

Criar plataformas regionais de inovação proporcionando às pequenas e médias empresas o acesso fácil 
a recursos críticos de forma a atualizar as capacidades de inovação (informação, conhecimento, 
equipamento específico); 

Continuar o esforço de apoio na modernização dos institutos politécnicos possibilitando que estas se 
assumam como “instituições intensivas em conhecimento baseadas na prática” tendo em conta a sua 
implementação local e regional; 

Apoiar a mutualização e parcerias entre organizações baseadas na transferência do conhecimento, 
quando relevante. 

Fonte: OECD (2018b). 

Ancorado nas recomendações propostas neste relatório de avaliação no sentido de reforçar o 

desempenho das atividades de I&D e de alavancar a projeção internacional do ensino superior, 

conforme denota o teor do comunicado do Conselho de Ministros de 28 de junho (Comunicado 

do Conselho de Ministros de 28 de junho, 2018), são aprovados um conjunto de diplomas que 

pretendem modernizar, valorizar o ensino e a investigação e a atratividade pelo ensino superior 

português. Merece por isso, particular destaque, a simplificação administrativa que entre outras 

redundou na alteração ao código dos contratos públicos, excluindo as IES e de I&D da aplicação 

da parte II do referido código, no que se refere, à formação de contratos relativo a aquisição de 

bens móveis e aquisição de serviços para atividades de I&D de valor inferior aos limites 

comunitários estabelecidos na diretiva dos contratos públicos (Decreto-Lei n.o 60/2018, de 03 de 

agosto. Presidência do Conselho de Ministros, 2018). 

Neste Conselho de Ministros, e numa decisão inédita, no que se refere ao ensino politécnico, sob 

proposta do seu presidente e após decisão de maioria absoluta do CG do Instituto Politécnico do 

Ave e do Cávado, o Conselho de Ministros, aprova a transformação desta instituição do ensino 



CAPÍTULO 4 • O ENSINO SUPERIOR EM PORTUGAL 

Página •173 

politécnico, numa fundação pública de direito privado51 (Decreto-Lei n.o 63/2018, de 06 de 

agosto. Presidência do Conselho de Ministros, 2018).  

A segunda alteração ao estatuto do estudante internacional na redação dada pelo DL n.º 62/2018, 

de 06 de agosto, pretende contemplar as situações relativas ao enquadramento legal de estudantes 

em situação de emergência humanitária que pretendam ingressar no ensino superior (Decreto-Lei 

n.o 63/2018, de 06 de agosto. Presidência do Conselho de Ministros, 2018). Em simultâneo o 

mesmo diploma vem clarificar alguma diferença de tratamento que era dada no que se refere ao 

princípio da igualdade de tratamento de estudantes provenientes da UE e de Estados não 

pertencentes, para o qual, a Provedoria de Justiça, através da recomendação n.º 1 A/2018, de 13 

de abril (Provedor de Justiça, 2018) se pronunciara favoravelmente, no sentido de ver alterado o 

estatuto do estudante internacional aprovado pelo DL n.º 36/2014, de 10 de março (Decreto-Lei 

n.º 43/2014, de 18 de março. Ministério da Educação e Ciência, 2014). 

Na esteira das recomendações da OCDE sobre o sistema de ensino superior, uma nova alteração 

ao regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior, aprovadas pelo DL n.º 65/2018, de 

16 de agosto (Decreto-Lei n.o 65/2018, de 16 de agosto. Presidência do Conselho de Ministros, 

2018), endossa às IES um conjunto de novas responsabilidades. De entre elas destacam-se: 

• exigência de uma maior capacidade de investigação às IES, na medida, em que, a 

acreditação de ciclos de estudos, fica dependente desta variável; 

• alargamento ao ensino politécnico com a possibilidade destas instituições, poderem 

conferir o grau de doutor, com a salvaguarda da condição, de que, 75 % dos docentes 

sejam doutorados e estejam integrados em unidades de investigação (UI) com 

classificação mínima de muito bom no ramo de conhecimento ou especialidade, na 

sequência de avaliação efetuada pela FCT (artigo 29.º); 

• alargamento da creditação aos detentores de cursos técnicos superiores em resultado da 

experiência profissional obtida, podendo, para o efeito, ser considerado, 50% da 

creditação obtida para esse ciclo de estudos; 

• possibilidade de serem criados mestrados com a duração de 1 ano equivalente a 60 

créditos (artigo 18.º); 

 
51 Para uma melhor compreensão deste conceito, socorremo-nos da recente interpretação à alteração à lei-quadro das 
fundações aprovada pela lei n.º 67/2021, de 25 de agosto. Assim nos termos da alínea c) do n.º 1, e n.º 2 do artigo 4.º 
do mesmo diploma são consideradas fundações públicas de direito privado “as fundações criadas por uma ou mais 
pessoas coletivas públicas, em conjunto ou não com pessoas de direito privado, desde que aquelas, isolada ou 
conjuntamente, detenham uma influência dominante sobre a fundação, sendo que esta influência dominante, é 
considerada sempre que exista: a afetação exclusiva ou maioritária dos bens que integram o património financeiro 
inicial da fundação; ou o direito de designar ou destituir a maioria dos titulares do órgão de administração da fundação” 
(Lei n.o 67/2021, de 25 de Agosto. Assembleia da República, 2021).  
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• limitação na criação de mestrados integrados quando exigências impostas pelas diretivas 

europeias exijam 300 ou mais créditos para exercício de determinadas profissões; 

• a coordenação dos diferentes ciclos de estudo fica confinada a docentes ou investigadores 

de carreira;  

• possibilidade das atividades de I&D inseridas em cursos de 3.º ciclo poderem ser 

desenvolvidas em contexto empresarial, em laboratórios e unidades de cuidados de saúde 

com experiência de conhecimento relevante, salvaguardada, a adequada orientação 

científica; 

• para efeitos de acreditação de ciclos de estudo torna-se condição necessária o 

cumprimento das disposições previstas nos estatutos da carreira docente no que se refere 

a cumprimento de rácios de professores de carreira e professores convidados e à 

distribuição de categorias dos professores de carreira (Decreto-Lei n.o 65/2018, de 16 de 

agosto. Presidência do Conselho de Ministros, 2018).  

Ainda que produza efeitos, apenas, a partir de 01 de janeiro de 2019, é aprovado pelo Conselho 

de Ministros, o DL n.º 66/2018 de 16 de agosto - regime jurídico de reconhecimento de graus 

académicos e diplomas de ensino superior atribuídos por instituições de ensino estrangeiras 

(Decreto-Lei n.º 66/2018, 16 de agosto. Presidência do Conselho de Ministros, 2018). Para além 

da iniciativa do próprio Governo, este diploma, insere-se na esteira das recomendações da OCDE 

(OECD, 2018b), sendo que, como consta no preâmbulo daquele normativo, tem “o propósito de 

reforçar o desempenho e impacto das atividades e instituições de I&D e de ensino superior em 

Portugal numa perspetiva internacional e num contexto multidisciplinar” (Decreto-Lei n.º 

66/2018, 16 de agosto. Presidência do Conselho de Ministros, 2018). Neste diploma fica definido: 

• “a clarificação da capacidade de atuação das IES do ensino politécnico no 

reconhecimento de graus que podem ministrar; 

• a ampliação do conjunto de qualificações estrangeiras com possibilidade de 

reconhecimento, introduzindo o reconhecimento de diplomas de cursos superiores não 

conferentes de grau académico e de nível, objetivos e natureza idênticos aos cursos 

técnicos superiores profissionais; 

• a introdução de procedimentos simplificados de reconhecimento, estabelecendo no 

reconhecimento de nível um sistema de precedências que garante uma maior 

automaticidade baseada nas avaliações científicas já desenvolvidas pela mesma 

instituição, assim reduzindo a repetição de procedimentos e permitindo a redução de 

custos para a instituição e para o cidadão; 
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• a redução do prazo legal máximo para a decisão dos reconhecimentos.” (Decreto-Lei n.º 

66/2018, 16 de agosto. Presidência do Conselho de Ministros, 2018). 

Este normativo segue a linha de orientação na tentativa de aprofundar a internacionalização e 

afirmação do ensino superior. Integrado no programa de simplificação administrativa, a 

desmaterialização do DL n.º 66/2018, de 16 de agosto, tem, na Portaria n.º 33/2019, de 25 de 

janeiro, o objetivo de, entre outros, proceder à uniformização de procedimentos, relativos, ao 

reconhecimento de qualificações estrangeiras, sendo este serviço disponibilizado no próprio sítio 

da internet da direção-geral do ensino superior, permitindo, que o processo seja mais transparente, 

célere e confiável, dispensando também, algumas formalidades e aspetos burocráticos (Portaria 

n.o 33/2019, de 25 de Janeiro. Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 2019). 

Ainda no ano de 2019, e resultante das eleições legislativas de 06 de outubro de 2019, que 

conduziram à tomada de posse do XXII Governo Constitucional, destaca-se, a assinatura do 

contrato de legislatura para o ensino superior, para, o período 2020-2023, num contrato tripartido 

entre o Governo, Universidades e Politécnicos (XXII Governo Constitucional, 2019). Este acordo 

tem como objetivos na legislatura 2020-2023: 

• “alargar a base social de participação no ensino superior para uma sociedade baseada no 

conhecimento; 

• diversificar e especializar o processo de ensino/aprendizagem no ensino superior, 

intensificando a atividade de I&D; 

• empregar melhor com mais e melhor integração entre educação, investigação e inovação 

e uma articulação com as empresas, o tecido produtivo e a AP; 

• reforçar e expandir a internacionalização do ensino superior e das atividades de I&D” 

(XXII Governo Constitucional, 2019). 

Diga-se, que este contrato, insere-se na linha de um outro contrato, que, anteriormente tinha sido 

assinado em 2016, para o período da legislatura, relativa a 2016-2019, agora, num quadro 

marcado por uma maior estabilidade e de previsibilidade de planeamento financeiro de recursos 

a transferir para as IES (XXII Governo Constitucional, 2019).  

Em jeito de conclusão, ao analisarmos o período 2015-2019, sobre ensino superior em Portugal, 

e depois de um período marcado pela austeridade e que coincidiu com o PAEF, parece sobressair 

um certo consenso que as diversas iniciativas legislativas tiveram como objetivos: o 

aprofundamento da modernização e renovação do ensino superior, a sua internacionalização e a 

necessidade em paralelo de continuar a promover e alargar o ensino superior por forma a melhorar 

o índice de qualificação dos portugueses. Embora o défice de qualificações da sociedade 

portuguesa, reconhecido em diversos estudos internacionais (OECD, 2006, 2017, 2018c; World 

Bank, 1989), pode ajudar a explicar a aposta no ensino superior, possibilitando, o acesso a novos 
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públicos e percursos formativos alternativos, também, há que reconhecer, que, a ênfase dada aos 

aspetos da modernização, não se pode dissociar, daquilo que é, a realidade de Portugal estar 

inserido num espaço europeu de ensino superior por força do PB. De facto, sendo Portugal, um 

país membro de pleno direito da UE, e de estar inserido no espaço europeu de ensino superior, a 

tendência de harmonização dos vários sistemas de ensino superior na Europa, ainda que, com 

alguma heterogeneidade (de Wit & Hunter, 2014; Teichler, 2009, 2014b), tem associado a 

implementação de mecanismos conducentes à sua modernização (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2015; European Commission, 2011; Hazelkorn, 2012). 

Notas finais 

A partir da análise ao contexto histórico sobre o ensino superior em Portugal, foi nossa intenção, 

analisar o quadro, que envolveu a legitimação, quer em termos nacionais, quer europeus e 

internacionais, a definição de políticas de ensino superior no nosso país.  

Parece ser consensual, contudo, que, em Portugal as políticas públicas no ensino superior (pelo 

menos, desde o seu regime democrático), tem, na sua génese, marcadamente, factos históricos e 

a dependência da sua trajetória (Machado & Cerdeira, 2012; Pereira & Lains, 2012), os quais, 

podem ajudar a explicar os seus contornos. Aspetos como, abertura e democratização, tentativas 

de limitação e diversificação no ensino, a democraticidade no acesso, o início de introdução de 

uma lógica de mercado ou quase-mercado, a recente intervenção externa, e o seu processo de 

afirmação e internacionalização numa economia global, constituem disso exemplos e são 

especificidades próprias.  

Se, no passado, e, concretamente, a partir do período democrático, as vicissitudes do ensino 

superior, possam estar confinadas a políticas internas, que, em parte, resultaram da satisfação de 

compromissos político-partidários como fonte legitimadora dos sucessivos governos, em 

resultado de reivindicações partidárias, grupos de interesses económicos, da própria igreja 

católica (Simão et al., 2002, p. 792), a agenda do ensino superior e as suas políticas, na atualidade, 

não podem ser desligadas da ambição de um espaço europeu de ensino superior (Amaral et al., 

2006, p. 13). É também por conseguinte que nesse sentido as transformações ocorridas no ensino 

superior em Portugal, podem por isso também ser entendidas à luz, da própria integração europeia 

e da “influência da regulação supranacional e transnacional” (Castro et al., 2010, p. 57).  

Ao determinarem recomendações para as políticas do ensino superior nacionais, ainda que, de 

natureza indicativa, e, o de, simultaneamente, assinalarem a especificidade de cada país, 

organizações mundiais, como são o caso da OCDE ou do BM, chamam a si, a legitimação na 

definição dos problemas e arranjo de soluções, contribuindo, assim, para a ideia do 

estabelecimento de um mercado de ensino superior transnacional (Seixas, 2001).  
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Sendo certo que o ensino superior em Portugal tem sofrido alterações na sua estrutura e 

organização, assim como na relação estabelecida com a própria sociedade, não pode ser 

dissociado, que, para muitas dessas mudanças muito tem contribuído as decisões emanadas de 

novos diretórios de poder, em resultado de acordos e tratados internacionais, que vinculam os 

diferentes Estados subscritores das políticas. Se bem que se verifique, ainda assim, variações nas 

políticas do ensino superior nacionais, considerando o contexto geopolítico na qual incorrem, as 

tradições de ensino e de investigação (Bauer et al., 2006, p. 174), é indisfarçável, que, o processo 

de decisão política, mesmo no contexto do ensino superior está “refém” de acordos firmados com 

organizações internacionais.  

Em resumo, e na esteira do raciocínio de Magalhães et al (2013), também é possível concluir que, 

sob a égide da modernização e da qualidade, da sociedade do conhecimento, a agenda política 

sobre os assuntos da governação universitária, é legitimada a partir dos discursos da CE, pelo uso 

de uma “gramática comum” (Magalhães, Veiga, Ribeiro, et al., 2013), comandadas por agências 

nacionais, e postas em prática pelos atores institucionais nos diversos países. 

Por fim referir que esta reflexão sobre as políticas públicas no ensino superior, pensamos ter 

servido para ilustrar, de que forma, os antecedentes históricos interferiram no processo político, 

assim como reconhecer o papel dos diferentes atores e instituições na evolução do ensino superior 

em Portugal. 

Julgamos, no entanto, em face do que antecede, que permanece no horizonte a encruzilhada em 

como compatibilizar as obrigações a que Portugal está comprometido no esforço de reduzir a 

dívida pública (99,6% do PIB estimada para 2023)52 e os compromissos de manter o défice 

estrutural abaixo de 1% e as políticas de ensino superior nomeadamente a contratação de docentes 

e investigadores para as IES, na tentativa de por esta via, potenciar a criação de valor e uma 

melhor competitividade do país.

 
52 Conforme consta no Programa de Estabilidade Económica 2019-2023 (Ministério das Finanças, 2019).  
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CAPÍTULO 5 • METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

5.1 Opções metodológicas 

Partindo da perspetiva de Quivy & Campenhoudt (1998), segundo a qual, num estudo de 

investigação científica, qualquer que seja a natureza, as opções metodológicas a seguir, devem 

ser escolhidas em função do objetivo pretendido e do tipo de análise que se pretende realizar, é, 

por conseguinte, em função do objeto de estudo e da problemática de partida enunciados que esta 

secção pretende, com maior detalhe, enunciar as opções metodológicas da nossa investigação. 

Burgess (2001, p. 234), recorda-nos, que, num estudo de investigação científica, há que ter em 

consideração os critérios utilizados na seleção dos acontecimentos, os grupos e pessoas, a 

informação obtida a partir destes, o destino que se pretende dar ao material recolhido e a 

ponderação sobre a possibilidade de se poder fazer generalizações a partir deste. 

O presente estudo é direcionado para um conjunto de atores sociais, que interpretam uma 

realidade vivenciada como resultado da sua participação no contexto da governação universitária, 

assumindo, por isso, nessa qualidade, um conjunto rico de saberes e pormenores que podem ajudar 

a compreender esta realidade. Antecipadamente, devemos referir, que é, neste âmbito, que, 

empregamos o conceito de ator social, utilizado por Quivy e Campenhoudt (1998), para traduzir, 

“a natureza da relação social em que o indivíduo ou o coletivo está envolvido” (Quivy & 

Campenhoudt, 1998, p. 117). 

Focando-se nas perceções vivenciadas pelos atores no terreno, este estudo assume uma 

abordagem qualitativa. A expressão “investigação qualitativa” tem sido utilizada por diversos 

autores, para condensar algumas características que constituem parte de qualquer estratégia de 

investigação (Bogdan & Biklen, 1994; Denzin & Lincoln, 1994). Os dados fornecidos numa 

investigação qualitativa são ricos nos pormenores descritos quando obtidos a partir de pessoas, 

locais e conversas. Ainda no que se refere à recolha dos dados, outra característica inerente a esta 

abordagem, baseia-se, no contacto direto e aprofundado com os indivíduos no seu contexto 

natural. Talvez por esta razão, alguma literatura (Adler & Adler, 1994; Bogdan & Biklen, 1994; 

Denzin & Lincoln, 1994; Erickson, 1985; Lincoln & Guba, 1985; Patton, 2002) tende a considerar 

que a investigação qualitativa pode também ser designada por naturalista, pelo facto dos 

investigadores se focarem no ambiente próprio onde atuam os indivíduos, incidindo a recolha dos 

dados nos seus comportamentos e opiniões ainda que possam conter alguma subjetividade.  

Outra das características refere-se à natureza dos dados da investigação qualitativa que, como 

sublinham Bogdan e Biklen (1994, p. 48), podem assumir uma forma descritiva, baseada na 

recolha de palavras ou imagens e não em função de números, servindo as citações e imagens como 

forma de fundamentar a perceção de uma realidade ou uma visão do mundo. 



CAPÍTULO 5 • METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

Página •180 

A preocupação dos investigadores com a investigação qualitativa, centra-se ao nível do processo, 

priorizando-se este, em detrimento dos resultados (Bogdan & Biklen, 1994; Burgess, 2001; 

Ruquoy, 2011). 

A ênfase na natureza qualitativa eleita para este estudo visa, precisamente, compreender em 

profundidade uma realidade (Patton, 1986), não tendo como propósito efetuar uma avaliação. 

Assim, o objetivo não é o de confirmar ou verificar hipóteses, mas sim, procurar a construção de 

conhecimento a partir da realidade no terreno, ou até de novas questões, que, entretanto, possam 

emergir durante a investigação. 

As considerações prévias sobre a opção pela metodologia qualitativa, ligam-se, agora, com o tipo 

de estratégia adotada na nossa investigação para a recolha e análise de dados, de que daremos 

conta de seguida.  

5.1.1 Estudo de caso 

Tendo em consideração os objetivos da tese aqui proposta, o estudo de caso emergiu como a 

estratégia de investigação qualitativa mais adequada. De acordo com vários autores, como 

Merriam (1985), Bogdan e Biklen (1994) e Yin (1994a) a abordagem de estudo de caso tem sido 

utilizada pelos investigadores qualitativos para ajudar a compreender em profundidade um 

fenómeno ou realidade social.  

O entendimento de Yin (1994a), sobre, um estudo de caso, traduz, “uma investigação empírica 

que se destina a analisar um fenómeno contemporâneo num contexto da vida real, especialmente 

quando as fronteiras entre o fenómeno e o contexto não são claramente evidentes” (Yin, 1994a, 

p. 13). Na análise de Bogdan e Biklen (1994, pp. 94–97), a abrangência do estudo de caso, sendo 

diversificada quanto aos objetivos e forma, pode assumir-se como concreto e abstrato podendo 

ter como destinatários uma organização, um grupo em particular com determinadas características 

ou um acontecimento social ou mesmo um indivíduo. Atendendo à escolha casuística do 

investigador quanto ao objeto num estudo de natureza qualitativa, como é um estudo de caso, 

merece particular discussão a questão da possibilidade da generalização dos resultados. De facto, 

sobre esta matéria Bell (2010, pp. 23–25) chama a atenção para a necessidade de uma posição 

cautelosa quanto à possibilidade da generalização dos resultados. Já outros autores (Bogdan & 

Biklen, 1994; Lincoln & Guba, 1985) tendem a privilegiar o mérito concedido à análise 

qualitativa e aos acontecimentos e fiabilidade dos métodos utilizados em detrimento da sua 

generalização (Bogdan & Biklen, 1994; Lincoln & Guba, 1985). Na situação concreta da 

investigação aqui apresentada apresentamos o estudo multicasos (Merriam, 2009; Yin, 1994b) já 

que nos centramos na análise de diferentes instituições. Importa anotar que as técnicas utilizadas, 

de que daremos conta a seguir, tiveram por fundamento a observância dos princípios enunciados 



CAPÍTULO 5 • METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

Página •181 

por alguns autores, como Burgess (2001) e Mason (1998), quanto à objetividade, fiabilidade e 

consistência que deve nortear uma investigação científica.  

Importa referir que a opção em fazer recair como método de investigação o estudo multicasos 

para além de ter presente a questão de partida e dos objetivos definidos, tem também por base a 

tentativa de compreender uma realidade atual e a forma como os diversos atores interpretam essa 

mesma realidade. É nesta perspetiva também, e seguindo a linha de raciocínio proposta por Yin 

(1994a), que a nossa a investigação pretende explicar os aspetos “como” e “de que forma” sendo 

que o investigador não tem qualquer controlo sobre os acontecimentos.  

Importa ainda sinalizar que observámos as recomendações de protocolo a seguir num estudo de 

caso, propostas por Yin (1994a, p. 69), nomeadamente, a visão geral do projeto de estudo de caso, 

os procedimentos de campo e as questões de investigação. 

A viabilidade de uma investigação exige que, entre outras, o investigador trace um plano de 

recolha de informação, a adoção dos instrumentos de observação e as técnicas utilizadas. Alguns 

autores como Bell (2010, p. 20), Quivy e Campenhoudt (1998, p. 185) e Ruquoy (2011, p. 86), 

sublinham que os instrumentos metodológicos a utilizar numa investigação não podem ser 

escolhidos independentemente do quadro teórico da investigação desenvolvido, sendo 

aconselhável que o método de recolha de dados deva ter presente o tipo de dados a investigar. 

Assim sendo, importa clarificar a lógica que está subjacente ao desenho da investigação aqui 

apresentada. Trataremos por isso de abordar nesta secção, os instrumentos de observação e o 

método de recolha de dados. Objetivamente duas ordens de razão assim o justificam: primeiro, o 

tipo de informação do qual nos suportaremos e em segundo lugar o seu uso, para, posteriormente, 

analisar os dados recolhidos. 

5.2 Fontes e métodos de dados 

A recolha de dados tem como objetivo, depois de analisados, sustentar a análise da problemática 

de partida. Por esta razão, Ghiglione e Matalon (2001, p. 18) entendem ser determinante que o 

rigor científico recaia sobre os métodos a empreender, depois de formulada a pergunta de partida. 

Neste caso concreto, a recolha de dados centrou-se na entrevista, embora secundada pela 

observação que assumiu, também, um papel relevante na recolha da informação. Neste particular, 

a obtenção de informação junto dos atores sociais, através das entrevistas permitiu uma 

participação indireta, com base na observação. Neste âmbito, o investigador procurou a 

informação pretendida junto dos atores sociais tendo o cuidado de não interferir nos potenciais 

resultados.  

Como método de investigação privilegiado na abordagem de estudos de natureza qualitativa, a 

entrevista surgiu como o instrumento mais adequado para melhor compreender a realidade. Sem 

prejuízo da entrevista se ter constituído como a estratégia dominante seguida pelo investigador 
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para a obtenção de dados, esta técnica foi complementada com a consulta a diversas fontes de 

documentação: relatórios de gestão, planos estratégicos, estatutos das IES, sites institucionais, 

RJIES, e outra legislação avulsa. A informação recolhida das entrevistas e das fontes de 

documentação, serviram de âncora, para ajudar o investigador a interpretar melhor o modo como 

os entrevistados percecionam a realidade, bem como, “para contextualizar o caso, acrescentar 

informação ou para validar evidências de outras fontes” (Meirinhos & Osório, 2010, p. 62). 

5.2.1 Fontes de dados 

Num estudo de natureza qualitativa, como é, o estudo de caso, a diversidade de fontes de dados 

para obter informação constituem elementos relevantes para a validação da investigação (Bogdan 

& Biklen, 1994; Marconi & Lakatos, 2003; 1994a).  

Bogdan e Biklen (1994, p. 47) consideram que nos estudos de natureza qualitativa, “a fonte direta 

de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento principal.” Se esta 

factualidade tende a coincidir com uma atitude proativa do investigador ao compatibilizar o 

contexto natural dos atores sociais para uma melhor obtenção das perceções sobre a realidade, o 

registo, análise e apuramento dos dados, é baseado no entendimento interpretativo do 

investigador. Outra particularidade que caracteriza os estudos de natureza qualitativa, sobressai 

na supremacia dada à natureza descritiva dos dados. Em regra, a preocupação do investigador ao 

pretender analisar a realidade ou o acontecimento, é que, tanto quanto possível, nada deve escapar 

à sua avaliação pelo que a recolha e o escrutínio dos dados devem ser suportados numa narrativa 

descritiva. E neste contexto, a escrita é aqui o instrumento privilegiado em detrimento da 

utilização de números, porque, é através dela que a transmissão da narração se opera com mais 

eficácia e objetividade.  

De acordo com Bell (2010, p. 103), as fontes de dados podem assumir uma natureza quantitativa 

ou de índole estatística e ainda uma natureza qualitativa. No primeiro caso, a informação a 

recolher pode ser expressa na sua forma numérica através de contagem de variáveis discretas ou 

contínuas. Já relativamente às fontes de dados de natureza qualitativa, podemos considerar, as 

entrevistas, os inquéritos e outros suportes documentais que enfatizem a indução e perceção. 

Num projeto de investigação, importa ainda, conceptualizar, sobre o modo como foram obtidas 

as fontes de informação. Autores como Bell (2010, p. 103), Burgess (2001, p. 136) e Quivy e 

Campenhoudt (1998, p. 201), reconhecem a importância da classificação a atribuir quanto à 

originalidade dos dados. Argumentam os mesmos autores, que, o acesso à informação pelos 

investigadores pode ser conseguido através de fontes primárias ou fontes secundárias. Tratando-

se de fontes primárias, “o material é recolhido em primeira mão e tem associado uma relação 

direta com pessoas, situações ou acontecimentos” (Burgess, 2001, p. 136), sendo que a 

informação original, obtida no momento inicial, não tem interpretação, ou um juízo crítico, mas 
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são reveladores de conhecimento. São exemplos de fontes primárias as entrevistas, os 

questionários, as transcrições, os dados históricos, dados de arquivos oficiais, autobiografias e 

documentação pessoal. Duffy (2010, p. 104), admite para a dificuldade de, por vezes, “ser difícil 

considerar uma fonte secundária, pelo facto de, documentos serem primários de um ponto de vista 

e secundários de outro.” Todavia, na opinião deste autor, as fontes secundárias constituem novas 

interpretações e servem de apoio e inovação para outras investigações (Duffy, 2010). Seguindo 

também Marconi e Lakatos (2003, p. 183) as estatísticas, as bibliografias e outras de natureza 

administrativa, assumem-se como exemplos de fontes secundárias.  

Neste trabalho de investigação, as fontes de dados utilizadas para lá das entrevistas realizadas 

estão apoiadas em: estatutos, relatórios de gestão consolidados, RJIES, outra informação 

disponibilizada nos sites institucionais, bem como diversa legislação avulsa inerente à temática 

do objeto em estudo. 

5.3 Entrevista como técnica de investigação 

Ao abordar a influência dos métodos qualitativos em estudos educacionais e as estratégias na 

condução ao nível da investigação Bogdan e Biklen (1994, p. 134), reconhecem na entrevista a 

técnica de investigação como a estratégia que mais se distingue na recolha de dados nos estudos 

de natureza qualitativa. Visão semelhante manifesta Yin (1994b, p. 105) ao considerar que a 

entrevista, em regra, é uma fonte de prova bastante relevante nos estudos de caso, pelo facto de 

na sua maioria, os estudos de caso terem associado assuntos de natureza humana. Ainda de acordo 

com Bogdan e Biklen (1994, p. 134), a entrevista visa a obtenção de dados descritivos obtidos a 

partir da linguagem do entrevistado, dando a possibilidade ao investigador, através da sua 

capacidade interpretativa e intuitiva, compreender de que forma os entrevistados atribuem certo 

significado a uma realidade ou fenómeno. A vantagem da adaptabilidade da entrevista é, de 

acordo com Bell (2010, p. 137), uma característica determinante de auxílio ao investigador pois, 

ao contrário de um inquérito, permite-lhe, explorar novas ideias, traçar novos rumos e testar 

respostas.  

Para Quivy e Campenhoudt (1998, p. 192), a entrevista é entendida como um processo de 

comunicação e interação humana, passível de ser rico e profícuo na obtenção de informação, pelo 

facto, do entrevistado, permitir exprimir as suas perceções com autenticidade e profundidade. 

Estes autores, sinalizam ainda, alguns objetivos, para os quais, o método da entrevista, se torna, 

especialmente adequado: 

• o significado atribuído pelos autores às suas práticas e aos acontecimentos com os quais 

se confrontam: os seus valores, as referências normativas, as suas interpretações sobre as 

experiências pessoais do quotidiano; 
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• à análise relativa a um problema específico, onde se incluem os dados da problemática, 

os pontos de vista, os desafios, as relações estabelecidas, o funcionamento de uma 

organização; 

• reconstituição de acontecimentos ou de experiências do passado (Quivy & Campenhoudt, 

1998, p. 193).  

Face ao que antecede e delimita a problemática e os objetivos da nossa investigação importa 

justificar a opção que recaiu pela escolha de uma entrevista semidiretiva como instrumento de 

recolha de dados. De acordo com Ghiglione e Matalon (2001, p. 84), numa entrevista semidiretiva 

o entrevistado responde de forma livre e exaustiva (ainda que, num quadro de referências a um 

conjunto de questões elaboradas pelo entrevistador) apoiadas numa grelha temática ou num guião 

de entrevista.”  

No presente estudo, ao fazer-se uso de uma abordagem qualitativa, a seleção dos instrumentos 

tem, obviamente, associado as suas especificidades e um conjunto de procedimentos, dos quais, 

daremos conta de seguida.  

5.3.1 Procedimentos da entrevista 

Sendo a entrevista um método determinante na investigação para obtenção de dados, importa 

referir a relevância do guião para a sua concretização. No primeiro domínio, e como nos recorda 

Burgess (2001, p. 40), há que ter em conta que num processo de investigação, o acesso de que 

necessitamos, a “instituições e pessoas” constitui, desde logo, um requisito imprescindível para a 

consistência da investigação e das técnicas que venham a ser delineadas. De facto, se o modo 

como os dados são obtidos constitui um requisito para que a investigação se realize, não menos 

importante é a sua análise e o relato das conclusões, motivo pelo qual Burgess (2001, p. 48) 

considera que o “acesso influencia a fiabilidade e validade dos dados.” Fundamental, por isso, na 

obtenção do acesso para a possibilidade da realização das entrevistas foi, no nosso caso, o ponto 

de contacto estabelecido num primeiro momento entre o investigador e o secretariado de cada um 

dos conselhos gerais. Num segundo momento foi adotada uma amostragem em bola de neve 

(Biernacki & Waldorf, 1981; Handcock & Gile, 2011), isto é, à medida que as entrevistas se iam 

realizando, alguns entrevistados forneciam contactos de outros membros do CG potencialmente 

entrevistáveis. Este facto acabou por se traduzir favoravelmente no agendamento e na realização 

de outras entrevistas inicialmente não previstas ou com difícil probabilidade de acontecerem.  

Seguimos de perto as recomendações propostas por Bogdan e Biklen (1994, pp. 115–121), Bell 

(2010, pp. 56–62), ou ainda Burgess (2001, pp. 50–54), quanto aos princípios e a ética que devem 

nortear o investigador no decurso da investigação. Assumimos perante os potenciais participantes, 

o direito à privacidade, o direito à confidencialidade e anonimato dos dados bem como do seu 

tratamento. Com base nestes princípios formalizámos de forma oficial, aos presidentes dos 
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conselhos gerais de cada uma das IES, a necessária autorização para que nos fossem facultados 

os contactos dos diferentes membros que integraram os sucessivos conselhos gerais de cada uma 

das universidades desde a sua entrada em funcionamento. No expediente utilizado para garantir 

o acesso e o contacto foi comunicada a identificação do investigador, a orientação científica, a 

problemática da investigação, o tópico a investigar, os atores a inquirir, transmitindo sob 

compromisso de honra, aos diferentes destinatários a confidencialidade e tratamento dos dados a 

obter (Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5). Obtida a anuência dos presidentes dos conselhos 

gerais das IES à pretensão formulada, e em função da informação remetida pelos respetivos 

secretariados das IES, foi possível, a criação de uma base de dados, na qual, condensámos a 

identificação de 131 membros potencialmente entrevistáveis.  

Em paralelo, a conceção do guião de entrevista (Anexo 1) resultou da análise que foi sendo 

desenvolvida pelo investigador, quer do que resulta da revisão bibliográfica, quer do trabalho 

exploratório onde se procurou articular a problemática com os objetivos específicos de análise. O 

guião de entrevista (Anexo 1) foi estruturado por dimensões e categorias (Quadro 23): 

Quadro 23 • Estruturação do guião de entrevista 

Fonte: Autor. 
 

Dimensões Categorias Descrição 
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Desenvolvimento económico  
Compreender a partir dos discursos dos atores, em que medida 
a visão mais economicista e utilitária do ensino superior se 
encontra presente nas suas representações. 

Desenvolvimento social e cultural 
Compreender que a missão ou mandato social da universidade 
deve estar associado ao desenvolvimento social e cultural da 
sociedade. 

Desenvolvimento pessoal 
Compreender se nas representações dos atores existe a ideia 
de que o ensino superior tem como principal móbil o 
desenvolvimento pessoal e intelectual dos estudantes. 

Identidade dos subsistemas 
Compreender o posicionamento dos atores entrevistados no 
modo como perspetivam a existência de um sistema binário 
em Portugal. 

G
ov

er
na

çã
o 

da
s 

In
st

itu
iç

õe
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Perspetiva macro de análise • 
Perceção das mudanças 
promovidas 

Identificação de um conjunto de mudanças que podem ser 
observáveis no quadro das transformações das IES sobre 
matérias globais que na opinião dos entrevistados se destacam 
na governação. 

Perspetiva meso de análise • 
Estruturas e processos 

Compreender os aspetos da governação interna: a forma como 
internamente as decisões afetam as IES; compreender as 
relações estabelecidas entre os diversos atores institucionais; a 
natureza das funções que desempenham os respetivos órgãos; 
conhecer o processo de decisão e o impacto percecionado 
sobre as decisões do CG. 

Perspetiva micro de análise • 
Comportamento político  

Percecionar que papel tiveram os membros não docentes no 
processo de decisão. 

Percecionar a sua capacidade em influenciar o processo de 
decisão. 

Percecionar de que forma se baseia a defesa do interesse 
público no CG. 
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Razões e expetativas  

Apreender a partir do discurso dos diversos atores, a 
identificação das razões subjacentes à participação num órgão 
de governo revestindo quer a forma de cooptação (membros 
externos) ou a apresentação de listas (membros internos). 

Experiência e avaliação 
Percecionar pelo discurso dos atores a sua experiência e o 
juízo avaliativo da sua participação. 
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A construção do guião de entrevista, foi sujeita a um pré-teste para aferir da sua consistência, 

razoabilidade e relevância, por forma a despistar eventuais problemas resultantes de uma má 

concetualização do instrumento de recolha de dados a utilizar (Bell, 2010, p. 129). Tal constituiu 

também como um mecanismo de refinação e controlo para responder aos objetivos específicos 

que norteiam a investigação (Sue & Nazroo, 2003, p. 135) e, ainda, como forma de despistagem 

de ambiguidades e embaraços futuros aos entrevistados (Marconi & Lakatos, 2003, p. 203). Neste 

contexto, e como complemento ao “trabalho exploratório” (Quivy & Campenhoudt, 1998, p. 109) 

realizámos, 5 pequenas entrevistas com representantes do corpo dos estudantes e dos TAG. 

Assumimos, por isso, em resultado do registo das pequenas anotações efetuadas, que existiram 

“pontos de interesse” (Bell, 2010, p. 140), merecedores de ser incorporados no nosso trabalho de 

investigação e na estruturação do guião de entrevista. Seguindo o pensamento de Bogdan e Biklen 

(1994, pp. 150–151), acabámos por testemunhar que as notas de campo retiradas de cada uma das 

entrevistas, ajudaram o investigador a ter outras interpretações sobre a gestão dos tópicos a 

considerar na entrevista e as respetivas categorias, para, posterior análise de dados. Já com o guião 

aprovado pela orientação científica, o passo seguinte da nossa investigação, consistiu, de forma 

casuística, em enviar por email personalizado e individualizado (Anexo 6), o pedido de 

colaboração a alguns dos membros constantes na base de dados, entretanto criada. Também aqui, 

o investigador observou os princípios e recomendações que devem nortear a investigação 

científica. Para além de garantir a confidencialidade dos dados a obter, foi comunicado o autor do 

estudo, a equipa de investigação, o objetivo do estudo, a metodologia a utilizar e a importância 

enquanto ator privilegiado para assegurar a obtenção dos dados necessários da investigação. 

Ainda no mesmo documento, foi solicitada a possibilidade de participar no referido estudo através 

da realização de uma entrevista gravada com duração até 45 minutos. Privilegiando-se as 

entrevistas presenciais, no entanto, comunicou-se, ainda que, não sendo a entrevista presencial 

possível, se previa a possibilidade de recorrer ao uso das tecnologias de informação, utilizando 

como plataforma de comunicação o Skype, telefone ou outra que se considerasse adequada.  

Neste contexto, o recurso à utilização das ferramentas disponibilizadas pela internet (Skype), e, o 

uso de telemóvel, através da possibilidade de gravação de entrevistas, foram expedientes 

utilizados, embora de forma residual face às entrevistas presenciais. Para assegurar com êxito a 

realização das entrevistas o investigador procurou, seguindo as recomendações de Marconi e 

Lakatos (2003, p. 199), assegurar condições de recato e de um ambiente favorável propício, de 

modo a que os discursos dos diversos atores se realizassem de forma natural, sem quaisquer 

constrangimentos, numa atmosfera de cordialidade, e ainda para assegurar boas condições de 

gravação. Mann e Stewart (2000), muito embora identifiquem algumas limitações no uso da 

entrevista online, sublinham no entanto, que, as sinergias geradas pela utilização da internet e de 

programas de acesso livre, potenciam e aconselham em muitas situações, o uso deste meio de 

comunicação, como recolha válida de dados na investigação qualitativa (Mann & Stewart, 2000). 
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Como forma de evitar e antecipar um discurso pré-estruturado, evitou-se, quanto possível 

disponibilizar o guião de entrevista (Carvalho, 2009, p. 501), exceto, nas situações em que os 

participantes o solicitaram. Neste caso, verificou-se, no entanto, a necessidade de remeter para 8 

entrevistados o guião de entrevista, conforme solicitação expressa.  

Importa sublinhar que não foi identificado qualquer tipo de constrangimento por parte dos 

entrevistados em aprofundar opiniões concretas, nem em contextualizar factos e acontecimentos 

da sua experiência enquanto membros deste órgão de governo. Tendo como objetivo garantir a 

confidencialidade e o anonimato, tal como assegurado aos entrevistados, não se identificam nos 

excertos dos discursos aqui reproduzidos, elementos potencialmente identificadores da identidade 

dos entrevistados tendo-se omitido o nome das instituições e referências relativas a situações 

concretas vivenciadas em cada instituição.  

No decorrer das entrevistas, fomos notando que a tónica dos discursos dos entrevistados denotava 

algum grau de maior assertividade e crítica ou elogio, consoante o facto do entrevistado ser atual 

ou ex-membro do CG. De facto, pese embora a independência atribuída a cada um dos membros 

do CG no exercício das suas funções, e da própria liberdade intrínseca de pensamento e opinião, 

foi notório, ao longo das entrevistas, uma tendência dos membros em funções do CG para 

assumirem uma posição mais defensiva e cautelosa nos seus discursos. Ao contrário, os ex-

membros, denotavam uma maior abertura no seu discurso, elucidando o investigador com casos 

e situações concretas da instituição e dos próprios membros e reitores que integraram os órgãos 

de gestão das IES. Esta situação era ainda particularmente mais acentuada quando as entrevistas 

assumiam a forma presencial. 

Na realização de uma entrevista, a gravação é “o único meio de conservar integralmente o que foi 

dito tanto pelo entrevistador como pelo entrevistado” (Ghiglione & Matalon, 2001, p. 162). No 

nosso estudo, a realização das entrevistas teve o consentimento expresso dos entrevistados, para 

que, a gravação fosse uma realidade e constituísse memória futura, daquilo que foi dito e escrito. 

Em momento posterior, já depois de transcritas, as entrevistas foram sendo remetidas a cada um 

dos entrevistados, enviando-se o respetivo ficheiro de áudio que lhes deu suporte. Apenas em 

duas situações foi proposto que o texto remetido fosse corrigido sem, no entanto, alterar o sentido 

daquilo que foi dito. 

Pese embora algum conhecimento que o investigador tem sobre a realidade do ensino superior, 

no momento da realização das entrevistas, este pautou o seu comportamento por um total 

distanciamento do entrevistado, por forma a evitar algum enviesamento ou tendência para um 

discurso socialmente desejável. Neste contexto, o investigador assumiu em todas as entrevistas 

uma postura de isenção, procurando, adequar o seu papel de entrevistador não estabelecendo 

qualquer quadro de referências, sentimentos ou arbitrariedades, suscetíveis de influenciar o 

discurso dos entrevistados. 
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5.3.2 Escolha dos entrevistados e das instituições  

Ghiglione e Matalon (2001, p. 29) referem que torna-se difícil e até raro que possamos estudar de 

forma exaustiva a totalidade dos membros que constituem uma população. Em regra, os 

argumentos de tempo, e o fator de custo associado, remetem os investigadores para a utilização 

de técnicas que permitem obter as mesmas informações com uma margem de erro, desde que a 

amostra represente, em coerência, traços comuns às da população a investigar. Nestas 

circunstâncias, e de acordo com os mesmos autores (2001), a amostra diz-se representativa se 

todos os membros da população têm a mesma probabilidade de tomarem parte na amostra.  

A escolha dos diversos atores a inquirir deriva, antes de mais, do objeto do nosso estudo e da 

opção por realizar um estudo de natureza qualitativa. E nesta medida, como argumenta Ruquoy 

(2011, p. 103), em estudos desta natureza na escolha de um determinado número de pessoas não 

se colocam questões de “representatividade estatística”, mas sim, em função do seu estatuto, 

enquanto, interpretes autênticos de um fenómeno social. 

Numa abordagem de natureza qualitativa, em que se emprega o método de entrevista semidiretiva, 

Quivy e Campenhoudt (1998, pp. 162–163), sublinham que o que interessa ao investigador não é 

assegurar o maior número de entrevistas possíveis, mas sim, assegurar como critério de seleção a 

maior diversidade de perfis, face ao problema a estudar. Estes autores têm o entendimento que, 

ao diversificar-se ao máximo os perfis dos entrevistados, chega-se à conclusão de que o efeito 

marginal resultante de novas entrevistas é mínimo na obtenção de novos dados relevantes para a 

investigação. Também por esta razão, Ruquoy (2011, p. 104) considera que logo que se verifique 

uma tendência para a saturação dos discursos, em que as novas informações acabam por confirmar 

discursos anteriores, a escolha em matéria de amostragem deve ter presente o efeito custo-

benefício de interrogar mais pessoas.  

Apesar da extensão e amplitude geográfica, no qual se circunscreve o objeto do nosso estudo, 

pretendeu-se centrar a nossa investigação em 4 universidades públicas, e nos diferentes atores 

eleitos (membros não docentes), nos sucessivos mandatos dos respetivos conselhos gerais. Por 

conseguinte, a escolha dos entrevistados insere-se, aqui, numa estratégia para a obtenção de 

dados, tendo como objetivo permitir ao investigador através de uma postura interpretativa, 

compreender a forma como os membros não docentes interpretam as suas experiências enquanto 

atores sociais em processos de decisão e gestão na esfera das IES. Também desta forma, e 

seguindo a linha de pensamento de Burgess (2001, pp. 58–59), a estratégia para selecionar os 

indivíduos seguiu uma abordagem casuística, selecionando os indivíduos que, de forma livre e 

espontânea, desejaram participar na investigação, respondendo ao convite que lhe foi endereçado 

(Anexo 6) e não, em função de critérios pré estabelecidos, como a idade ou o sexo. Procurou-se 

ainda, seguindo o raciocínio de Carvalho (2009, p. 502) e Mineiro (2016, p. 106), assegurar 

princípios de homogeneidade quanto à origem dos atores e ao seu papel no CG, possibilitando 
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através das experiências individuais, realçadas através dos discursos, garantir também princípios 

de heterogeneidade, no modo como os diversos atores interpretam e transpõem na sua prática o 

novo modelo de organização e gestão das IES.  

Até agora, abordámos a opção pela qual recaiu a escolha dos diversos atores para o nosso trabalho, 

manifestando a ideia de não ser o objetivo do presente estudo analisar a totalidade de uma 

população. Todavia, seguindo o raciocínio Quivy e Campenhoudt (1998, pp. 157–158), importa 

“circunscrever o campo das análises empíricas no espaço geográfico e social, e no tempo” onde 

há que fazer escolhas em função de vários critérios. 

A opção de escolha das 4 universidades reside objetivamente na heterogeneidade de critérios que 

considerámos serem relevantes, nomeadamente: 

• o seu regime de direito aplicável; 

• a antiguidade das IES; 

• a dimensão; 

• a localização geográfica; 

• diferentes períodos de mandatos no CG desde a data de entrada em vigor do RJIES; 

• as diferentes composições dos conselhos gerais. 

Num primeiro critério, selecionámos duas universidades com um estatuto de regime de direito 

público (Universidade W e Universidade Y) e outras duas universidades com o estatuto de direito 

privado em regime fundacional (Universidade X e Universidade Z). Esta opção tem subjacente a 

natureza específica das instituições públicas e privadas que, pela sua singularidade, enquanto IES 

ministram formação de nível superior, mas, no entanto estão submetidas a uma lógica diferenciada 

na prestação de serviço público, não obstante financiadas maioritariamente pelo OE. O critério 

do regime de direito aplicável a cada uma das IES está identificado no procedimento de 

catalogação dos excertos das entrevistas, usando siglas com menção de Universidade Fundação 

(U. F.) e Universidade Instituto Público53 (U. I. P.).  

O critério da antiguidade (entendido aqui como o ano de fundação da instituição), serviu para 

destrinçar duas universidades mais antigas e outras duas universidades com data de fundação 

recente. Julgamos que a opção pelo critério da antiguidade tendo em conta o legado histórico 

cultural e institucional que caracterizam as instituições (Clark, 1971, 1972) possa ser relevante 

para deteção e análise de possíveis diferenças.  

Outro critério adotado na escolha das universidades, reside no facto da sua respetiva localização 

se encontrar afeta em unidades territoriais diferentes. Estando estas instituições situadas na mesma 

 
53 De acordo com Rodrigues (2011) um instituto público é uma organização dotada de autonomia e gestão própria com 
órgãos e património próprio cuja gestão não depende da direção hierárquica dos governos.  
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região do país, existe alguma diversidade com duas instituições centradas na região litoral e 

urbana e duas em regiões consideradas mais interior no país. 

Outro dos critérios levados em conta na escolha das universidades, relaciona-se com a dimensão 

do CG das 4 instituições. Na verdade, e como decorre do artigo 81.º do RJIES, a composição do 

CG, situa-se num intervalo que varia entre 15 a 35 membros, tendo em conta a sua dimensão, 

número de escolas e unidades orgânicas de cada instituição. Partimos do princípio, seguindo o 

raciocínio de Oliveira et al (2014, p. 40), de que a dimensão de cada CG tem inerente ainda que 

não densificados no RJIES, a utilização de indicadores, que traduzam ainda assim “uma relação 

direta entre a dimensão dos conselhos gerais e a dimensão das universidades.” Como exemplo 

elucidativo no nosso estudo de caso, constatamos que, tendo em conta apenas o critério número 

de alunos, uma universidade (Universidade X), com menos alunos inscritos das quatro IES, tem 

um CG com uma dimensão superior à média nacional, enquanto outra universidade (Universidade 

Y), tendo o maior número de alunos tem um CG com uma dimensão inferior, quer à media 

nacional (26), ou inclusive inferior à media dos conselhos gerais deste estudo de caso (26) 

(Quadro 1). 

Recordemos que duas destas universidades viram reconhecidos, após aprovação pelos respetivos 

conselheiros gerais, a adesão ao regime fundacional. Tal significou uma alteração substantiva no 

estatuto jurídico, pela aplicação do direito privado, ainda que tal não prejudique os princípios 

constitucionais inerentes à AP. Em outra universidade, e após proposta do reitor e parecer 

favorável do senado, em outubro de 2016, foi iniciado o processo de discussão na comunidade 

académica sobre a adesão ao regime fundacional. O amplo e aceso debate que se intensificou 

então em torno da comunidade académica durante quase dois anos, motivou o presidente do CG 

desta IES, a manter o estatuto de direito público, escudado neste ambiente que então se vivia na 

instituição. 

A opção em fazer recair o critério dos diferentes períodos de mandatos no CG, reflete a 

preocupação do investigador e da orientação científica de poder, a partir dos discursos, obter um 

panorama mais amplo desde a criação do RJIES até ao presente.  

5.3.3 Características da amostra 

De entre as diversas dificuldades que os investigadores sentem numa investigação qualitativa e a 

e necessidade de conseguir compatibilizar as suas necessidades de investigação, relaciona-se com 

a particularidade de aceder às organizações e o de simultaneamente conseguir recolher o 

depoimento dos atores (Buchanan, Boddy, & Mccalman, 1988). De facto, se no início este facto 

podia constituir um constrangimento à concretização da investigação, pelo facto de não dispormos 

de contactos dos atores, cedo constatámos pelo empenho colocado pelos presidentes dos 
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conselhos gerais das IES, traduzido na autorização da divulgação de contactos, que este 

constrangimento seria minimizado.  

No entanto, há que referir que nas 46 entrevistas válidas realizadas, os entrevistados, por sua livre 

iniciativa, manifestaram um grande interesse em poder partilhar as suas experiências, mesmo nas 

situações em que por circunstâncias várias as respetivas agendas não permitiram compatibilizar 

o agendamento da entrevista inicial prevista, informando antecipadamente o investigador e 

propondo outros agendamentos.  

As entrevistas iniciaram-se no dia 18 de novembro de 2016 e terminaram a 19 de junho de 2017 

tendo permitido a recolha de 46 entrevistas válidas, cuja duração média foi de 57 minutos (Gráfico 

7): 

Gráfico 7 • Número de entrevistas recolhidas  

Fonte: Autor. 

Neste período, em média, foram realizadas aproximadamente 6 entrevistas mensais, sendo que, o 

mês de fevereiro de 2017 registou o maior número de entrevistas conforme documenta o Gráfico 

7. Assinala-se, ainda que, em duas IES (casos da UW e UY), foram recolhidas o mesmo número 

de entrevistas (Gráfico 8):  

Gráfico 8 • Entrevistados por IES e corpo 

Fonte: Autor. 
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O corpo das personalidades externas foi aquele que permitiu a realização de um maior número de 

entrevistas (46% do total), seguido do corpo dos estudantes com 21% e de 11% relativamente ao 

corpo dos TAGs (Gráfico 8). 

Das 46 entrevistas realizadas, 20 (43,5%) correspondem a IES que aderiram ao regime 

fundacional e 26 (56,5%) que mantém o estatuto de regime instituto público (Quadro 24): 

Quadro 24 • Entrevistados por regime e corpo 

Regime 
 Corpo  

Total % 
Estudantes Personalidades externas TAG 

Universidade regime fundacional 9 8 3 20 43,5 

Universidade instituto público 11 13 2 26 56,5 

Total 20 21 5 46  

Fonte: Autor. 

Não obstante a dispersão geográfica dos entrevistados e por vezes a dificuldade em compatibilizar 

agendas, foi possível, no entanto, que as entrevistas fossem realizadas maioritariamente na forma 

presencial (20 presenciais, 12 por Skype, 9 por telefone e 5 com respostas escritas).  

As entrevistas e a sua respetiva transcrição foram realizadas exclusivamente pelo investigador, 

demorando, em média 8 horas/entrevista, tendo resultado na produção de 241 páginas. A duração 

média das entrevistas incorpora apenas as formas de entrevista na forma presencial, telefónica e 

por Skype, não se incluindo as entrevistas exploratórias na fase de pré-teste. 

Os entrevistados que participaram no estudo pertencem maioritariamente ao sexo masculino (34) 

correspondendo a 74%, sendo 12 do sexo feminino a que corresponde 26%. A média de idades 

dos entrevistados situa-se nos 47 anos, sendo a idade mínima 22 anos e a idade máxima de 75 

anos (Quadro 25): 

Quadro 25 • Caracterização por sexo e idade 

Corpo 
Sexo Média de idades Total 

média de 
idades FEM % MAS % Total % H M 

Estudantes 4 33 16 47 20 43 32 29 30 

Personalidades externas 6 50 15 44 21 46 68 59 62 

TAG 2 17 3 9 5 11 54 50 52 

Total 12 26 34 74 46 100 54 44 47 

Fonte: Autor. 

Maioritariamente, 24 entrevistados tinham como nível de habilitações literárias, a licenciatura 

sendo que o mestrado era o grau académico detido por 8 entrevistados. Também 5 entrevistados 

detinham o grau de doutor, existindo 8 com habilitação ao nível do ensino secundário – 12.º ano 

de escolaridade, sendo que dos 8, seis eram estudantes. Não nos foi possível relativamente a um 
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entrevistado identificar as suas habilitações literárias, pelo que, considerámos esta situação em 

outros.  

Na tentativa de melhor identificarmos o perfil dos entrevistados, no caso das 21 personalidades 

externas e com base no raciocínio de Pedrosa et al (2012, p. 56), utilizámos a seguinte tipificação 

para caracterizar estes entrevistados (Quadro 26): 

Quadro 26 • Perfil e caracterização do corpo das personalidades externas 

Perfil N.º Caracterização 

Outras situações 7 

Inserem-se neste perfil todos os entrevistados que à data da entrevista, encontravam-
se desligados do serviço por motivo de aposentação, inexistência de relação de contrato 
de trabalho, trabalhadores independentes ou outras situações de cargos sem funções de 
natureza executiva. 

Empresarial 7 
Inserem-se neste perfil todos os entrevistados, que, à data da entrevista exerciam 
funções no setor privado, ainda que, no passado possam ter exercido funções na AP e 
noutras instituições com fins sociais. 

Público 7 
Inserem-se neste perfil todos os entrevistados que à data da entrevista exerciam 
funções permanentes em organismos da AP, incluindo-se aqui fundações e outras 
entidades que prosseguem fins públicos. 

Fonte: Adaptado de Pedrosa et al (2012, p. 56). 

Esta tipificação conduziu, posteriormente, a um melhor conhecimento sobre a proveniência do 

corpo das personalidades externas, sendo enquadrado por setor de atividade económica, 

desagregado ao nível mais próximo do seu contexto específico de trabalho (Quadro 27): 

Quadro 27 • Perfil das personalidades externas por setor de atividade 

Universidade/Classificação atividade económica 
Perfil 

Total 
CAE Outras 

situações 
Empresarial Público 

Universidade W 3 3  6 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e gestão  1   1 

Comércio a grosso/Equipamentos eletrónicos   1  1 

Educação/Ensino Superior 2   2 

Indústrias da madeira e da cortiça /Indústria da cortiça  1  1 

Telecomunicações/Outras atividades de telecomunicações   1  1 

Universidade X 2 1 1 4 

Atividades de comunicação    1 1 

Educação/Ensino superior 1   1 

Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus artigos  1  1 

Associações culturais e recreativas  1   1 

Universidade Y 2 1 4 7 

AP - Atividades da cultura, desporto, recreativas e ambiente   1 1 

AP - Atividades de educação    1 1 

AP - Atividades da cultura, desporto, recreativas e ambiente 1   1 

Atividades dos organismos internacionais    1 1 
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Educação - Ensino superior   1 1 

Eletricidade, gás - Transporte de eletricidade e gás  1  1 

Associações culturais e recreativas 1   1 

Universidade Z  2 2 4 

AP - Atividades da cultura, desporto, recreativas e ambiente   2 2 

Indústrias transformadoras/Indústria produtos farmacêuticos   1  1 

Indústrias transformadoras/Indústria das bebidas  1  1 

Total por perfil 7 7 7 21 

Fonte: Autor. 

Do total das 46 entrevistas realizadas, 70% tinham como referência o período de mandato entre 

2008 e 2016. No caso das personalidades externas, os períodos mais significativos, referem-se, 

ao período de mandato de 2009-2012 (7 entrevistados) e 2013-2016 (7 entrevistados) num total 

de 14 entrevistados (Gráfico 9): 

Gráfico 9 • Entrevistados por corpo e período de mandato 

Fonte: Autor. 

Em conclusão, embora no nosso estudo não tenha tido a intenção de constituir uma amostra 

estatística representativa, todavia, como já referido anteriormente, procurámos entrevistar uma 

diversidade de atores que potenciassem uma ampla heterogeneidade de opiniões e perceções 

diferenciadas em função do grupo a que pertencem, que permitisse responder aos objetivos 

enunciados na nossa investigação. 

A realização das 46 entrevistas permitiu ainda, traçar as principais características e o perfil 

demográfico identificado, no qual, a nossa investigação se apoia. 

Explicitado o modo como os dados foram recolhidos, importa agora refletir sobre o modo como 

a informação recolhida foi tratada e analisada. 
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5.4 A análise de conteúdo como técnica de observação complementar 

Um dos aspetos importantes que decorre da obtenção dos dados, resulta, posteriormente na forma 

como tratar e processar esses mesmos dados. Nesta linha de raciocínio, Colton e Covert (2007), 

notam que, no domínio da investigação científica, existe uma diversidade de abordagens 

quantitativas e qualitativas para analisar e interpretar os dados, sendo que na abordagem 

qualitativa, o mais comum é o recurso à técnica de análise de conteúdo (Colton & Covert, 2007, 

p. 36).  

A análise de conteúdo é descrita por diversos autores como sendo uma técnica que pretende 

evidenciar de forma objetiva e sistemática inferências válidas sobre uma panóplia de 

comunicações (mensagens, documentos, entrevistas, narrativas, acontecimentos, vídeos e 

imagens, etc), desde que observados e respeitados os princípios da confiabilidade e rigor científico 

(Bardin, 1997; Berelson, 1971; Krippendorff, 2004; Neuendorf, 2002; Vala, 1986; Weber, 1990). 

Bardin (1997) define a análise de conteúdo como sendo simplesmente “… um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações” (Bardin, 1997, p. 33).  

A opção pela análise de conteúdo resulta, como recomendam os diversos estudos (Maroy 2011, 

p. 117; Quivy e Campenhoudt 1998, p. 233; Burgess 2001, pp. 234–236), da natureza da 

investigação, do objeto da investigação e dos respetivos objetivos. Por outro lado, e apoiando-nos 

no ensinamento de Ghiglione e Matalon (2001, p. 187), o recurso à utilização da técnica da análise 

de conteúdo, procura, a partir de uma metodologia de codificação, assegurar a fiabilidade do 

procedimento e a sua validação, considerando a experiência empírica resultante da obtenção dos 

dados e o enquadramento teórico desenvolvido. Ainda de acordo com os mesmos autores (2001), 

a fiabilidade deve ser lida como o mecanismo de codificação empregue pelo investigador por 

forma a assegurar a coerência metodológica, traduzida, por exemplo, na definição clara das 

categorias e unidades de registo. A validade traduz a adequação entre os objetivos e os fins sem 

que haja distorção dos factos (Ghiglione & Matalon, 2001, p. 196).  

A grelha de análise foi construída, em função do enquadramento teórico, dos objetivos da 

investigação e do material recolhido das entrevistas. Procurou-se, numa primeira fase, um 

constante aperfeiçoamento em função da análise que ia sendo desenvolvida a partir da leitura das 

entrevistas e do enquadramento teórico produzido. E nesta medida, podemos afirmar, de acordo 

com o pensamento de Maroy (2011, pp. 139–141), que a grelha de análise serviu como ponto de 

partida para questionar e cruzar a informação proveniente das entrevistas e a problemática 

enunciada na nossa investigação. Nesta fase, com base nas leituras horizontais – diferentes modos 

como um tema é tratado pelos diferentes entrevistados; e verticais – frequência e significado 

atribuído por cada entrevistado ao tema; foram identificados os temas mais relevantes sinalizados 

nos discursos dos entrevistados. Os temas foram criados de tal modo que permitisse que no 

processo de codificação as categorias criadas englobassem praticamente a totalidade dos 
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discursos dos entrevistados em toda a sua extensão, com tratamento igual respeitando a validade 

do processo de codificação.  

Este procedimento contínuo de aperfeiçoamento da grelha, resultou, em momento posterior, numa 

estabilização, quase definitiva, que, originou a criação de dimensões e categorias ainda que em 

algumas situações tenha sido necessário aglutinar e reagrupar algumas categorias e só no final se 

procedeu à sua designação final. Vários autores sustentam que a criação de categorias, se pode 

iniciar, antes ou depois ou, em simultâneo, durante o processo de análise (Bardin, 1997; Bogdan 

& Biklen, 1994; Ghiglione & Matalon, 2001; Maroy, 2011; Vala, 1986). Em face do que vimos 

expondo, a metodologia seguida na construção de categorias teve presente o enquadramento 

teórico e o material empírico das entrevistas, daí que, tal como é exposto por Moscovici e Henry 

(1968), se tenha utilizado procedimento simultaneamente de tipo fechado e aberto. Neste sentido, 

e seguindo a linha de raciocínio de Santiago et al (2005) e Carvalho (2009), o procedimento de 

construção da grelha e das categorias, estruturada em diferentes dimensões, levou em 

consideração o referencial teórico do nosso estudo, com categorias pré-determinadas, assim 

como, o resultante do material recolhido do excerto provocado pelo discurso dos atores, num 

vaivém permanente, entre a informação observada e o quadro de referenciação existente. 

Ghiglione e Matalon (2001, p. 181) entendem que num procedimento fechado “o quadro 

preestabelecido não pode ser modificado”, enquanto que num procedimento aberto é possível 

observar colocando em evidência as propriedades dos textos ou representações identificando 

diferenças, semelhanças e transformações podendo estas ser observadas conferindo por esta via a 

possibilidade de caracterização dos comportamentos observados.  

Quivy e Campenhoudt (1998, pp. 121–135), entendem que, para ajudar a explicar o real, o recurso 

à concetualização construído em função de observações diretas ou informação conseguida por 

outros, acaba por refletir diferentes dimensões que importa reter. Este entendimento, como 

referimos anteriormente, conduziu-nos à criação de dimensões e categorias, permitindo encontrar 

um conjunto de referências e de indicadores construído de forma empírica, contudo, ancorados 

na necessidade de assegurar validade e comparabilidade. É neste sentido, também, que Vala 

(1986, p. 111) corrobora do entendimento de que a lógica que está inerente à construção de 

categorias e à deteção da mensagem, tem associado, entre outros, a identificação de indicadores 

respeitante a essa categoria que permitam assegurar uma coerência lógica com atribuição de 

sentido que importa observar. À semelhança do que constata Vala (1986, p. 113), pudemos 

comprovar na prática, que a escolha das categorias e unidades de análise, constituíram tarefas 

árduas, mas estimulantes, no processo de análise dos dados.  

Com o intuito de assegurar a construção de um conjunto de categorias com qualidade, tomámos 

em consideração as sugestões propostas por Bardin (1997, pp. 147–148), nomeadamente:  
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• exclusão mútua – apenas um elemento foi considerado numa só categoria, não estando 

disponível em mais nenhuma categoria, minimizando-se possíveis ambiguidades; 

• homogeneidade – relacionado com o que antecede, na categoria apenas foi classificado 

um registo atendendo à dimensão e categoria, procurando-se, assegurar a sua 

independência; 

• pertinência – as categorias definidas seguem a adequação entre a problemática da 

investigação, o enquadramento teórico e o material recolhido. 

• objetividade e fidelidade – as diferentes partes do material foram codificadas com 

critérios uniformes, na definição de categorias e utilização de indicadores. 

A questão de saber como analisar e explicitar posteriormente os dados, conduziu Bardin (1997, 

p. 129) a considerar a necessidade dos investigadores desenvolverem um procedimento de 

codificação. A codificação é segundo Bardin (1997, p. 129), “a transformação efetuada segundo 

regras precisas dos dados em bruto do texto, transformação esta que, por recorte, agregação e 

enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo, ou da sua expressão, suscetível de 

esclarecer o analista acerca das características do texto.”  

O processo de codificação numa investigação de natureza qualitativa, não sendo tarefa fácil pela 

subjetividade inerente, todavia, tem na utilização da escolha de unidades de registo um expediente 

necessário, para poder assegurar a pertinência e fidelidade do procedimento. Neste âmbito, de 

acordo com Ghiglione e Matalon (2001, p. 192) e Bardin (1997, pp. 130–143), são utilizadas para 

analisar as entrevistas, unidades de registo, unidades de contexto e unidades de numeração. A 

unidade de registo, corresponde ao segmento de conteúdo tomado em conta como unidade base. 

Na prática, e seguindo o raciocínio de Ghiglione e Matalon (2001, p. 191), a unidade de registo - 

a palavra, e, a unidade de contexto - a frase, pode constituir uma analogia para se compreender 

na prática a relação destas variáveis. A unidade de contexto, situada num patamar inferior, traduz, 

a unidade de compreensão para codificar a unidade de registo que se situa num patamar superior 

de significado, servindo como comparação ao que precede. Para melhor elucidação e recorrendo 

à analogia de Bardin (1997, p. 133), “a frase para a palavra e o parágrafo para o tema.” Já a 

unidade de numeração, constitui, o instrumento utilizado para quantificar ou medir a frequência 

e intensidade de cada elemento.  

Serve-nos o enquadramento teórico que precede, para descrever o processo de codificação levado 

a cabo no nosso trabalho de investigação. Assim, tendo por referência o raciocínio de Carvalho 

(2009), assumimos que o parágrafo constituiu a unidade de contexto de onde retiramos o conteúdo 

mínimo para análise, servindo o discurso de cada ator como a “unidade de sentido com maior 

significado”, o qual exprime uma realidade vivenciada ou entendimento sobre uma determinada 

situação, ação ou acontecimento que é valorizada ou desvalorizada.  
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A análise do material recolhido assenta por isso numa abordagem indutiva, num vaivém 

permanente que recorre ao recorte do discurso confrontando os dados empíricos ancorada na 

teoria existente (Santiago et al., 2005). Nesta medida, revemo-nos no pensamento de Quivy e 

Campenhoudt (1998, p. 233) no facto de que “o trabalho empírico só pode ter valor se a reflexão 

teórica que o funda também o tiver.”  

A opção por este procedimento de análise das entrevistas sustenta-se nos vários autores que 

reconhecem a descrição analítica e interpretativa como instrumentos para melhor compreender o 

significado atribuído pelos atores por uma determinada realidade (Bogdan e Biklen 1994; 

Ghiglione e Matalon, 2001 Burgess, 2001). Neste contexto, a abordagem à análise de dados 

seguiu uma lógica da teoria fundamentada (Grounded Theory) defendida por Glaser e Strauss 

(1967), pelo facto, dos dados serem obtidos no terreno pelo investigador, ainda que, 

posteriormente, interpretados à luz de um referencial teórico existente, para o qual, a partir da 

experiência vinda dos atores envolvidos é construído novo conhecimento e novas reflexões. 

Seguindo a abordagem de Santiago et al (2005), apesar de reunirmos e dominarmos um conjunto 

de conceitos, tentámos à medida que fomos desenvolvendo a nossa investigação, construir outros 

conceitos a partir dos testemunhos deixados pelos atores no seu contexto organizacional.  

Por último, importa referir que nos socorremos de software informático no auxílio no nosso 

trabalho de investigação. Mesmo nas ciências sociais, o desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

programas informáticos, para análise e tratamento de dados nas investigações científicas, têm 

revelado, para além de constituírem um instrumento de auxílio na arrumação e tratamento dos 

dados, atenuar alguma subjetividade dos investigadores na sua interpretação e avaliação dos dados 

(Bogdan & Biklen, 1994, p. 239; Patton, 2002, p. 57). Nesta investigação, utilizámos o software 

NVivo 11® como ferramenta de apoio na preparação tratamento e análise dos dados. A 

experiência resultante da utilização do software NVivo 11®, para além de ter proporcionado a 

aquisição de um conjunto de novas competências, contribuiu de forma positiva para o resultado 

da investigação. 

Exposto o enquadramento teórico que serviu de base a este trabalho e a metodologia de 

investigação adotada, procuramos, agora, expor a análise dos dados efetuada, bem como proceder 

à sua discussão. 
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Com o objetivo de tornar compreensível a informação recolhida, o procedimento seguinte da nossa 

investigação foi analisar os dados. A análise de dados é de acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 

205), todo o processo de organização dos diversos materiais que foram reunidos pelo investigador, 

na expetativa, de com eles, aumentar a sua capacidade de compreender melhor o fenómeno tornando-

os produtos finais de decisões ou considerações finais, daquilo que vai ser transmitido aos outros. 

No âmbito da nossa análise, importa, antes de mais, clarificar três conceitos que achamos serem 

extremamente oportunos nesta fase, para melhor compreensão do trabalho que realizámos. O 

primeiro deles, incide, exatamente, sobre a noção de discurso, o segundo – enunciação, porque resulta 

do que antecede, e o terceiro – o dado, por resultar do material recebido das entrevistas. No 

entendimento de Bardin (2011, p. 217) o conceito de discurso corresponde a toda a comunicação 

estudada na análise de dados, não apenas ao nível dos seus elementos nucleares constitutivos (por 

exemplo a palavra), mas também, toda aquela que se situa num patamar de nível igual ou superior à 

frase que pode ser encontrado em proposições, enunciados e sequências, mas provida de sentido e 

com significado. É nesta medida, que, o mesmo autor, considera que a análise da enunciação se 

baseia numa conceção do discurso, como, “palavra em ato.” O material recolhido é considerado por 

Bardin (2011, p. 218) “um dado, isto é, um enunciado imobilizado, manipulável, fragmentável.” 

Admitimos que tendo utilizado na nossa análise o “discurso enquanto processo” e considerando que 

Bardin (2011, p. 218) defende que o “discurso não é um produto acabado mas um momento num 

processo de elaboração, com tudo o que isso comporta de contradições, de incoerências, de 

imperfeições”, ainda assim, asseguramos que as unidades de sentido extraídas procuram comprovar 

e testemunhar a relação da lógica inerente ao ator e a sua ação.  

Centrando a nossa preocupação em sustentar a nossa investigação e seguindo o raciocínio de Pires 

(2013, pp. 20–21), a identificação das dimensões de análise tem como objetivo “ distinguir e definir 

categorias de fenómenos sociais”, sendo que, torna-se necessário recorrer à utilização de conceitos, 

a partir de teorias existentes, uma vez que, em geral, “os conceitos denotam fenómenos.” Assim, ao 

longo deste capítulo, e ancorado na opção das escolhas efetuadas das dimensões e categorias, fazendo 

uso de um vaivém permanente entre o referencial teórico e do material que resultou dos excertos das 

entrevistas provocado pelos discursos dos atores (Santiago et al., 2005), iniciamos a nossa incursão 

na tentativa de responder à questão formulada no início da investigação e dos objetivos específicos 

de análise. 
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6.1 Dimensão • Representações sobre o ensino superior 

A compreensão das perceções que os intervenientes não docentes possuem dos órgãos de governação 

da universidade e, de modo particular, do CG está também relacionada com o modo como 

perspetivam o ensino superior. Partindo da teoria das representações sociais desenvolvidas por 

Jodelet (1984) e Moscovici (1984), como uma das formas de ajudar a compreender a realidade, 

pretende-se com esta dimensão analisar o sentido do discurso dos atores institucionais entrevistados 

sobre as finalidades do ensino superior, a sua identidade e a missão que as IES devem ter na sociedade 

atual. Deste modo, a análise do discurso dos atores procura clarificar as perceções que possuem 

sobre:  

• a missão do ensino superior na sociedade atual; 

• as funções ou mandato social a atribuir ao ensino superior na atualidade. 

No essencial, procuramos identificar o posicionamento dos atores sobre o papel do ensino superior 

na sociedade, a sua utilidade no contexto atual e possíveis tendências de alteração no futuro próximo. 

A perceção que os atores possuem sobre o papel e a missão do ensino superior na sociedade é um 

elemento fundamental na estruturação da sua visão tanto do modelo de governação das IES quanto 

do seu próprio papel no CG. Esta dimensão de análise, surge, neste estudo, por um lado com base no 

quadro concetual teórico desenvolvido e, por outro, em resultado da interpretação dos discursos dos 

atores. Assim, a dimensão representações sociais do ensino superior incorpora as seguintes 

categorias: desenvolvimento económico, desenvolvimento pessoal, identidade dos subsistemas e 

intervenção na sociedade, que, procuramos analisar de forma mais detalhada de seguida.  

6.1.1 Categoria • Desenvolvimento económico  

É comummente aceite que a educação e o ensino superior constituem elementos centrais no processo 

de transformação da nossa sociedade ao longo da história (Becker, 1964; Fitzsimons, 2015; Lipset, 

1959; Mincer, 1993; Psacharopoulos, 1987; Trani & Holsworth, 2010). Nos últimos anos, fruto da 

divulgação e sedimentação de uma narrativa da “sociedade do conhecimento” tem-se vindo a 

salientar crescentemente o papel do ensino superior enquanto motor de desenvolvimento económico. 

Em grande medida, esta associação entre ensino superior e economia decorre da relevância do fator 

inovação no desenvolvimento económico. Nesta perspetiva, Taylor (2008) refere que as 

transformações sociais que têm ocorrido, têm as IES, e em particular as universidades, como as 

entidades essenciais da mudança social por força da criação, transformação e disseminação do 

conhecimento e do processo de inovação (Taylor, 2008).  
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Neste contexto, cremos que se torna pertinente compreender a partir dos discursos dos atores, em 

que medida esta visão mais economicista e utilitária do ensino superior se encontra presente nas suas 

representações, e que papel conferem às IES no processo de transformação social onde as IES, são, 

como atestam Brennan, King e Lebeau (2004), “agentes chave desse processo de mudança e 

desenvolvimento social” (Brennan et al., 2004, p. 7).  

O fenómeno recente da globalização (Altbach, 2013; Stromquist, 2007), associado ao 

desenvolvimento exponencial das tecnologias de informação e a velocidade com que esta circula, 

têm vindo de forma muito célere a transformar o tecido produtivo e a reconfigurar a indústria e 

serviços à escala global. Nesta nova ordem social, o “ponto de partida originário do qual nasce e 

evolui o conceito de economia de conhecimento e no qual se fundamenta a necessidade da criação 

da sociedade do conhecimento” (Santos & Filho, 2012, p. 193), está indelevelmente ligado à 

relevância conferida ao saber em proporcionar riqueza e bem-estar à sociedade. 

A conceção dominante das narrativas da sociedade do conhecimento parece ter vindo a sustentar-se 

de forma hegemónica nas nossas sociedades, estando incorporada, de forma clara, nos discursos dos 

nossos entrevistados. As IES, na opinião dos entrevistados, são consideradas como entidades 

imprescindíveis ao crescimento económico do país face às exigências crescentes da economia 

baseada no conhecimento. Como reconhece um entrevistado, o ensino superior: 

“Deve ter um papel estruturante na missão universitária, um ensino universitário de missão à 
comunidade de grande qualidade produção de conhecimento e, portanto, como um motor de 
desenvolvimento económico social do país por excelência. Serve para uma economia baseada no 
conhecimento.” (EST • Ent. 6 • U. I. P.). 

A economia do conhecimento tem sido uma expressão utilizada para contextualizar um novo 

paradigma (Carvalho, 2021; Rodrigues, 2002; Room, 2005) em que se tornou o ambiente económico 

motivado pela competitividade entre nações, espaços económicos e empresas, onde o conhecimento 

e novos padrões de competências são considerados como ativos intangíveis para as organizações. 

Desta forma, a necessidade de uma maior dependência do conhecimento da informação e 

competências especializadas, fazendo uso das tecnologias de informação por forma a disponibilizar 

em tempo real ligando empresas e outras organizações, potenciando a criação valor económico, é 

descrito pela OCDE e pela CE como a economia do conhecimento (European Commission, 2002; 

OECD, 1996, 2005b). O reconhecimento da economia do conhecimento como indutor do 

desenvolvimento e crescimento económico tornou-se crítico na medida em que conhecimento, 

competências e uso da tecnologia são uma tríade determinante em potenciar riqueza e bem-estar num 

mundo global.  

Um outro conselheiro sublinha de igual modo, o papel da universidade como determinante para o 

desenvolvimento do país, mas sublinha a relevância das questões sociais associadas às questões 

económicas. Na sua opinião: 



CAPÍTULO 6 • ANÁLISE DE DADOS 

Página •202 

“Não há dúvida que a universidade tem hoje um papel fundamental quer na educação, quer na 
investigação. Tem também um papel não menos importante (…), quer ao avanço do nosso país, quer 
do ponto de vista da economia das questões sociais, e das questões, naturalmente, do 
desenvolvimento.” (PER EXT • Ent. 45 • U. I. P.). 

A utilização da expressão desenvolvimento que nos é oferecida por este entrevistado, sugere que, 

para além dos aspetos económicos vinculados pela contribuição do desenvolvimento da educação e 

da investigação, existirão também outras questões sociais relevantes para o progresso global e de 

harmonia de uma nação ou comunidade. Assim, o papel atribuído às universidades na perspetiva 

deste entrevistado não será meramente económico e de apoio à economia, mas também pode ser 

enquadrado num portfólio de responsabilidade social (Carroll, 1999; Wilson, 2003) no qual é 

endereçado um conjunto vasto de exigências pela sociedade e para o qual o ensino superior é 

chamado a responder (Godemann et al., 2014). Não é explicitado pelo entrevistado, o quadro 

referencial desta responsabilidade social. No entanto, a perspetiva dominante é habitualmente a de 

que existe um compromisso em satisfazer propósitos sociais diretamente relacionado com o 

conhecimento produzido pelas IES, com o crescimento económico gerado pela riqueza produzida em 

bens e serviços transacionáveis por empresas, com o consumo das famílias e com a arrecadação de 

impostos pelo Estado, que opera, posteriormente uma política de redistribuição de rendimento e de 

funções sociais. A este propósito Salmi (2017) considera que a importância dada ao conhecimento é 

indispensável tanto para o crescimento económico, como para satisfazer propósitos de 

desenvolvimento social. O mesmo autor argumenta que países sem uma capacidade institucional 

científica e tecnológica forte capaz de responder com eficiência aos resultados produzidos pela 

ciência tendem a atrasar os benefícios sociais em assuntos como o aumento da esperança média de 

vida, diminuição da mortalidade infantil, melhoria da saúde, diminuição do desemprego (Salmi, 

2017, p. 1). Ora, esta perspetiva de integração de desenvolvimento económico e social é também 

expressa por Heitor (2017), que refere que a superação do nível reduzido de qualificações existente 

na sociedade portuguesa, em conjunto com o investimento em pesquisa e desenvolvimento, são 

fatores críticos para melhorar a competitividade da economia portuguesa, associando a criação de 

riqueza à contribuição para um melhor desenvolvimento da sociedade portuguesa. 

Um outro entrevistado não deixa, no entanto, de salientar que, sendo a contribuição para o 

desenvolvimento económico fulcral, é nas particularidades do ensino e da investigação e, sobretudo 

na função de reflexão sobre a realidade que se situa a relevância primordial do ensino superior: 

“O ensino superior penso que é um dos instrumentos fundamentais num processo de desenvolvimento 
do nosso país e da nossa sociedade, e que, deve ter como papel não só o ensino, a investigação, mas 
o estudo e a reflexão. Penso que também deverá ter um cariz de motor e promoção até da própria 
economia. De estimular a economia como fator diferenciador de qualidade de forma a podermos 
beneficiar daquilo que é eficiência da nossa qualidade e competitividade. Mas acima de tudo acho 
esses vetores do ensino, da investigação, do estudo das diversas áreas de ensino é fundamental.” (PER 
EXT • Ent. 27 • U. I. P.). 
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Se é certo que não existe consenso sobre a possibilidade de utilizar o conceito de competitividade 

económica para a comparabilidade entre nações, não deixa de ser evidente que a competitividade 

económica se tem tornado crescentemente o principal fator legitimador da decisão política, mesmo 

ao nível das políticas de educação e, em particular das políticas de ciência e ensino superior. Neste 

domínio, as justificações económicas são também, muitas vezes, as que sustentam a tomada de 

decisão ao nível das políticas de ensino superior, influenciando as ideias dominantes sobre o seu 

propósito na sociedade. De facto, embora na opinião de autores como Krugman (1994, 1996) o 

conceito de competitividade não deva ser extendido a países, outros, como Porter (1990), 

argumentam que a competitividade é vista como vantagem comparativa entre nações. Apesar de, 

como refere Lall (2001), o conceito ter sido originariamente aplicado a contextos do mundo 

empresarial e da área dos negócios, (usado como uma estratégia para conquistar mercados e recursos 

com vista a aumentar rendibilidades), tem servido crescentemente para medir o desempenho das 

economias dos países, com recurso a diversos indicadores, tentando influenciar os governos e 

instituições no processo decisão política e económica. E neste campo, a preocupação com o ensino 

superior pelos diferentes governos dos países mais desenvolvidos, suportada no apelo de 

organizações internacionais, converge na ideia de que o papel das IES é o de serem promotoras à 

escala global de competitividade económica. De facto, como fazem notar Lane (2015) e Valero e 

Van Reenen (2019), são as universidades e faculdades que educam e formam a mão-de-obra 

qualificada para o mercado de trabalho, promovendo a inovação, potenciando a exportação de 

serviços e atividades, as quais, acabam por ter um papel preponderante no desenvolvimento 

económico e competitividade das nações, e em alguns casos com implicações ao nível do 

aprofundamento da diplomacia e segurança nacional (Lane, 2015, p. 17; Valero & Van Reenen, 

2019). Esta relação entre ensino superior e competitividade económica, centrada na potencialidade 

da inovação, parece ser a dominante no discurso dos nossos entrevistados:  

“O ensino superior na sociedade atual é o motor da sociedade. É das universidades que tem de sair a 
criação, as iniciativas, a criatividade para a economia para mudar a imagem do país. É extremamente 
importante. Obviamente, que é importante e a universidade tem de se adaptar aos novos tempos.” 
(PER EXT • Ent. 31 • U. I. P.) 

Um outro entrevistado relevando, de igual modo, o valor económico da produção do conhecimento, 

considera que:  

“O sucesso das economias mais avançadas advém do valor que é criado ao nível da investigação, 
depois, digamos, traduzido em valor económico para o tecido empresarial. Tem havido progressos em 
Portugal nesse sentido. Penso que ainda temos alguns passos a dar.” (PER EXT • Ent. 28 • U. I. P.). 

A referência ao valor económico insere-se numa perspetiva de criação de valor que pode ser 

compreendida a partir do desenvolvimento das teorias modernas sobre o “capital humano”, iniciadas 
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por Becker (1964), que influenciaram as políticas de ensino superior a partir da década de 1960 

(Santiago et al., 2005). 

A alteração nos modos de produção do conhecimento (Etzkowitz & Leydesdorff, 1997; Gibbons et 

al., 1994; Subotzky, 1999; Trani & Holsworth, 2010) está precisamente associada a esta tendência. 

Isto é, o domínio de uma visão economicista do ensino superior conduz a que se confira um destaque 

preponderante à produção do conhecimento como veículo de inovação e crescimento económico. O 

entrevistado seguinte considera por exemplo, que: 

“(…) hoje termos uma sociedade que exige muita inovação, muita mudança, muito conhecimento, 
muita tecnologia, muita ciência. E estas são as universidades e nas universidades estou a englobar, 
digamos, obviamente os centros de investigação, os centros de produção de conhecimento. São 
aspetos essenciais para isto!” (PER EXT • Ent. 20 • U. F.). 

A interpretação expressa por este entrevistado está ancorada na conceção dominante de que deve ser 

reconhecido às universidades o seu papel privilegiado na criação de valor para se tornarem desta 

forma “motores de inovação” à escala global (Araya, 2014). Esta conceção dominante na atualidade 

resulta das mudanças associadas à pós industrialização tendo, de acordo com Rhoades e Slaughter 

(2010), passado a constituir-se como o domínio central das preocupações de governos e organizações 

de ensino superior. Com efeito, parte substancial da literatura (Etzkowitz, 2012; Gibbons et al., 1994; 

Olssen & Peters, 2005; Rhoades & Slaughter, 2010; Salmi, 2017; Slaughter & Leslie, 1997), coincide 

no facto de que as políticas de ensino superior desenvolvidas por diversos governos se têm pautado 

pelo forte incentivo às universidades para criar e transferir conhecimento científico e de base 

tecnológica que produzem intramuros disponibilizando-o ao serviço das empresas, na crença, de que 

tal possa servir como instrumento de competitividade regional, nacional e internacional.  

Nas intervenções seguintes, ainda que se possam reconhecer traços da presença da matriz 

humboldtiana (educação e investigação) como atribuições básicas cometidas às universidades na sua 

forma tradicional, parece existir a convicção de que o ensino e investigação, embora coexistindo, 

devem orientar-se numa perspetiva:  

i) de alinhamento das IES com a economia;  

“além da missão óbvia, que é, educar e formar, acho que têm um papel fundamental em termos do 
desenvolvimento da economia do país. Acho que nas universidades é cada vez mais necessário que 
haja um relacionamento muito próximo com o mercado (...).” (EST • Ent. 19 • U. I. P.). 

“são centros de excelência de geração de conhecimento, aprendizagem, de desenvolvimento de 
competências e também de desenvolvimento de conhecimento, de investigação que deve ser 
disponibilizado à sociedade. As universidades e politécnicos servem para formar pessoas e gerar 
conhecimento por via da investigação e desenvolvimento. E, portanto, depois colocar esse 
conhecimento à disponibilidade da comunidade, das empresas.” (PER EXT • Ent. 37 • U. I. P.). 

ii) de adaptação do ensino ao mercado de trabalho; 
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“os dois subsistemas têm um papel fundamental na criação de cidadãos capazes de integrarem com o 
mercado de trabalho e permitirem que o país se desenvolva para cumprir os objetivos e metas que são 
definidos, não só a nível interno, mas também pela UE.” (EST • Ent. 3 • U. F.). 

“O papel do ensino superior é absolutamente fulcral. Universidades e politécnicos, neste momento, 
são, os grandes fazedores das pessoas que vão no fundo, continuar o país e que vão entrar no mercado 
de emprego e, que, vão dirigir a nossa sociedade, ou dirigir, ou trabalhar. Portanto, nós somos os 
criadores. Nós faculdades e ensino superior, somos os fazedores do mercado de trabalho, que lá fora, 
depois, no dia a dia existe. Portanto, é uma grande responsabilidade social, porque nós formamos as 
pessoas que vão trabalhar depois no mercado de trabalho e que vão depois desenvolver as suas 
atividades, e que vão, no fundo, construir o futuro do país.” (TAG • Ent. 12 • U. F.). 

Se por um lado na opinião destes entrevistados se reconhece a influência da educação e formação 

como pilares básicos estruturantes de uma sociedade, estas perceções inserem-se de acordo com o 

pensamento de vários autores (Calhoun, 2006; Clark, 1998a; Slaughter & Leslie, 1997) num novo 

paradigma em que domina a ciência, sobrevalorizando-se a produção do conhecimento orientado 

para a economia e para a sociedade, tornando-a adaptada a contextos de racionalidade económica, 

orientada para processos de competitividade.  

Em grande medida, o domínio da ideia do ensino superior enquanto elemento estruturante da 

competitividade nacional, repousa na europeização das políticas nacionais (Antunes, 2017; Radaelli, 

2003; Seixas, 2001). De facto, embora o interesse que desperta o ensino superior e a contribuição 

que pode advir das IES para desenvolver economicamente as regiões não seja um fenómeno novo 

(Kohoutek et al., 2017) todavia, tornou-se recentemente o principal enfoque das políticas europeias, 

nacionais e regionais (Filho et al., 2020). Sobretudo, esta última parte, insere-se numa estratégia da 

CE que visa o desenvolvimento das diversas regiões da UE, por forma a alcançar um 

desenvolvimento equilibrado dos seus diferentes territórios, proporcionando às diferentes 

comunidades e aos seus habitantes a exploração dos recursos existentes de forma sustentável.  

A coesão territorial tem como objetivos, alinhar de forma integrada as políticas nacionais e regionais 

no espaço da UE, na defesa e valorização dos recursos territoriais, reforço das ligações entre regiões, 

a promoção e cooperação das diversas regiões através da implementação de critérios de coerência 

com impacto territorial (Comissão Europeia, 2008). Compreende-se por isso que para ajudar na 

concretização desse desiderato os diversos Estados-Membros têm vindo a ser chamados a encorajar 

políticas públicas que visem a promoção e o desenvolvimento regional. 

De facto, as IES são consideradas polos de desenvolvimento económico na medida em que em 

resultado das diversas atividades que empreendem conseguem aglutinar aspetos de natureza 

económica, social e cultural, que interagindo com outros parceiros acabam por ajudar à coesão do 

território. Naturalmente são multifacetados e variáveis os contributos que podem ser endereçados às 

IES na criação de valor para as economias regionais. No entanto, os estudos desenvolvidos por 

Drucker e Goldstein identificam pelo menos oito funções, em que essa responsabilidade é crítica para 

o seu desenvolvimento: criação de conhecimento, criação de capital humano, transferência de ‘know-
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how’, inovação tecnológica, investimento em capital, liderança regional, infraestruturas de 

conhecimento e influência na área envolvente (Drucker & Goldstein, 2007). 

No quadro da ênfase dada às questões económicas, da educação e investigação, como emergiu no 

discurso de alguns dos entrevistados a preocupação com a coesão territorial, relevando a importância 

das IES e o papel do ensino superior em diferentes perspetivas, todas elas interligadas:  

i) como fator de equilíbrio entre o litoral e o interior na atenuação de assimetrias regionais; 

“Mais que um polo de desenvolvimento de competências técnicas, as universidades e o ensino superior 
também servem hoje em dia, como, um polo de equilíbrio do próprio país. Ou seja, aquilo que é o 
desenvolvimento das cidades, (e, eu falo nomeadamente, daquilo que é a experiência (…), mas 
também olho um bocadinho para o que é, por exemplo, a Guarda, Bragança, Vila Real, para Évora), 
e quando olhamos para o interior e para as IES e vemos a importância que elas têm para o 
desenvolvimento económico, seja a nível social, quer seja a nível cultural, de facto, ocupam um papel 
preponderante para um certo equilíbrio, naquilo que é o desequilíbrio demográfico, mas também numa 
perspetiva económica associada a uma assimetria que existe em Portugal, que é visível por todos nós. 
As universidades e o ensino superior acabam por dar, de certa forma, a possibilidade de um maior 
equilíbrio sobre aquilo que é o litoral e o interior. (…). (…) não seria a cidade que é hoje sem a 
universidade.” (EST • Ent. 24 • U. I. P.). 

ii) a preocupação com o despovoamento do interior e o papel endereçado às IES; 

“A nível da sociedade e não querendo dizer o nome da minha instituição é muito importante a nível 
do desenvolvimento económico e regional onde estão inseridas. Estamos a viver uma época em que o 
despovoamento do interior é acentuado e é uma forma de fixar quer pessoas, quer conhecimento, 
trazer novas empresas para as regiões que estão mais despovoadas. Penso que as universidades nesse 
aspeto são muito importantes.” (EST • Ent. 30 • U. I. P.). 

iii) como polo de desenvolvimento regional; 

“O ensino superior deve ser visto em três patamares distintos: formação de recursos humanos para o 
mercado de trabalho tendo em conta o que é a sociedade hoje em dia (…) e a importância do ensino 
superior como polo de desenvolvimento das cidades e regiões.” (EST • Ent. 24 • U. I. P.). 

A literatura neste domínio converge na noção de que, não obstante a especificidade de cada região, 

as IES, tendem a contribuir de forma direta para o aumento da atividade económica, através da 

qualidade e quantidade de empregos gerados e pelo efeito induzido resultante do consumo das 

famílias (Jongbloed al., 2008; Valero & Van Reenen, 2019; Yserte & Rivera, 2008). Não obstante, 

não deixa de ser curioso que a questão da relevância do ensino superior para a coesão regional tenha 

sido referenciada, sobretudo, pelo corpo dos estudantes.  

A ligação entre o desenvolvimento do ensino superior e a coesão territorial não é linear, constituindo 

Portugal um excelente estudo de caso nesta matéria. No caso da realidade portuguesa, a 

diversificação (introdução do sistema binário) e expansão da rede de ensino superior (criação de 

diversas instituições de ensino em várias localidades) não parece ter sido suficiente para alcançar o 

desenvolvimento regional ambicionado, tendo mesmo existido algumas regiões do país, em que, as 

assimetrias se agravaram. E neste particular de acordo com Winckler (2018, p. 137), a crise financeira 

que assolou o nosso país em 2011, parece ter servido para reforçar a sensibilidade das agendas 
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políticas educativas e do ensino superior para a importância da relevância dos aspetos que se ligam 

com a coesão territorial, equidade, coesão social ou a solidariedade regional, em detrimento, dos 

aspetos da eficácia e eficiência do próprio sistema.  

Embora a contribuição das IES e do ensino superior para o desenvolvimento territorial seja 

indubitável, é inegável que subsiste um certo desequilíbrio na oferta e procura, que resulta, em grande 

parte, da falta de atratividade das IES do interior e da reduzida fixação dos seus diplomados na sua 

área de implantação (Rego & Caleiro, 2004, 2013). Também numa caracterização do ensino superior 

em Portugal realizada pelas investigadoras Fonseca e Encarnação (2012), se concluiu que a 

distribuição regional do ensino superior, ainda que cobrindo todo o território nacional, se encontra 

fortemente enraizada nas grandes áreas metropolitanas e urbanas. Nesta linha, um outro entrevistado 

reconhece a existência de uma certa hierarquização das IES, pelo processo de litorização que tem 

acompanhado o país, que pode acabar por influenciar a coesão da rede de ensino superior existente 

e por via disso adensar as assimetrias. Na sua opinião:  

“Começamos a ter as chamadas instituições de primeira liga e as instituições de segunda liga. Em que, 
as instituições de primeira liga, são aquelas que encontram mais engraçadamente até no litoral. Como 
é óbvio percebe-se de forma bastante rápida que no litoral é onde existe um maior nível da população 
portuguesa, onde existe um tecido económico mais rico. (…). Portanto, começamos a ter uma 
desaceleração na segunda liga e uma aceleração cada vez maior na primeira liga, e obviamente, o 
fosso vai ser cada vez maior. Portanto, aqui, choca também com a realidade do que é um Estado de 
Direito e nós queremos que tenha a capacidade de entregar um ensino superior de qualidade em toda 
a rede em todos os pontos do país. E claramente começamos a ter uma diferenciação cada vez maior 
ao nível do país e esse aspeto é negativo.” (EST • Ent. 2 • U. I. P.). 

Um outro entrevistado destaca a desejável cooperação que deve existir entre os dois subsistemas nas 

diversas regiões em que se inserem, endereçando ao CG, enquanto órgão de governo das IES a 

responsabilidade de contribuir para um impacto de maior relevância nessa região: 

“É muito importante a cooperação entre universidades da região norte, entre regiões da região centro. 
Uma cooperação estreita com os institutos politécnicos que são outro subsistema do ensino superior e 
por isso é fundamental que o órgão do CG também contribua para esse impacto acrescido, se quiser, 
da universidade na sua região, onde está implementada.” (PER EXT • Ent. 18 • U. I. P.). 

O pensamento expresso pelo entrevistado anterior remete-nos para a ideia do contributo desejável 

que as IES podem potenciar no plano institucional na liderança de uma região. Arbo e Benneworth 

(2007) têm a este propósito, o entendimento de que as IES constituem atores na governação regional 

por força da sua participação crescente em diferentes redes de governação. Na mesma linha, Drucker 

e Goldstein consideram que as IES têm influência intrínseca na forma como servem as suas regiões 

através da sua participação em conselhos locais, órgãos representativos da região, na sua influência 

política na resolução de conflitos e no estabelecimento de consensos (Drucker & Goldstein, 2007).  

Em conclusão, podemos afirmar que existe um conjunto considerável de entrevistados cujo discurso 

sobre o papel do ensino superior e a missão atribuída às IES, evidencia as perspetivas dominantes na 
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atualidade centradas numa visão economicista e instrumental. Isto é, centram a missão das IES, e a 

sua legitimidade social, no alinhamento com as questões da economia e reconhecem a importância 

do ensino e da investigação como pilares essenciais ao crescimento e desenvolvimento económico. 

A este propósito alguns entrevistados destacam, de modo particular, a relevância do ensino superior 

para o desenvolvimento e a coesão regional. Apesar desta conceção ser dominante, tal não significa 

que não possam ser encontradas outras perspetivas nos discursos dos atores, como teremos 

oportunidade de expor de seguida. Importa relevar que não foram evidenciadas diferenças nos 

discursos nos diversos grupos de entrevistados, nem tão pouco entre os entrevistados pertencentes a 

instituições com o estatuto de fundação ou de organização pública. Não obstante, não deixa de ser 

relevante que o destaque conferido à relevância das IES para o desenvolvimento regional tenha sido 

dado sobretudo pelos estudantes com presença nos órgãos de governo e, sobretudo das instituições 

localizadas no interior do país. 

6.1.2 Categoria • Desenvolvimento social e cultural  

Herdeiras de um legado histórico, as universidades por força da sua natureza intrínseca na procura 

da verdade, na defesa dos valores éticos, do pensamento crítico, do mérito, da liberdade, da 

transparência e da valorização da cultura, são instituições orientadas para as questões sociais e 

culturais. Neste domínio, a sua legitimidade na sociedade está ainda hoje muito centrada, no “lugar 

privilegiado [que assumem] na defesa de valores como a ética, o mérito e a transparência e a isenção 

(Santos & Filho, 2012, p. 48).  

A opção pela inclusão desta temática é justificada pela presença no discurso dos entrevistados de 

uma perspetiva de que a missão ou mandato social da universidade deve estar associado ao 

desenvolvimento social e cultural da sociedade em que se insere. Pese embora, como se referiu 

anteriormente, existir um discurso dominante nos entrevistados orientado para a visão economicista, 

há, todavia, entrevistados que reconhecem o papel das universidades e do ensino superior a este nível. 

É em torno de outras perspetivas associadas às externalidades positivas para a sociedade (McMahon, 

2004) que alguns entrevistados reconhecem o papel do ensino superior como sendo:  

i) uma referência na apreensão dos valores da ética; 

“A universidade deve ser uma escola de valores éticos ativos. São as IES que devem formar os líderes 
para sociedade.” (PER EXT • Ent. 8 • U. F.). 

ii) formação indispensável à evolução da sociedade;  

“O ensino superior é absolutamente fundamental uma vez que a capacitação das pessoas é importante. 
Capacitar o país de recursos humanos com outro tipo de formação: formação avançada especializada 
para a evolução da sociedade e do contexto colaborativo com a comunidade. Naturalmente, que a 
questão é absolutamente pertinente.” (TAG • Ent. 1 • U. F.). 
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Para além da formação técnica ser entendida como um aspeto determinante na qualificação 

profissional para o mercado de trabalho (Cerdeira et al., 2016; Scott, 1995, 2000), o que de algum 

modo se associa à perspetiva do capital humano (Becker, 1964; Mincer, 1993), como referimos 

anteriormente, a ênfase dada à formação cívica e à cidadania são reveladoras de um propósito social 

que contribui para o equilíbrio da sociedade:  

i) na formação de melhores cidadãos; 

“No mundo atual e na sociedade que se tem vindo a desenvolver, o ensino superior tem um caráter de 
formação que, não se limita apenas à capacitação técnica dos estudantes, mas também, à formação 
social, cívica e sobretudo acaba por ser na minha perspetiva do ensino superior como um protótipo de 
sociedade e idealmente uma sociedade melhor. Portanto, eu acredito que o ensino superior tem essa 
responsabilidade de formar melhores cidadãos para o futuro.” (EST • Ent. 5 • U. F.). 

“Eu acho que acima de tudo, mais do que garantir certificações e qualidade, têm um papel fundamental 
na formação cívica e na cidadania das pessoas. Eu acho que para mim, isso é o que, distingue uma 
universidade de um politécnico no ensino superior, de uma escola ou de outra escola profissional, 
técnica, no ensino secundário. Tem que ter esse cariz e essa missão. Ou seja, um contributo não só 
para a formação do indivíduo, mas também, um papel significativo para a sociedade. Para a construção 
de cidadãos de pleno direito e de dever, também. Acho que também a universidade, o ensino superior, 
é também essa uma das principais missões. Associadamente a isto, e, só o consegue fazer se conseguir 
manter a segurança científica, segurança técnica, boas condições para quem a frequenta, mas que, no 
final, o objetivo, a utopia, será mesmo a formação dos cidadãos mais completos possíveis e a 
construção de uma sociedade melhor.” (EST • Ent. 16 • U. F.). 

“Eu penso que a universidade tem a obrigação de fazer educação. De privilegiar a educação, mas 
também, tem a obrigação de privilegiar a investigação científica e tecnológica, que se faz. Tem ainda 
a obrigação de preparar as pessoas, sob o ponto de vista humanístico, de preparar as pessoas para a 
gestão, dependendo do ramo que as pessoas, optam também. Nalguns ramos mais preocupada com a 
perspetiva humanística e noutros ramos mais preocupada com a perspetiva da gestão.” (PER EXT • 
Ent. 33 • U. F.). 

Estes entrevistados para além de reconhecerem o papel das universidades na formação dos indivíduos 

como espaço privilegiado de desenvolver o pensamento crítico orientado para a cidadania, 

manifestam também o valor relevante das IES no primado e salvaguarda científica. De acordo com 

o pensamento de Barnett (2007), a utilização da expressão cidadania, no campo do ensino superior, 

aproxima-se daquilo que é a missão conferida ao serviço público, como sendo não competitivo, 

altruísta, e não exclusivo (Barnett, 2007). Assim, a noção da contribuição do ensino superior para o 

desenvolvimento social e cultural insere-se na perspetiva dos valores do Estado-Nação e da assunção 

de bem público. Esta questão ganha particular interesse, quando, como sabemos existem tendências 

que consideram que as IES, por força da NGP (Pollitt & Bouckaert, 2011) e da introdução de quase-

mercados no domínio do ensino superior (Marginson, 2014; Marginson & Rhoades, 2002; Slaughter 

& Rhoades, 2010; Teixeira, Jongbloed, Dill, & Amaral, 2004), têm vindo a utilizar expedientes 

associados a práticas da governação corporativa empresarial (Clark, 1998; OECD, 2003; Shattock, 

2006) alterando processos internos e reposicionando a sua missão. Ora, como argumentam vários 

autores (Diefenbach, 2005, 2007; Haque, 1999; Maesschalck, 2004), ao aderir-se às regras e 
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ideologias da NGP, os valores que melhor caracterizam as IES como a igualdade, a cidadania, a 

integridade, a justiça social, os valores democráticos são colocados em causa e acabam por colocar 

em causa a noção de ethos público.  

As referências à cidadania no discurso destes entrevistados parecem atestar que apesar do discurso 

dominante se centrar no papel da universidade para o desenvolvimento do país e da sociedade numa 

perspetiva mais centrada no desenvolvimento económico, não se ignora a coexistência de uma visão 

humanista que a universidade e o ensino superior devem prosseguir. De facto, vários autores 

reconhecem que se deve ao ensino superior o progresso social na melhoria da qualidade de vida e no 

bem-estar social por força do desenvolvimento científico (Bloom et al., 2007; Bowen, 1977; Lamont, 

2014; McMahon, 2009). Nesta linha, e seguindo o pensamento de Banks (2004), é a educação que 

proporciona aos estudantes conhecimento e atitudes para tomar decisões ponderadas, justas e 

democratas para a sociedade (Banks, 2004, p. 4).  

Na opinião de um outro entrevistado perpassa o entendimento de que o papel do ensino superior pode 

ajudar ainda a fomentar: 

i) a equidade social;  

“É absolutamente vital para o futuro do país que tenhamos um ensino superior de grande qualidade. 
Eu acho que foi uma das melhores coisas que conseguimos depois do 25 de abril, foi realmente, 
conseguir criar condições, onde qualquer pessoa possa ter ambição, mesmo vindo de uma aldeia 
isolada de qualquer ponto do país e, se tiver a capacidade, conseguir entrar numa das grandes 
universidades nacionais. Para mim é absolutamente essencial para qualquer país, e, sobretudo para 
Portugal porque não temos recursos naturais (petróleo e minas). É absolutamente essencial. Não podia 
ser mais importante.” (PER EXT • Ent. 11 • U. F.). 

A propósito da contribuição do ensino superior para o desenvolvimento social e cultural, é importante 

referir a questão da equidade de acesso. Neste âmbito, um dos aspetos que é destacado pela diversa 

literatura em matéria de equidade no ensino superior até ao final da década de 1980 (Ziderman & 

Albrecht, 1995), centra-se nas políticas de intervenção dos Estados nos países ocidentais no 

financiamento das universidades, como forma de responsabilidade social com efeitos nas atividades 

económicas. De facto, parte substancial da literatura (Cabrito, 2001, 2004; Gorard & Smith, 2004; 

Hutmacher et al., 2001) reconhece, a relevância conferida à equidade nos diversos sistemas de ensino 

superior. Esta equidade traduz-se no objetivo de que conseguir que todos na sociedade tendo 

capacidades, independentemente da sua condição económica, raça ou estatuto social, tenham a 

oportunidade de participar com sucesso na educação superior e usufruir dos benefícios que daí 

advém. A mudança operada por força do processo de massificação que se iniciou no início da década 

1980 – e, que conduziu à passagem de um sistema de elites a um sistema de massas (Scott, 1995; 

Trow, 1973, 2005), pode em nossa opinião, e no caso da realidade portuguesa, ajudar a explicar um 

certo entendimento dos entrevistados de uma maior equidade na participação. No entanto, como 

sublinha Reis Torgal, “massificação não é sinónimo de democratização” sendo que nem sempre se 



CAPÍTULO 6 • ANÁLISE DE DADOS 

Página •211 

consegue alterar o estatuto das elites económicas e sociais (Torgal, 2012, p. 78). Com efeito, a grande 

maioria dos estudos desenvolvidos no contexto nacional (Almeida & Vieira, 2011; Cabrito, 2001; 

Figueiredo et al., 2017; Fonseca, 2012; Fonseca & Encarnação, 2012; Machado & Cerdeira, 2012; 

Magalhães, Amaral, & Tavares, 2009; Nunes, 1970; Teixeira, Rosa, & Amaral, 2006), demonstram 

que em Portugal, embora o acesso tenha sido democratizado, ainda assim, a equidade social no ensino 

superior é difícil de alcançar, verificando-se profundos desequilíbrios, visto que o processo de 

massificação, contrariamente ao pretendido, trouxe consigo o surgimento de novas elites (Figueiredo 

et al., 2017; Fonseca, 2012). 

A valorização da cultura à semelhança da investigação e ensino, constitui um dos pilares em que se 

fundamenta a razão da existência de universidades visando o progresso e desenvolvimento das 

sociedades modernas. É dentro desta perspetiva que cultura e cidadania são valores que os 

entrevistados parecem eleger como fundamentais para o ensino superior. Se no caso da cidadania, 

esta, exorta à participação crítica e atenta dos cidadãos na sociedade (Banks, 2004; Denhardt & 

Denhardt, 2002), a cultura tenta promover a natureza humana e o desenvolvimento do ser humano. 

De facto, o que parece perpassar no discurso dos entrevistados é a evidência de que um cidadão com 

um nível mais elevado de educação tem maior propensão para desenvolver uma maior e melhor 

participação social por força do conhecimento e da cultura.  

Com base na análise que efetuamos, nesta categoria, podemos afirmar que ao discurso dominante da 

utilidade económica se junta, também, um discurso centrado nas externalidades positivas propiciadas 

pelo ensino superior ao nível do desenvolvimento social e cultural, reconhecendo-se a educação e 

ciência como instrumentos essenciais ao progresso e desenvolvimento da sociedade. No entanto, 

podemos admitir, da análise que resulta das entrevistas, que há uma interiorização na valorização da 

dimensão económica e que as suas finalidades e objetivos tendem a destacar-se face aos aspetos 

sociais e culturais referidos. Outras nuances são ainda evidenciadas nos discursos dos entrevistados 

em relação à missão e finalidade do ensino superior.  

6.1.3 Categoria • Desenvolvimento pessoal 

Ao incluirmos neste estudo a categoria de análise desenvolvimento pessoal, pretendemos 

compreender se nas representações dos atores existe a ideia, tal como defendida por John Newman, 

de que o ensino superior tem como principal móbil o desenvolvimento pessoal e intelectual dos 

estudantes. Considerando as transformações sociais a que temos vindo a assistir e a que fizemos 

referência anteriormente, referentes às influências da NGP e do managerialismo no ensino superior, 

partimos da assunção de que uma visão do ensino superior tendo como principal propósito o 

desenvolvimento pessoal e intelectual é menos dominante quando comparada com uma visão 

utilitarista da sua existência. 
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De facto, na atualidade, as IES estão sujeitas ao escrutínio de várias forças sociais e económicas que 

por força da sua atuação exigem mudanças ao nível do ensino ministrado, proclamando a necessidade 

de se implementarem novas formas de aprendizagem, novas competências, novos cursos e a 

exigência de um maior pragmatismo entre a teoria e a realidade. Esta perspetiva assenta numa visão 

de que as aprendizagens têm como principal propósito a orientação para a utilidade das competências 

no mercado de trabalho.  

Nesta perspetiva, o ensino é assumido como formação, isto é, enquanto atividade e instrumento de 

reconhecida utilidade social. É neste âmbito que se discute a questão da empregabilidade e que esta 

se institui como uma das preocupações que é globalmente referida pelas entidades governamentais, 

famílias e empresas.  

Esta versão mais utilitarista deixa de lado a perspetiva do saber pelo saber como forma de 

desenvolvimento pessoal e intelectual dominante na visão de Newman sobre os propósitos do ensino 

superior (Santiago & Carvalho, 2004).  

As representações dominantes nos discursos dos entrevistados vão precisamente ao encontro da visão 

do ensino como sinónimo de formação consubstanciando uma ideologia centrada na valorização: 

i) do mercado de trabalho;  

“O que é que o ensino superior traz como mais-valia aos cidadãos? Maior desenvolvimento, 
fundamentalmente, de ferramentas e técnicas e capacidades intelectuais que são de grande utilidade 
para os cidadãos e para os seres humanos. Uma perspetiva de as dotarem de metodologias na 
abordagem dos problemas de caráter científico. Quero dizer com isto que, parece que as universidades 
são o ambiente em que os seres humanos consolidam métodos de abordagem de resolução de 
pensamento para os problemas. As universidades desempenham um papel fundamental nas 
sociedades.” (PER EXT • Ent. 15 • U. F.). 

“Uma grande responsabilidade das universidades que por vezes, me parece que fica um pouco 
esquecida é a adaptação dos modelos curriculares àquilo que o mercado necessita. O mercado muitas 
vezes necessita e há uma falha nessa adaptação. Não podemos esquecer que, todas as áreas são 
importantes, e, elas têm de existir, ainda que, não estejam a ser absorvidas pelo mercado, 
integralmente. Mas elas não podem deixar de existir, mas também, há uma responsabilidade por parte 
das faculdades, em adaptar-se, ao mercado em que, em cada momento precisa, porque, só assim, é 
que nós temos sucesso na integração dos estudantes, de acordo com aquilo que o mercado está a pedir. 
(…) Têm de se adaptar à exigência do mercado, sem dúvida nenhuma.” (TAG • Ent. 12 • U. F.). 

“O ensino superior é para isso! Para dar formação superior, e quando digo, formação superior, tem de 
articular com aquilo que são as expetativas do mercado de trabalho, e nesse papel de redefinição vai 
ter de continuar a haver uma profunda consciência disso, mas o ensino superior, fundamentalmente, é 
para aprender e formar pessoas para capacidades superiores.” (EST • Ent. 17 • U. I. P.). 

“Na minha opinião, e desde que as licenciaturas ficaram com três anos, eu acho que é apenas um 
início. Eu costumo dizer: uma licenciatura, um canudo, neste caso é uma ferramenta. Nos politécnicos 
há uma parte técnica que é mais desenvolvida e ensinada. Nas licenciaturas, em algumas, penso que é 
só uma introdução. Onde eles aprendem mesmo, é no mercado de trabalho, nos estágios aí é que eles 
começam a ter uma noção. Eu sou mais velho e tenho colegas meus que começaram aos dezoito e eu 
comecei aos vinte e quatro e dizem: agora é que eu estou a começar a aprender; a teoria foi toda, só 
estudámos para o exame passado uma semana já tínhamos esquecido tudo (…). Acho que no mercado 
de trabalho é que se aprofunda.” (EST • Ent. 23 • U. F.). 
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ii) centrada no desenvolvimento de competências especializadas; 

“O ensino superior tem uma vertente mais particular que é uma vertente não só não obrigatória por 
lei, mas também uma vertente altamente especializada. Alguns cursos orientam-se já para profissões 
e criação de quadros especializados. No entanto o ensino superior tem sempre associado à 
aprendizagem uma função de investigação (…).” (EST • Ent. 35 • U. I. P.). 

“O ensino superior, tem por força da sua massificação, e as perspetivas da Europa 2020 - o 
compromisso de Portugal, é que, em 2020, o número de pessoas entre os 30 e 34 anos seja de 40% de 
diplomados com o ensino superior. E por isso, estas questões de massificação trouxeram problemas 
que não existiam no ensino superior, mas também, incitam a que, o ensino superior tenha uma 
responsabilidade adicional, que é, criar apoio na formação de cidadãos. Hoje isso é um papel que 
devia caber à escola. A escola não o faz só por si. E hoje o ensino superior tem também na sua 
conjuntura de encontrar uma forma de formar cidadãos. E formar cidadãos que queiram aprender e 
que saibam aprender. Para lá dos conteúdos das hard skills dos conteúdos técnicos, tem que também 
aprender as soft skills e como interagir em sociedade. E eu acho que isso é fundamental. Portanto, hoje 
as universidades e os politécnicos servem necessariamente para isso. Servem para formar cidadãos. 
Ou seja, formar os cidadãos mais qualificados possível, ou possíveis, no nosso país.” (EST • Ent. 43 
• U. F.). 

Os discursos anteriores se, por um lado evidenciam um utilitarismo da formação e privilegiam as IES 

no contributo que pela sua relevância tendem a fornecer para aceder ao mercado de trabalho, por 

outro, acabam por legitimar a ideia que as próprias IES sentem pressões externas para alterar os 

currículos e os perfis dos estudantes face às realidades impostas pelo mercado de trabalho. Esta 

particularidade constitui uma das características que alguma literatura (Barnett, 1990; Carvalho & 

Bruckmann, 2014; Deem, 1998; Santiago et al., 2005; Scott, 1995, 2000) sinaliza como uma das 

formas de intromissão do managerialismo nas políticas de ensino superior.  

Enfatizando para uma necessidade de aproximação das universidades à sociedade, dois entrevistados 

dão corpo à ideia que o ensino ministrado pelas universidades deve sair da sua “torre de marfim”, 

utilizando a metáfora de Húsen (1996), e que os diversos agentes económicos devem ser envolvidos 

em matérias como a formulação dos currículos face às exigências do mercado de trabalho e 

necessidades das empresas:  

“Para mim é importante que as universidades, (e mesmo, os politécnicos) não se feche sobre si própria. 
Ela serve a sociedade. Senão não era precisa para nada. Não pode, é, simplesmente, autogerir-se. 
Daqui a bocadinho temos o Ministério da Educação a autogerir-se. Não faz sentido. Tem que haver 
alguém de fora que traz a contribuição para a instituição. Traz contribuições variadas. Desde a gestão, 
até, à política de colaboração interna. Daquilo que devem ser as linhas orientadoras dos cursos!” (PER 
EXT • Ent. 46 • U. F.). 

“O ensino superior é obviamente fundamental. Permite uma especialização mesmo que teórica ou 
mesmo que só prática. De qualquer maneira permite uma abrangência de estudos, uma profundidade 
de estudos. Permite que se olhe para o mundo e não só para Portugal. Portanto, nesse aspeto o ensino 
superior é obviamente fundamental. Agora, tem de ser feito com base em bons professores, e em boas 
organizações e em boas fundações, e em boas relações internacionais. Sem isso, nada feito. Não pode 
ser fechado. Não pode ser antiquado. Não pode ser totalmente desligado da sociedade civil. Não pode 
deixar de fazer uma ligação muito, muito forte com o ensino secundário, porque a ligação do ensino 
superior ao ensino secundário real é fundamental para ser um bom ensino superior.” (PER EXT • Ent. 
29 • U. F.). 
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O discurso dos entrevistados parece relevar para a necessidade de introduzir a valorização de 

competências especializadas no mundo do trabalho numa lógica de aproximar a educação e a 

formação superior onde a força de trabalho é o ingrediente desejado para melhorar a produtividade 

das empresas, inserindo-se numa perspetiva racional-económica ou de instrumentalidade. Esta 

conceção de educação parece situar-se ao nível de uma abordagem de tipo funcionalista (Collins, 

1977) segundo a qual a educação é vista como um mecanismo que correlaciona a formação e a 

produtividade (Harbison & Myers, 1964). Há, todavia, quem embora valorizando o papel da 

formação pelo ensino superior, opte por assumir uma perspetiva substantiva baseada em ações 

emancipatórias (Colossi, 1998; Ramos, 1989; Serva, 1997), num quadro de referência que se associa 

à valorização intrínseca do ser humano ao longo da vida, numa dimensão individual e coletiva:  

i) num processo contínuo de aprendizagem ao longo da vida; 

“(…) eu costumo dizer que, o ensino superior tem três missões: o de ensinar e, portanto, conseguir 
aqui o facto de todos os jovens e menos jovens, porque o ensino superior tem de ser neste momento 
visto dos dezoito até aos sessenta, setenta e oitenta anos. Portanto, um ensino ao longo da vida. Um 
segundo aspeto além do ensino é sem dúvida a investigação, a criação de novo conhecimento. O ensino 
superior também dá isso.” (EST • Ent. 2 • U. I. P.). 

“Nas áreas mais teóricas, mais artísticas, mais humanísticas há claramente, uma falta de preparação, 
portanto dos estudantes para esse contexto. E isso explicará em grande medida, também, este flagelo 
do desemprego, que, felizmente, começa a atenuar-se, mas que é uma realidade em aceder ao mercado 
de trabalho. É uma realidade para muitos jovens portugueses, e isso, deve-se muito, portanto, a uma 
certa falta de formação. E aqui, pronto a culpa não morre solteira. Obviamente que o papel e a fibra 
de cada estudante é decisiva nesse processo, mas de facto, é importante que haja essa noção, de que o 
ensino superior deveria ter um papel mais preponderante nessa área.” (EST • Ent. 17 • U. I. P.). 

“Bem, o ensino superior, primeiro, tem um papel fundamental na formação das pessoas. Portanto, 
formação e aqui um grau universitário, que agora, depois de Bolonha, pode ser licenciatura, mestrado 
ou doutoramento (…) mas também na aprendizagem ao longo da vida. Nos últimos anos registou-se 
alguma evolução nesse sentido, mas acho que ainda é preciso fazer mais. Ou seja, fundamental para a 
graduação das pessoas, aquela formação inicial, mas também ter uma componente forte para a 
aprendizagem ao longo da vida, para os profissionais, seja em que área for.” (PER EXT • Ent. 28 • U. 
I. P.). 

Se bem que no discurso destes entrevistados subsiste uma preocupação na valorização dada à 

formação e investigação há, por outro lado, a consciência em reconhecer a formação como um 

processo de requalificação permanente ao longo da vida por força das mudanças tecnológicas, 

exigências do mercado de trabalho que se têm vindo a operar na sociedade e na economia. Há, 

todavia, mesmo assim, outros fatores que tornam premente o aproveitamento do capital humano 

existente que, por diversas circunstâncias, ou porque foram sendo excluídos pelo próprio sistema, ou 

por opção individual, mas para o qual existe necessidade de dar resposta na criação de novas 

competências, capacidades e oportunidades. Neste enquadramento, o papel atribuído ao ensino 

superior e às IES, endereça novos desafios no que concerne à elaboração das políticas públicas em 

matérias como o financiamento, qualidade e acreditação, sustentabilidade e diversidade, obrigando 
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por conseguinte, a alterações na organização interna e funcionamento, pelo que também a sua 

identidade e posicionamento podem ser legitimamente questionadas.  

6.1.4 Categoria • Identidade dos subsistemas  

Vários estudos têm vindo a sublinhar alterações substanciais na reorganização dos sistemas de ensino 

superior com o objetivo de tornar as IES, teoricamente, mais competitivas num mercado à escala 

global (Gornitzka et al., 2005; Kyvik, 2004; Kyvik & Lepori, 2010; Marginson, 2006; Seeber et al., 

2015; Teichler, 2008). De facto, vários autores sinalizam ainda que a agenda política do ensino 

superior nos últimos anos tem sido marcada por temas estruturantes que resultam do PB e das 

questões sobre a empregabilidade e a economia do conhecimento (Amaral, Neave, Musselin, & 

Maassen, 2010; Ferreira, Machado, & Santiago, 2008; Huisman & Van der Wende, 2004; Santoalha, 

Biscaia, & Teixeira, 2018).  

Adicionalmente, recomenda-se e estimula-se, a que os sistemas de ensino superior para além de 

continuarem a assegurar a sua missão, devem ainda, acomodar e promover uma maior diversidade 

de oferta à sociedade (CNE, 2017; Eurydice, 2010; OECD, 2008; UNESCO, 1991). 

Alguns destes aspetos tem contribuído de forma decisiva para o aparecimento de novos desafios às 

IES que se relacionam com a sua própria natureza e perfil de especialização. Em boa parte, em alguns 

países, as fronteiras entre universidades e escolas superiores, têm vindo a esbater-se, no que se refere 

à capacidade e intensidade de investigação e atribuição de graus académicos (Marginson, 2014b; 

Meek, 2007; Shin & Teichler, 2014; Teichler, 2007, 2008, 2009, 2014; Urbano, 2011). 

Em paralelo, tem vindo a ser tema de debate a opção pela manutenção do sistema binário ou a adesão 

a sistemas unificados hierárquicos (Figueiredo, 2017; Kyvik, 2004; OECD, 2019), isto é, a existência 

de um ensino único com a fusão do ensino superior politécnico e universitário. Esta unificação 

segundo Kyvik (2004, p. 395), pode operar-se através da passagem de politécnicos para 

universidades (caso de Inglaterra), fundindo universidades tradicionais e politécnicos (caso da 

Austrália) ou através da incorporação de instituições pós secundárias nas universidades (caso de 

Espanha). 

Esta miscelânea, inevitavelmente, tem vindo a alterar a forma como as IES fazem depender o seu 

sucesso, e ou reinterpretar a sua missão, sendo também tema de crescente debate a compatibilização 

entre a ambição institucional e a preservação dos valores da academia, na procura de uma maior 

diversidade e com isso assegurar a excelência e sustentabilidade financeira das IES e o cumprimento 

da sua missão. Esta questão impacta diretamente com o propósito do próprio ensino superior e a 

própria natureza das IES, pelo que, vários autores argumentam que estas reconfigurações têm 

conduzido a alterações na própria identidade das instituições e ao nível dos próprios sistemas de 
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ensino (de Boer & Stensaker, 2007; Fumasoli & Stensaker, 2013; Kogan, 1997; Magalhães, 2004, 

2006; Santos, 1999).  

Partimos do princípio e seguindo o raciocínio de Teichler (2014a, p. 236), que embora as diversas 

realidades e modelos organizativos dos sistemas de ensino superior na Europa, o regime regra que 

distingue as universidades das outras instituições (politécnicos ou escolas integradas) baseia-se, no 

entendimento que as universidades foram concebidas para ensinar e investigar de uma maneira mais 

ou menos equilibrada, enquanto as outras IES têm uma capacidade limitada na investigação e ainda 

ao facto de só as universidades poderem conferir o grau académico de doutoramento.  

Tendo em consideração que a representação do ensino, enquanto formação para acesso ao mercado 

de trabalho, estava, tradicionalmente mais associada ao ensino politécnico, importava, questionar o 

posicionamento dos atores entrevistados no modo como perspetivam a existência de um sistema 

binário em Portugal. Nesta medida, e em face dos discursos dos entrevistados, vertidos no guião de 

entrevista, fomos anotando um outro conjunto de questões que dando corpo ao propósito da nossa 

investigação, requeriam também cuidada análise. Importava nessa medida obter o pensamento dos 

entrevistados na seguinte questão:  

• Corresponderá o atual sistema binário às expetativas com que foi criado? É justificável a 

existência de um sistema binário?  

Da análise ao discurso dos entrevistados é possível encontrar uma amplitude de opiniões, sobre o 

sentido com que os entrevistados percecionam cada um dos subsistemas. Desde logo, existem 

opiniões coincidentes daquilo que, em termos teóricos, foi estabelecido para cada um dos 

subsistemas, aquando da sua criação pela LBSE:  

i) o reconhecimento da tipologia confiado a cada subsistema;  

“O papel das IES para além da questão formal da educação tem também a ver com a investigação 
sendo transversal a todas elas e parece-me de grande relevância. Evidente que as especificidades das 
universidades e politécnicos têm razão de ser e existe aqui um papel diferenciado entre ambos os 
sistemas. Portanto, cada um à sua medida, deve ter à partida um impacto muito significativo para o 
desenvolvimento da sociedade atual. Portanto a relevância do trabalho que aqui é produzido, não só 
na formação do indivíduo, de cada cidadão deve no fim, contribuir e dar retorno na sua comunidade. 
É absolutamente fundamental para o país. De forma muito geral é isto.” (TAG • Ent. 1 • U. F.). 

“As universidades e os politécnicos do meu ponto de vista têm coisas diferentes. Ambas as escolas 
fornecem ensino superior no sentido que é um ensino que sucede ao ensino secundário. Mas a minha 
perspetiva inicial é que têm naturezas distintas. A minha perceção do que é o ensino superior nos 
politécnicos é diferente do que é nas universidades.” (PER EXT • Ent. 15 • U. F.). 

“No que concerne à divisão entre as universidades e os politécnicos, eu creio que os institutos 
politécnicos acabam por ter uma vertente mais de formação profissional em que a colocação no 
mercado de trabalho acaba por ter uma prioridade maior na forma como o conhecimento é transmitido 
aos alunos. Na universidade existe talvez uma vertente mais académica no sentido da produção do 
conhecimento académico e transmissão de ideias. O ensino politécnico existe sobretudo numa vertente 
mais de resolução de problemas e criar competências para que os indivíduos ingressem mais 
rapidamente no mercado de trabalho.” (EST • Ent. 35 • U. I. P.). 
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“As IES têm, quanto a mim, dois objetivos fundamentais: a criação e a difusão do conhecimento. No 
caso das instituições politécnicas, essa difusão deve ter uma vocação profissionalizante e deve 
respeitar um modelo de ensino para as profissões.” (EST • Ent. 42 • U. F.). 

De facto, as posições anteriores assumidas por estes entrevistados parecem situar-se numa perspetiva 

cristalizada baseada no propósito doutrinário vertido na LBSE, relevando por um lado a componente 

científica e capacidade de análise crítica atribuída às universidades, e a vertente da aplicação do 

conhecimento científico produzido e orientado para ser aplicado à produção, sendo o ensino 

orientado para contextos vocacionais e profissionalizantes, reconhecido como missão confiada às 

instituições do ensino politécnico. Na verdade, também o próprio RJIES nos seus artigos 6.º e 7.º, 

reforça esta distinção quanto à natureza e atribuições destes dois subsistemas de ensino superior. Em 

larga medida, esta conceção insere-se naquilo em que durante largos anos da história se situou o foco 

do ensino e investigação ancorado no modelo humboldtiano em que o ensino e investigação eram a 

atividade central das universidades e que caracterizam ainda a maior parte dos países desenvolvidos 

(Amaral et al., 2000; Barnett, 2003; Santiago & Carvalho, 2004). Porém o PB alterou, 

significativamente, toda a arquitetura, organização e desenvolvimento do ensino superior para além 

da comparabilidade de formações oferecidas ao ensino e aprendizagem, este deixou de ser baseado 

na transmissão de conhecimento para ser baseado no aprofundamento e aperfeiçoamento de 

competências (Decreto-Lei n.o 74/2006, de 24 de março. Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, 2006). Recentemente o DL n.º 65/2018, de 16 de agosto, ainda que em condições muito 

especiais, possibilita que institutos politécnicos possam conferir o grau de doutoramento (Decreto-

Lei n.o 65/2018, de 16 de agosto. Presidência do Conselho de Ministros, 2018). Esta questão para lá 

de endossar uma alteração ao perfil das IES relativo à sua missão de ensino e investigação, sobretudo, 

remete-nos para outra questão do sistema no seu todo: de que forma assim as IES se diferenciam 

umas das outras.  

Alguns autores referem no entanto que ambos os subsistemas de ensino superior, na atualidade, tem, 

ainda, associado incongruências entre o que foi definido no seu quadro regulamentar de atribuições 

e as expetativas entre o Estado e a sociedade: universidades com sentido de vocacionalismo, 

politécnicos com orientação académica, a organização curricular ministrada é equivalente o que gera 

competição entre os mesmos graus académicos no mercado de trabalho (Amaral et al., 2000; 

Figueiredo, 2017; Simão, 2003). Esta parece ser segundo Torgal e Ésther (2014, p. 55), também uma 

das várias contradições a que atualmente se assiste no ensino superior, pois, na prática é difícil a 

separação, isto é identificar uma linha de fronteira, entre os dois subsistemas de ensino superior. 

Como referem Torgal e Ésther, “se a LBSE de 1986 ainda assim criava essa diferenciação, não tanto 

em termos de obtenção de graus, a adaptação prática das instituições de ensino politécnico às 

ambiguidades da lei e da própria legislação que surgiu vieram a criar situações pouco claras” (Torgal 

& Ésther, 2014). 
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Se por um lado nas posições anteriores resultante das interpretações dos entrevistados, se reconhece 

a fronteira existente entre os dois subsistemas, todavia, elas são contrariadas por outras visões 

antagónicas, que parecem demonstrar a existência de algumas contradições baseadas na:  

i) similitude formação ministrada; 

“Penso que o grave problema é que as universidades e os politécnicos neste momento, estão muito 
juntos, não existindo uma separação entre universidades e politécnicos. Penso que é algo que está 
errado. A vertente profissional devia voltar a existir com mais força e a universidade com mais 
conhecimento e mais transferência de inovação. São duas áreas diferentes e acho que deveria voltar a 
haver essa separação.” (EST • Ent. 30 • U. I. P.). 

i) na recusa de reconhecer a missão de cada um dos subsistemas; 

“A questão da destrinça entre a serventia das universidades e politécnicos é muito quente, digamos e, 
muito complicada! À partida é associado o desenvolvimento científico e à transmissão e capacitação 
das pessoas para a ciência, para a investigação científica, muito mais associada ao segundo nível do 
ensino universitário, mas, nós vemos que nalguns casos, a evolução que alguns cursos dos politécnicos 
têm, vai-se aproximando, também, desta dimensão. Aqui (…), é muito evidente o caso da música (…). 
Há muitos pontos em comum.” (PER EXT • Ent. 14 • U. F.). 

ii) “deriva académica” e profissionalizante que aparentemente tem norteado cada um dos 

subsistemas; 

“Em Portugal, a distinção maior que existe entre ambos, novamente, não é muito clara, e em tempos 
que já lá vão, foi muita clara. As universidades tinham um nível de novos conhecimentos mais 
elevado. Os politécnicos tinham um nível de aplicação mais elevado. Digamos, a coisa era mais ou 
menos uma questão de nível. Hoje isso não é verdade. O que estou a dizer hoje não é verdade. Não é 
mesmo. Ponto final. Não é verdade. Há politécnicos, ou, parte de politécnicos que têm um nível 
semelhante, igual, ou até superior, a algumas partes de universidades. A certa altura, a gente não sabe 
muito bem, o que é uma coisa e o que é outra coisa.” (PER EXT • Ent. 46 • U. I. P.). 

Esta deriva académica em que parece ser confundida a missão de cada subsistema de ensino, de 

acordo com o pensamento Figueiredo (2017, p. 669), deve-se em muito à sobreposição crescente das 

ofertas formativas que por força do PB tem transformado o ensino superior em Portugal. De facto, 

para este autor, nos últimos anos esta sobreposição é recíproca, pois opera-se a partir de uma deriva 

com vocação profissional das universidades, quer por deriva académica das instituições do ensino 

politécnico. Semelhante conclusão já tinha sido também obtida no estudo desenvolvido por Correia, 

Amaral e Magalhães (2002) sobre a diversificação do ensino português, onde os autores concluem 

que “os objetivos não foram totalmente conseguidos, quer devido ao aparecimento do ensino privado 

em sentido oposto ao dos objetivos da diversificação (distorções geográficas e oferta insuficiente de 

cursos técnicos) quer devido a alguma tendência dos politécnicos copiarem as universidades 

(academic drift) (Correia et al., 2002, p. 136).”  

A panóplia da oferta formativa que é ministrada por cada um dos subsistemas, segundo a opinião de 

outros estudantes, em pouco, parece favorecer, uma aturada decisão sobre matérias como a 

empregabilidade, tornando ainda difícil que cada subsistema se especialize em área base académica 
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direcionado para a via profissionalizante ou com uma forte preparação científica de base. Algumas 

opiniões dos estudantes parecem refletir uma ideia de preocupação para uma necessidade da 

reformulação do subsistema de ensino baseado: 

i) nas questões de empregabilidade; 

“Portanto, tem de haver uma reformulação do sistema e perceber qual o sentido que nós queremos 
disto: uma unificação dos dois subsistemas num único sistema, ou por outro lado, uma verdadeira 
distinção entre os dois subsistemas e não permitir que haja essa sobreposição entre cursos num sistema 
e noutro. Porque na realidade, depois chegamos ao mercado de trabalho e existe uma grande confusão: 
tanto em termos de cursos provenientes de dois subsistemas diferentes que existem em ambos os 
subsistemas, como denominações de vários cursos que são da mesma área, mas têm nomes diferentes 
e, portanto, o mercado de trabalho não sabe responder, porque não sabe qual é a origem e o conteúdo 
desses cursos e do potencial funcionário que iria contratar.” (EST • Ent. 3 • U.F.). 

“A questão de Bolonha, dos três anos, faz com que, haja uma pressão interna nos seios familiares, em 
que, as pessoas estejam na universidade e acabem os cursos, mais depressa possível, para se porem 
no mercado de trabalho.” (EST • Ent. 22 • U.F.). 

ii) nas expetativas impostas pelo próprio mercado de trabalho; 

“(…) a formação superior, tem de se articular com aquilo que são as expetativas do mercado de 
trabalho, e nesse papel de redefinição vai ter de continuar a haver uma profunda consciência disso, 
mas o ensino superior, fundamentalmente, é para aprender e formar pessoas para capacidades 
superiores. As universidades estarão tendencialmente mais voltadas para o trabalho da academia. Para 
a investigação. Para aprofundar o conhecimento. Os politécnicos não têm menos importância por 
causa disso. Se calhar os politécnicos até estão, nesta fase, mais próximos em alguns casos específicos 
em dar respostas às necessidades específicas e setores do mercado e da economia real do que, 
propriamente as universidades (…).” (EST • Ent. 17 • U. I. P.). 

Seguindo o raciocínio de Urbano (2011), estas posições podem ser compreendidas num quadro de 

referência em que a oferta formativa tem uma relação direta com o mercado de trabalho, fazendo as 

taxas de empregabilidade dos cursos um barómetro sobre a atratividade do curso e da sua viabilidade. 

Em simultâneo, outra consequência é a visibilidade e promoção social reconhecida pela perceção 

deixada pelas entidades empregadoras, numa lógica de valorização da formação superior que é 

procurada por diversos atores sociais e que alavancam a sua promoção institucional, partindo do 

princípio que esta promoção institucional resulta de um aumento da procura (Urbano, 2011, pp. 101–

102).  

No entanto, uma personalidade externa, destaca como aspeto negativo a reduzida participação das 

universidades em matéria de aprofundamento dos currículos e de uma maior ligação às empresas:  

“As universidades não deviam ser tão estanques. É um tema que de facto, tem estado em permanente 
discussão. Mesmo as universidades ainda definem os seu programas, vinculadas, e sem auscultar a 
sociedade. Uma faculdade de engenharia devia falar com as empresas da sua região, com as empresas 
à sua volta, e tentar perceber que necessidades é que existem, qual deveria ser o papel dos currículos. 
E esse trabalho, não é feito!” (PER EXT • Ent. 10 U. F.). 

De facto, apesar do ensino superior em Portugal estar presente em todas as regiões do país, a oferta 

de ensino superior nem sempre vai ao encontro da procura, e por vezes não tem em conta a 



CAPÍTULO 6 • ANÁLISE DE DADOS 

Página •220 

especificidade de cada região e as suas valências. A este propósito Fonseca e Encarnação (2012) 

argumentam que o alargamento do ensino superior tem encontrado um conjunto de barreiras que têm 

conduzido a uma estratificação do ensino superior, ainda que com um aumento de diversificação mas 

que tendencialmente tem resultado num processo de polarização de localização das IES. 

Paralelamente alguns estudos que têm sido desenvolvidos sobre o sistema de ensino superior em 

Portugal, têm colocado ênfase na fraca mobilidade do estudantes, pelo facto, dos alunos 

preferencialmente, fazerem as suas escolhas de forma seletiva, por tipo de cursos, instituições e 

localizações, sendo ainda o curso de medicina aquele que oferece maiores razões para a mobilidade 

(Arroteia, 2003; Fonseca & Encarnação, 2012). Pese embora ser reconhecido no estudo desenvolvido 

por Cardoso et al (2012, pp. 92–95), o esforço positivo que as IES têm vindo a encetar no sentido de 

aproximar as ofertas de formação superior e a adaptação dos seus currículos às exigências do 

mercado de trabalho, no entanto, de acordo com os mesmos autores, este aprofundamento só será 

profícuo, se for capaz de responder a novas realidades do tecido económico produtivo e empresarial 

numa perspetiva sincronizada com a exigência de qualificações profissionais e de competências 

profissionais que se encontram em permanente renovação. 

Importava ainda percecionar dos entrevistados o seu entendimento sobre possíveis alterações à rede 

de oferta de cada um dos subsistemas de ensino superior. Segundo Vroeijenstijn (1995) e Van Vught 

(2008, 2009a) a diversificação tem sido apontada na diversa literatura como uma das estratégias para 

ajudar a melhorar o desempenho dos sistemas de ensino superior.  

Este é, de facto, um assunto destacado por um estudante como relevante, assumindo uma posição 

contrária quanto à possibilidade de se estabelecer uma hierarquização das IES: 

(…) eu considero que as duas instituições acabam por ser complementares no quadro de ensino 
superior numa sociedade. Nem universidade nem o politécnico devem ser vistos como uma hierarquia, 
mas sim, mas como complementares e motores do ensino superior.” (EST • Ent. 35 • U. I. P.). 

Todavia, outro estudante vê como possibilidade a fusão dos dois subsistemas: 

“Quanto ao ensino superior universitário e politécnico eu acho que cada vez mais caminhamos para 
um ensino superior universal em Portugal, porque a dimensão técnica e a dimensão científica estão 
entrecruzadas. Sempre estiveram. Cada vez mais se puxa para tal. Quando o presidente do Instituto 
Politécnico de Santarém o quer transformar em universidade, quando em Coimbra, se fala que a Escola 
de Enfermagem que queria ter doutoramento com a Universidade de Coimbra (…), entre outros 
casos.” (EST • Ent. 40 • U. I. P.). 

A hierarquização dos sistemas de ensino superior é segundo Kyvik (2004, p. 403), uma das formas 

que as diferentes IES têm como possibilidade de se distinguir. Esta diferenciação pode ocorrer 

através de diversas formas: pela qualidade da oferta educativa, pelo prestígio, pelo número de 

estudantes, pela qualidade do corpo docente, pelo financiamento obtido, processos de 

internacionalização e ainda pela relevância da investigação. É associado ao papel de notoriedade 
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conseguido à custa da investigação em detrimento da aplicabilidade prática dos cursos que uma 

personalidade externa destaca a forma como a sua IES se tem diferenciado: 

“Eu acho que o reconhecimento da Universidade (…), fora de portas, tem muito mais a ver com a 
investigação, do que, com a aplicabilidade prática dos cursos.” (PER EXT • Ent. 14 • U. F.). 

Sendo um sistema unificado fortemente marcado pela competição, particularmente, pela ênfase dada 

à investigação, nem todas as IES tem dificuldades de assegurar financiamento para a investigação. 

Marginson (2016, p. 18), por exemplo, considera que concorre para a estratificação e hierarquização 

dos sistemas de ensino superior a promoção de políticas dos governos, nomeadamente, a componente 

do financiamento estatal, a qual, tem uma relação direta, na diferença entre IES. É neste contexto, 

que um outro entrevistado parece evidenciar que um dos aspetos importantes com que se debatem as 

IES, liga-se com a clarificação do sistema e de um tratamento justo, planificado em matéria de 

financiamento: 

“A resposta a esta questão carece de um aprofundamento no texto do RJIES, mas diria que, quanto a 
mim, há dois aspetos fundamentais, dentro das grandes questões a debaterem em relação às IES: 
sistema e financiamento Quanto ao sistema, é urgente clarificar, através de políticas e do próprio 
regime jurídico, as diferenças teóricas e práticas entre o politécnico e o universitário. Quanto ao 
financiamento, é importante que o Estado se obrigue a financiar devidamente as instituições, de forma 
planificada, proporcional e justa.” (EST • Ent. 42). 

A clarificação da questão da autonomia entre ensino universitário e politécnico parece ser um 

argumento válido, que segundo uma personalidade externa pode conduzir ao fortalecimento de cada 

um dos subsistemas:  

“A questão que se coloca, mais, em relação às universidades e, aos politécnicos, é, o da sua autonomia, 
em termos institucionais. Esse sim. É um problema que poderá continuar a ser revisto e aumentada 
essa autonomia. Penso que a autonomia, é, em si mesmo, um fator de enriquecimento das instituições, 
porque, por um lado, dá-lhes maior capacidade, por outro, traz-lhes maiores responsabilidades (…).” 
(PER EXT • Ent. 20 • U. F.). 

De facto, a questão da autonomia liga-se com a capacidade das IES exercerem a sua missão, e esta 

capacidade, pelo menos do ponto de vista teórico, será tanto maior quanto maior for o seu grau de 

autonomia e possibilidade de atingir maiores níveis de desempenho, em matérias como graus 

atribuídos e financiamento para a investigação. Ainda que em termos de autonomia das IES, o estudo 

coordenado por Pruvot e Estermann, posicione Portugal em 7.º lugar entre os 29 países da Europa 

(European Association University, 2017), no entanto, no plano interno, as disposições legais parecem 

contribuir para coartar o exercício do aprofundamento pleno da autonomia das IES, agravado, 

segundo Torgal (2012, p. 74), pela própria ambiguidade de produção legislativa. Alguns trabalhos 

de natureza científica têm demonstrado que essas limitações parecem ser observáveis, sobretudo, no 

quadro da autonomia administrativa (financeira e patrimonial), nomeadamente, em matérias de 

gestão de recursos humanos, contratação pública, gestão orçamental, agravada nos últimos anos por 
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força do PAEF (Eurydice, 2008; Nascimento & Cabrito, 2017; Pedrosa et al., 2012; Teixeira & 

Koryakina, 2015). 

Os resultados das entrevistas parecem demonstrar que uma maioria significativa dos entrevistados 

considera que um modelo único hierarquizado de ensino superior não é a solução mais adequada. 

Neste contexto, um número significativo de entrevistados parece expressar uma opinião favorável 

quanto à permanência do sistema binário em Portugal, no entanto, advogam para a necessidade de 

uma maior clarificação da missão atribuída a cada subsistema. De facto, nesta matéria, as 

interpretações dos entrevistados, afiguram-se relevantes para confirmar a originalidade e a matriz 

institucional que de alguma forma tem caracterizado o sistema binário. Uma das particularidades que 

caracteriza a organização binária do ensino superior em Portugal é a natureza da sua missão por força 

do estabelecido na LBSE e reforçada no RJIES. Em concreto, atendendo à sua autonomia 

institucional como argumenta Urbano (2011), cabe a cada subsistema definir o seu campo e modo 

de atuação para a concretização da sua missão (Urbano, 2011, p. 12), ainda que aqui possam ser 

incluídos os incentivos criados com um amplo conjunto de variáveis (Figueiredo, 2017, p. 619), ou 

limitações na atribuição de autonomia pedagógica, que, no caso dos institutos politécnicos dependem 

diretamente da tutela para aprovarem as suas ofertas curriculares (Ferreira et al., 2008, pp. 206–207).  

Notas finais 

Nesta dimensão de análise é possível observar que predominantemente nos discursos dos 

entrevistados parece perpassar um alinhamento de posições sobre a importância conferida ao ensino 

superior como motor imprescindível ao desenvolvimento económico. A este discurso junta-se 

também a perceção do caráter das externalidades positivas geradas pelo ensino superior ao nível do 

desenvolvimento e da coesão regional, do desenvolvimento social e cultural, sendo, neste âmbito, 

relevado o papel da educação e ciência. Todavia, no discurso dos entrevistados parece prevalecer a 

interiorização da dimensão económica dos objetivos do ensino superior, os quais se destacam sobre 

os aspetos sociais e culturais. 

Maioritariamente, os entrevistados mostram-se favoráveis à continuidade da existência do sistema 

binário, ainda que, nos discursos, seja possível verificar que os entrevistados reconhecem que ambos 

os subsistemas se imitam, assumindo que têm atribuições e objetivos diferentes na sua missão. Nesta 

medida, é também significativo, que os entrevistados reconhecem a existência de incongruências no 

atual sistema, advogando para necessidade de uma clarificação do sistema de ensino superior. É 

sobretudo o corpo dos estudantes que reforça este entendimento baseado nas questões de 

empregabilidade e exigências que são impostas pelo próprio mercado de trabalho em permanente 

mutação. E nesta matéria, embora as respostas sejam clarificadoras quanto à forma como se parecem 

diferenciar as IES (nomeadamente na diversificação horizontal quanto a graus e cursos ministrados), 
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no entanto, parece sobressair a ideia para a ausência na prática de um perfil de especialização de cada 

subsistema, o qual, parece ser merecedor de redobrada chamada de atenção. A este propósito, já 

anteriormente, o trabalho científico desenvolvido por Cardoso et al (2012), sobre empregabilidade e 

ensino superior em Portugal, reconhece a falta de planeamento do Estado na quantificação da oferta 

formativa, e o facto de se identificarem na oferta de cursos, currículos com conteúdos muito 

diversificados, redundantes e pouco especializados, o que, de acordo com os autores, parece 

porventura justificável a necessidade de uma reorganização da oferta em termos de quantidade e 

qualidade (Cardoso et al., 2012). 

A clarificação da questão da autonomia institucional entre ensino universitário e politécnico é 

também assinalada no discurso dos entrevistados. Nesta medida, se bem que a autonomia 

institucional não seja a solução mágica para resolver a encruzilhada com que se debate o ensino 

superior, todavia, o aprofundamento da sua autonomia parece constituir condição imprescindível a 

ter em conta para melhorar a eficiência do sistema, não só, no que se refere a matérias educacionais 

e científicas, mas também ao nível da sua organização e sustentabilidade. De facto, alguns 

entrevistados chamam a atenção para a possibilidade de se adensarem as assimetrias entre os 

subsistemas, argumentando, que nem todas as IES têm capacidade para serem eficazes e competitivas 

na busca de atrair novos financiamentos, quer por falta de indicadores institucionais comparáveis, 

nacionais e internacionais, ou a outros indicadores de desempenho e de qualidade que são exigidos, 

quer pela própria limitação que a lei preconiza e a natureza do seu próprio estatuto. 

Inevitavelmente algumas destas questões ligam-se com o processo de governação das IES, ao qual, 

seguidamente passaremos a analisar. É particularmente relevante ter em consideração as 

representações dominantes dos entrevistados sobre o ensino superior em Portugal e, em particular 

sobre o papel das universidades e dos politécnicos, para melhor enquadrar as suas posições relativas 

à existência de um CG e à sua participação no órgão. 

6.2 Dimensão • Governação das instituições  

Para lá do quadro concetual já desenvolvido na revisão da literatura, a análise que nos propomos 

apresentar sobre a governação, insere-se na informação obtida através dos discursos dos 

entrevistados. Neste contexto, é importante notar que esta análise é desenvolvida a partir de um 

quadro metodológico, organizado de acordo com três níveis/perspetivas de análise: um nível macro 

de análise (mudanças envolvente externa), um nível meso de análise (estruturas e processos) e a um 

nível micro de análise (comportamento dos indivíduos/envolvimento dos stakeholders internos).  

No campo do ensino superior e da AP vários autores (Frost et al., 2016; Jilke et al., 2019; Musselin, 

2021; Pruisken & Jansen, 2015; Vukasovic et al., 2018; Wilkesmann, 2016), sinalizam que é possível 

analisar a governação a três níveis: a um nível macro, no qual se podem descrever as diferentes 
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situações externas e internas que podem afetar a governação, a um nível meso, em que se analisa a 

estrutura da governação da universidade e a um terceiro nível - uma perspetiva micro, na qual se 

inclui o comportamento dos diversos atores no processo de governação.  

Passada mais de uma década, após a entrada em vigor do RJIES, o nosso propósito com a inclusão 

desta dimensão é precisamente apreender, a partir dos discursos dos diversos atores, como são 

interpretadas as alterações que podem ser observáveis no quadro da governação das IES. Em primeiro 

lugar, é nosso propósito, analisar os aspetos que com maior relevância foram sinalizados pelos atores 

envolvidos e simultaneamente obter deles uma opinião mais qualitativa. 

Em segundo lugar, pretendemos com esta dimensão, obter dos entrevistados informação relevante 

sobre a avaliação que fazem do modelo de governação em uso e em particular percecionar a avaliação 

da sua adequabilidade.  

Numa perspetiva meso, apesar das dificuldades encontradas no material de análise por força da 

heterogeneidade dos discursos dos diversos atores, foi possível condensar as diversas opiniões numa 

única categoria de análise, em que se analisam os aspetos ligados ao funcionamento, composição e 

dimensão do órgão.  

Por fim, e numa perspetiva micro, a nossa análise centra-se, sobretudo, ao nível dos aspetos do 

processo de tomada de decisão, autonomia e independência no exercício de funções, transparência e 

ética. 

Em resumo, desenvolvemos a análise nesta dimensão partindo da ideia, dominante em grande parte 

da literatura, que a governação constitui um fenómeno abrangente na forma como as instituições são 

governadas de molde a atingir os seus objetivos, nela se incluindo um conjunto vasto, complexo e 

dinâmico de aspetos.  

6.2.1 Categoria • Perspetiva macro de análise • Perceção das mudanças promovidas 

Nesta categoria propomos analisar, a partir da opinião dos entrevistados, que mudanças podem ser 

observáveis no quadro das transformações das IES. Neste sentido, a nossa interpretação incorpora 

uma visão a nível macro sobre matérias globais que na opinião dos entrevistados mais se destacam 

na governação das IES. Nesta perspetiva ambicionamos identificar um conjunto de elementos 

comuns que possam ser maioritariamente sinalizados pelos entrevistados e que resultam 

essencialmente do ambiente externo às IES, mas, que no seu quotidiano, ou ainda em função da sua 

experiência sejam interiorizados pelos entrevistados. 

A diversa literatura que se tem debruçado sobre a governação das IES tende a reconhecer que são 

múltiplos e complexos os desafios que se têm colocado nos últimos anos às IES (Austin & Jones, 

2016; Bleiklie & Kogan, 2007; Ferlie et al., 2009; Gornitzka et al., 2017; Huisman & Van Vught, 

2009; Veiga, Magalhães, Sousa, Ribeiro, & Amaral, 2014). 
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Numa perspetiva macro de análise, Bleiklie e Kogan (2007, p. 479) enfatizam que as principais 

mudanças com que as instituições se debatem, ligam-se aos aspetos da avaliação e acreditação, à 

própria legislação nacional e os próprios mecanismos de financiamento que acabam por influenciar 

as universidades. 

Os constrangimentos financeiros com que se debatem as IES constituem precisamente as 

preocupações mais enfatizadas pelos entrevistados:  

“O grande problema das IES é o financiamento que tem decrescido nos últimos dez, quinze anos.” 
(EST • Ent. 30 • U. I. P.). 

“as restrições orçamentais que isso implicou fez com que, por exemplo, se pusesse em causa questões 
de segurança básica das unidades orgânicas. Não há seguranças. Não há luz. Não há vigilância. Isto 
são coisas muito básicas, em que os diretores tiveram de cortar, porque tinham de cortar algo, porque 
deixaram de ter financiamento próprio. Isto limita a criação de conhecimento, que é, a missão da 
universidade.” (EST • Ent. 34 • U. I. P.). 

Sendo o argumento financeiro partilhado por uma grande parte dos entrevistados, é também expressa 

a opinião que o financiamento das IES deve resultar de uma atitude proativa na diversificação das 

fontes de financiamento como forma de diminuir a dependência face ao Estado:  

“Queria ainda tocar numa coisa muito importante que foi referido nas suas perguntas! É a questão do 
financiamento. Eu acho que o CG, o CC e o RJIES, deviam contemplar muito melhor, a questão do 
financiamento da universidade. Porque não vai ser nos próximos anos senão nunca, a receita da 
universidade não vai poder vir do Estado muito mais dinheiro. (…) E nesse aspeto eu acho que os 
curadores e o CG deviam dedicar mais tempo a ver como se podem captar mais fundos. (PER EXT • 
Ent. 11 • U. F.). 

“Quando nós vamos buscar dinheiro para a investigação científica em concursos internacionais, 
quando os nossos investigadores ganham bolsas para os seus planos de investigação, é um sinal de 
competição, é um sinal de autonomia, é um sinal de que a instituição faz um esforço para acompanhar 
o esforço do Estado, no seu subfinanciamento.” (PER EXT • Ent. 15 • U. F.). 

Na opinião de alguns entrevistados, é o modelo de governação atual é em si mesmo um obstáculo à 

capacidade das IES se autofinanciarem: 

“Já há muito anos que as universidades deveriam ser autossuficientes e o modelo atual, que temos, 
primeiro, não incentiva como a maior parte das instituições, não incentiva as universidades a ganharem 
essa autossuficiência, a criarem mais para terem mais receitas próprias (…) a ideia era que as 
universidades deixassem de depender do orçamento de estado. Fossem capazes como uma empresa 
de subsistir.” (EST • Ent. 19 • U. I. P). 

Outros entrevistados parecem coincidir no argumento de que o subfinanciamento das IES não deve 

basear-se na complementaridade e o esforço das famílias, devendo o Estado assegurar mesmo assim 

a totalidade do financiamento das universidades que aderiram ao regime fundacional:  

“O subfinanciamento do ensino superior (...) não deve ser colmatado com uma maior 
responsabilização por parte da camada estudantil com o pagamento de taxas, emolumentos e 
propinas.” (EST • Ent. 4 • U. F.). 
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“O regime fundacional não pode ignorar que as IES também são financiadas pelo Estado, pelos 
dinheiros públicos dos cidadãos. É bom que o seja. (…). Há universidades privadas que fazem bem o 
seu papel, mas isso é a lei da vida, nestes múltiplos modelos. Era bom que o modelo de financiamento 
público não deixasse de existir, mesmo, perante as dificuldades que o país tem tido.” (PER EXT • Ent. 
15 • U. F.). 

O discurso dos entrevistados parece situar-se na linha de pensamento de diversos autores (de Boer et 

al., 2010; Fumasoli & Stensaker, 2013; Gornitzka et al., 2017; Kogan, 1997; Ntim et al., 2017) que 

argumentam que a redução do financiamento por parte dos governos tem conduzido a alterações na 

governação das IES. Nesta medida as IES têm vindo a ser estimuladas a desenvolver iniciativas como 

forma de compensar a redução das transferências correntes do Estado, tentando assegurar por esta 

via a sua sustentabilidade e diversificando as suas atividades. Não deixa, contudo, de ser 

surpreendente que no discurso do corpo dos estudantes afetos ao regime fundacional a ideia da 

complementaridade do subfinanciamento do ensino superior, continue a ser uma obrigação a que o 

Estado parece estar vinculado. Do mesmo modo algumas entrevistas do corpo dos estudantes, afetos 

ao regime de instituto público, dão nota de que as IES deviam basear a sua atividade, gerando receita 

própria, aludindo à forma como as empresas do setor privado asseguram a sua sustentabilidade. 

Na opinião de outros dois entrevistados, a massificação do ensino superior parece constituir outro 

dos argumentos que têm potenciado alterações na governação das IES:  

“Nós sabemos que o ensino só por si, deixou há muito, de ser o ensino catedrático, o ensino 
escolástico, absorvido que foi por outras componentes, nomeadamente, associar a inovação à 
experimentação científica e à componente de utilidade pública e social de relação com as empresas 
com o mundo e com a envolvente geográfica, económica e cultural onde estão inseridas. Eu diria que, 
sendo uma das missões ministrar o ensino, não pode a universidade deixar de viver sem enriquecer 
essas capacidades de formar melhores cidadãos com base nas outras componentes da sua visão que 
são, a razão da sociedade e a investigação científica. Portanto, há responsabilidades, da sociedade para 
com as universidades. As universidades são instituições com uma longa história e evoluíram ao longo 
da história da humanidade (…). Para mim é hoje claro que a sociedade tem obrigação de contribuir 
para a urgência na criação de universidades qualificadas, para também elas fazerem um caminho e 
melhorarem a sua situação.” (PER EXT • Ent. 15 • U. F.). 

“Hoje o ensino superior, tem por força da sua massificação e as perspetivas da Europa 2020 - o 
compromisso de Portugal, é que, em 2020, o número de pessoas entre os 30 e 34 anos seja de 40 % 
de diplomados com o ensino superior. E por isso, estas questões de massificação trouxeram problemas 
que não existiam no ensino superior, mas também, incitam a que, o ensino superior tenha uma 
responsabilidade adicional.” (EST • Ent. 43• U. F.). 

À luz do pensamento de vários autores o processo de massificação do ensino superior (Teichler, 

1999; Trow, 1973, 2005) tem sido referenciado como uma das causas que tem originado profundas 

alterações nos próprios sistemas educativos e na governação das IES. As afirmações anteriores 

parecem ilustrar dois exemplos de novas responsabilidades que são endereçadas às IES: por um lado, 

é reconhecido a prioridade da ciência e da investigação, por outro, confina-se às IES a 

responsabilidade em contribuir na melhoria dos níveis de desenvolvimento social a que por força de 
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compromissos internacionais o país está vinculado. Estas responsabilidades parecem ser 

percecionadas pelo corpo dos estudantes, sendo a internacionalização das IES visto como: 

i)  uma estratégia para atenuar a redução do financiamento;  

“Por um lado, na conjuntura atual onde há um subfinanciamento do ensino superior e um 
subfinanciamento da universidade (…), acho que (…) neste momento uma das grandes apostas da 
universidade (…) foi a internacionalização.” (EST • Ent. 4 • U. F.). 

“(…) a estratégia da universidade é aqui; internacionalização, a universidade vai por aqui.” (EST • 
Ent. 22 • U. F.). 

ii) potencial indutor ao aprofundamento da sua autonomia; 

“Eu sou a favor de tudo aquilo que traga autonomia às universidades e, designadamente às 
universidades (…) que tem um problema de financiamento, que, de resto, é conhecido. Repare tudo 
aquilo que venha trazer mais autonomia às universidades é bem visto, e é, absolutamente necessário. 
Repare que, cada vez mais, Portugal, está na rota da internacionalização, em captar estudantes 
internacionais e Portugal, tem aqui aspetos de grande atratividade.” (EST • Ent. • 17 • U. I. P.). 

Para alguns entrevistados a internacionalização das IES acaba também por influenciar a governação 

do ensino superior e potenciar novas dinâmicas: a captação de receita em novas áreas, mobilidade de 

discentes e docentes, a utilização de indicadores para aferir a qualidade e notoriedade da instituição. 

Vários autores que têm refletido sobre a temática da internacionalização do ensino superior parecem 

concordar que estas alterações têm potenciado uma maior competição entre as IES e fomentado a 

adoção de políticas ao nível do próprio sistema e a nível organizacional (Altbach & Knight, 2007; 

Davies, 1992; Dewey & Duff, 2009; Gao et al., 2015). 

Outra das principais alterações que é referenciada no discurso dos entrevistados a um nível macro, 

tem inerente a presença de personalidades externas na governação das IES. De facto, a presença das 

personalidades externas na governação universitária é destacada pela diversa literatura como uma 

das principais alterações, pelo facto de aparentemente se terem alterado os equilíbrios existentes ao 

nível da sua gestão e comando. Slaughter e Leslie (1997), sublinham que a chamada das 

personalidades externas à governação das IES, traduz uma inversão das formas tradicionais de 

governação académica e dos seus valores, aproximando a sua organização interna das práticas que 

são seguidas nas atividades empresariais, assemelhando-se a uma forma de “capitalismo académico.” 

Esta perspetiva parece estar alinhada com o entendimento de uma grande maioria dos entrevistados 

que reconhecem que as alterações introduzidas na governação ao contemplarem a presença de 

personalidades externas traduzem uma mudança que reflete:  

i) uma visão empresarial; 

“As pessoas externas trazem-nos uma mais-valia que é uma visão, muito mais alargada do que aquela 
que, nós académicos, temos. A visão muito mais empresarial e setorial daquilo que nós temos. E têm, 
uma forma de pensar, não tão científica, não tão académica, que tem trazido pelos menos da 
experiência que eu tenho, sempre sugestões, melhorias. É fundamental!” (TAG • Ent. 12 • U. F.). 
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“O que me espantou um poucochinho foi o prazer que parece que os professores, os membros do CG 
e os não docentes, tinham, em ter pessoas fora do mundo académico no CG. Portanto, eu acho que 
isso (…) espantou-me um poucochinho!” (PER EXT • Ent. 11• U. F.). 

ii) a capacidade de poder influenciar processos de decisão;  

“A integração das personalidades externas foi valiosa. Das alterações que foram feitas, esta, e que eu 
me recorde, relativamente ao anterior modelo, não havia uma participação ativa com o “poder” de 
influenciar e decidir como têm hoje, em dia.” (EST • Ent. 19 • U. I. P.). 

“Eu acho que essa mudança foi muito positiva, embora, no início houvesse algumas dificuldades na 
sua compreensão, porque, ao trazer elementos externos fora da universidade para um órgão de gestão, 
na minha ótica tem o aspeto positivo de trazer o poder da decisão. De decisões mais equilibradas. De 
qual deverá ser o papel da universidade e de como é que o deverá exercer. Se a universidade for gerida, 
só, por “académicos”, e, em Portugal, - os professores na sua esmagadora maioria são dedicados cem 
por cento do seu tempo à vida académica, poucos deles têm experiência empresarial e não podemos 
esquecer que as universidades estão a formar pessoas para a economia.” (PER EXT • Ent. 28 • U. I. 
P.). 

No entanto alguns entrevistados parecem reconhecer que estas alterações têm ainda alguns 

constrangimentos inerentes pelo facto de internamente existirem:  

i) algumas resistências; 

“Penso que de um modo geral são positivas. Penso, é que, as universidades não as conseguiram 
aproveitar da melhor forma. Porquê? Primeiro, porque cada universidade continua a viver no seu 
próprio mundo. Portanto, é difícil chegar alguém de fora e dizer: vocês estão a fazer isto mal, é preciso 
mudar. Isso é logo o primeiro ponto. Depois, como existe esse entendimento interno sempre que vem 
alguém de fora, depois é difícil avançar. (…) o problema é que é difícil chegar ao pé de um professor 
catedrático ou a um pessoal do quadro, e dizer-lhe, que: “esse modelo não funciona”. Portanto, penso 
que esse é um dos problemas que ainda existe e que vão existir.” (EST • Ent. 30 • U. I. P). 

ii) manutenção de algum conservadorismo; 

“Na minha opinião a oportunidade não foi agarrada pelas universidades tão bem como poderia ser, na 
medida em que, alguns dos seus elementos mais conservadores, mantêm uma reserva muito grande, 
quer, relativamente à participação dos membros externos, quer, relativamente à participação dos 
estudantes. Penso que isso se nota mais nas universidades mais antigas. Penso que as universidades 
mais recentes aceitaram melhor o novo modelo. Estou a falar em termos gerais. Tenho pena que isto 
tenha acontecido, mas, o caminho faz-se caminhando, e acho que, a universidade tem pela frente a 
oportunidade de poder desenvolver e reforçar a relação, quer, com a comunidade externa, quer, com 
os seus discentes.” (PER EXT • Ent. 33 • U. F.). 

Estas afirmações parecem ir ao encontro de alguns estudos (Bruckmann, 2016; Magalhães et al., 

2016; Pedrosa et al., 2012; Reale & Potì, 2009) que embora sinalizem esta alteração como uma das 

mais visíveis transformações que podem ser encontradas na atualidade na governação universitária 

salientam, no entanto, que a sua influência parece não ter tido uma força decisiva de mudança ou a 

eficácia desejada. Estas duas últimas opiniões sugerem ainda que a entrada das personalidades 

externas parece ser suscetível de influenciar a governação alterando o equilíbrio de poder entre os 

académicos e os interesses externos. Importa todavia ter presente e seguindo o raciocínio de Veiga 

et al (2014, p. 15), que a representação de interesses externos não tem associado apenas uma 
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dimensão ligada a domínios empresariais, mas também reflete sensibilidades e interesses da área 

cultural, social e política (Veiga et al., 2014, p. 15).  

Dada a relevância significativa atribuída pelos entrevistados à presença das personalidades externas 

no contexto da governação das IES, decidimos incluir nesta categoria, a sua opinião quanto ao papel 

que pode ser endereçado a estas personalidades no contexto da governação. Nesta lógica, um número 

significativo de entrevistados atribui a presença das personalidades externas na governação das IES 

pela possibilidade destes membros através do seu papel poderem aportar para a instituição: 

i) a visão externa da sociedade; 

“Eu julgo que é muito relevante a presença de individualidades da sociedade civil ou pelo menos, de 
fora da instituição. A visão externa. Esta coisa de estarmos fechados em nós próprios, foi sempre algo 
que as universidades sempre tiveram ao longo dos anos.” (TAG • Ent. 1 • U. F.). 

“Por vezes é importante ter a perspetiva de fora de quem olha para a universidade ou para as IES de 
fora. Ter essa visão. Seja de economistas, seja de gestores, de advogados, de padres, de pessoas 
também ligadas às artes. É importante ter essa visão plural nas instituições.” (EST • Ent. 5 • U. F.). 

“(…) os membros cooptados podem trazer outras perspetivas. Não só uma perspetiva empresarial e 
industrial, mas uma perspetiva mais genérica da sociedade que podem vir de diversos campos, pessoas 
que são intervenientes na sociedade de diversas formas, (economistas, advogados, outros académicos) 
mas que trazem efetivamente uma perspetiva mais genérica e mais transversal da sociedade. Podem 
trazer e dar novos apports para aquilo que é importante para a sociedade e para as universidades. Qual 
é o contributo das universidades para a sociedade? O que é que a sociedade espera? Para onde é que 
a sociedade vai? Quais são as tendências? Como é que a universidade se pode preparar relativamente 
ao futuro? Que passos é que tem de dar? Que alterações na sua direção tem que implementar para 
poder continuar a seguir o seu propósito, a executar e cumprir a sua missão?” (PER EXT • Ent. 38 • 
U. I. P.). 

iii) uma perspetiva não corporativa; 

“Acho que é fundamental! Acho que as personalidades externas têm um papel essencialíssimo aqui, 
porque têm uma perspetiva não corporativa, digamos, da instituição. Portanto, vivem menos os 
problemas internos e vivem mais a instituição no seu conjunto.” (PER EXT • Ent. 20 • U. F.). 

“É bom que haja representatividade externa, até porque, senão a tendência é as pessoas fecharam-se 
sobre si mesmo, e depois, não é bom.” (PER EXT • Ent. 36 • U. I. P.). 

“É positivo. As personalidades externas, lá está, longe de terem maioria, longe de terem maioria, longe 
de terem uma representação, peso significativo, mas de facto, aportam valor. Trazem uma visão 
externa. Uma visão da sociedade. Uma visão desprendida de interesses em relação aquilo que são os 
próprios docentes, os próprios estudantes e os funcionários. Têm uma agenda própria. Uma agenda de 
representação que está muito embrenhada no espírito da universidade. No dia a dia da universidade. 
De facto, as personalidades externas aportam valor a estes órgãos de governação trazendo visões 
externas. Visões muito mais estratégicas.” (EST • Ent. 43 • U. F.). 

iv) papel de afirmação e promoção institucional; 

“As pessoas externas são muito bem-vindas. São muito importantes e têm um papel absolutamente 
decisivo na afirmação das universidades no caso das universidades mais periféricas não só, no 
contexto da nacionalização, como, no contexto da internacionalização. Portanto, aí sem dúvida alguma 
as personalidades externas são muito importantes. Ainda bem que as temos e que lá estão!” (EST • 
Ent. 17 • U. I. P.). 
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“A inclusão de membros externos vai facilitar que as universidades ditas mais pequenas consigam 
também chamar a si personalidades, que, não conseguindo entrar nessas universidades, porque existe 
uma concorrência muito grande e desse ponto de vista promovem-se a si e a própria instituição.” (EST 
• Ent. 30 • U. I. P.). 

“A presença de elementos externos no CG é muito importante no sentido de complementaridade, 
visões, experiências e conhecimentos. Portanto, há aí, um ganho! Atendendo a que as universidades 
não são entidades isoladas fechadas em si mesmo, mas que são entidades que estabelecem pontes que 
interagem, que geram uma resposta ao meio envolvente, no fundo a presença destes elementos no CG 
é já, uma porta que se abre para que a universidade tenha na sua cúpula até à base esta perspetiva de 
não ser uma entidade fechada, mas uma entidade que interage num contexto específico, numa região 
própria, num país, numa região, numa cidade. Portanto, esses elementos externos, têm, logo, a grande 
responsabilidade de estabelecer, aí, logo estas primeiras pontes.” (PER EXT • Ent. 37 • U. I. P.). 

Há, todavia, alguns testemunhos reveladores de que o papel das personalidades externas parece estar 

ainda algo distante do pretendido, e que, têm associado:  

i) a falta de compromisso; 

“Só se houve qualquer tipo de alteração nos últimos dois anos, porque no tempo que eu lá estive, 
poucas foram as intervenções, poucas foram as presenças, poucas foram as visitas. E, portanto, as 
personalidades externas não se sentiam. Não se sentiam à vontade para gerirem ou para governar 
aquilo que é a universidade (…). Por terem de facto dificuldade em entender qual era o atual contexto 
na instituição que agora governam. E, portanto, havendo esta necessidade de conhecerem também não 
existiu depois essa disponibilidade de estarem mais presentes na universidade (…), de reunirem com 
mais entidades que compõem a comunidade académica. E, portanto, também, o seu trabalho foi 
dificultado.” (EST • Ent. 2 • U. I. P.). 

“Tirando algumas más experiências durante o meu mandato (tivemos que cooptar membros externos 
que mostravam disponibilidade) tomavam posse e faltavam a reuniões. Temos logo a questão da 
disponibilidade! Acho que, se, as pessoas tiverem disponibilidade e, quiserem fazê-lo, muito bem! Se 
as pessoas não têm disponibilidade, temos, algumas vezes, alguns erros de casting, e isso, logo aí, é 
um problema!” (EST • Ent. 16 • U. F.). 

“Tenho exemplos, e se calhar, a maioria, de pessoas que apenas estão no CG por uma questão de 
prestígio, reconhecimento, e que, exatamente, foram para o CG, só para isso! Outras foram convidadas 
e nunca mais apareceram.” (EST • Ent. 24 • U. I. P.). 

ii) a própria dificuldade intrínseca das personalidades externas em compreender a realidade 
universitária; 

“As personalidades externas sabem pouco sobre as universidades. Têm um contributo muito pequeno. 
Na teoria são pessoas que deveriam contribuir muito. Na teoria e mais uma vez, e ideologicamente o 
contributo é perfeito. As personalidades externas é o outbox. Saímos da caixa e conseguem ter uma 
perceção, que quem está dentro, não a tem. Agora na prática, o contributo parece-me limitado.” (EST 
• Ent. 22 • U. F.). 

“Na minha opinião as personalidades externas, nem sempre, têm uma participação que influencie 
positivamente o decorrer das reuniões, e, o decorrer do futuro da universidade.” (EST • Ent. 23 • U. 
F.). 

Outros entrevistados relevando o papel das personalidades externas parecem deixar claro a ideia de 

que a opção a ter em conta no processo de escolha dos membros externos deve traduzir-se num 

processo criterioso fundamentado, no interesse para a instituição:  
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“Têm de ser muito bem escolhidas. Têm que ser pessoas que de facto tenham algum conhecimento, 
quer da universidade, quer da sociedade civil. Do que é o país, das necessidades do país. Enfim, que 
possam fazer, de facto, a ponte entre o ensino, a sociedade e o emprego.” (PER EXT • Ent. 31 • U. I. 
P.). 

“(…) deve haver a preocupação de procurar pessoas verdadeiramente independentes, com uma 
experiência de vida importante e que possam trazer mais valias à universidade. Sendo assim, penso 
que será do maior interesse para as universidades.” (PER EXT • Ent. 33 • U. F.). 

Em face do discurso dos entrevistados parece sobressair um certo consenso de que a inclusão das 

personalidades externas na governação nos novos órgãos de governo, constitui um aspeto positivo 

que o RJIES promoveu. Este entendimento tem sido compartilhado por alguns dos estudos já 

conhecidos (Bruckmann & Carvalho, 2018; Lourenço, 2017; Oliveira et al., 2014; Pedrosa et al., 

2012), que reconhecem que a presença de personalidades externas na governação das IES trouxe uma 

maior abertura das IES à sociedade. De todo o modo, a partilha de opinião de alguns entrevistados 

parece deixar ainda percetível que existem alguns aspetos que necessitam de aperfeiçoamento, 

nomeadamente, a sua capacidade de adaptação ao contexto da realidade universitária e o processo de 

escolha das personalidades externas, aspetos sobre os quais nos debruçamos mais à frente.  

Outro assunto que é possível sinalizar como relevante no discurso dos entrevistados, é o facto de 

uma grande maioria dos entrevistados considerarem que o RJIES introduziu a possibilidade das IES 

poderem aderir ao regime fundacional de direito privado, alterando o seu estatuto legal. Em larga 

medida, esta opção visa aumentar o aprofundamento da autonomia institucional (Hasan, 2007) 

utilizando regras mais flexíveis na sua gestão de recursos, ainda que o financiamento continue a ser 

público e mantendo a sua natureza de propriedade pública. O recurso à utilização do direito privado 

visa disciplinar as relações de gestão nas áreas da gestão de recursos humanos, contratação pública, 

a possibilidade de poder utilizar benefícios e isenções fiscais, acesso a programas de financiamento, 

dispensando algumas das obrigações a que os organismos da AP estão sujeitos. Talvez uma das 

motivações que se possa encontrar no regime fundacional é a crença de que com a fuga para o regime 

de direito privado, se possa potenciar a exclusão de uma série de aplicabilidade de normas, a que, 

por força da lei, as IES se veem obrigadas a cumprir, mesmo no caso das IES serem institutos 

públicos, dotadas de um regime especial.  

Fazemos, desde já, notar que alguns dos depoimentos refletem a experiência vivida do modelo 

fundacional de algumas instituições. 

Na opinião dos entrevistados as alterações que servem de base à mudança do seu estatuto legal, 

parecem ligar-se, sobretudo, aos aspetos de uma maior flexibilidade de gestão e de uma maior 

autonomia, ainda que tal possa ocorrer utilizando regras do setor privado:  

“Isso foi das alterações que mais me agradou, de facto! O facto de uma faculdade e uma universidade 
poder ser uma fundação, dá-lhe uma abrangência e uma possibilidade de atuar de uma forma 
completamente diferente, uma vez que, passa a ser gerida pelo direito privado e, efetivamente deixa 
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de ter determinadas limitações. Também é uma forma do Estado se subtrair, a algumas das suas 
responsabilidades (…).” (TAG • Ent. 12 • U. F.). 

“O regime fundacional foi umas das alterações que o RJIES, de facto, permitiu e eu sou favorável à 
passagem para o regime fundacional. Aliás, todas as instituições que passaram em 2009 para o regime 
fundacional, fruto da alteração do RJIES e depois das alterações estatutárias em 2009 que aconteceram 
não só na Universidade (…), quer na Universidade (…), quer (…), todas elas chegaram ao fim de 
cinco anos e não quiseram voltar atrás. Isso é claramente positivo. Entende-se. Há uma capacidade de 
flexibilidade orçamental muito superior. Há possibilidade de as instituições terem uma autonomia 
diferente e não uma perda de autonomia. Têm uma autonomia reforçada para fazer a sua gestão do 
património e uma série de gestão interna que lhe permite ter saldos que não são cativados.” (EST • 
Ent. 43 • U. F.).  

Há também entrevistados que embora reconhecendo a influência do RJIES, consideram, no entanto, 

que não se registam grandes alterações sendo apontados como argumentos: 

i) dificuldades na sua implementação; 

“Aqui o problema foi que o RJIES foi aprovado e nunca chegou a ser verdadeiramente implementado 
como definido. A questão é que também nunca deu para tirar grandes conclusões. Se isto tem sido 
implementado a sério teriam existido conclusões e tinha-se visto provavelmente uma ou outra 
mudança. Aqui há muitas diferenças. A introdução dos conselhos gerais. Há uns que são mais 
pequenos. Há outros que são maiores (…). De resto continua tudo na mesma. Depois isto é mais uma 
questão interna (…).” (EST • Ent. 9 • U. F.). 

ii) a manifesta evidência dessas alterações não serem percebidas;  

“Sinceramente, a Universidade (…) é uma fundação e eu ainda não percebi muito bem a lógica. Não 
lhe vou conseguir responder a essa pergunta!” (PER EXT • Ent. 10 • U. F.). 

“Tanto quanto eu me lembro neste momento, não houve grandes alterações.” (PER EXT • Ent. 29 • 
U. F.). 

iii)  alterações legislativas dando cumprimento a metas orçamentais impostas pelo PAEF;  

“Constituíram-se fundações com base em contratos-programa assinados com o Governo em que não 
houve capacidade das partes, pelo menos, da parte do Governo e as circunstâncias que todos nós 
conhecemos, nomeadamente a crise económica. O que aconteceu relativamente ao regime fundacional 
das cinco universidades (ISCTE, Aveiro, Porto, Lisboa, Minho) foi agora a adesão a esse regime feita 
numa perspetiva de passar para um patamar de autonomia de gestão financeira que abrisse uma 
perspetiva de independência face ao financiamento público. Havia aqui uma lógica que não foi, bem 
conseguida face às circunstâncias que todos conhecemos. Embora continue em cima da mesa, a 
questão de cada vez uma maior independência do financiamento público.” (PER EXT • Ent. 15 • U. 
F.). 

Entre as vantagens que eram identificadas na adesão ao regime fundacional constavam: a 

simplificação de procedimentos em matérias orçamentais, nomeadamente, o cumprimento da regra 

do equilíbrio financeiro54, a possibilidade de utilização de saldos de gerência sem autorização do 

 
54 Veja-se que conforme decorre do n.º 6 do DL n.º 84/2019, de 28 de junho (Decreto-Lei n.o 84/2019, de 28 de junho. 
Presidência do Conselho de Ministros, 2019), as IES, mesmo, as que optaram pelo regime fundacional, estão obrigadas ao 
cumprimento da regra do equilíbrio financeiro que se traduz no facto de que cada serviço e fundo autónomo, elaborar, 
aprovar e executar um orçamento de forma a apresentar saldo nulo ou positivo, não concorrendo para este apuramento, 
ativos e passivos financeiros e os saldos de gerência do ano anterior, exceto, neste caso, se devidamente autorizado.  
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Ministério das Finanças, a criação de carreiras próprias em matéria de recursos humanos, a não 

aplicabilidade do plano oficial de contabilidade da educação55, possibilidade de recurso ao crédito 

com a autorização do CC, evitando-se, relativamente a esta última, a autorização conjunta do ministro 

das finanças e da tutela. Como se pode constatar pelo teor dos excertos das entrevistas, mesmo, no 

caso de universidades que optaram por aderir ao regime fundacional, torna-se importante referir que 

a lei de enquadramento orçamental, por força da sua 5.ª alteração (Lei n.o 22/2011, de 20 de maio. 

Assembleia da República, 2011) motivou que as universidades com regime fundacional passassem a 

constar como entidades a incluir no perímetro de consolidação orçamental das contas públicas, pelo 

que, voltaram em matéria de gestão financeira e gestão de recursos humanos, a serem aplicáveis as 

regras de natureza de instituto público e de serviço e fundo autónomo56 às universidades em regime 

fundacional. Adicionalmente, esta alteração teve como consequência nas universidades de regime 

fundacional, ainda a partir de 2011, a aplicabilidade do código da contratação pública, com 

interferência direta ao nível dos processos de despesa e ao cumprimento da regra do equilíbrio 

financeiro. 

Foi nossa preocupação, nesta categoria de análise, compreender a opinião dos entrevistados 

relativamente ao modelo em uso nas IES. Em face dos vários depoimentos, é possível verificar que 

uma grande parte dos entrevistados tem uma opinião favorável relativamente à possibilidade das IES 

adotarem este modelo. Os argumentos favoráveis parecem reconhecer que a adesão ao regime 

fundacional é apreciada pela possibilidade deste instrumento poder aprofundar a autonomia 

institucional e daí advirem vantagens. Ao nível da gestão de recursos humanos, por exemplo, na 

perspetiva de alguns entrevistados, parece existir a expetativa e a crença de que, com a adesão a um 

regime de direito privado, a criação de carreiras mais atrativas, subtraindo-se alguma burocracia 

existente, pode trazer benefícios: 

“Ora bem, eu julgo que a questão de se prever as fundações pode trazer aqui um ímpeto diferente, se 
bem que, eu diria que bem aproveitado e otimizado, pode aqui trazer benefícios para as instituições. 
A questão da própria gestão de recursos humanos. Há um conjunto de burocracias que no contexto de 
fundação, em tese, facilita o trabalho.” (TAG • Ent. 1 • U. F.). 

“Parece-me bem! Eu tenho vindo a acompanhar e a olhar com muito interesse essa passagem para o 
regime fundacional. O regime fundacional é uma forma mais liberta das universidades serem geridas, 
tendo mais capacidade para gerir os seus recursos, seja os recursos humanos, seja os recursos 
financeiros, seja os recursos materiais, e portanto, eu acho que é um passo que algumas universidades 
deram (quatro, cinco ou seis que o já o deram – Instituto Universitário de Lisboa, Universidade de 

 
55 Entretanto revogado pelo DL 192/2015, de 11 de setembro, o qual, aprovou o sistema de normalização contabilística 
para as administrações públicas.  

56 Todavia, importa referir que na nova lei de enquadramento orçamental (Lei n.o 151/2015, de 11 de setembro. Assembleia 
da República, 2015) o legislador optou por retirar do articulado a noção de serviço e fundo autónomo e serviço integrado, 
atribuindo o nome de “serviços e entidades” sem, contudo, clarificar objetivamente de que forma se reveste a sua autonomia 
e a sua diferenciação face aos serviços. No entanto, às entidades previstas no n.º 3 do artigo 57.º é reconhecida a autonomia 
especial para a gestão das suas receitas próprias conforme decorre do n.º 6 do artigo 2.º, onde se inclui as IES, entidades 
do Serviço Nacional de Saúde, entidades da regulação e supervisão e organismos que gerem fundos comunitários. 
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Aveiro, a Universidade do Minho, a Universidade do Porto, a Universidade Nova de Lisboa, e são 
estas aquelas que eu me recordo) e penso que é um passo importante. A reação que tem havido no 
sentido da não concordância com o regime fundacional está relacionado com alguns aspetos de ordem 
ideológica, que, me parecem que não colhem. Na minha perspetiva não colhem, porque, as 
universidades são beneficiadas com este novo estatuto.” (PER EXT • Ent. 20 • U. F.). 

Os dados mostram que os entrevistados parecem ver no modelo de regime fundacional a 

possibilidade de se criarem melhores condições para a inovação das próprias IES: 

i) pela diminuição da dependência do OE; 

“Eu acho bem. Sempre defendi a autonomia e se uma fundação, permite uma maior autonomia é de 
continuar. A dependência total do Estado é muito má quando se pretende ser inovador ou criativo, ou 
ter alguma personalidade própria. Portanto, nesse aspeto achei muito bem. Não me pareceu nada 
errado.” (PER EXT • Ent. 29 • U. F.). 

ii) na captação de mais investimento; 

“O regime fundacional a sua implementação gerou algumas reservas por parte de algumas instituições, 
mas parece-me, no caso da Universidade (…) que foi de todo benéfico e dá a possibilidade às 
instituições de conseguirem entre outras coisas captar financiamento autonomamente e acaba também 
por diferenciar estas instituições. Ou seja, confere um esforço acrescido à instituição de se 
autopromover, de tentar ser mais autónoma e não estar sempre à espera de diretrizes superiores, ou da 
tutela, ou de decisões que são tomadas mais no global e não in loco. Portanto, parece-me, no caso da 
Universidade (…) que foi um caso bem-sucedido, em parte. É um processo de adaptação, mas acho 
que os efeitos foram positivos e tem tudo para melhorar.” (EST • Ent. 5 • U. F.). 

Estes discursos que associam a capacidade de inovação do regime fundacional podem ser entendidos 

em larga medida a partir do pensamento de Verhoest, Verschuere e Bouckaert (2007) ao 

argumentarem que as pressões competitivas do mercado tendem a desenvolver comportamentos e 

ações inovadoras, com recompensas ou sanções, níveis de maior responsabilização e preocupação 

com a qualidade dos serviços prestados. Seguindo os mesmos autores (2007), é a capacidade 

gestionária que possibilita desenvolver melhores estratégias e decisões mais eficazes na escolha de 

recursos humanos ou na aplicação de recursos financeiros. É nesta linha de pensamento que outros 

entrevistados manifestam uma opinião favorável sobre o regime fundacional convergindo no 

entendimento de que a adesão a este modelo possibilita uma maior flexibilidade orçamental e nesse 

quadro, a questão da autonomia parece sair reforçada: 

“Há uma capacidade de flexibilidade orçamental muito superior. Há possibilidade de as instituições 
terem uma autonomia diferente e não uma perda de autonomia. Têm uma autonomia reforçada para 
fazer a sua gestão do património e uma série de gestão interna que lhe permite ter saldos que não são 
cativados. Portanto todas essas alterações foram de facto positivas no sentido de reforçar a forças das 
instituições. Portanto sou favorável.” (EST • Ent. 43 • U. F.). 

“Parece-me uma alternativa que deve ser ponderada pelas universidades e que pode trazer grandes 
vantagens em termos de garantir maior autonomia e flexibilidade de gestão.” (PER EXT • Ent. 44 • 
U. I. P.). 
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Apesar de se constatar uma maioria de opiniões a favor do regime fundacional, alguns entrevistados, 

nomeadamente o corpo dos estudantes, revelam, no entanto, reservas quanto a este modelo. Na sua 

opinião a opção por este modelo pode induzir: 

i)  a privatização do ensino superior; 

“Sinceramente não concordo muito com o regime fundacional. No âmbito mais geral, ou são públicas, 
ou são privadas. Eu acho que o regime fundacional tem muito a ver com a privatização do ensino 
superior.” (EST • Ent. 30 • U. I. P.). 

ii) agravamento das condições de precariedade; 

“(…) quanto à questão de criação de carreiras dentro de uma IES. Passamos a ter uma carreira pública 
e uma carreira privada. Não sei até que ponto poderá ser prejudicial, para, não só as pessoas que já se 
encontram na instituição, mas para aqueles que podem vir através dessa mesma contratação, podendo 
aqui existir um maior nível de precariedade. Essa é a principal preocupação.” (EST • Ent. 2 • U. I. P.). 

“O problema foi a apropriação desta ideia de autonomia através de um regime fundacional que 
penaliza genericamente o funcionamento da universidade. É neste quadro que tem avançado a 
exploração de jovens docentes e investigadores, a deterioração das condições de trabalho e, no fundo, 
tudo o que decorre de uma empresarialização progressiva do governo das universidades. É certo, claro, 
que isto não decorre unicamente do regime fundacional, mas também (ou essencialmente) dos seus 
intérpretes.” (EST • Ent. 42 • U. F.). 

iii) existência de ameaças para o grupo dos estudantes; 

“O regime fundacional tem algumas ameaças. Não vejo pontos positivos. Não vejo muitos pontos 
positivos para o corpo estudantil. Não vejo.” (EST • Ent. 34 • U. I. P.). 

Estes discursos traduzem um certo ceticismo face à implementação do regime fundacional: 

“Estou muito cético em relação a isso! Neste momento com o processo que está a decorrer (…), e da 
maneira como tem sido apresentado, e daquilo que tem sido visto, não tenho uma posição definitiva. 
Também é verdade que ainda não ouvi do outro lado nenhum discurso correto. Portanto, eu neste 
momento, estou claramente contra a fundação ou o regime fundacional.” (TAG • Ent. 41 • U. I. P.). 

A opção por um regime fundacional para além de implicar um conjunto de alterações substanciais 

no estatuto dos profissionais (académicos e não académicos) e na própria estrutura organizativa, é 

potencial de gerar uma nova conceção de universidade cuja agenda pode afastar-se dos princípios 

basilares como a liberdade académica e da sua própria autonomia, cujo controlo pode passar para 

interesses externos (Araújo, Tavares, & Rocha, 2014). Importa ter presente e como nos asseguram 

pelo seu raciocínio Magalhães et al (2013, p. 302), que num modelo de regime fundacional a 

universidade constitui propriedade da fundação. Se é certo que a possibilidade atribuída pelo RJIES 

em conferir capacidade na busca de financiamento alternativo poder potenciar um estímulo à 

competitividade, e em simultâneo a adesão de correr risco, é de considerar que a introdução de 

técnicas de mercado e critérios de racionalização e, em que o CC é a entidade máxima de governo 

como representante dos interesses externos, empurrem estas IES para uma maior flexibilização que 

pode conduzir a precariedade das relações de trabalho. Na leitura que nos é oferecida por Araújo et 
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al (2014), o papel do CC é de enorme relevância no governo das IES, na medida em que, sendo o 

órgão responsável pelos interesses externos fazendo a supervisão e controlo do desempenho das IES 

através de um conjunto de indicadores de eficiência, eficácia e de qualidade, que monitoriza, tornam 

dependentes o seu financiamento em função do grau de cumprimento de contratualização com o 

Estado, sendo possível por via disso um redirecionar de prioridades (Araújo et al., 2014, pp. 49–50). 

Ao longo do nosso trabalho de investigação fomos anotando que alguns entrevistados sublinharam 

que a falta de experiências positivas e de testemunhos favoráveis sobre a opção pelo modelo 

fundacional, endossa um conjunto de interrogações e de limitações para que a adesão se faça de 

forma mais célere. Nos diversos depoimentos é possível verificar que a ainda reduzida adesão por 

este modelo parece ser explicada:  

i) pela sua uma reduzida operacionalização; 

“É uma realidade que nunca foi posta em prática. Passou a regime fundacional, mas depois houve 
processos, que fizeram com que o processo de regime fundacional quase que fosse abortado. Ou seja, 
não temos a experiência! Não sabemos se funciona, ou se, não funciona! Em termos ideológicos, mais 
uma vez, é bom para as universidades. Agora se funciona, sinceramente, não lhe sei responder.” (EST 
• Ent. 22 • U. F.). 

ii) por uma aparente inexistência de casos de sucesso; 

“Tenho algumas reservas quanto a essa possibilidade. Existem exemplos de sucesso? Não tanto. Acho 
que o motivo principal da competitividade que possa haver por esse regime, tem de ser procurado no 
próprio sistema e não, propriamente, atravessar e depois poder ficarmos com o sistema pouco tempo 
híbrido. Acho que não podemos apesar daquilo que é o imediatismo do fator económico e dos 
rankings, em hoje em dia, poder dominar tudo, não podemos esquecer (…) ensino superior, é, muito 
mais do que isso. E, portanto, hoje estamos numa onda que está muito vocacionada para isso e a 
competitividade, mas de facto, aquela que é a essência da universidade não é essa. E, portanto, tem de 
haver aqui um balanço e o regime fundacional muitas vezes parece de facto ser o argumento para 
defender essa competitividade, essa agilidade. O sistema público tem de encontrar essa agilidade 
dentro do próprio sistema.” (PER EXT • Ent. 27 • U. I. P.). 

iii) pela própria impreparação das IES; 

“Se calhar nem todas as universidades estão preparadas. Acho que há certas instituições e falo da 
Universidade (…), que é o que conheço (…) e sempre numa perspetiva de defesa da instituição, não 
está preparada para entrar num regime fundacional. Eu temo muito os riscos que isso poderia vir a ter, 
naquilo que é, o normal ou o devido funcionamento da universidade. Muito por aí. É uma pergunta 
muito difícil de responder. Não sei até que ponto as pessoas na universidade estariam preparadas para 
uma probabilidade como essa. Até porque, as pessoas não têm também a noção, daquilo que o próprio 
regime fundacional traz, como exigência às instituições. As pessoas procuram esse tipo de alternativas 
como uma certa forma de facilitismo. Eu penso que não. Acho que isto é uma maior responsabilização 
às pessoas. Uma maior responsabilização aos professores, aos discentes, aos funcionários, às empresas 
que acompanham as universidades. Nem todas as universidades estão preparadas para responder a 
essa exigência.” (EST • Ent. 24 • U. I. P.). 

“(…) o regime fundacional parece-me que na génese tinha algo interessante que era, as instituições 
poderem (…), pelo menos, poderia trazer alguma flexibilidade (…) mas não serve para todas as 
universidades. Na Universidade (…), nunca se falou e que eu tenha conhecimento em poder 
candidatar-se ao regime fundacional. Até porque não tem neste momento entrosamento empresarial 
suficiente para poder otimizar esse regime.” (EST • Ent. 40 • U. I. P.).  
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iv) pelo não cumprimento do contratualizado; 

“Não foi uma solução bem-sucedida porque não se chegou, sequer, a poder aplicar grande parte 
daquilo que estava previsto no regime fundacional.” (PER EXT • Ent. 14 • U. F.).  

Importa referir, que uma boa parte dos entrevistados reconhece aspetos positivos na possibilidade de 

adesão ao regime fundacional. No entanto, ressalva da nossa análise, que existem também um 

número assinalável de entrevistados que optaram por manter uma posição neutra face à possibilidade 

de adesão ao modelo fundacional. Em larga medida, esta situação pode ser explicada pela reduzida 

experiência recolhida de outras IES, ou até mesmo, a falta de comunicação, debate e conhecimento 

sobre as verdadeiras implicações deste regime. Por outro lado, se durante os anos de 2009 e 2011, 

foi notório um avanço no processo de algumas IES em aderir ao regime fundacional, no entanto, por 

força da crise económica e financeira e em resultado do PAEF a Portugal e outros compromissos 

assumidos com a UE, o controlo mais apertado sobre as administrações públicas que se tem 

intensificado nos últimos anos, parecem tornar a adesão a este modelo um processo mais ponderado 

por parte dos responsáveis das IES. Ademais, as sucessivas alterações à lei de enquadramento 

orçamental, obrigando a que, mesmo as fundações ficassem incluídas no perímetro de consolidação 

orçamental das administrações públicas, a aplicabilidade do código da contratação pública, a 

inflexibilidade em matéria de recursos humanos, ou ainda, o não cumprimento dos contratos-

programa assinados com algumas IES, a que demos também nota no discurso dos entrevistados, são 

alguns dos argumentos que podem obstar a que se conheça ainda na realidade as virtudes do modelo. 

Outra das alterações que são identificáveis no discurso de uma grande parte dos entrevistados centra-

se no foco atribuído aos aspetos da prestação de contas, avaliação de desempenho com recurso à 

utilização de indicadores. De facto, mesmo nas IES, padrões de exigência e transparência na 

aplicação dos dinheiros públicos e a necessidade de prestar contas aos cidadãos na forma como as 

IES empregam os seus recursos, tem conduzido à adoção de mecanismos e instrumentos visando 

uma maior responsabilização. De acordo com Lewis, Hendel e Kallsen (2007, p. 205) o recurso à 

utilização de indicadores constitui para as IES um aspeto fulcral, pois servem múltiplos propósitos, 

nomeadamente, na monitorização e planeamento estratégico, sem os quais, nem as IES nem o 

governo conseguem aferir da sua execução ou do seu sucesso. É neste quadro que, na sua maioria, o 

corpo das personalidades externas, reclamando por uma maior autonomia e responsabilização, 

entendem que as IES devem adotar: 

i) medidas de quantificação; 

“Acho que os KPI (key Performance Indicators) das universidades devem ser transmitidos aos 
membros externos, rapidamente, na fase inicial, porque senão, vamos lá, muito descalços e é difícil 
de participar na parte inicial. Portanto, eu acho que, isso é uma questão muito importante.” (PER EXT 
• Ent. 11 • U. F.). 
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“A autonomia, é, em si mesmo, um fator de enriquecimento das instituições, porque, por um lado, dá-
lhes maior capacidade, por outro, traz-lhes maiores responsabilidades. E traz ao sistema a necessidade, 
digamos, de se criar um sistema de prestação de contas. Autonomia, não significa, a não prestação de 
contas! Significa, pelo contrário, um reforço da prestação de contas, no sentido da transparência da 
instituição.” (PER EXT • Ent. 20 • U. F.). 

ii)  critérios de avaliação de resultados; 

“Eu penso que o modelo de governação, e essa alteração tem em vista, uma eficiência e uma 
responsabilização e eu penso que é importante. É um caminho a fazer, mas está dentro daquilo que 
são os parâmetros, hoje, mais aplicados de forma a que possa haver não só, public accountabilities 
daquilo sobre o que as pessoas fazem, mas o próprio controlo interno responsabilização e 
cumprimento das regras que são fundamentais.” (PER EXT • Ent. 27 • U. I. P.). 

Este alinhamento de posições de maior responsabilização das IES, é também partilhado pelo corpo 

dos estudantes que reconhecem que a introdução de mecanismos gestionários e de controlo e 

monitorização sobre o desempenho das atividades desenvolvidas, pode favorecer as IES, 

considerando que estas competem num ambiente à escala global: 

“Julgo que o atual modelo de governação em formato de instituto público é altamente nefasto para os 
atuais desafios que as universidades têm e acho que, a autonomia teria de ser reforçada. A atual lei 
pública tem de tratar de forma diferente o que é diferente, não podem colocar as universidades públicas 
com as mesmas regras que têm as autarquias, por exemplo. Têm de dar instrumentos, porque o modelo 
hoje, é de competitividade internacional e necessita de decisões rápidas, decisões eficazes. A 
contratação de recursos humanos não pode demorar o tempo que demora, tem que dar muito mais 
autonomia a nível financeiro, patrimonial, de recursos humanos e mais estabilidade. Orçamentos 
plurianuais. Ponto final. É muito importante saber com que é que as universidades podem contar e 
não estarem permanente na incerteza do que vai acontecer: se vão congelar verbas, se vão cabimentar 
verbas, se vão cativar verbas. Isso tudo. É importante estabilidade política, autonomia reforçada e 
instrumentos que permitam às universidades enfrentar os desafios dos dias de hoje, com muito mais 
prontidão, rapidez e celeridade em todos os aspetos da vida universitária, ensino, prestações de 
serviço, investigação etc.” (EST • Ent. 6 • U. I. P.). 

“(…) introduziram-se os indicadores, as metas, os objetivos estratégicos. Isso para mim, se calhar, é 
a parte mais importante, porque, começou-se a dar importância a uma vertente de gestão e da prestação 
de contas das universidades para a tutela. Até agora não existia muito. Embora os indicadores não 
fossem os mais corretos deveriam ser ajustados quando estão em causa os indicadores de 
universidades estrangeiras. Foi um passo importante. Começou-se a dar importância às patentes.” 
(EST • Ent. 9 • U. F.). 

A perceção dos entrevistados sobre as mudanças que têm vindo a ocorrer na governação do ensino 

superior é visível também em referências à avaliação e qualidade. O teor do discurso do corpo das 

personalidades externas parece mostrar-se favorável à adoção de mecanismos de avaliação e de 

processos de qualidade:  

i) às diversas estruturas; 

“É bom (…) dentro da universidade melhorar o funcionamento, a eficácia e a qualidade da 
universidade. Os diferentes departamentos da universidade, a coordenação entre eles e a equipa 
reitoral deve ser muito boa para poder implementar os diferentes objetivos de qualidade, planeamento 
estratégico e tudo isso. Aqui, o que se pode melhorar um pouco neste aspeto, deve ser melhorado!” 
(PER EXT • Ent. 8 • U. F.). 
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ii) aos estudantes numa ótica de consumidor de serviços públicos; 

“No fundo a universidade tem uma atividade. Mas qual é o resultado final e qualidade, também? Isso 
aí é uma melhoria que eu acho que, poderia e deveria ser feita. Eu no fundo acho que uma universidade 
do ponto de vista de gestão deve ser visto como uma empresa, em que, o cliente é o estudante. O que 
significa que, uma universidade que está a produzir estudantes, deve-o fazer, com boa qualidade e 
esses estudantes vão ter uma boa formação para ter sucesso na sua vida profissional.” (PER EXT • 
Ent. 28 • U. I. P.).  

iii) a avaliação ao corpo docente 

“É necessariamente necessário haver uma melhoria quer nas decisões relativamente à avaliação dos 
estudantes como a avaliação dos docentes. Têm que ser melhoradas e tem de haver mecanismos que 
favoreçam uma maior transparência e uma operacionalidade mais eficaz. Eu acho que a universidade 
ainda tem uma estrutura pesada que não facilita a rápida decisão, nem tão pouco a reflexão. Portanto 
eu penso que é urgente repensar a universidade nesse sentido.” (PER EXT • Ent. 45 • U. I. P.). 

Esta ideia de adesão a mecanismos para a avaliação do corpo docente insere-se na linha de 

pensamento de vários autores (Amaral, Meek, et al., 2003; Askling, 2001; Harley et al., 2004; 

Magalhães, Veiga, Amaral, et al., 2013; Santiago et al., 2005) que consideram que para além de 

serem uma das expressões visíveis do managerialismo, são também uma forma de enfraquecer o peso 

coletivo destes profissionais nos processos de decisão. No caso da realidade portuguesa alguns dos 

estudos conhecidos (Sarrico et al., 2013; Veiga et al., 2014) reconhecem que a ênfase dada à gestão 

da qualidade e acreditação e à centralização dos processos de decisão, embora interferindo com este 

grupo de profissionais, no entanto, parece resultar na autonomia e resistência do corpo docente, numa 

situação híbrida que abrange um certo equilíbrio entre as decisões top down e as decisões bottom-up.  

No discurso do corpo dos estudantes parece existir uma posição favorável sobre os mecanismos de 

avaliação de qualidade e de desempenho e de racionalização: 

“Existem outras formas de melhorar os trabalhadores nomeadamente na melhoria da qualidade dos 
procedimentos, na questão da eficiência dos procedimentos.” (EST • Ent. 17 • U. I. P.). 

“Na altura até propusemos a criação de comissões, por causa da qualidade. Era importante por causa 
da certificação e da ISO 2001, que nós pudéssemos participar de alguma forma, em como estava a ser 
implantado e monitorizado com indicadores; a questão da avaliação de desempenho de docentes que 
nos acabava por tocar indiretamente, porque naquele tempo estava a dar-se mais tempo à investigação 
do que ao ensino que no fundo acabava por esvaziar a missão do professor que é ensinar (…). Havia 
ali uma série de coisas que nós propusemos mesmo a nível da própria racionalização dos recursos da 
universidade (…).” (EST • Ent. 19 • U. I. P.). 

“Existe uma maior identidade. Este modelo aproxima-se das empresas e mostra essa visão 
empresarial, mas também na construção de uma imagem institucional e de adoção de processos que 
nós associamos ao privado e não ao público de processos de qualidade e de gestão interna.” (EST • 
Ent. 25 • U. I. P.). 

Estes mecanismos de avaliação parecem ser percebidos pelos estudantes como uma forma de 

controlo ao corpo docente como uma garantia da melhoria dos processos de aprendizagem. De facto 

alguns estudos sobre a gestão da qualidade e avaliação nas IES (Rosa & Sarrico, 2012; Sarrico & 

Pinheiro, 2015; Sarrico et al., 2013; Schwarz & Westerheijden, 2004; Van Vught & Westerheijden, 
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1994) sublinham que estes controlos podem ser encontrados em diversos procedimentos como sejam 

os questionários sobre a avaliação docente, o grau de satisfação dos alunos relativo aos diversos 

serviços no campus, processos de acreditação com selo de gestão de qualidade e outras, a avaliação 

ao pessoal não docente, constituindo assim formas de garantia da qualidade nos diversos processos 

das IES.  

Pelo discurso dos entrevistados parece perpassar um certo consenso e interiorização de que as 

alterações que são visíveis na governação das IES, resultam num conjunto de responsabilidades com 

mais mecanismos de controlo. É curioso notar que mesmo os membros internos assumem nos seus 

discursos uma linguagem conotada com princípios da NGP, fazendo referências à qualidade, à 

eficácia e eficiência, à certificação de processos, à competitividade internacional e à utilização de 

indicadores. 

A um nível macro, nas nossas entrevistas é possível constatar ainda que alguns entrevistados 

reconhecem que as alterações na governação das IES parecem traduzir uma certa interiorização de 

uma maior autoridade ao nível do governo central, pelo facto do reitor ser visto como o órgão máximo 

de governo da universidade. Nesta medida, o reitor é visto como um ator que toma decisões 

estratégicas assumindo um papel de executivo para a prossecução da estratégia delineada:  

“O reitor anterior geria a universidade como um executivo. Era bom nisso. Não haja dúvidas. Mas eu 
acho, como achava na altura, que, um reitor deve ser mais do que isso. Ele (…) tinha as competências 
de administração e era um verdadeiro executivo. Depende de reitor para reitor. O reitor tem de ser um 
líder. Tem de estabelecer uma estratégia para a universidade que vá além da gestão corrente, das 
necessidades da gestão corrente da universidade.” (EST • Ent. 17 • U. I. P.). 

Não obstante ser percecionado uma nova alteração na forma de liderança das IES parece, no entanto, 

no discurso dos entrevistados sobressair uma certa preocupação para um maior equilíbrio entre os 

aspetos da gestão: 

“O reitor tem de ter qualidades de direção, capacidades de gestão (…). Deve-se ir buscar a 
funcionalidade e a eficácia e ter um reitor que seja um bom executivo. Isto é muito importante, porque 
uma universidade com um mau reitor, é uma universidade que vai para baixo, não vai para cima. Mas 
ainda assim, deve procurar um reitor democrático. Um reitor aceite pela comunidade. Sem ter em 
conta a capacidade de gestão não é bom. Só ter a capacidade de gestão e não ter capacidade 
participativa também não é bom.” (PER EXT • Ent. 8 • U. F.). 

e, democraticidade nos processos de decisão: 

“É importante que as faculdades tenham uma crescente autonomia. Também não vamos querer 
esquartejar a universidade em blocos separados. Não queremos fragmentar a instituição. É exatamente 
o oposto. Fazê-la coesa. Mas têm de ter a autonomia para tomar decisões. Ao nível pedagógico, no 
financiamento, mas, com responsabilidade. O fundamental disto é haver aqui algum bom senso no 
sentido de haver rigor, de haver exigência. Ou seja, não vamos agora dar autonomia e liberdade 
absoluta às faculdades e aos departamentos, sem que, haja, uma coesão estratégica nas opções. Isso aí 
era estar a desvirtuar a universidade. Agora que elas têm de ter alguma liberdade para se poderem 
movimentar e para tomar as suas próprias opções, com certeza.” (EST • Ent. 17 • U. I. P.). 
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Estes dois últimos discursos dos entrevistados parecem, todavia, ser reveladores de algumas 

incongruências. De facto, se por um lado se enfatizam os aspetos da gestão, por outro, é preocupação 

assegurar a democraticidade nos processos de decisão. Partimos do princípio teórico de que quanto 

mais autónomas forem as IES, maior capacidade têm em desenvolver de forma eficaz e eficiente a 

sua missão em contextos de volatilidade.  

Algumas das especificidades que caracterizam a natureza das IES, nomeadamente a sua liberdade e 

autonomia e a existência de processos de democracia onde estão representadas diferentes 

sensibilidades e várias preferências na academia (Larsen, 2010), o seu pendor regulamentador e 

burocrático (Lima, 2009) e o facto de ser governada pela comunidade interna com base nos valores 

académicos e de interesse coletivo (Olsen, 2007), parecem entrar em contradição com os princípios 

enformadores da gestão. A perspetiva da gestão, que assenta em lideranças fortes individuais, na 

maximização da eficiência, no interesse individual, contrasta com uma visão colegial de processos 

de decisão, em regra, assumidas de uma forma coletiva. Estamos em crer e seguindo o raciocínio de 

Larsen (2003, p. 87), que tal parece significar também que os académicos com cargos de gestão ao 

nível intermédio têm que se relacionar com diferentes modelos de liderança na organização que vão 

desde os princípios de governação baseados na colegialidade até modelos de organização 

característicos da gestão moderna. Consequentemente, os princípios de governo baseados na 

eficiência, eficácia, qualidade - jargões da NGP, parecem cruzar-se com princípios de colegialidade, 

onde as próprias lideranças, se relacionam com diferentes papeis, face às expetativas internas e 

externas (Larsen, 2003). Seguindo a linha de pensamento de Santiago et al (2006, p. 219), a 

combinação ou o equilíbrio de tradições culturais académicos com os novos ditames da gestão 

moderna inserem-se na ideia de universidade híbrida. 

Um outro entrevistado baseando-se no seu entendimento sobre as alterações que se têm verificado 

na governação, afirma que se tornou notório, uma: 

“Concentração nas decisões que se prendem com as grandes decisões estratégicas da universidade e 
dos principais documentos de gestão.” (PER EXT • Ent. 44 • U. I. P.). 

Esta perceção da ideia de concentração das decisões insere-se naquilo que alguns autores entendem 

como um dos traços marcantes da NGP e uma forma de legitimação e reforço do poder interno e do 

incremento das responsabilidades estratégicas, que normalmente caracterizam o modelo de 

governação empresarial (Amaral, Magalhães et al., 2003; Gonçalves, 2012; Magalhães, Veiga, & 

Videira, 2017).  

Os resultados obtidos nesta categoria parecem demonstrar que é possível observar mudanças na 

governação do ensino superior e que as mesmas parecem ser interiorizadas num quadro de referência 

associado a características da NGP. Contudo, torna-se necessário assinalar que os entrevistados 

parecem interiorizar esta realidade, baseados mais na perceção do ambiente competitivo em que 
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operam as IES e que as obriga a adaptar-se à sua envolvente externa, do que propriamente na 

imposição de um quadro doutrinário ou normativo. 

Embora a ideologia managerialista, pareça ser assumida, no discurso de uma maioria expressiva dos 

entrevistados, a mesma surge, todavia, de forma mitigada, baseada em referências à eficiência e 

eficácia, servindo como linguagem que pretende sinalizar uma mudança na reconfiguração de um 

modelo tradicional de governação para um modelo de gestão moderno. 

Como referimos, se bem que nos diversos discursos, parecem existir tendências que se identificam 

com os ideais do managerialismo, do mesmo modo, parecem existir também posições que denotam 

um distanciamento dessa ideologia e que são patentes em alguns discursos. Neste contexto, parece 

existir a dificuldade de se encontrar uma narrativa pura de retórica managerialista, e nos casos em 

que é assumida, aparentemente, verificam-se algumas contradições, ou até algum distanciamento 

entre os seus princípios e práticas.  

Contrariamente até ao que seria de esperar, face a alguns dos princípios da NGP, os entrevistados 

manifestaram preocupação quanto aos aspetos da redução do financiamento a um maior 

aprofundamento da autonomia (que parece ser mitigada não obstante a alteração do estatuto legal em 

duas IES), ao equilíbrio entre a gestão e processos de democracia, à existência de resistências e 

conservadorismo baseado no papel atribuído às personalidades externas.  

A heterogeneidade de opiniões, parece não vincular os entrevistados à rejeição total ou parcial ou até 

à imposição de um novo quadro de legitimação de um novo modelo de governação. Não obstante, 

uma grande maioria dos entrevistados parecem reconhecer e mostram-se favoráveis às virtudes do 

novo modelo de governação imposto pelo RJIES.  

Quanto às modalidades em uso, a opção pelo regime fundacional ou regime de instituto público, 

parece também não ter evidenciado substanciais alterações, exceto aquelas situações em que, por 

força da lei, as IES tiveram de operar, nomeadamente a criação de novos órgãos, como o CC nas IES 

de regime fundacional.  

Abordaremos a seguir a governação universitária numa perspetiva meso de análise no contexto 

organizacional, sem contudo filtrarmos algumas das conclusões mais importantes desta categoria de 

análise (Quadro 28): 

 

Quadro 28 • Síntese de conclusões • Categoria • Perceção das mudanças  

• Os constrangimentos financeiros, a massificação do ensino superior e a globalização, são 

temas que são percecionados por uma maioria significativa dos entrevistados que referem 

que têm conduzido a alterações nas IES; 
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• A inclusão das personalidades externas na governação nos novos órgãos de governo, 

constitui um aspeto positivo que o RJIES promoveu, no entanto, são evidenciadas algumas 

limitações nomeadamente resistências e conservadorismo da academia e dificuldades 

próprias das personalidades externas; 

• A opção ao regime fundacional é apreciada pela possibilidade deste instrumento poder 

aprofundar a autonomia institucional, no entanto existem limitações na sua 

operacionalização; 

• Quanto às modalidades em uso, opção pelo regime fundacional ou regime de instituto 

público, parecem não ser evidenciadas substanciais alterações, exceto, aquelas situações, em 

que, por força da lei, as IES tiveram de criar novos órgãos, nomeadamente a criação do CC 

nas IES de regime fundacional. No entanto é de assinalar, que, uma maioria expressiva de 

entrevistados encara como possibilidade a adesão ao regime fundacional; 

• A introdução de mecanismos gestionários e de controlo e monitorização sobre o desempenho 

das atividades desenvolvidas são percecionados de forma positiva; 

• Perceção da alteração na forma de liderança das IES, traduzido no reconhecimento de uma 

maior autoridade ao nível do governo central, pelo facto do reitor ser visto como o órgão 

máximo de governo da universidade; 

• Perceção de que os aspetos ligados à gestão e estratégia têm um maior destaque, mas é 

reclamado um maior equilíbrio com os valores de democraticidade que caracterizam as IES; 

• Parecem existir tendências que se identificam com os ideais do managerialismo, do mesmo 

modo, parecem existir também, posições que denotam um distanciamento dessa ideologia e 

que são patentes em alguns discursos. 

Fonte: Autor. 

6.2.2 Categoria • Perspetiva meso de análise • Estruturas e processos  

Na interpretação de Kezar (2004, pp. 38–39), um aspeto importante a ter em conta na criação de um 

sistema de governação funcional está relacionado com a existência de uma estrutura organizacional, 

baseado em linhas de autoridade, funções e procedimentos direcionadas a um conjunto de atividades 

visando a prossecução de determinados objetivos. Relacionado com esta questão e fazendo uso da 

interpretação dada pela OCDE, sobre as questões de governação do ensino superior em Portugal 

(OECD, 2007), ligam-se vários aspetos: a escolha do reitor, o grau de participação dos stakeholders 

externos, a liderança institucional, funcionamento, composição e dimensão do CG, o relacionamento 

entre o reitor e os restantes órgãos, a eficácia das decisões (Hasan, 2007; OECD, 2007, pp. 59–66). 
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Em suma, ao incluirmos esta categoria na nossa análise, pretende-se focar os aspetos da governação 

interna: a forma como internamente as decisões afetam as IES, compreender as relações estabelecidas 

entre os diversos atores institucionais, a natureza das funções que desempenham os respetivos órgãos, 

conhecer o processo de decisão e o impacto percecionado sobre as decisões do CG. Neste contexto, 

temos a ambição de encontrar no discurso dos diversos atores, um conjunto de respostas que nos 

possibilitem dar resposta a um conjunto de questões identificadas: 

• De que forma são percecionados os arranjos institucionais das estruturas de governação? 

• Compreender o relacionamento entre os diversos atores no processo de decisão; 

• Compreender que influência podem assumir os diferentes corpos no CG;  

• Percecionar o impacto das decisões do CG; 

• Que características apresentam as estruturas e as práticas impostas pelo RJIES na governação 

das IES? 

• Compreender se na opinião dos entrevistados as novas estruturas correspondem às 

expetativas para que foram criadas? 

• Compreender a importância atribuída e ao papel que desempenham os órgãos consultivos. 

O sistema de governo criado pelo RJIES, tem associado a coexistência de um órgão deliberativo e 

de fiscalização (CG) e um órgão executivo (reitor) que tem por missão para além de executar as 

deliberações do CG, a execução do seu próprio plano de ação enquanto instrumento legitimador da 

sua eleição, e as que decorrerem da própria lei. Sendo o CG um dos órgãos de governo das IES, que 

tem por missão poderes de fiscalização e supervisão da ação do reitor, a eficácia e o sucesso deste 

órgão, para além de múltiplos fatores, depende muito da sua capacidade de organização e do seu 

modo de funcionamento.  

Por estes motivos um dos aspetos relevantes vertido no RJIES traduzido na sua diversidade de 

organização, possibilita que as IES se organizem de uma forma flexível no quadro da missão que 

procuram desenvolver. Institucionalmente, esta diversidade insere-se num quadro de observância 

pela autonomia universitária, diferentes formas de composição e funcionamento dos seus órgãos 

previsto nos próprios estatutos, regimentos e no RJIES.  

No discurso dos atores, não obstante verificar-se uma heterogeneidade de opiniões, parece perpassar 

maioritariamente um entendimento favorável sobre o funcionamento do CG. Esta apreciação 

qualitativa favorável sobre o funcionamento do órgão parece ter como razões: 

i) a reduzida experiência e falta de conhecimento para a sua implementação; 

“Tendo em conta que na altura era um modelo novo, em que havia, de facto, pouca prática em Portugal 
nestas áreas, eu acho que, classificaria sem dúvida nenhuma como um bom funcionamento. As coisas 
não são perfeitas, mas acho que foi bom funcionamento. Boa troca de opiniões. Alguma dificuldade 
em gerir um grupo tão grande de gente. Reuniões assim não são fáceis, mas, apesar de tudo não tenho 
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qualquer dúvida nenhuma que tem uma nota positiva. De certeza. Para mim.” (PER EXT • Ent. 36 • 
U. I. P.). 

ii) a qualidade e o valor dos diversos elementos que integraram o CG; 

“Da parte do órgão há um funcionamento proativo. Não reativo. Achei e classifico-o como muito 
interessante e muito positivo. Há um excelente trabalho, já agora dos conselheiros.” (PER EXT • Ent. 
26 • U. I. P.). 

“Em termos de CG eu direi que merece 19 valores em 20! Eu tive a sorte de fazer parte de um CG 
com gente muito boa, quer, os docentes, quer, os discentes, quer os membros externos. Gente muito 
boa de grande capacidade. De grande nível. E as coisas funcionaram muito bem. Eu diria que daria 
ao funcionamento do órgão, em si, daria dezanove valores em vinte!” (PER EXT • Ent. 33 • U. F.). 

iii) as respetivas lideranças; 

“É assim! Eu tenho sempre ideia que os meus dois anos, lá, correram-me muito bem! Acho que foi 
um órgão que estava bem oleado. Isto às vezes, até pode ser ridículo, dizer isto, mas, também é 
importante dizer que, era um órgão que funcionava bem! Que tinha o secretariado organizado, que 
tinha reuniões marcadas a tempo e horas, convocadas dentro dos prazos. O nosso presidente do CG 
era (…). Portanto, se, havia coisa que havia, era organização, e isso, é fundamental para um órgão 
destes. (...). Acho que a nível de organização foi brutal e é possível ver que as coisas podem estar 
aprimoradas com a engrenagem montada.” (EST • Ent. 16 • U. F.). 

“Pois o funcionamento pode ser analisado de vários prismas. Pode ser analisado ao nível do regimento 
(a forma como o órgão se rege) e isso é uma dimensão, portanto é a dimensão jurídica do órgão, que 
de resto, no nosso caso funcionou, lindamente, com uma liderança exímia do (…). Com uma 
capacidade extraordinária de coordenar os assuntos, as comissões, com disciplina, com tolerância, 
com assertividade, enfim! Nesse aspeto absolutamente, fantástico!” (EST • Ent. 17 • U. I. P.). 

iv) a proatividade e capacidade de intervenção dos membros; 

“Acho que existiu um bom trabalho de equipa, claro que, com competências distintas, para empurrar 
a universidade para a frente, entre o reitor e aquilo que eram as necessidades e as suas competências 
e aquilo que era o contributo do CG, que de alguma forma podia ou devia dar. Eu acho que funcionou 
bem!” (EST • Ent. 25 • U. I. P.). 

“Eu acho que funcionou bem! Com algumas dificuldades, naturalmente, mas foi um conselho que me 
pareceu equilibrado. Conseguiu organizar-se em comissões. Algumas produziram matéria e bastante 
interessante e importante. Outras menos profícuas. Mas de um modo geral eu acho que o conselho foi 
interventivo.” (TAG • Ent. 41 • U. I. P.). 

i) a prevalência e pluralidade de opiniões; 

“Em termos globais a minha avaliação é mesmo muito positiva, eu diria. Creio que é um órgão 
bastante democrático, onde são apresentados os diversos pontos de vista, as sensibilidades, vários 
interesses. Não sei se tivemos muita sorte do presidente do CG e do reitor que tivemos, mas, os debates 
foram sempre de uma grande elevação e de uma grande abertura. Foram debates bastante ricos de 
troca de diálogo e de vários pontos de vista, por vezes, pontos de vistas bastante afastados uns dos 
outros, mas, tudo isso, começo de uma forma muito embrenhosa e muito adequada à função desse 
órgão – adequada ao âmbito universitário que é um âmbito, exatamente de diálogo, de debate, de 
discussão, crítica e de pontos de vista diferentes.” (PER EXT • Ent. 32 • U. I. P.). 

Pese embora alguns estudos no passado terem demonstrado que o tamanho e a complexidade das 

estruturas e de processo tendem a influenciar a eficiência do processo de tomada de decisão 
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(Birnbaum, 1989; Lee, 1991; March & Olsen, 1976; Mintzberg, 1979), e que a composição e o papel 

desenvolvido dos corpos também são em conjunto responsáveis pela eficiência e bom funcionamento 

do órgão, no entanto, alguns estudos (Kaplan, 2004; Kezar, 2004, 2006) têm vindo a defender que 

na atualidade grande parte do sucesso do sistema de governação das IES, associa o perfil de liderança 

às qualidades intrínsecas dos seus membros e que estas qualidades não se podem substituir ao 

processo e à estrutura (Birnbaum, 2004; Taylor, Machado, & Peterson, 2008).  

Todavia, surge também, nos discursos, ainda que, registe-se, em menor número, um conjunto de 

opiniões negativas quanto à apreciação global do funcionamento do CG. Alguns dos entrevistados 

enfatizam, que, tal, deveu-se: 

i) à reduzida eficácia e eficiência em produzir decisões concretas; 

“Eu tive um ano e meio no CG e aquilo que eu vi foi um CG muito de falatório. Muito bla bla bla. 
Muita discussão! Mas depois a nível prático saíram de lá poucas decisões práticas. E poucas decisões 
concretas, tomadas. Portanto, acho que deve ser muito mais eficaz um CG.” (EST • Ent. 7 • U. I. P.). 

“Isto é uma opinião muito pessoal e da experiência que tenho, é que, o CG elege o reitor. Ponto. Não 
tem grande robustez como órgão. Nem capacidade de decisão. De nada!” (EST • Ent. 19 • U. I. P.). 

“O CG normalmente tem uma metodologia muito própria, concreta com uma ordem de trabalhos e 
que é orientadora dos trabalhos. Ao longo de oito anos o CG sempre foi um órgão que funcionou com 
uma metodologia muito concreta. Provavelmente, decorrente de uma cultura latina, se calhar, 
podíamos ter sido mais práticos na condução dos assuntos. Isto numa lógica da dinâmica das próprias 
reuniões. Se calhar, olhando para esta dinâmica de reuniões podíamos ser mais concretos. Mais 
orientados a resultados e consumir menos tempo nas reuniões. Se calhar a gestão do tempo podia ser 
um aspeto a melhorar.” (PER EXT • Ent. 37 • U. I. P.).  

ii) ao interesse pelo corpo docente em manter a hegemonia no órgão sobre os assuntos da vida 
universitária; 

“(…) acho que pode haver uma afinação que pode ser feita, porque acho que muitos professores estão 
quase a intervir no dia-a-dia no funcionamento da universidade. Não pode ser!” (PER EXT • Ent. 11 
• U. F.). 

“Acho que há uma palavra que vai definir isso: inércia! Uma palavra é isto: inércia! Inércia advém do 
status quo. E quando as pessoas estão bem com o que têm, essencialmente, os docentes – até porque 
eles são a comunidade mais representativa, por conseguinte, a que mais influência consegue exercer 
e quando existe um status quo ou lóbi forte, as coisas tornam-se inertes. Não há interesse de 
determinado grupo de pessoas em fazer levantar ou em contribuir para a gestão de. Claro que aqui, 
podemos excluir as pessoas da sociedade civil por não estarem tão por dentro da orgânica da 
universidade.” (EST • Ent. 40 • U. I. P.). 

iii) indefinição quanto aos papeis do CG e do reitor e da natureza do próprio órgão de 
governação; 

“Mal! Mal! Mal, porque lá está, um CG deve ser logo à partida um órgão de discussão. E quando essa 
discussão, é limitada, quando essa discussão, é dificultada e muitas vezes e no caso da Universidade 
(…), o reitor marcava presença nas reuniões mesmo sem ser convidado pelo CG – isto é uma coisa 
surreal, que limita logo à partida quem quer que seja a dar a sua opinião.” (EST • Ent. 24 • U. I. P.).  

“Sinceramente, acho que funciona mal, porque, ainda não existe a separação entre o setor: equipa 
reitoral, reitor e CG. Neste momento apesar do RJIES estar em execução e existir o reitor e o CG, 
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neste momento o CG, funciona como funcionava o senado de antigamente. E não é isso que estava na 
génese dos conselhos gerais, nem o modo de funcionamento. O CG serve para fiscalizar o reitor e a 
equipa reitoral. Não é o contrário. Neste momento o que é que acontece, é: o reitor decide, vai aos 
conselhos gerais, quando é convidado, e na maioria vai sempre, e ninguém lhe diz que não, porque é 
o reitor. E ninguém fiscaliza o trabalho dele. Ele vai lá apenas dizer: o que gostava de fazer, o que está 
a fazer e, pouco mais. Essa fase aí é que (…).” (EST • Ent. 30 • U. I. P.). 

iv) reduzida clarificação de competências atribuída; 

“Hoje temos o CG em que ainda não se percebe, na prática, quais são as suas competências reais. E 
esse é o problema!” (EST • Ent. 3 • U. F.). 

“Penso que é possível nesta fase, por exemplo, uma questão interessante: quando se fala do regime 
fundacional como é que os órgãos de gestão do regime da fundação se relacionam/concorrem com os 
órgãos de gestão da universidade? Essa é uma questão por exemplo, que, para mim, carece de algumas 
bases legais que definam qualquer coisa, para não andarmos divergentes. Porque, ter uma fundação, 
e depois, ter uma instituição, que tem um regime fundacional, mas que, ao mesmo tempo, tem um 
regime de gestão que pertence ao RJIES, exigiria que houvesse aqui, alguma forma para harmonizar 
ou conjugar estes formatos de gestão.” (PER EXT • Ent. 15 • U. F.). 

“O CG, tal como o encontrei, apenas serve para eleger o reitor e colocar nele os seus eventuais 
apoiantes. Por outro lado, apenas foi um depósito de informações dadas pelo reitor, na maior parte 
dos casos, sem qualquer consequência institucional. O CG para ser útil tem de ter maior autonomia. 
Tal como está, é inoperante.” (PER EXT • Ent. 21 • U. I. P.). 

“De facto, aquilo que faltou é que o RJIES clarifique, de facto, o que é um CG – esse é o primeiro 
ponto. Apesar do RJIES ser um documento que fale do CG, que define, para que é que serve o CG, 
numa forma muito abstrata, a única coisa que acaba por ser bastante concreta, é a questão da definição 
da metodologia da eleição do reitor. Ponto.” (EST • Ent. 24 • U. I. P.). 

v) importância do número de reuniões e alguma falta de disponibilidade de alguns dos seus 
membros; 

“(…) uma pessoa que não pense estar mais do que uma ou duas vezes no CG, essa pessoa teria que 
ser, automaticamente, excluída, daquilo que é o CG. Porque isso é uma falta de respeito (ainda que 
nas faltas justificadas isso não seja assim), mas é uma falta de disponibilidade que a universidade e o 
CG não podem ter, para aquilo, que é o seu normal funcionamento (...). Um órgão que funciona em 
três reuniões em média por ano, não pode estar dependente, daquilo que é, a ajuda pessoal que ele de 
facto tem, mas temos de facto de considerar o seu contributo.” (EST • Ent. 24 • U. I. P.). 

“Para além da questão frequência das reuniões para que o órgão funcione melhor muitas vezes há uma 
iliteracia por parte dos órgãos das universidades e da existência do CG.” (PER EXT • Ent. 38 • U. I. 
P.). 

Em face das opiniões expressas é possível verificar que nem sempre as reuniões do CG produziram 

decisões eficazes, face ao que se esperava de um órgão tão importante como o CG. Deste ponto de 

vista, parece existir o reconhecimento de uma certa ambiguidade que norteia o processo acabando 

por conduzir à perceção de uma avaliação menos positiva quanto ao seu funcionamento. Alguns 

estudos internacionais, têm vindo a sublinhar a preponderância para que os arranjos institucionais na 

governação das IES, diferenciem claramente as funções executivas das funções de supervisão e 

controlo, por forma, a melhorar a boa governação (Fielden, 2008; Hénard & Mitterle, 2010; OECD, 

2003, 2007; Vossensteyn et al., 2017). Neste sentido, parece ter sido também a intenção do legislador 
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quando, com a criação do RJIES, procurou acautelar o interesse público introduzindo a separação de 

poderes entre um órgão executivo – o reitor, e um órgão de supervisão e de fiscalização de ação do 

reitor o CG. De facto, algumas das limitações acima identificados sobre o funcionamento do CG já 

anteriormente tinham sido alvo de sinalização no estudo desenvolvido por Pedrosa et al (2012, pp. 

142–143), relevando-se o facto dos próprios presidentes dos conselhos gerais terem dúvidas quantos 

aos assuntos levados a debate, assim como, da competência atribuída aos órgãos nas matérias em 

julgamento.  

Em conclusão, quanto ao funcionamento do CG, pese embora uma maioria dos entrevistados 

demonstrarem emitir uma apreciação qualitativa favorável, todavia, existem aspetos identificados 

que parecem limitar a capacidade de um órgão tão importante como o CG. Se numa perspetiva 

abonatória quanto ao bom funcionamento do órgão os entrevistados tendem a relevar na sua opinião 

o facto da qualidade dos membros e a capacidade de liderança dos presidentes dos conselhos gerais, 

em sentido contrário, na opinião de outros entrevistados existem aspetos que, porventura, requerem 

uma melhor atenção do poder legislativo e mesmo dos órgãos institucionais, mormente, no que se 

refere à clarificação de competências e ao papel atribuído a cada um dos atores no processo de 

governação, facto, a que daremos conta mais adiante na nossa investigação.  

Outra das alterações impostas pelo RJIES no novo modelo de governação prende-se com a alteração 

na composição dos membros do CG. Comparativamente ao anterior modelo de governação em que 

se verificava uma paridade entre docentes e estudantes nos órgãos e a inclusão obrigatória dos TAG 

na governação, a correlação de forças neste novo modelo de governação por força da participação 

obrigatória do corpo das personalidades externas no órgão e a redução do peso do corpo dos 

estudantes oferecem diversas interpretações. Na opinião dos entrevistados, a nova configuração sobre 

a composição do CG apresenta várias perspetivas que parecem evidenciar: 

i) o reconhecimento da falta de representatividade do corpo dos estudantes e dos TAG no CG; 

“Acho que ajustava a obrigatoriedade de membros não docentes e não investigadores com presença 
em todos os conselhos gerais. Nós fizemos estas alterações nos nossos estatutos, mas eu acho que, 
isso, deveria ser obrigatório no RJIES. Que não é.” (TAG • Ent. 1• U. F.). 

“Só ao longo das reuniões que íamos tendo, é que, eu me apercebi que havia um grande número de 
pessoas nas universidades que não são docentes e que, obviamente, deviam ter uma voz no CG. 
Portanto, eu acho que isso é essencial e, bem visto. Agora se essa presença devia ser um pouco maior 
se, não me engano, na Universidade (…) só há uma pessoa que representa os trabalhadores não 
docentes. Num quadro de (…) pessoas, é, pouco!” (PER EXT • Ent. 11 • U. F.). 

“Ao contrário de legislação anterior que dava plena representatividade a todos os corpos da instituição, 
o RJIES retirou representatividade ao corpo não docente.” (PER EXT • Ent. 21 • U. I. P.). 

“O corpo dos trabalhadores não docentes e não investigadores e os estudantes têm que ter 
representação no conselho (…). A mim preocupa-me bastante a questão dos funcionários, mais até 
que os docentes, porque são aqueles que têm uma cultura de trabalho depositada na universidade. 
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Portanto, excluí-los daquilo que é a governança da instituição é tirar um peso daquilo que se diz ser 
uma instituição pública (…).” (EST • Ent. 40 • U. I. P.). 

“a experiência que obtive no CG da Universidade (…) leva-me a crer que estudantes e trabalhadores 
não docentes estão sub-representados nos órgãos de governo da universidade e respetivas escolas. 
Desprezar a participação dos estudantes no governo das IES é um erro e esse erro está a sair caro às 
universidades e politécnicos. Provavelmente nunca o perceberão.” (EST • Ent. 42 • U. F.). 

ii) a falta de a paridade entre os membros docentes e os membros não docentes; 

“Por um lado, era uma paridade entre elementos docentes e elementos não docentes, quer eles sejam, 
funcionários, externos ou estudantes. É necessário existir uma maior igualdade.” (EST • Ent. 3 • U. 
F.). 

“na composição – 50% do corpo docente, 50% do corpo não docente. 50% mesmo. O corpo não 
docente dividido entre personalidades externas, estudantes e funcionários, no conjunto, a funcionar 
com 50%.” (EST • Ent. 30 • U. I. P.). 

“O CG devia ser um órgão que deveria ter obrigatoriamente um número ímpar de membros. Hoje não 
é verdade que isso seja obrigatório. E de facto nenhum dos corpos deveria ter mais de 50%. Hoje os 
docentes, de facto, têm, essa maioria acima de 50%, o que acontece na Universidade (...). Portanto 
nenhum corpo deveria ter mais de 50%. E de facto deveria ser reforçada a representação estudantil, 
de forma que, pelo menos tivesse o mesmo número, a mesma percentagem de representação que os 
elementos externos.” (EST • Ent. 43 • U. F.). 

iii) tornar obrigatória a participação do corpo dos TAG no órgão; 

“(…) o que acontece na atual lei é que, se, alguns dos corpos que temos aqui, na universidade quiserem 
entregar o seu lugar, entregam. Aliás como aconteceu aqui nesta universidade em que os estudantes 
tinham (…) lugares e decidiram entregar alguns desses lugares aos funcionários. No atual RJIES, não 
existe propriamente a legitimação desse corpo que é fundamental.” (EST • Ent. 2 • U. I. P.). 

“É importante também sob o ponto de vista emocional no modelo de participação o corpo não docente 
participar no governo das IES, apesar de não ser obrigatório por lei. Boa parte das universidades 
aceitam os TAG no CG e é importante por estas razões.” (EST • Ent. 6 • U. I. P.). 

“A questão dos trabalhadores não docentes penso que deve ter caráter obrigatório, porque sempre vi 
o CG com a participação destes elementos no CG. Se não acontece em todas as universidades, acho 
que, devia acontecer porque é útil. Pessoal não docente faz parte de uma universidade. É ter uma visão 
de universidade. É trazer para o CG a visão dessas pessoas. É fundamental. Se é facultativo devia ser 
obrigatório. O CG deveria ter essa representatividade.” (PER EXT • Ent. 37 • U. I. P.). 

 “Em relação aos funcionários não docentes devia ser obrigatório e não deveria ser opcional a 
existência ou não de um representante dos não docentes. Devia ser obrigatório. Pelo menos a 
existência de um.” (EST • Ent. 43 • U. F.). 

iv) uma composição equilibrada; 

“Penso que a participação dos estudantes é adequada. Chegámos a ter no CG em que participei 
representação de duas ou três listas de estudantes, o que me parece, perfeitamente adequado. 
Verifiquei com gosto a própria evolução dos estudantes no CG. Enquanto evolução os estudantes eram 
e penso que ainda são eleitos para dois anos, enquanto os membros externos são eleitos para quatro 
anos. Penso que a única questão que eu deixo, para ser eventualmente analisada, é se, os membros de 
pessoal não docente e não investigador, vale a pena, ou, não, aumentar a sua participação nos 
conselhos gerais. Sinceramente, senti que, a participação estava equilibrada!” (PER EXT • Ent. 18 • 
U. I. P.). 
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“Eu acho que a proporção está adequada. Alguns docentes defendem que os alunos deviam ter uma 
participação menor, por causa da questão de ser passageiro, estão lá algum tempo e depois saem, mas 
eu acho que são um bom contrapeso de alguma inércia que poderia haver por parte dos docentes em 
mudar algumas coisas importantes dentro da instituição. Por acaso, tem-se mostrado que é o número 
certo de docentes, de alunos para fazer algumas decisões importantes dentro da instituição, quando os 
próprios estudantes estão divididos na instituição. Portanto, a haver diminuição proporcional, porque 
também penso que não se justifica um número tão grande de docentes para discutir algumas das 
questões – quinze docentes, parece-me em demasia, e talvez diminuir o número de docentes e de 
alunos, mais ou menos, na mesma proporção. Manteria o mesmo número de cooptados.” (EST • Ent. 
25 • U. I. P.). 

“Olhe para lhe falar francamente, eu acho que, o que está estipulado pelo RJIES, chega e sobra, para 
que a gestão seja bem-feita. Há quem diga que os elementos externos deviam ser mais para poderem 
ser mais ouvidos. Eu não me parece que seja necessário. Se eles forem bons e se forem bem escolhidos, 
com isenção e com procura de gente que possa servir na verdade os interesses da universidade, eu 
penso que, a percentagem de elementos externos, chegará, para se fazerem ouvir de uma forma que a 
universidade confie.” (PER EXT • Ent. 33 • U. F.). 

v) em aumentar a representatividade dos membros externos; 

“(…) seria aconselhável diminuir a percentagem que está atribuída ao corpo docente e se calhar, 
transferir isso para as entidades externas. Na minha opinião eles tiveram um papel tão ativo e deram 
contributos tão válidos e se calhar seria uma maneira da universidade se abrir mais.” (EST • Ent. 19 • 
U. I. P.). 

“(…) o único aspeto que talvez pudéssemos ter era uma pequena correção, no aumento do número de 
representantes do exterior. Acho que é um fator de grande enriquecimento para o CG.” (PER EXT • 
Ent. 20 • U. F.). 

“Eu defendia mais personalidades externas para se conseguir diluir um bocado a burocracia daquilo. 
Acho que devia haver mais membros externos e pessoas que tivessem um contributo menos fechado, 
porque, os docentes que lá estão têm uma visão um bocado fechada.” (PER EXT • Ent. 29 • U. F.). 

“Talvez pusesse mais membros externos. Um bocadinho mais.” (PER EXT • Ent. 46 • U. I. P.). 

As opiniões dos entrevistados independentemente da natureza do regime a que estão vinculados, 

parecem coincidir na falta de representatividade do corpo dos TAG no CG. De facto, esta situação 

foi uma prerrogativa que o legislador, deixou à consideração das IES, atenta a sua diversidade dada 

pela possibilidade desta opção fazer recair nos próprios estatuto das IES. Uma maioria significativa 

dos entrevistados parece, no entanto, defender que esta obrigatoriedade deveria constar na própria 

lei. É sobretudo o corpo dos estudantes que reivindicam por uma aproximação da paridade entre 

docentes e estudantes. Esta pretensão da paridade nos órgãos - que não existe no atual RJIES, tem 

como objetivo assegurar a corresponsabilização coletiva da vida interna das IES, reforçada pela 

participação dos membros internos da comunidade. Esta posição poder-se-á compreender na medida 

em que, o corpo dos estudantes sendo eleito pelos seus pares, baseia a sua atuação numa lógica de 

influência e ação coletiva na defesa dos interesses do grupo (Bartley et al., 2010; Klemenčič, 2014). 

Pese embora existir heterogeneidade de opiniões quanto ao peso dos diferentes corpos institucionais 

no CG, entre aqueles que defendem uma maior paridade entre os diferentes corpos, ou uma 

composição equilibrada entre os três corpos, há, no entanto, um número de entrevistados que veem 



CAPÍTULO 6 • ANÁLISE DE DADOS 

Página •251 

como possibilidade uma maioria do peso da representação externa no CG. A possibilidade de uma 

alteração deste tipo ao nível da configuração estrutural de um órgão de governação, parece abrir uma 

rutura naquilo que tem caracterizado a forma de governação tradicional maioritária dos membros 

internos da academia das IES em Portugal. Alguns autores argumentam que um reforço na 

composição por via do aumento da participação maioritária das personalidades externas no governo 

das IES sugere riscos de alguns desvios, captura do interesse publico, lógicas diferentes do 

cumprimento da missão das IES (Olssen & Peters, 2005; Slaughter & Leslie, 1997). Em sentido 

oposto, outros autores sublinham, no entanto, que uma maior representação externa nos órgãos de 

governo das IES possibilita uma maior abertura da universidade à sociedade, maior inovação e 

eficácia no cumprimento da sua missão. Também outros autores sugerem uma coabitação desejável 

entre a comunidade académica e a participação externa baseada num equilíbrio, expressando uma 

posição intermédia.  

Tendo sido dada a possibilidade dos entrevistados se pronunciarem quanto a uma eventual alteração 

quanto à composição do CG, nomeadamente, quanto à possibilidade de participação de outras 

entidades no CG, a maior parte, considera que essa representação já está refletida por força da 

participação das personalidades externas no CG:  

“Eu penso que já está toda a comunidade representada ligada à nossa universidade. Portanto, acho que 
não acrescentaria mais nenhuma entidade ao CG!” (EST • Ent. 7 • U. I. P.).  

“Neste momento não vejo assim, mais nenhuma que trouxesse assim, alguma mais-valia. As 
personalidades externas acho que já colmatam qualquer necessidade que eventualmente possa existir.” 
(TAG • Ent. 12 • U. F.). 

“Se já existem membros externos, não é necessário, trazer mais ninguém! É preciso é que as pessoas 
externas sejam as ideais!” (EST • Ent. 22 • U. F.). 

“Eu creio que o problema do CG não aconselharia a multiplicação de membros. Creio que do ponto 
de vista de representação interna dos vários grupos ela está garantida. Como tal, penso que chega e 
basta com os grupos representados.” (PER EXT • Ent. 32 • U. I. P.). 

Todavia, alguns entrevistados, têm uma opinião que manifesta recetividade, ainda que com reservas, 

face à possibilidade de no CG poder estar representado: 

i) o poder central; 

“Talvez um membro do Governo. E quando falo num membro do Governo, falo, ou, do Ministério da 
Educação, ou, da própria Comissão de Coordenação da Região, que neste caso, seria a Comissão de 
Coordenação da Região (...). Porque, sendo mais de 50% das universidades financiadas por fundos 
públicos era importante que, quem as represente, o acionista Estado, digamos assim, tivesse uma 
perspetiva melhor da ação da universidade e pudesse de alguma forma fazer comparações entre 
universidades. E, portanto, criar aqui uma definição das melhores práticas.” (PER EXT • Ent. 10 • U. 
F.). 

“Se calhar o Ministério das Finanças, era o mais importante.” (EST • Ent. 34 • U. I. P.).  

ii) o poder local; 
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“A questão da representação autárquica é importante, mas também aqui, é preciso perceber, 
compreender, que, a gestão autárquica não é uma realidade homogénea. As instituições que fazem a 
gestão autárquica, não têm uma natureza uniforme, homogénea, nem têm a dimensão e o peso que as 
possam colocar em iguais circunstâncias em todas as instituições. Isto é: ter a representação 
autárquica, institucionalizada através da lei, juridicamente, pode não ter os resultados que se 
perspetivam, quando se pensa na participação do poder local na gestão das universidades.” (PER EXT 
• Ent. 15 • U. F.). 

“Eventualmente podemos idealizar se as autarquias deviam estar mais representadas nos conselhos 
gerais das universidades; se as universidades deviam estar representadas nas associações 
intermunicípios; se deveria existir uma maior ligação entre municípios e universidades. Isto é uma 
questão que deixo.” (PER EXT • Ent. 18 • U. I. P.). 

“De certa forma seria importante estarem entidades do poder local. É uma questão complicada, porque 
o poder local pode levar-nos a questões mais políticas. Mas eu acho que não deixa de ser importante, 
e não tem que ser, necessariamente, o presidente da câmara. De certa forma o poder local acaba por 
representar o tecido empresarial local aos mais variados níveis.” (PER EXT • Ent. 38 • U. I. P.). 

Ainda sobre a composição do CG, e parecendo ser demonstrativo pelo teor que nos oferecem os 

discursos dos entrevistados, da ideia não muito entusiasta quanto a uma eventual participação de 

entidades institucionais no CG, parece, no entanto, ressaltar, uma ideia clara quanto à preocupação a 

ter em conta na opção na escolha dos membros externos. Uma maioria expressiva dos entrevistados 

parece sinalizar que a cooptação dos elementos externos é uma decisão importante do CG que deve 

nortear a escolha com base: 

i) no mérito;  

“Olhe eu muito honestamente não sou muito apologista a favor do alargamento, sequer que lhe diga. 
Acho que seria interessante abrir, nem que fosse nessas pessoas de reconhecido mérito, por áreas, para 
aquilo que tem a ver com esse fator, que eu acho é importante, do desenvolvimento económico, 
empresários com sucesso nessa área concreta e que pudessem aportar à universidade aquilo que é 
muitas vezes a sua ligação com o mundo real. Muitas vezes não acontece.” (PER EXT • Ent. 27 • U. 
I. P.). 

ii) no nível de influência exercida na sociedade; 

“Estar a dizer que é a organização A, B, ou C ou, a personalidade A, B, ou C. Isso vai depender de 
universidade para universidade. Eu por exemplo, não diria o mesmo tipo de organizações ou pessoas 
para uma universidade que está mais focada em ciências humanas e uma universidade que está mais 
focada em tecnologia. Portanto aí acho que tem de haver diferenças e tem de estar adaptado ao core 
em que a universidade se foca. Portanto, a minha mensagem aqui para ser mais generalizada para as 
universidades, era: quais são realmente as pessoas que têm uma influência na sociedade portuguesa 
nas áreas específicas, e se, deveria estar representado nos conselhos gerais.” (PER EXT • Ent. 28 • U. 
I. P.). 

iii) nas competências profissionais e pessoais; 

“Acho que a relevância dos elementos externos da universidade, faz-se, pelas competências 
profissionais e pessoais das pessoas, que, de algum modo são representativas do contexto, da 
sociedade e pelos seus percursos profissionais. E não tanto, porque, obrigatoriamente são oriundos de 
um sindicato ou de uma organização empresarial. Mas seria muito interessante, por exemplo, também, 
as universidades equacionarem, gente representativa dos sindicatos. Assim como eu acho importante 
identificarem pessoas até representativas de entidades empregadoras. Os sindicatos também espólios 
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de conhecimentos. De experiências. Mas não vejo que o modelo fosse melhor.” (PER EXT • Ent. 37 
• U. I. P.). 

iv) na adoção de critérios objetivos e de maior transparência; 

“Não há nenhum critério na Universidade (…) que eu me recorde que diga assim: esta pessoa não 
pode ser cooptada excetuando os estudantes e os membros não docentes (…).” (EST • Ent. 40 • U. I. 
P.). 

Sobre a composição do CG, não sendo uma novidade face a alguns dos estudos já conhecidos sobre 

os conselhos gerais ou mesmo sobre assuntos de governação universitária em Portugal (Bruckmann 

& Carvalho, 2014; Lourenço & Mano, 2017; Magalhães, Veiga, Amaral, et al., 2013; Oliveira et al., 

2014; Pedrosa et al., 2012), as opiniões expressas dos entrevistados parecem confirmar a referência 

à ideia de uma certa perda de representatividade dos corpos internos nomeadamente estudantes e 

TAG, os quais, também defendem uma maior representatividade no órgão e a inclusão dos TAG com 

caráter obrigatório. De facto, a alteração na composição dos diferentes corpos transformou uma das 

características em que assentava o anterior modelo de governação que se caracterizava pela paridade 

nos órgãos e cujas decisões se baseavam na colegialidade e em princípios de maior democraticidade. 

Também numa visão oposta ainda que em menor número, há entrevistados, sobretudo o corpo das 

personalidades externas que defendem um maior peso de representatividade das personalidades 

externas no órgão. Estas duas conceções sobre a composição do órgão, na nossa opinião, parecem 

ser reveladoras de conceções diferentes sobre a ideia de universidade e modelos de governação. De 

um lado, uma visão que defende um modelo de universidade como serviço público, guiado pelos 

valores que tradicionalmente caracterizam a universidade na sua forma originária: colegialidade, 

democraticidade e paridade nos órgãos. Por outro, uma visão associada a um modelo orientado para 

a lógica de quase-mercado, inspirado nas doutrinas da NGP reforçado pela importância do papel das 

personalidades externas no governo das IES, na redução e perda da influência do corpo docente nos 

processos de decisão. 

Por último, importa referir que é notória a preocupação dos entrevistados com duas outras questões. 

A primeira, refere-se ao facto dos entrevistados reconhecerem maioritariamente que a composição 

do CG, por força da participação dos membros externos, não necessita de ver incluído no órgão, 

adicionalmente, outras organizações políticas, sindicais ou outras representativas do mundo 

empresarial, pelo facto, destas personalidades serem elas próprias, forças representativas da 

sociedade nas mais diversas áreas. A segunda, e diretamente relacionado com o que antecede, o 

reconhecimento, de que, em grande parte, o sucesso do órgão tem na composição dos seus elementos 

nos diferentes corpos uma relevância importante devendo a sua escolha ser pautada por critérios de 

mérito, relevância, prestígio e não por outras razões minimalistas que o possam desvirtualizar. 

Um outro assunto que incita a nossa investigação incorpora a necessidade de compreender alguns 

pontos de interesse no que respeita à dimensão do CG. Sobre a dimensão do CG, de acordo com o 
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artigo 81.º do RJIES este deve corresponder à dimensão das IES e respetivas unidades orgânicas. O 

legislador atendendo às especificidades intrínseca das IES, e à sua liberdade de organização fixou 

naquele ordenamento jurídico limites máximos e mínimos para a sua dimensão. Alguns estudos já 

conhecidos (Oliveira et al., 2014; Pedrosa et al., 2012) consideram, no entanto, que os critérios 

aferidores para densificarem a sua dimensão parecem ter sido ignorados e como sublinham Mano e 

Marques (2012, p. 729), não parece que a dimensão esteja associada ao tamanho e complexidade da 

instituição.  

De facto, analisando a dimensão e composição dos conselhos gerais é possível verificar que no caso 

em estudo (Quadro 1) cada uma das IES tem uma dimensão e composição variada, cumprindo em 

termos de valor absoluto, os limites e máximos quanto ao número de elementos que deve incluir o 

CG, sendo que, em termos de percentagens nem sempre essa determinação é observada.  

A leitura atenta do mesmo quadro (Quadro 1) permite concluir que do ponto de vista do cumprimento 

do estabelecido no RJIES, todas as IES verificam os limites impostos quanto à dimensão e 

composição de cada um dos conselhos gerais.  

Aparentemente, não obstante a liberdade conferida pelo legislador sobre a dimensão do CG, tendo 

em conta, por exemplo o tamanho de cada instituição e as UI, alguns dos entrevistados parecem ter 

uma opinião favorável relativa à redução do número de elementos no órgão. Na base deste argumento 

parecem estar razões de que um elevado número de elementos: 

i) retira eficácia ao órgão de governo; 

“Composição do CG, duas vertentes: a vertente do número absoluto, em diminuir os trinta e cinco. É 
um número bastante alto que retira eficácia à governação num CG. Numa segunda linha, a proporção 
dos corpos. Diminuiria os membros docentes em detrimento, em favor dos estudantes.” (EST • Ent. 6 
• U. I. P.). 

“Olhe, eu reduziria o número de membros! Todos! Não posso avançar com um projeto de números, 
mas acho que acaba por ser muita gente a refletir. Mesmo a questão dos membros externos – dez, 
parece ser pouco, mas no fundo acaba por ser muita gente.” (PER EXT • Ent. 27 • U. I. P.). 

ii) cria dificuldades inerente ao próprio funcionamento; 

“Os conselhos gerais não são todos iguais, percebe? Cada CG criou a sua estrutura e eles não são 
todos iguais. Eu não conheço todos. Tenho dificuldade em me pronunciar. Eu sei do CG em que 
participei. Dos outros não sei. Vamos lá ver: o CG tem muita gente, de facto! Torna-se um bocadinho 
difícil de gerir, principalmente, quando as pessoas fazem grandes discursos, em vez de, fazerem 
polimentos curtos e importantes. Muitas pessoas fazem grandes discursos e se o presidente não tiver 
mão, leva a que não se faça nada. Conselhos gerais com grande número de elementos (…) arriscam-
se a não funcionar.” (PER EXT • Ent. 31 • U. I. P.). 

iii) potencia níveis de fraca produtividade dos seus membros; 

“Não sei se uma redução do número de membros era possível, sem afetar o nível de representatividade, 
tanto, dos vários grupos, como depois, das várias sensibilidades em cada grupo. Se for possível, se 
isso for possível acho que era uma forma dos corpos serem mais produtivos. Com (…) pessoas, numa 
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tarde, não há assim muito tempo para aprofundar muito as questões (…). Se pudessem ser menos 
membros eu seria adepto.” (PER EXT • Ent. 32 • U. I. P.). 

“Digamos que, de uma forma geral, (…) parece-me que há conselhos gerais com uma dimensão que 
não faz sentido. Quero dizer, acima de dezanove, vinte elementos, acho que não faz sentido. Acho que 
entre os quinze, a vinte e um elementos seriam uma dimensão apropriada.” (PER EXT • Ent. 33 • U. 
F.). 

“O órgão poderia eventualmente ser um bocadinho mais pequeno. (…) em termos globais poderia ser 
de equacionar os conselhos gerais terem um número mais restrito de pessoas, com a redução, depois 
por subgrupos pessoal docente, pessoal não docente, alunos e os membros externos.” (PER EXT • 
Ent. 37 • U. I. P.). 

Nos resultados obtidos é possível identificar, todavia, algumas opiniões contrárias que argumentam 

que o número máximo de elementos previsto no RJIES não constitui, aparentemente, motivo para 

alcançar níveis de eficácia desejados: 

“Há quem critique o excesso de elementos do CG - 35. Não vejo o número total de elementos como 
impeditivo para o bom funcionamento. Nunca aconteceu. Podemos dizer que as sessões plenárias 
podiam ser mais curtas se não houvesse tantos elementos. Mas eu não sei se assim é, porque, se fosse 
20 e falassem mais, acabava por ser a mesma coisa.” (TAG • Ent. 41 • U. I. P.). 

“O atual RJIES dá uma grande latitude de escolha. Aquilo pode ser quase qualquer coisa. Acho que 
não é bom que o CG seja muito grande. Eu percebo que isso talvez seja importante em universidades 
muito grandes. Eu diria que não deveria ser muito grande. Eu acho que no limite 30 pessoas já é muita 
gente. Mais do que isso não.” (PER EXT • Ent. 46 • U. I. P.). 

Pela sua experiência uma maioria de entrevistados tende a defender que é desejável para a 

governação do órgão que a sua dimensão seja mais reduzida na medida em que tal pode potenciar 

riscos e algumas vulnerabilidades. No entanto, as razões apontadas parecem situar-se mais ao nível 

do processo, sendo descurados aspetos relevantes ao nível da autorregulação e supervisão, 

delimitação de responsabilidades, implementação de práticas coerentes institucionais entre diferentes 

atores e unidades orgânicas, políticas de igualdade de género ou ainda a capacidade do órgão 

envolver os diferentes stakeholders, aspetos que podem contribuir para a coesão institucional. De 

facto, um dos aspetos das reformas introduzidas pela NGP no campo do ensino superior era 

precisamente promover alterações nos padrões de governação ao nível da sua estrutura 

organizacional, tornando estas instituições mais flexíveis, mais transparentes na tentativa de iniciar 

uma rutura com modelos aparentemente considerados menos eficazes e eficientes. Algumas das 

razões apontadas pelos entrevistados, nomeadamente, os aspetos associados a ineficácia, reduzida 

produtividade, parecem situar-se na linha de pensamento de alguns autores que sublinham que as 

reformas que se iniciaram na AP por força da influência da NGP têm vindo a alterar a configuração 

das estruturas organizacionais, as relações de poder, a criação de novos órgãos com diferentes 

competências e composições dos seus membros numa nova conceção de serviço público (Pollitt, 

1998; Pollitt & Bouckaert, 2011; Santiago & Carvalho, 2012). No campo do ensino superior as 

alterações na composição e dimensão dos órgãos de governação ancorado nas influências da NGP 
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(Magalhães, Veiga, Amaral, et al., 2013, p. 296), procurou promover uma maior flexibilidade em 

instituições, em que, como sublinha Mintzberg (1979) pela sua natureza são organizações 

burocráticas.  

Outro dos assuntos a que os entrevistados nos seus discursos deram especial enfoque foi a eleição do 

reitor (128 referências encontradas). De acordo com Estermann e Nokkala (2009) a escolha de um 

reitor pode revestir a forma de eleição ou nomeação sendo quatro as possibilidades existentes: eleição 

por órgão eleitoral representante dos diferentes corpos representativos da comunidade interna 

universitária; eleição por um órgão de governação colegial (senado), nomeação através de conselho 

de administração, conselho consultivo ou de supervisão eleito por membros externos, e ainda por 

nomeação numa miscelânea de entre órgãos de natureza colegial e de natureza supervisora. De facto, 

a forma como se reveste a decisão na escolha de um reitor (eleição ou nomeação) pode comportar 

entendimentos diferentes no meio académico. No caso da eleição direta e universal em processo 

democrático por toda a comunidade académica é a própria comunidade que de uma forma direta 

escolhe o seu candidato em função de um programa. A opção pela nomeação ainda que de forma 

democrática, mas indireta feita por um outro órgão representativo da comunidade universitária (CG) 

poderá conflituar com interesses dos próprios membros que podem até resultar na promoção interna 

de possíveis candidatos a serem escolhidos pelos membros ou inclusive estabelecendo redes de 

poder. 

A eleição do reitor por força das competências atribuídas ao CG no RJIES, constitui um dos aspetos 

centrais na configuração do novo modelo de governo das IES. Parte substancial da literatura que se 

tem debruçado sobre matérias de governação no ensino superior sublinham que a alteração da forma 

de eleição do reitor, rompe com um modelo de governação tradicional característico das IES, em que 

toda a comunidade académica era chamada a participar. No atual contexto, a eleição do reitor deixou 

de ser realizada através de sufrágio universal por toda a comunidade universitária, passando a ser 

exercida pelo CG, num órgão, em que, as personalidades externas, têm maior representatividade no 

órgão que o corpo dos estudantes e TAG. “Por outras palavras: estamos perante um gradual processo 

de transferência entre a colegialidade e a unipessoalidade.” (Lira et al., 2015, p. 112). 

Neste particular, os discursos dos entrevistados sobre o processo de eleição do reitor, parecem ilustrar 

tendências de:  

i) concentração de poder; 

“na própria eleição do reitor só devia ser eleito aquele que é no fundo o representante máximo de uma 
instituição, que deve ser escrutinado pelo CG, mas que, ao mesmo tempo é eleito pelo mesmo. Existe 
aqui no fundo na minha opinião uma acumulação de poder dentro do CG, porque tem de supervisionar 
e nomear o reitor. Não é comum em qualquer tipo de órgão que isto aconteça!” (EST • Ent. 2 • U. I. 
P.). 

ii) ausência de independência nos mecanismos de controlo e verificação; 
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“Eu sou de opinião que não deve ser o CG a eleger o reitor diretamente, porque é o CG que o elege. 
Depois, é perante o CG que ele presta contas. Ora bem. Neste processo, eu julgo, que, há aqui alguma 
incongruência, na prestação de contas perante quem o elegeu. Se quem elege à partida, está em 
sintonia, e, em tese, em maioria com o que preconiza o reitor, é natural, que, o reitor, depois, na 
prestação de contas, possa ter, em tese a vida facilitada, não é?” (TAG • Ent. 1 • U. F.). 

“Acho que alguém que tem nas suas competências aprovar um plano de ação e avaliar a prestação do 
reitor não pode ter sido responsável por o eleger, sob pena de não estar a desempenhar a sua função 
corretamente.” (EST • Ent. 16 • U. F.). 

iii) constituir um processo aparentemente pouco transparente; 

“Há reitores que foram eleitos nas universidades públicas portuguesas com apoio mínimo do seu 
colégio interno. E foram eleitos graças aos membros externos. Sem membros externos, teríamos hoje 
em Portugal, reitores diferentes.” (EST • Ent. 6 • U. I. P.). 

“(…) percebe-se perfeitamente, que, as listas quando se organizam para se candidatar ao CG, já estão 
a pensar na eleição do reitor. Eu acho que esse é o foco de maior tensão no CG é a eleição do reitor. 
Normalmente, o CG constitui-se e passado um ano está a eleger-se o reitor. E nota-se uma diferença 
substancial entre o relacionamento entre as pessoas até à eleição do reitor e, posteriormente. 
Posteriormente à eleição do reitor, sente-se que, os grupos atenuam-se, deixa de haver ali grupos até 
à eleição do reitor. Até à eleição do reitor existem grupos. É a sensação que eu tenho!” (TAG • Ent. 
12 • U. F.). 

“Para a eleição do reitor, nós recebíamos telefonemas de várias partes (…). Houve pressões (…). 
Telefonemas. A insistir. A pressionar.” (EST • Ent. 19 • U. I. P.). 

“A questão mais complicada é quando surge a decisão da eleição do reitor. Uma votação em que as 
personalidades externas acabam por estar sujeitas, digamos assim, a um lóbi que também é interno. 
De certa forma, pessoas que já se encontrem na instituição há mais tempo, querem continuar com um 
certo modelo de funcionamento e vão ver, não só nos membros não docentes, personalidades externas, 
nos estudantes, ou nos funcionários, tentar de certa forma que estes corpos - que são a gestão clássica 
da universidade, vão para o seu lado da barricada.” (EST • Ent. 35 • U. I. P.). 

iv) limitação de participação democrática e universalidade; 

“A eleição do reitor é um tema muito interessante! Em muitos poucos países sucede como em (…) de 
maneira ponderada, mas todos os estudantes, podiam votar. Todo o professorado podia votar. Em cada 
país há um sistema diferente de eleição. (…). Para mim, as pessoas não terem voz, não é bom. Acredito 
que a universidade é de todos. Não é só do CG ou do reitor. Todos devem sentir-se participantes da 
universidade. Senão, não é bom!” (PER EXT • Ent. 8 • U. F.). 

“A eleição para o CG devia ser feita em separado da eleição para o reitor. Ou seja, deviam ser 
processos de eleição separados em que a academia devia toda ela participar. Seria muito mais 
democrático na minha opinião! Não é, infelizmente!” (EST • Ent. 19 • U. I. P.). 

“E a eleição do reitor. Quer dizer: chega! O teatro que é uma eleição do reitor! Claro que isso é a 
missão do CG, e no fundo, é aí, que reside a coisa. Mas acho que a eleição do reitor com x pessoas 
(…). É muito mais fácil eleger e influenciar a decisão de trinta e cinco pessoas do que trinta e cinco 
mil A eleição do reitor tem de ser feita por todos. O RJIES não é um grande exemplo de democracia! 
Porque é uma democracia espremida. Não é uma decisão participada. Não podem (…) pessoas decidir 
sobre 20 mil estudantes, mais 10 mil, não estudantes – não sei o número. É muito fácil fazer lóbi!” 
(EST • Ent. 34 • U. I. P.). 

É sobretudo o corpo dos estudantes e dos TAG, que advogam alterações à forma de eleição do reitor, 

argumentando, que no processo eleitoral deve: 
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i) tomar parte toda a comunidade universitária:  

“Eu diria que, provavelmente, a eleição do reitor podia ser universal, em ciclos mais alargados com a 
participação da comunidade (como era antigamente) e depois a prestação de contas ser ao CG. Eu 
julgo que há aqui espaço para se melhorar esta componente da prestação de contas.” (TAG • Ent. 1 • 
U. F.). 

“A eleição do reitor deve ser feita por aquilo que são as figuras pertencentes à universidade. Portanto, 
num processo aberto, direto, transparente por todos os elementos da universidade (…).” (EST • Ent. 
24 • U. I. P.). 

“A eleição para o reitor deveria ser na minha opinião, voto universal adequando a percentagem a cada 
corpo que formam a instituição, ou em alternativa a constituição de um órgão como a antiga 
assembleia da universidade que poderiam ter personalidades externas.” (TAG • Ent. 39 • U. I. P.). 

“A proposta que defendo nesse sentido é que, o reitor ou presidente do politécnico possa ser eleito por 
uma assembleia mais abrangente que envolva, por exemplo, os diretores de faculdade, que envolva, 
os serviços autónomos, que envolva, os representantes dos funcionários, representantes dos 
estudantes, representantes dos docentes, os presidentes dos conselhos científicos – um conjunto 
alargado de pessoas, uma assembleia por exemplo de duzentos a trezentas pessoas. Essa assembleia 
constituía-se para proceder à eleição do reitor ou presidente e depois era descontinuada.” (EST • Ent. 
43 • U. F.). 

Há também posições que defendem que não deve ser o CG, o órgão com competência para eleger o 

reitor: 

“Concordo com as atribuições do CG, no entanto, retiraria a competência eleição do reitor a este órgão, 
uma vez que, a constituição do CG, muitas vezes, é feita em função de determinado candidato a reitor, 
em detrimento daqueles que, maior contributo poderiam dar às instituições. Reduzindo o CG a um 
colégio eleitoral e a cumprir atos administrativos.” (TAG • Ent. 39 • U. I. P.). 

Os membros internos coincidindo com a necessidade de atribuir maior transparência e fiscalização 

ao CG sugerem que a eleição do reitor deveria, em sua opinião, ser baseada na constituição de uma 

assembleia eleitoral específica para o efeito, reforçando-se por outra via o poder de independência 

do CG, como órgão efetivo de fiscalização: 

“(…) provavelmente dissociar o modelo de eleição do reitor e a fiscalização. Acho que isso iria trazer 
mais transparência ao processo.” (EST • Ent. 16 U.F.) 

“Acho que é independente. Mas para ser mais independente, ou seja, no sentido de melhorar, era 
efetivamente ser eleito, sem ter necessariamente a função de eleição do reitor. Ou seja, constituição 
de uma assembleia eleitoral específica, para eleger o reitor e depois existia o CG como órgão de 
fiscalização. Aí, reforçava-se necessariamente a independência do órgão face ao reitor ou presidente 
do politécnico que é eleito por este órgão. Isso é fundamental!” (EST • Ent. 43 U. F.). 

Se as opiniões dos entrevistados sobre o processo de eleição do reitor parecem destacar num primeiro 

momento a concentração de poder e a existência de alguma limitação de participação democrática 

há, contudo, opiniões que defendem que o atual modelo de eleição do reitor é justificado, pela: 

i) necessidade de dar maior eficácia ao processo de decisão; 

“O que é que quer que eu penso disto? A forma como o reitor é eleito? Vamos lá ver! Nós podemos 
por toda a gente a votar para o reitor. Eu não se isso era melhor, ou pior. Esta questão da representação 
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também, é, às vezes falaciosa, porque, teoricamente, ter toda a comunidade a votar para a eleição do 
reitor sendo representativa (…), mas não tenho a certeza sobre isso. Porque, e mais uma vez, é um 
modelo como outro qualquer. E pode ir votar-se porque o amigo lhe disse para ir votar, ou pode ir 
votar-se porque o programa e aquilo que aquele reitor se propõe fazer reitor é bom para a universidade. 
E eu não tenho a certeza se isso deveria ser mais bem avaliado, por 10 mil alunos, ou por aqueles, que 
esses 10 mil alunos conhecem e entregaram a sua representação.” (PER EXT • Ent. 15 • U. F.). 

“Não me choca que o reitor tenha as atuais funções. Naturalmente, como tudo na vida, terá vantagens 
e inconvenientes. Agora sabemos que há muitas circunstâncias de gestão do dia a dia, que carecem de 
respostas, de alguma forma, também rápidas, e que isso, de alguma forma, implica, alguma autonomia 
na capacidade de decisão. Se isto pode ter inconvenientes, ou ser apontado como um problema por 
estarmos a centralizar e, podermos eventualmente, dar poder a uma determinada pessoa, também, nos 
obriga, do ponto de vista, de toda a organização, que haja uma responsabilidade acrescida de todos 
aqueles contribuem, depois, para a eleição do reitor.” (PER EXT • Ent. 26 • U. I. P.). 

ii) adesão a boas práticas de gestão;  

“De facto, o reitor é um gestor da universidade. E, portanto, de facto, deve ser considerado como um 
executivo, e, em abono da verdade, e das práticas de gestão que estão implementadas também nas 
empresas, deve responder perante um órgão superior.” (PER EXT • Ent. 10 • U. F.). 

iii) dificuldade burocrática no processo de eleição; 

“Eu acho que as alterações acabaram no sentido de trazer alguma ordem ao processo. O processo de 
eleição do reitor, o processo da constituição de uma assembleia eleitoral com um número de votantes 
elevado em que era difícil organizar-se e arranjar uma dinâmica própria para isso (…).” (EST • Ent. 
16 • U. F.). 

iv) necessidade de assegurar a democraticidade, ainda que, de forma diferente; 

“Obviamente existe uma maior democraticidade na eleição do reitor embora seja mais indireta. No 
entanto, não considero isso que seja necessariamente negativo, dependendo da forma como o processo 
é levado a cabo, sobretudo, na forma como os representantes dos membros não docentes, por exemplo, 
acabam por envolver a comunidade na discussão. No fundo, parece-me que se tem uma transição de 
um modelo de uma democracia direta para um modelo de democracia representativa.” (EST • Ent. 35 
• U. I. P.). 

Levando em conta as opiniões deixadas pelos entrevistados sobre o processo de eleição do reitor são 

essencialmente, o corpo dos estudantes e dos TAG que parecem sinalizar a concentração de poder 

conferida ao reitor, pelo facto da sua nomeação resultar da eleição por um órgão de governo, onde a 

representatividade de toda a comunidade universitária não está assegurada em termos de paridade. A 

alteração da competência da eleição do reitor é um aspeto que sobretudo os membros internos 

parecem reclamar como medida indispensável para assegurar princípio de transparência e 

independência dos membros no órgão. Ademais, atendendo a que o ciclo da eleição do reitor não 

coincide com a eleição dos membros do CG, e que a escolha dos membros externos pode ser 

suscetível de eventuais influências exercidas, é possível o favorecimento de eleição de candidatos 

que previamente estão alinhados com uma lista, ou equipa reitoral. Nesta linha e como assinalam 

Oliveira et al (2014), o facto dos membros externos serem cooptados pelos membros eleitos pode 

contribuir para gerar “um efeito perverso de continuidade e reprodução ideológica dos membros 
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eleitos com maior peso” (Oliveira et al., 2014, p. 73). De facto, o quadro das alterações observáveis 

refletidas no discurso dos entrevistados, parece traduzir um certo entendimento quanto à 

concentração de poder na esfera do reitor, na perda da colegialidade no processo de decisão, na perda 

de representatividade do corpo dos estudantes e dos TAG nos órgãos, e a influência do papel das 

personalidades externas nos órgãos de governo. Estas alterações podem ser compreendidas à luz de 

um conjunto de transformações que tem conduzido à introdução de práticas gestionárias no ensino 

superior por força da influência da NGP (Carvalho & Bruckmann, 2014; Magalhães, Veiga, Amaral, 

et al., 2013; Santiago et al., 2012).  

Matéria também muito relevante, sobre a qual, achámos por bem incluir nesta perspetiva de análise 

meso, dada a magnitude de importância conferida nos discursos dos diversos atores ao longo das 

entrevistas, refere-se ao processo de cooptação das personalidades externas. O processo de cooptação 

das personalidades externas, constitui uma das novidades que o RJIES introduziu no que se refere à 

participação efetiva na governação das IES. Embora no anterior modelo de governação esta 

participação estivesse assumida ainda que de forma facultativa nos respetivos senados, no atual 

contexto, o corpo das personalidades externas, (para além de eleger 30 % dos seus membros, sendo 

cooptados por maioria absoluta entre o corpo dos docentes e investigadores e estudantes, e o de 

presidir ao órgão), é ainda responsável em aspetos decisivos da academia e da sua governação. Entre 

essas responsabilidades, estão a eleição do reitor, a aprovação do plano estratégico, a transformação 

ou extinção de unidades orgânicas, aprovação do plano de atividades e aprovação de contas.  

De acordo com o n.º 5 do artigo 81.º do RJIES, a escolha dos membros a cooptar deve fazer-se com 

base em propostas devidamente fundamentadas, atento o reconhecido mérito de tais individualidades. 

Alguns dos depoimentos seguintes parecem mostrar que essa escolha, ainda que fundamentada e 

tomada por maioria absoluta dos membros, merece reparos, nomeadamente: 

i) pela escolha se basear em relações de amizade e afinidades; 

“Mais uma vez, o inquinado está, quando os representantes dos estudantes têm alguma prática em 
propor nomes personalidades externas. Porque é preciso fazer contactos, muitas vezes os nomes que 
se propõem vêm logo condenados (…). Ah porque eu conheço. Telefona-se. É preciso já fazer-se 
contactos e faz-se já. Porque o professor catedrático no sentido de proximidade, o convite é feito (…). 
Ok! Há uma votação! Há mérito reconhecido. Há uma pessoa eleita, mas foi alguém que se lembrou 
dela, muitas vezes não sabemos porquê! E, portanto, há afinidades (…)!” (EST • Ent. 16 • U. F.). 

ii) pela existência de pressões ou concertação de posições para se escolher determinado 
candidato; 

“Senti-me pressionado. Claro que me senti pressionado, pelas razões que já lhe disse, anteriormente. 
Houve uma tentativa da outra lista de concertarmos posições para votarmos em bloco, mas 
obviamente, que aí, mantive-me absolutamente intransigente, porque, sabia, qual é que seria o 
resultado que adviria dessas decisões. Em matérias como o processo de cooptação das personalidades 
externas, por exemplo, que é uma matéria absolutamente decisiva (…).” (EST • Ent. 17 • U. I. P.). 

iii)  pelo facto de constituir um procedimento errático e contrário ao que dele se pretendia;  
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“Aliás, acho que é demonstrativo das personalidades externas que foram cooptadas, agora no CG e da 
intenção que foi na cooptação dessas pessoas. Foi basicamente o voto dessas pessoas. Não foi o 
interesse de trazer pessoas que dessem um contributo válido ou que fossem importantes em termos de 
dar um contributo bom para a universidade, a nível estratégico (…). As pessoas que foram convidadas 
no CG, seguinte, foram convidadas para votar naquele candidato. Foi nítido.” (EST • Ent. 19 • U. I. 
P.). 

iv) pela ausência de critérios objetivos que densifiquem a escolha dos membros;  

“Hoje houve CG na Universidade (…), porque um membro foi cooptado, não aceitou e agora tem de 
ser cooptado outro. Qual é que é o critério para nós os propormos? Isto faz sentido? Deverá ser os 
próprios membros do conselho a propor? Qual é o critério desta eleição? Qual é? É por estar associado 
a uma instituição que gere financiamento a nível de investigação, tipo (…)? É porque está associada 
à (…)? Não há critérios. O que é critério, que existe, é: “eu tenho os meus convites porque são os 
convites que eu tenho para me elegerem. Ponto.” Isto é a realidade! As pessoas que são convidadas, 
são pessoas que são convidadas, à partida, para a eleição do reitor. Ponto. É isto que acontece! As 
próprias eleições para membros cooptados indiciam, exatamente, essas alianças. Já nos membros 
cooptados! Portanto, essa legitimidade, e interesse pela universidade, vai ser sempre posto de parte, 
em abono daquilo que é, uma eleição do reitor. E isso não pode acontecer! Não é um processo 
transparente a eleição dos cooptados! É um processo, assim um bocadinho, obscuro!” (EST • Ent. 24 
• U. I. P.). 

“Mas isto está ligado a outro comentário que eu vou fazer que se aplica a mim, como membro do CG 
atual e a todos os curadores: eu recebi um telefonema de uma professora para fazer parte do CG (…).” 
(PER EXT • Ent. 11 • U. F.). 

v) por motivações políticas; 

“Uma coisa é ser um órgão político. Outra coisa é ser um órgão politizado. Se formos ver a escolha 
dos membros cooptados não é difícil tirar essa conclusão. Inclusivamente o presidente do CG. Dos 
presidentes. Atenção que eu estou um bocado distante do CG atual.” (EST • Ent. 34 • U. I. P.). 

“As pessoas são escolhidas por outras razões. Vamos olhar para o último CG da universidade que 
ainda está agora. Quem é que esteve no CG? O anterior Primeiro-Ministro. Ele tem alguma coisa que 
ver com as universidades? Eu acho que não tem. E como membro externo? Não sei. Escolheram. 
Escolheram. Está escolhido. Não discuto. Mas é só para ver que tem coisas políticas no meio da 
confusão. Ai tem. Com certeza. Eu acho que não devia ter. Claro que política é gestão da res pública. 
É muito complicado (…). Deve ter havido qualquer coisa de política. Eu acredito que sim. Cada um 
tem as suas as ideias, mas acho que não havia de ser importante na escolha do critério das 
personalidades externas.” (PER EXT • Ent. 46 • U. I. P.). 

vi) pela sensação de viciação do processo; 

“Há aqui uma questão cultural que é a questão da viciação, por exemplo, que acaba por ser uma 
questão de pendência: um membro cooptado externo tem de ter a capacidade de num momento 
decisivo votar contra ou favor. A questão do CG que eu acho mais criticável ao RJIES é a viciação. 
Mesmo nesta questão da cooptação acaba por acontecer o mesmo.” (EST • Ent. 40 • U. I. P.) 

Todavia, surgem opiniões que veem no processo de cooptação das personalidades externas, o 

propósito e a oportunidade que o legislador certamente pretendeu em tornar proeminente um órgão, 

fazendo depender muito o seu sucesso da qualidade e do prestígio dos seus membros, para, também 

através dessa sua contribuição e das suas capacidades fazer depender o sucesso da instituição: 



CAPÍTULO 6 • ANÁLISE DE DADOS 

Página •262 

“Talvez dizer aqui neste ponto, que, cada universidade de acordo com o seu plano estratégico deve 
aproveitar nessa cooptação aos fins que mais lhe convêm aos seus fins estratégicos.” (EST • Ent. 6 • 
U. I. P.). 

“Cabe aos membros que são eleitos para o CG ter a sensibilidade para cooptar e de propor nomes, 
que, realmente tragam valor para cima da mesa. Olhe pode ser o presidente da comissão de 
coordenação e desenvolvimento regional. Pode ser por exemplo, a comunidade intermunicipal. Pode 
ser, por exemplo a associação de jovens empresários. Mas temos o efeito perverso, que é, trazer 
pessoas para o CG que não acrescentam nada. É um desperdício quando isso, assim, acontece.” (EST 
• Ent. 17 • U. I. P.). 

“(…) se as personalidades externas forem cooptadas em função daquilo que são os objetivos de 
diferenciação da universidade.” (EST • Ent. 25 • U. I. P.). 

“Eu penso que acima de tudo há uma preocupação – não sei se será geral, de ter pessoas de reconhecido 
mérito que tenham determinadas áreas de conhecimento, e que possam aportar isso para o órgão. Acho 
que foi essa a razão pela porque me escolheram, a mim na altura.” (PER EXT • Ent. 27 • U. I. P.). 

Embora seja de notar uma amplitude de opiniões pelos entrevistados, o que parece ficar claro, é a 

ideia de que o processo de cooptação das personalidades externas, aparentemente, não é um tema 

pacífico no CG, sendo, alvo de críticas o diverso expediente utilizado para escolher tais membros. 

Como podemos observar, as razões para a escolha das personalidades externas, parecem situar-se em 

critérios simplistas e anacrónicos, que, vão desde a amizade, concertações de listas para manter 

posições de hegemonia, ausência de critérios objetivos de escolha, que são contrários aos 

fundamentos do espírito do legislador, no momento da criação da lei. Neste contexto, parece que em 

função de uma maioria dos discursos dos entrevistados, as opções que recaem na forma como é 

desenvolvido o processo da decisão da escolha dos membros, aparenta, não ser porventura, aqueles 

que mais se adequem, ao interesse da instituição. Em certa medida, tais opções parecem contribuir 

para negligenciar o papel e independência destes membros e desvirtuar a essência do CG enquanto 

órgão de governo e de fiscalização da ação do reitor. 

Seguindo a nossa linha condutora de investigação, outra temática que se tornou pertinente, analisar, 

em função dos discursos dos entrevistados, relaciona-se com a perceção do impacto das decisões do 

CG. Embora o conceito de impacto tenha uma abrangência de significados (e a sua medição ainda 

que utilizando indicadores de natureza qualitativa, seja, até em alguns casos, ambígua), um impacto 

social necessita de ser experienciado ou sentido, pelos indivíduos ou uma comunidade, sendo que, 

regra geral, o resultado pode traduzir-se em benefícios, positivos ou negativos (Vanclay, 2002). Para 

Becker (2001, p. 312), uma avaliação de impacto social pode ser interpretado como sendo, “um 

processo de identificação de consequências futuras ou de uma ação atual, ou proposta que estão 

relacionados com indivíduos, organizações e macro sistemas sociais.” 

Como podemos ver, alguns dos entrevistados relatam pela sua experiência que o impacto das 

decisões do CG, aparentemente, está ainda algo distante do interesse da própria comunidade 

universitária e da sociedade, sendo que, o resultado das decisões que emanam deste órgão de 
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governação, aparentemente, é pouco conhecido e divulgado. Segundo a opinião de alguns 

entrevistados este aparente desinteresse parece resultar, de: 

i) processos aparentemente pouco claros; 

“Pela forma como as coisas são geridas, não se vê, um impacto suficientemente grande, das decisões 
que são tomadas em CG, porque elas nem sequer chegam a existir, pela forma como as alterações são 
interpretadas.” (EST • Ent. 3 • U. F.). 

“O CG deveria de certa forma ter impacto na tomada de decisão.” (EST • Ent. 17 • U. I. P.). 

“É que, a barreira virtual desmotiva as pessoas. E mais grave que isso: as pessoas não têm 
conhecimento daquilo que se passa. Se você neste momento for perguntar à Universidade (…) que a 
propina já foi fixada, 1 % sabe. E um 1 % são setenta pessoas. E das setenta, trinta são do CG. Entende? 
Porque não estava na ordem de trabalhos. Porque foi assim de repente. Em 2016, há cerca de um ano 
ainda com o outro CG, a maioria das pessoas recusou que as atas fossem públicas. Estivessem 
acessíveis apenas à comunidade académica, só! Ou seja, há supostamente nota informativa que é 
emanada para a comunidade académica. Nota informativa que desde esse momento nem sempre foi 
feita. Onde é que está a transparência de um órgão público? As reuniões são à porta fechada e há 
informações que não querem que fique registado em ata. Pessoas que não têm a noção do que é uma 
instituição pública devem estar nestes órgãos?” (EST • Ent. 40 • U. I. P.). 

ii) não suscitar interesse no seio da comunidade;  

“Aqui há duas coisas: o que sai do CG não tem impacto nas pessoas e em si, esse é um dos principais 
problemas. Por dois motivos: muitas vezes são coisas administrativas e que isso não suscita interesse, 
por outro lado, também, às vezes não andamos a fazer o que é mais importante ou mais prioritário.” 
(EST • Ent. 9 • U. F.). 

“A sociedade em geral: sabe o que é o CG? Os estudantes: sabem o que é o CG? Os professores: 
sabem o que é o CG?” (EST • Ent. 22 • U. F.). 

“A partir do momento, em que uma sociedade – e isso facilmente também (…), se fizermos uma 
entrevista numa cidade como (…), e perguntarmos o que é o CG, eu digo-lhe, uma coisa: ninguém 
sabe o que o CG! Isto é uma coisa tão simples quanto isso. A partir do momento em que a própria 
comunidade académica, não tem noção do que é o CG, está tudo dito!” (EST • Ent. 24 • U. I. P.). 

“Bem, eu acho que toda a comunidade académica deveria perceber exatamente o que se passa no CG 
e para que é que serve. E isso é algo, que por vezes falha no CG. Alguns conselhos gerais comunicaram 
pouco com a comunidade.” (EST • Ent. 25 • U. I. P.). 

iii) pelo distanciamento existente com a comunidade; 

“É um órgão que está distante nesse sentido, e que, o impacto na vida real da universidade é muito 
reduzido.” (EST • Ent. 16 • U. F.). 

“O país e a comunidade em geral nem querem saber como as universidades são geridas, porque, sabem 
que as universidades são geridas como o Governo. A partir do momento em que lá está é o amigo, é 
o amigo. Interessa mais por ali, não interessa por ali. Acho que as comunidades não querem saber.” 
(EST • Ent. 30 • U. I. P.). 

“O CG acaba por ter um impacto muito reduzido, e que, é óbvio que tem um impacto muito forte na 
eleição do reitor, mas devia ir muito para além disso (…), mas deveria haver, no meu entendimento, 
uma série de outros contributos que seriam importantes por parte do CG para que pudesse ser um 
órgão muito mais ativo, do que aquilo, pelo menos no caso da Universidade (…) acabou por ser.” 
(PER EXT • Ent. 38 • U. I. P.). 
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“É coisa que não se sente! Isso claramente. Essa é uma das pechas do CG. Ninguém percebe o que 
faz. Não tem noção de que existe, sequer. E para que serve. É um problema complicado.” (TAG • Ent. 
41 • U. I. P.). 

iv) na ausência de motivação e compromisso;  

“(…) se, as pessoas pela sua contribuição, fazem uma contribuição honesta e depois percebem que o 
impacto dessa contribuição é nulo, naturalmente, vão perdendo o empenho, o seu desenvolvimento, e 
o seu comprometimento naquela organização.” (PER EXT • Ent. 15 • U. F.). 

Outros entrevistados preferem endossar o resultado do reduzido impacto das decisões que saem do 

CG, como uma responsabilidade que deve ser compartilhada pela: 

i) academia; 

“Acho que toda a academia da universidade deveria ser questionada se, durante estes anos, a existência 
do CG permitiu uma maior democraticidade das decisões ou um maior envolvimento da universidade 
com a sociedade, se quiser uma maior cooperação. Hoje é muito importante a cooperação entre as 
universidades da região norte, entre as IES da região centro. Uma cooperação estreita com os institutos 
politécnicos que são outro subsistema do ensino superior e por isso é fundamental que o órgão do CG 
também contribua para esse impacto acrescido, se quiser, da universidade na região, onde está 
implementada. Eu acho que valeria a pena ouvir os diferentes representantes dos diferentes grupos da 
universidade e saber o que acham do funcionamento do CG; o que acham da existência do CG.” (PER 
EXT • Ent. 18 • U. I. P.). 

“Portanto a universidade devia estar mais ciente do debate dentro do conselho, do que se discute (…). 
Uma das coisas que a nós nos preocupa, é o envolvimento que as pessoas têm da vida da universidade, 
dos problemas da universidade. Da universidade no seu conjunto.” (PER EXT • Ent. 20 • U. F.). 

ii) sociedade; 

“O primeiro impacto que tem de ter é na sua própria comunidade. E somos muitos. Depois, sem 
dúvida, sem dúvida, a sociedade em geral, porque a universidade não vive desprovida deste contexto. 
Portanto, em primeiro lugar os próprios, não é? Porque se os próprios não reconhecerem que o CG é 
um órgão que pode trazer mais-valia, à faculdade, à universidade, não interessa desde logo. E depois, 
sem dúvida, a sociedade, em geral.” (TAG • Ent. 12 • U. F.). 

“Eu acho que quem deveria reconhecer e ter a noção desse impacto dever ser todas as cúpulas da 
administração de gestão e de funcionamento de toda a universidade. Saber que o CG, usando um termo 
mais corriqueiro, tem um voto na matéria. Acho que a sociedade devia sentir esse papel embora 
sentindo esse papel (como há pouco falámos na agenda) não como um órgão de bloqueio, mas que de 
facto faz essa fiscalização. E que essa fiscalização por vezes possa ter ou deva ter, efeitos práticos. 
Fiscalização e reflexão sobre outra forma sobre aquilo que são as políticas. Uma vez que é o único 
órgão que pode ter autonomia e independência de o fazer. Isso deveria ser reconhecido e se calhar, 
muitas vezes, não o é, porque, se calhar, não se verifica.” (PER EXT • Ent. 27 • U. I. P.). 

Admitimos que tivemos dificuldade em percecionar dos entrevistados perspetivas com avaliação de 

impacto positivo resultantes das decisões do CG. Em boa parte, essas perspetivas misturam-se e 

podem ser vistas à luz daquilo que são as competências formais do CG, nomeadamente, aquelas que 

englobam aspetos marcantes da vida das instituições, como sejam a aprovação das linhas estratégicas 

da instituição, eleição do reitor, plano de atividades e orçamento, prestação de contas e propinas. Por 

exemplo, alguns entrevistados afirmam que: 
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“Os conselhos gerais têm também um papel importante, porque, é nesta base, neste fórum, que o reitor 
e a equipa reitoral recebem da parte da academia um feedback sobre algumas questões, que podem ser 
críticas (por exemplo, aprovação de plano de atividades e orçamento) que podem e devem insistir em 
situações específicas, sobre temas, que são críticos para a vida da universidade.” (PER EXT • Ent. 15 
• U. F.). 

“Desculpe lá expressão: mas qual é a cara de pau de uma pessoa que vem de fora em recusar um plano 
de atividades?” (EST • Ent. 40 • U. I. P.). 

“É o interesse da universidade que está em primeiro lugar. Quando há situações como o plano 
estratégico como o plano de atividades, como a estratégia de cooperação e financiamento externo, por 
exemplo.” (PER EXT • Ent. 18 • U. I. P.). 

Em conclusão sobre esta temática, tendo em conta as opiniões vertidas nos excertos, parece-nos que, 

o que resulta do impacto das decisões do CG, aparentemente é ainda pouco apreendido quer pela 

comunidade universitária, quer pela própria sociedade. Alguns argumentos poderão ajudar a 

compreender algum distanciamento com a sociedade: o órgão ser ainda relativamente recente, 

dificuldade de criação de dinâmicas próprias com a aprovação dos estatutos, regimentos e processos, 

algum desconhecimento dos próprios atores, ou até a ausência de um plano de comunicação 

institucional. Parece existir também de acordo com alguns entrevistados um certo reconhecimento 

que resulta da própria falta de interesse da sociedade e do seu envolvimento, que de todo, não propicia 

desta forma uma participação cívica mais acutilante. Acresce, face ao teor do excerto de algumas 

entrevistas, parecer serem evidenciadas algumas contradições: por um lado se é suposto o desejo de 

uma maior abertura das IES à sociedade, por outro, parece na opinião dos entrevistados ser 

demonstrativo que até a própria academia perceciona um reduzido significado atribuído à 

importância das decisões emanadas deste órgão de governo. 

Importava ainda compreender na leitura dos entrevistados as dinâmicas relacionais que se 

estabelecem entre dois órgãos de governo: reitor e CG. Apesar, de obviamente, cada IES ter as suas 

especificidades próprias e o seu ambiente contextual próprio em que opera, a convivência entre os 

diversos atores institucionais, parecem conter para uma sintonia em fortalecer a instituição. De uma 

forma geral a opinião transmitida pelos entrevistados sobre as relações estabelecidas entre o CG e a 

reitoria e outros órgãos de governo, parecem pautar-se por um relacionamento positivo, baseado na: 

i) cooperação institucional; 

“A relação com o reitor é muito positiva, e, portanto, quando há uma boa relação e há confiança entre 
as instituições, as coisas funcionam de uma forma muito natural. Se a relação com o reitor não fosse 
tão positiva, provavelmente, o funcionamento iria ser muito mais complicado. Obviamente, não 
havendo confiança não era possível manter o reitor e tendo o CG poderes para o demitir, poderia fazê-
lo, mas de facto, tem imperado o bom senso e a relação é muito positiva.” (PER EXT • Ent. 10 • U. 
F.). 

“Eu assisti já, a várias circunstâncias em que algumas universidades, diziam: “ah, o reitor faz o que 
quer! Nós, dizemos que está tudo bem! Nós não sabemos muito bem o que se passa”! E assisti a outras 
circunstâncias, em que, a atitude é de cooperação para com o reitor e de abertura para se questionarem 
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as soluções numa perspetiva de: queremos ou não queremos mudar a universidade? Por isso, a atitude 
é de cooperação. Sobretudo de interrogação, isto é, ninguém se cala! Uma atitude positiva, porque há, 
um objetivo comum, que é, ter uma melhor universidade.” (PER EXT • Ent. 15 • U. F.). 

ii) articulação profícua; 

“É interessante que o CG tenha na figura do reitor e da sua equipa uma articulação plena entre o CG 
e o reitor, para que a soma das partes, seja mais, do que a soma aritmética. Portanto, há aí um ganho 
qualitativo, havendo uma boa articulação dos trabalhos do CG e do próprio reitor.” (PER EXT • Ent. 
37 • U. I. P.). 

iii) interligação entre dois órgãos de governo; 

“Acabei por perceber que houve uma interligação entre estes dois órgãos de governo e com um papel, 
por um lado moderador que o CG acabou por ter em relação a muitas das iniciativas da reitoria, do 
reitor e da sua equipa, mas por outro lado, um papel de cooperação, porque muitas das coisas que 
foram faladas, discutidas e até mais tardes, propostas pelo conselho em sede de comissão vieram a ser 
absorvidas pela própria equipa reitoral, que é a atual, nesta fase. Eu acho que foi uma aposta ganha.” 
(TAG • Ent. 41 • U. I. P.). 

Em menor número, existem alguns depoimentos que traduzem de certa forma alguma insatisfação e 

um relacionamento menos profícuo: 

i)  entre os diversos órgãos de governo e as faculdades;  

“Há alguns problemas. Penso que há algum divórcio das faculdades. Os overheads. A participação na 
sociedade nos vários domínios que estão associados ao mundo do saber de cada uma das faculdades, 
acaba por trazer alguns equívocos. Tudo isto são questões que inquinam muito o relacionamento das 
faculdades, com o órgão central, com o reitor.” (PER EXT • Ent. 14 • U. F.). 

“Quanto à relação com a equipa reitoral também foi francamente boa. Já o mesmo não aconteceu na 
relação com alguns responsáveis das unidades orgânicas, que se distanciaram das linhas gerais que o 
CG definiu em sintonia com a reitoria. Desse mau relacionamento resultou uma menor capacidade de 
proceder a algumas reformas, que se entendiam necessárias. Lamento não termos no CG sido capazes 
de criar o melhor relacionamento com alguns dos órgãos da universidade, nomeadamente com a 
direção de algumas escolas, que pudessem fazer com que a Universidade (…) tivesse optado por um 
sentido de reforma superior àquela que adotou. E que, a meu ver, serviriam melhor os seus interesses 
e os interesses do país.” (PER EXT • Ent. 33 • U. F.). 

“Houve uma centralização de decisões, nomeadamente, financeiras, o que, permitiu e estrangulou 
alguma autonomia das unidades orgânicas em ir buscar financiamento externo e tomar iniciativas para 
ganharem dinheiro sozinhas. Inclusivé, para mim, isto contrapôs até, a linha da missão do CG que é 
integrar universidade na sociedade civil. Dou-lhe um exemplo: a Faculdade de (…) tinha muito 
financiamento por prestação de serviços de saúde, que teve muita dificuldade em manter por causa do 
RJIES. E aí perdeu a ligação à sociedade civil. Perdeu-se prestação de serviços à comunidade. As 
unidades orgânicas têm menos poder decisor. Os diretores de faculdade são os primeiros a reconhecer 
isso. São os primeiros a perceber que é um constrangimento que lhes afeta o dia. E eles não gostam 
disso. Os diretores das unidades orgânicas não se gostam de sentir apertados. Mesmo para a 
investigação, a própria investigação experimental com alguma ligação à sociedade civil, 
autonomamente com as unidades orgânicas: para já era menos burocratizada; dois demorava menos 
tempo e era mais rápida, depois não tinha de passar por mil e um postos e cargos e pareceres até chegar 
ali; e três, esta burocratização afasta as pessoas. Desmotiva-as dos cargos e afasta a sociedade civil da 
universidade.” (EST • Ent. 34 • U. I. P.). 

É possível identificar a partir do testemunho que nos é oferecido pelas opiniões dos entrevistados 

que existem, no entanto, alguns aspetos que tornam mais difícil a desejável cooperação institucional. 
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Desde logo, é sublinhado que a concentração de poder na esfera do reitor e da reitoria, parece coartar 

e esvaziar o poder nas unidades orgânicas induzindo a que o alinhamento estratégico não seja 

compartilhado ao nível das unidades orgânicas. Numa outra vertente, o papel das unidades orgânicas 

e das UI, enquanto, instrumentos de atividade de ensino e entidades prestadoras de serviço à 

comunidade, de desenvolvimento de produção científica, tornam-se preponderantes pelo impacto que 

geram ao nível da obtenção de financiamento alternativo por fontes nacionais e internacionais. Com 

a perda de autonomia financeira de algumas unidades orgânicas, e consequentemente, com 

competências diminuídas, a aparente reduzida participação nos órgãos de governo, parecem, em si 

mesmo, serem fatores desmobilizadores e de algum desincentivo. Torna-se aqui, no entanto relevante 

referir que a racionalização das unidades orgânicas consta do próprio RJIES (artigo 173.º), em que, 

é expressamente referido que as IES, devem proceder à racionalização das suas unidades orgânicas 

sempre que tal se torne o mais adequado. Nesta linha, um dos objetivos desta categoria visou 

percecionar dos entrevistados a sua opinião quanto ao papel atribuído aos órgãos de natureza 

consultiva. Vários autores que se têm debruçado sobre o ensino superior em Portugal, argumentam 

que algumas das críticas que no anterior modelo de governação universitária eram dirigidas às IES, 

tinham na sua génese, o facto de, muitas decisões tomadas nos órgãos consultivos não terem a 

eficácia desejada, por se basearem em decisões não vinculativas, com atribuições genéricas e sem 

consequências práticas (Amaral, 2003b; Simão, 2003; Simão et al., 2002, 2005). É interessante notar 

que o próprio RJIES deixou à consideração das IES, a possibilidade de através dos próprios estatutos, 

estes órgãos serem criados e ou mantidos. Sobre os órgãos consultivos, são sobretudo os 

representantes dos estudantes que se mostram mais favoráveis à sua continuidade e existência. 

Argumentam para tal a necessidade de:  

i) assegurar a participação democrática nas IES; 

“A primeira tem a ver com a própria democracia dentro da instituição, porque, a partir do momento 
em que é constituído um CC acima do próprio CG ou do senado, na instituição, começa a existir um 
ritmo mais empresarial, que é, um aspeto enfim, uma espécie de comissão administrativa, um conselho 
de administração de uma empresa, que tem de validar qualquer tipo de decisão que saia do CG.” (EST 
• Ent. 2 • U. I. P.). 

“Em relação aos órgãos, eu não sou completamente favorável. Acho que o facto de o poder estar 
concentrado naqueles três órgãos, CG, Reitor e conselho de gestão, pode ser um bocadinho limitador. 
Mas depois também, a lei, como dá tanta possibilidade de criar outros órgãos consultivos, e se, as 
universidades quiserem, se calhar já se pode alargar um pouco mais a democraticidade.” (TAG • Ent. 
12 • U. F.). 

ii) assegurar a representatividade e uma pluralidade de opiniões; 

“O novo regime cria um CG, um CC e um conselho de gestão, mas nós queremos manter o nosso 
senado académico e queremos manter o nosso órgão consultivo onde há maior representatividade e 
maiores ponto de vista (…) num ambiente universitário que é discussão por excelência.” (EST • Ent. 
16 • U. F.). 
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iii) responder à natureza do próprio órgão; 

“Previamente nós tínhamos o senado. Neste momento o senado na universidade (…) continua a 
funcionar no regime consultivo com a argumentação da tradição. Mas na realidade, continua a ter um 
peso quase muito pela tradição, do que o senado anteriormente representava.” (EST • Ent. 3 • U. F.). 

A existência dos órgãos consultivos nas IES é considerada por alguns autores (Baldridge, 1971b; 

McNay, 1995; Rowlands, 2013), como um padrão de governação tradicional característicos deste 

tipo de organizações, pelo facto de nestes órgãos, estarem representadas as diferentes sensibilidades 

da comunidade académica, ainda que suscetíveis de conflito, mas que, a existir, podem ser 

solucionados pela via da democraticidade, que é obtida através da paridade e representatividade nos 

órgãos. É interessante notar que no corpo dos estudantes e dos TAG observam-se, no entanto, 

opiniões dissonantes que argumentam que a existência de órgãos consultivos aparentam uma 

reduzida eficácia: 

“Eu comecei por dizer há pouco que os senados universitários, podem, eles próprios ser importantes, 
mas não estamos limitados. Nós podemos ter um senado. Os senados podem existir. (…). No atual 
contexto, os senados não têm a capacidade decisória que tinham antigamente.” (TAG • Ent. 1 • U. F.). 

“Eu acho que houve uma simplificação, sinceramente. Eu passei por todos os órgãos de governação 
da universidade, CG, conselho pedagógico e senado. Penso que existiam demasiados órgãos e às vezes 
a comunicação entres eles, é como o Governo. Basicamente, a eficácia do processo de decisão era 
muito pouca. Dentro disso as próprias pessoas que lá estavam.” (EST • Ent. 30 • U. I. P.). 

As posições assumidas pelos membros internos nos dois excertos anteriores, parecem de alguma 

forma, situar-se numa linha de pensamento de alguns autores que, reconhecendo a redução gradual 

deste tipo de órgãos argumentam que os mesmos têm do ponto de vista da sua eficácia uma 

visibilidade reduzida, naquilo que são as decisões estratégicas das IES, associado ao facto, do 

resultado do processo de decisão não responder às exigências da envolvente externa (Baird, 2007; 

Birnbaum, 2004; Bleiklie & Kogan, 2007). Há também posições intermédias que consideram que a 

existência de órgãos executivos pode coexistir com a existência de órgãos consultivos. Trata-se, no 

fundo, de separar os aspetos políticos e de estratégia dos assuntos académicos, em que o órgão 

executivo exerce as suas funções de supremacia e condução da política institucional, perante outros 

órgãos internos cujas decisões, sendo importantes e necessárias, revestem uma natureza consultiva: 

“A minha opinião é que dever haver uma combinação. A máxima participação da comunidade na 
condução da universidade: docentes, investigadores, pessoal não docente. Mesmo os estudantes 
devem participar no funcionamento e na direção da universidade. Creio que isto é importante. Mas 
também é importante que a equipa diretiva tenha a capacidade de executar a sua função de, conduzir 
a universidade, e o de levar à aplicação prática de tudo o que é aprovado democraticamente. É isso 
que se deve fazer.” (PER EXT • Ent. 8 • U. F.). 

“O RJIES apesar de vir concentrar muito a nível do reitor e do próprio órgão, isso, veio clarificar um 
pouco mais. Apesar dos outros órgãos continuarem a existir, mas os pareceres não são vinculativos a 
maior parte deles. Portanto, a nível de funcionamento veio agilizar muitos procedimentos.” (EST • 
Ent. 30 • U. I. P.). 
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Em resumo, uma grande parte dos entrevistados, parece reconhecer o simbolismo atribuído aos 

órgãos consultivos nas IES, demonstrando a sua concordância quanto à sua existência. No entanto, 

no contexto atual, parece ser reconhecido que pela sua natureza intrínseca de órgão de consulta e 

apoio, produz decisões de reduzida eficácia para além da sua visibilidade como órgão ser reduzida. 

Neste quadro, para além do que parece resultar num certo distanciamento no processo de decisão 

com os órgãos de governo, não será de descartar o efeito que parece ser percecionado pelos 

entrevistados provocado pela centralização das estruturas e dos processos, os quais, parecem apontar 

para um certo enfraquecimento e uma menor participação.  

A nossa análise sobre esta categoria permitiu identificar algumas das ideias mais relevantes expressas 

pelos atores (Quadro 29): 

Quadro 29 • Síntese de conclusões • Categoria • Estruturas e processos 

• Uma maioria dos entrevistados parecem demonstrar ter uma apreciação qualitativa 

favorável, sobre o funcionamento do CG, todavia, existem aspetos identificados que 

parecem limitar a capacidade do órgão; 

• Reconhecimento na falta de representatividade do corpo dos estudantes e TAG no CG; 

• Maioria dos entrevistados mostra reservas quanto a uma alteração da composição do 

CG, nomeadamente, quanto à possibilidade de participação de outras entidades 

institucionais no CG; 

• Pese embora, existir heterogeneidade de opiniões quanto ao peso dos diferentes corpos 

institucionais no CG, entre aqueles que defendem uma maior paridade entre os 

diferentes corpos, ou uma composição equilibrada entre os três corpos, há, no entanto, 

um número de entrevistados que veem como possibilidade uma maioria do peso da 

representação externa no CG; 

• Maioria dos entrevistados tende a defender que é desejável para a governação do órgão 

que a sua dimensão seja mais reduzida; 

• Preocupação manifestada pelos entrevistados na opção da escolha dos membros 

externos sendo, alvo de críticas o diverso expediente utilizado para escolher; 

• O corpo dos estudantes e dos TAG parecem sinalizar a concentração de poder conferida 

ao reitor. A alteração da competência da eleição do reitor é um aspeto que sobretudo 

os membros internos parecem reclamar como medida indispensável para assegurar 

princípio de transparência e independência dos membros no órgão; 
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• Impacto das decisões do CG, aparentemente, está ainda algo distante do interesse da 

própria comunidade universitária e da sociedade; 

• De uma forma geral a opinião transmitida pelos entrevistados sobre as relações 

estabelecidas entre o CG e a reitoria e outros órgãos de governo, parecem pautar-se por 

um relacionamento positivo de cooperação institucional; 

• Uma grande parte dos entrevistados, parece reconhecer o simbolismo atribuído aos 

órgãos consultivos nas IES, demonstrando a sua concordância quanto à sua existência. 

No entanto, parece ser reconhecido que pela sua natureza, as suas decisões parecem ter 

uma visibilidade reduzida. 

Fonte: Autor. 

É justamente a participação dos diversos atores que a seguir constituirá o nosso foco de análise. 

6.2.3 Categoria • Perspetiva micro de análise • Comportamento político 

Compreender a governação no contexto universitário, a um nível micro, para além de implicar 

reconhecer lógicas complexas de funcionamento e dinâmicas próprias em que coexistem autoridade, 

relações de poder e as ações individuais, significa também compreender motivações e diferentes 

agendas ou interesses.  

Nas organizações complexas, como é o caso das universidades, o poder baseado na autoridade e 

poder dos profissionais, encontra-se difundido por um conjunto diverso de unidades e atores 

envolvidos (Baldridge, 1971b; Birnbaum, 1988; Clark, 1983a; Cohen et al., 1972). No capítulo 3 

quando refletimos sobre as diferentes metáforas que são associadas às universidades, abordámos a 

universidade enquanto modelo político, para percebermos a influência que diversos atores por força 

da sua influência exercem no processo de governação. Segundo March e Olsen (1989, pp. 162–164), 

as próprias instituições assumem também um papel político na criação do ambiente, quer pela 

distribuição de poder, quer pela distribuição de preferências, através da criação de restrições, 

atribuindo a diferentes atores diferentes recursos. Seguindo o raciocínio de Cyert e March (1992), 

são também os diversos atores no contexto organizacional, que, decorrente do poder que lhes é 

conferido ou das restrições que lhe são impostas, apresentam preferências diferentes, agindo por 

interesses próprios, ou através da construção de alianças, sendo que por via de cada opção a atividade 

política pode afastar-se ou distanciar-se aos fins previstos. Neste alinhamento Pettigrew (1973) 

argumenta que o comportamento político dos indivíduos faz depender a concretização dos objetivos 

da organização, ou pelo contrário, conduzir à satisfação de interesses pessoais e eventualmente até 

contrários aos fins que a organização persegue.  
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É em face deste enquadramento e numa perspetiva da universidade entendida enquanto modelo 

político de organização, que pretendemos com esta categoria:  

• percecionar que papel tiveram os membros não docentes no processo de decisão; 

• percecionar a sua capacidade em influenciar o processo de decisão; 

• percecionar de que forma se baseia a defesa do interesse público no CG. 

À partida, emerge do discurso dos entrevistados a perceção, de que, entre os três corpos, as 

personalidades externas parecem reclamar para si a liderança no que diz respeito à capacidade de 

exercer maior influência na decisão no órgão, nomeadamente, nas matérias mais importantes como 

sejam o orçamento, planeamento estratégico, aprovação de contas e as propinas. Esta capacidade de 

exercer influência no órgão, obviamente tem em conta o peso da representação de cada corpo no 

órgão, mas pode ser exercida de várias formas. De facto, a relevância atribuída pelo legislador ao 

papel a desempenhar pelos membros externos, ficou patente, quando neste âmbito, atribui a este 

corpo, a obrigatoriedade e responsabilidade de emitir um parecer, sobre matérias como o plano 

estratégico, as linhas gerais da instituição nos domínio científico, pedagógico, financeiro e 

patrimonial, plano de atividades, e relatório final de atividades da instituição e a aprovação das contas 

anuais consolidadas acompanhadas do parecer do fiscal único (n.º 3 do artigo 82.º do RJIES). Neste 

contexto, a relevância dada aos assuntos da gestão e prestação de contas e ao planeamento 

estratégico, em regra, parecem de alguma forma ter assegurada a unanimidade no processo de 

decisão: 

“Eu não posso assegurar isso, mas existem coincidências em muitos pontos, sobretudo em pontos 
estratégicos para universidade. No CG não digo que as decisões não sejam todas por unanimidade. 
Mas, quase, quase.” (PER EXT • Ent. 8 • U. F.). 

“Normalmente os membros externos, portanto, o grupo de que eu faço parte, (…) tentamos fazer, um 
alinhamento prévio da nossa posição. Isso sim!” (PER EXT • Ent. 10 • U. F.). 

“Tudo era feito no melhor para a universidade sem qualquer segunda agenda, e, portanto, sem haver 
essa eventual concertação à priori antes de quaisquer votações.” (PER EXT • Ent. 28 • U. I. P.). 

“Dou-lhe um exemplo: nós evitámos o preço da subida das propinas. Há alguns aspetos que nós de 
facto, temos alguma ação, ou tivemos uma ação concreta, que afetou depois o CG. Sim acho que o 
CG tem de ter algum poder decisório porque senão não serve para nada. Se não, é só para enfeitar, 
não é?” (PER EXT • Ent. 29 • U. F.). 

“Relativamente ao parecer sobre a conta de gerência, escolhíamos duas pessoas que eram sempre os 
membros externos. Tinham competências especiais para isso. A gente pedia um parecer. Eles 
normalmente assinavam os dois, o parecer. O parecer era distribuído e era votado. Foi sempre por 
unanimidade.” (PER EXT • Ent. 46 • U. I. P.). 

Pese embora cada um dos membros do CG ter direito a um voto e as deliberações serem tomadas por 

maioria simples dos seus membros, em matérias de enorme relevância, como as atrás descritas, o 

corpo dos estudantes e TAG, parecem a este nível não ter a mesma capacidade de intervenção no 
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processo de decisão. Na opinião do corpo dos estudantes, o processo de decisão no órgão parece ser 

encarado como um mero formalismo, atendendo, à aparente incapacidade de contrariar decisões que 

parecem ter na agenda do reitor a sua principal expressão. Em face das afirmações dos entrevistados, 

decisões estratégicas, ou mesmo, decisões operacionais, parecem ter antecipadamente votação 

garantida: 

i) por uma fação supostamente afeta ao reitor ou à equipa reitoral; 

“O que eu acho na prática, é que, poucas foram as decisões em que, havia de facto uma decisão para 
tomar e estávamos a cumprir um proforma de autorizar a alienação x ou de autorizar o regulamento 
y, (…) sob proposta do reitor. Decisões que já vinham mais ou menos formatada e que o limiar para 
intervir já era bastante reduzido, já não havia margem de manobra, digamos assim. Agora em algumas 
questões digamos que sim existe a capacidade de influenciar, acima de tudo a nível de estratégia, 
orientação (…).” (EST • Ent. 16 • U. F.). 

“São decisões sempre já tomadas previamente, são. Haver CG, ou, não haver, sinceramente são 
peanuts. A minha opinião é a mesma: por muito que as pessoas queiram, nada, vai mudar. Podem ser 
feitos polimentos. Podem-se polir arestas, mas o cubo já lá está!” (EST • Ent. 22 • U. F.). 

ii) pela dificuldade no acesso à informação;  

“Na minha opinião os membros externos quando vêm para uma reunião já está, não digo 100 %, mas 
75 %, 3/4, está programado do que vai ser dito. Não há nenhuma comunicação connosco. Nem 
funcionários. Os membros dos alunos, os (…) alunos não comunicam com o funcionário. Os (…) 
alunos é independente. Ficamos sempre ali ao fundo. Não sei porquê! É um sítio engraçado para 
ficarmos, se calhar!” (EST • Ent. 23 • U. F.). 

iii) pela ocultação de informação; 

“Por exemplo, a universidade assinou um convénio naquela altura, em que as assinaturas das partes 
acabaram por ser no dia de reunião do CG, dia da universidade e o CG nem foi visto nem achado 
sobre aquele assunto. Portanto, fomos confrontados com um facto consumado. Coisas que nós nem 
sequer concordávamos e que depois muito sinceramente vieram-se a provar, que nós até tínhamos 
alguma razão (…). O CG nem é visto nem achado nestas decisões!” (EST • Ent. 19 • U. I. P.). 

“Primeiro e como referi há pouco facultar informação aos membros do corpo não docente. Mesmo até 
ao corpo docente, que está lá e não tem acesso a informação nenhuma. Sejamos sinceros. Penso que 
ao nível de facultar informação é muito importante, porque, se os próprios externos não tiverem acesso 
à informação, aquilo que vão decidir, ou, aquilo que vão votar, nunca está provado na realidade. É 
aquilo que eles acham que é, e como funciona. E, na maior parte das vezes não é assim.” (EST • Ent. 
30 • U. I. P.). 

iv) pela própria imposição e vontade do reitor; 

“Se o reitor colabora naquilo que é a sua política de tomada de posição o CG pura e simplesmente, 
não funciona. Isto quer dizer o quê? Não serve de nada nós termos um CG, e que se chegue, e se diga 
assim: “temos as contas da eletricidade para pagar.” E isto aconteceu comigo. Aconteceu comigo 
num CG, que, um reitor para além de se recusar a responder e insultar sobre o que são as contas da 
universidade. A vontade do reitor foi cumprida, porque, de facto, isto são funcionamentos que não 
poderemos aceitar naquilo que é um órgão democrático.” (EST • Ent. 24 • U. I. P.). 

As situações descritas pelo corpo dos estudantes parecem ser reveladoras de uma certa incapacidade 

de fiscalizar a ação do reitor, em resultado da aparente desmotivação e atitude passiva ser também 
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ela suscetível de contribuir para um certo esvaziamento da sua ação. Sobre esta matéria diversos 

autores que se dedicam a estudos organizacionais têm vindo a reconhecer que a dificuldade no acesso 

e até a ocultação de informação, ou decisões baseadas em “características autocráticas e impositivas” 

toldam a liberdade, a iniciativa individual e a inovação nas organizações, estando a ser substituída 

por redes informais de comunicação, possibilitando assim o acesso à informação permitindo a 

interação das pessoas fomentando a dinamização das organizações (Bess, 2006; Chiavenato, 2014, 

pp. 26–27). Neste contexto, sublinha-se, que, também organizações internacionais como a OCDE 

(OECD, 2003, 2004, 2005a, 2014b; Santiago, Tremblay, Basri, Arnal, & OECD, 2008) e o BM, 

(World Bank, 2018) têm vindo a recomendar um conjunto de princípios de boa governação no setor 

público e no ensino superior, na qual, estão consignados direitos e deveres ao nível das diferentes 

estruturas de governação, com o objetivo, entre outros, de possibilitar maior equidade no tratamento 

e assegurar maior transparência e objetividade.  

Algumas das limitações que são referenciadas pelo corpo dos estudantes, no processo de decisão 

parecem ser sinalizadas também pelo corpo dos TAG, nomeadamente:  

i) dificuldades no acesso à informação; 

“Considero que o CG não pode nem deve ser oposição ao reitor. Tanto mais que o elegeu e aprovou 
o plano de ação e plano estratégico. No entanto, este órgão só cumprirá os seus objetivos se chegar a 
informação e os meios necessários para que se possa desempenhar as competências que lhe são 
cometidas.” (TAG • Ent. 39 • U. I. P.). 

ii) natureza complexa dos assuntos e falta de conhecimento técnico; 

“As tais propostas do reitor que muitas vezes vão a discussão e em que algumas pessoas não dominam 
algumas das questões, eu tenho, (nós temos) de analisar no momento todos os argumentos que me 
parece mais lógico. E eu tenho de votar uma coisa que eu não sei, que não domino. Naturalmente, eu 
tenho de perceber o que é lógico em determinadas circunstâncias e aí evidentemente o reitor 
apresentando argumentos, argumentando, não estou a ser coagido, mas impelido em votar a favor. 
Como sou impelido a votar a favor de alguma coisa específica em determinada área que eu não 
domino. Se os próprios entendem que aquilo é bom para aquela área que eu não domino, e se os 
próprios entendem que aquilo é bom, portanto eu voto de confiança. Mas, portanto, há determinado 
tipo de assuntos, que sabemos que às vezes não são fáceis de gerir. Por exemplo, as propinas, em que 
o reitor apresenta é possível que se equacione essa situação. O reitor apresenta, e, como tem um papel 
relevante, da maneira como apresenta, as pessoas podem-se sentir assim coartadas daquilo que é a 
tomada de decisão. Se o papel do reitor é apresentar o documento, o documento é discutido e analisado 
e nós tomamos uma posição, é uma coisa. Se ele apresenta o documento e opina e condiciona já na 
avaliação que faz, aí, já é outra coisa. E há sempre situações em que isto acontece. Em situações que 
numa ou noutro caso não domino a matéria, sim admito que sim.” (TAG • Ent. 1 • U. F.). 

iii) falta de referências, sentido das declarações e teor das deliberações tomadas; 

“As próprias atas, são atas elaboradas meramente indicativas do que foi falado, quem faz as 
intervenções, mas não especifica, por exemplo: “o que eu disse, o que ele disse”, “se foi aprovado 
por proposta deste ou daquele.” É um bocadinho mitigado.” (TAG • Ent. 1 • U. F.). 

iv) aparente reduzida capacidade de influência; 
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“É assim: os corpos dos membros não docentes têm exatamente o mesmo direito a voto, que o corpo 
docente. Uma pessoa. Um voto. Portanto, nesse aspeto, a capacidade de influência é exatamente a 
mesma, simplesmente, como alguns dos corpos e o corpo dos TAG, neste caso, é muito diminuto 
limitando-se a um elemento, a capacidade de influência, é também, muita diminuta.” (TAG • Ent. 12 
• U. F.). 

Os excertos das entrevistas parecem transmitir a ideia de um sentimento de uma certa perda de 

valorização e esvaziamento no processo de decisão dos membros internos (estudantes e TAG). Esta 

aparente perceção de ausência de reconhecimento, parece enquadrar-se numa atitude passiva de 

alienação de responsabilidades motivada por fatores que se não relacionam diretamente com a 

capacidade dos TAG de exercerem na sua plenitude a sua participação formal como membros 

efetivos de um órgão. Como observa Lima (1998, p. 188), nestas situações os atores têm um perceção 

de descrença das possibilidades de influenciar as decisões sendo associada a uma participação 

passiva. 

No seguimento da nossa investigação e numa perspetiva micro, entendemos questionar os 

entrevistados sobre a sua autonomia e independência no exercício de funções para o qual foram 

investidos. Importa todavia, para uma melhor compreensão que por força do aprofundamento da 

integração entre as IES e a sociedade, resultante da participação das personalidades externas nos 

órgãos de governo, as mudanças que se têm refletido nas estruturas das IES, como faz questão de 

sublinhar, Amaral et al (2013, p. 298), têm transformado atores internos de governação em partes 

interessadas. Neste registo, as dinâmicas que se estabelecem com o exterior por via da presença das 

personalidades externas (por exemplo, a própria liderança institucional por força de participação e 

envolvimento das IES em diversos projetos institucionais e redes, a própria prestação de serviço 

pelos membros do corpo docente ao exterior, a reclamação para a orientação dos currículos pelos 

estudantes aproximando-os a contextos profissionais e a exigências do mercado de trabalho, os 

direitos dos TAG), são potenciadores de expetativas, motivações, benefícios e conflitos, suscetíveis 

por isso, de influenciar a missão das IES. Significa isto, que, a representação de cada corpo no órgão 

pode ser suscetível de influenciar os objetivos e atividades das IES e a prossecução do interesse 

público.  

Em face do que antecede, parece-nos precisamente que um dos argumentos que o legislador tentou 

salvaguardar para um exercício pleno, mais eficaz e transparente das funções de que foram investidos 

os membros do CG, foi o de acautelar um certo grau de independência, ao contemplar expressamente 

na lei, que, no âmbito das suas atribuições os membros do CG “não representarem grupos nem 

interesses setoriais e são independentes no exercício das suas funções” (nº 9 do artigo 81.º do RJIES). 

Percebe-se que o legislador tentou por um lado acautelar o interesse público e, simultaneamente, 

atenuar o potencial conflito de interesses, tentando compatibilizar, porventura um aprofundamento 

de um maior empreendedorismo e os valores de democracia.  
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Analisando o discurso dos entrevistados, é, sobretudo, o corpo das personalidades externas que refere 

que, no quadro das funções de que foram investidos, a sua atuação pautou-se pela independência e 

autonomia. Esta atuação baseada na autonomia e independência parece traduzir-se: 

i) na inexistência de pressões para alterar o sentido de voto; 

“Nunca senti nenhuma forma de pressão, de modo que, alguém, me tivesse cooptado, ou até o próprio 
reitor, em tentar influenciar a minha decisão.” (PER EXT • Ent. 10 • U. F.). 

“Há uma independência efetiva, se, os conselheiros todos, cada um, e cada um por si, se assumir, 
independentemente da fação que o elegeu para ali e essa é que é a razão da questão fundamental.” 
(PER EXT • Ent. 15 • U. F.). 

“Cada conselheiro é um conselheiro autónomo, livre e capaz de emitir as suas opiniões, 
independentemente, de qualquer grupo. Não vejo as pessoas aqui como os representantes de. Cada um 
acha aquilo que deve ser feito.” (PER EXT • Ent. 20 • U. F.). 

“É total. É total. Nós não éramos empregados do reitor, nem ele mandava em nós. Portanto muitas 
vezes levantavam-se questões. É preciso é, haver a capacidade de o fazer, e, sabê-lo fazer. Não. Nunca 
me senti pressionada. Nem aí, nem em parte nenhuma para alterar o meu sentido de voto. Nunca. Nem 
aceitaria que alguém o fizesse.” (PER EXT • Ent. 31 • U. I. P.). 

“(…) sempre tive a noção que agi e opinava mediante a minha opinião. Nunca tive por parte de colega 
qualquer intenção de. Sempre fui livre de estar no CG ao longo destes anos e de dizer o que pensava.” 
(PER EXT • Ent. 37 • U. I. P.). 

“Nunca me senti pressionado. Sempre senti capacidade total de fazer uso da total independência.” 
(PER EXT • Ent. 38 • U. I. P.). 

“Eu acho que individualmente eu nunca senti nenhuma pressão. Portanto, votei de acordo com a minha 
consciência. Da minha experiência não há posições concertadas. Como lhe digo do debate eu aprendi 
muito. Mas do tipo que me viessem dizer: “era bom que aprovássemos isto.” Não! (PER EXT • Ent. 
45 • U. I. P.). 

“Nunca! Nunca ninguém fez pressão sobre mim para alterar. Nessa altera era capaz de reagir mal. De 
maneira nenhuma!” (PER EXT • Ent. 46 • U. I. P.). 

Pelo contrário, parece ser o corpo dos estudantes e dos TAG a reconhecer que no exercício das 

funções de autonomia e independência de que foram investidos como conselheiros num órgão de 

governo como o CG, nem sempre as decisões foram baseadas com total independência:  

i) pela inexistência de salvaguarda de garantias especiais de independência;  

“Relativamente aos funcionários, há aqui uma nota importante: é necessário que a lei salvaguarde 
garantias especiais para a independência e isenção dos mandatos do corpo não docente. É possível 
alguém que seja eleito para o CG, pelo corpo não docente seja retirado desse órgão por deixar de 
pertencer ao corpo não docente. Um reitor pode despedir um funcionário que está no CG. E, portanto, 
é necessário haver aqui garantias especiais de independência porque senão um funcionário não é 
verdadeiramente livre para fazer o seu mandato. Como a lei, assim, o dita.” (EST • Ent. 6 • U. I. P.). 

ii) pela ligação hierárquica e dependência face a órgãos de governação; 

“Quando a maioria dos membros são dependentes hierarquicamente do reitor, nem sempre é fácil a 
sua independência e autonomia.” (TAG • Ent. 39 • U. I. P.). 
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“Não pode existir autonomia e independência (…). Em teoria ela existe, mas na prática não. Há uma 
questão basilar no meio disto tudo. Quando você tem um órgão numa universidade que funciona 
tendencialmente em função das pessoas e, não o inverso, a questão que reside é: o que é que está 
primeiro, é o interesse pessoal ou o interesse institucional?” (EST • Ent. 40 • U. I. P.). 

Embora antagónicas, as posições expressas podem ser compreensíveis à luz da relação institucional 

que se verifica entre os diferentes corpos dos membros não académicos com representação no CG. 

Por um lado, os estudantes têm uma relação institucional próxima com a reitoria por todo um 

conjunto de aspetos que se prendem com a atividade estudantil: propinas, assuntos académicos e 

pedagógicos, apoio à ação escolar, avaliação da qualidade de ensino, cultura e desporto, a eleição do 

provedor do estudante, financiamento e investigação. Por outro lado, o corpo dos TAG tem também 

uma relação institucional com a reitoria, na medida em que, matérias como, gestão de recursos 

humanos, formação, carreiras profissionais, contratação e despedimentos e avaliação de 

desempenho, dependem maioritariamente da orientação da reitoria. É natural que para os membros 

internos se possa verificar a ocorrência de pressões, na medida em que, por exemplo, na questão da 

eleição do reitor, esta resultar de eleição por lista, e as decisões aprovadas no CG resultarem do 

alinhamento com uma lista e tal ter algum impacto no meio universitário. No que concerne às 

personalidades externas, grande parte dos entrevistados, referem, quase em uníssono, que não 

reconhecem a existência de pressões e que as suas decisões no órgão tenham sido pautadas por 

critérios de independência. Neste caso, e dado que aparentemente não existe uma qualquer relação 

institucional, (exceto aquela que poderá resultar de relação sentimental com a instituição), o exercício 

da autonomia e independência deste corpo parece sugerir, que, pelo menos a um nível teórico, parece 

estar mais facilitada, quando comparada com os restantes corpos não docentes pelas razões apontadas 

anteriormente.  

No entanto, em face das opiniões, é possível identificar constrangimentos que obstam a que a 

capacidade de exercer com independência e autonomia as funções de supervisão de um órgão está 

aparentemente distante daquilo que é a sua missão. Recentemente, Lourenço (2017, p. 253) na sua 

tese de doutoramento dissertando sobre o papel dos conselhos gerais no desempenho organizacional 

das IES, alerta para a necessidade de ser dada uma melhor atenção ao perfil e níveis de independência 

que os membros do CG devem possuir para um exercício pleno das suas funções no órgão. Na mesma 

linha, o estudo desenvolvido por Oliveira et al (2014, p. 201) remete para a consciência de uma 

preocupação pela necessidade de dotar com mais objetividade o grau de autonomia e independência 

dos membros do CG. 

Na investigação aqui apresentada procurámos ainda apurar a potencial existência de situações 

concretas suscetíveis de influência externa no processo de decisão. Nos discursos de alguns 

entrevistados, é possível identificar situações em que o processo de decisão parece ter motivações 

contrárias ao que se esperava na defesa do interesse coletivo, tendo por base a existência de: 
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i) grupos de interesse alinhados que condicionam o processo;  

“Os fatores que presidem à tomada de decisão no CG são, sobretudo, corporativos. Ou seja, não existe 
democracia. O que existe é uma oligarquia da sociedade de uma forma geral. Nas universidades 
também e em particular. Há grupos de interesse formados que condicionam todo o processo e que 
levam os estudantes, os membros externos e funcionários atrás. Portanto, eu diria que os principais 
players que influenciam a política nas decisões, são os professores. E a sua organização prévia, motiva 
organização de listas para tomada de poder, pelo poder e que depois se acabam por concretizar nas 
medidas e decisões concretas.” (EST • Ent. 6 • U. I. P.). 

ii) interesses particulares; 

“Interesses particulares. O que não invalida que esses interesses particulares não sejam uma parte, 
ainda que diminuta, do interesse público. Agora, quando eu tenho docentes que me dizem: que isso se 
esgota na questão do CG, numa questão matricial que é a de eleger determinada pessoa para reitor, 
então, eu pergunto (e até perguntei): “onde está o interesse da instituição?” Estamos a pôr o interesse 
pessoal à frente. E a resposta foi? Afirmativa. Interesses pessoais estão à frente dos interesses 
institucionais!” (EST • Ent. 40 • U. I. P.). 

“O sistema de eleição do reitor é corrupto. É corrupto. Peço desculpa de estar a usar uma palavra tão 
feia, mas é um processo, que, por si só, a única palavra que encontro é mesmo: corrupto.” (EST • Ent. 
24 • U. I. P.). 

Estas posições anteriores parecem evidenciar que existem interesses pessoais ou de certa forma 

alinhados a uma perspetiva instrumentalista/utilitária, que se sobrepõem ao interesse público. Alguns 

autores argumentam ser de difícil complexidade a mensuração do interesse público pelo seu caráter 

de abstração e ambiguidade ser vago, indeterminado, idealista, ou até filosófico (Box, 2007; 

Bozeman, 2007; Lewis, 2006). Não deixa, contudo, de ser curioso, notar que é o sobretudo o corpo 

das personalidades externas que parecem reconhecer quase em uníssono, que o processo de decisão 

no órgão, em regra, prossegue o interesse público:  

“(…) penso sinceramente que, a maioria das decisões foi o interesse público e a estratégia da 
instituição acima dos interesses particulares. Não tenho a menor dúvida que é assim que acontece nas 
votações nas universidades. Pelo meu lado foi assim que atuei durante a participação no CG.” (PER 
EXT • Ent. 18 • U. I. P.). 

“Na minha ótica é o interesse público. E se alguém foi para lá, com interesses particulares, pelo menos 
neste CG, saiu-se mal.” (PER EXT • Ent. 31 • U. I. P.).  

“Acho que na maior parte dos casos as decisões são o interesse público que prevalece. Não quer dizer 
que não haja pessoas que se movimentem de maneira que os seus interesses pessoais também ganhem. 
Errar é humano. Mas são os interesses públicos que são privilegiados na generalidade dos casos.” 
(PER EXT • Ent. 46 • U. I. P.). 

Ao contrário dos estudantes e TAG que reconhecem situações concretas em que parecem existir 

aspetos que condicionam o processo de decisão no órgão. Neste particular tivemos algumas 

dificuldades em percecionar, sobretudo nos membros externos, de que forma se materializava em 

sentido prático, as influências com potencial para condicionar o processo de decisão, registando-se 

apenas ideias vagas, em defesa do interesse público. 

No quadro seguinte (Quadro 30) sintetizamos algumas das conclusões evidenciadas nesta categoria: 
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Quadro 30 • Síntese de conclusões • Categoria • Comportamento político 

• O corpo dos estudantes, parece reconhecer que o processo de decisão no órgão é encarado 

como um mero formalismo, atendendo, à aparente incapacidade de contrariar decisões que 

parecem ter na agenda do reitor a sua principal expressão e pelo facto, de antecipadamente 

muitas das decisões terem um alinhamento prévio; 

• São percecionadas pelo corpo dos estudantes e TAG dificuldades de fiscalizar a ação do 

reitor, em resultado, da aparente desmotivação e atitude passiva ser também ela suscetível 

de contribuir para um certo esvaziamento da sua ação; 

• O corpo das personalidades externas tende a referir, que, a sua atuação pautou-se por uma 

conduta de independência e autonomia sem existência de pressões que condicionassem o 

processo de decisão no órgão;  

• O corpo dos estudantes e dos TAG reconhecem que no exercício das funções de autonomia 

e independência de que foram investidos como conselheiros num órgão de governo como o 

CG, nem sempre as decisões foram baseadas com total autonomia e independência, 

argumentando razões associadas à ligação hierárquica e dependência face aos órgãos de 

governação. 

Fonte: Autor. 

Notas finais 

Nesta dimensão procurámos analisar o processo de governação seguindo três eixos de análise: a um 

nível macro, meso e micro. Uma vez analisados os dados importa refletir criticamente os resultados 

obtidos em função dos objetivos enunciados. 

A análise dos dados obtidos nesta dimensão de análise, permite-nos concluir que os entrevistados 

percecionam um quadro de transformações visíveis na governação do ensino superior, 

independentemente do estatuto jurídico da sua instituição. Embora estas alterações na governação 

sejam percebidas pelos diversos atores pelas influências da NGP, no entanto, são melhor 

compreendidas por força do ambiente externo marcado pela competição e pelo fenómeno da 

globalização e que as obriga a adaptar-se à sua envolvente externa, do que, propriamente na 

imposição de um quadro doutrinário imposto. Se bem que a forma como o discurso é assumido pelos 

diversos atores assuma uma perspetiva muito vincada aos aspetos da eficácia, eficiência, 

racionalização, no entanto, registam-se nos discursos dos atores algumas contradições.  
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Sendo indiscutível que uma grande parte desta perceção está ligado à interiorização do alinhamento 

do ensino superior a contexto mais utilitários (como ficou demonstrado pelo teor dos discursos dos 

entrevistados na dimensão das representações do ensino superior), e uma certa identificação com os 

princípios da ênfase dada à gestão, não deixa de ser surpreendente a perceção vincada por um número 

expressivo de entrevistados que advogam um maior equilíbrio entre os aspetos da gestão e da 

democracia. Todavia, defender os princípios da democracia e da gestão nem sempre são compatíveis, 

porquanto, enquanto na democracia é preservado um conjunto de valores de interesse coletivo, do 

bem comum, de igualdade, por vezes com decisões irracionais, em contraponto, os valores da gestão, 

baseiam a sua ação no interesse individual e nas preferências individuais e na racionalidade 

económica das decisões. É neste sentido que Carvalho (2019, p. 133) considera que a “organização 

democrática é considerada um obstáculo à rápida tomada da decisão.” 

As mudanças percecionadas pelos entrevistados, numa perspetiva macro, atribuem especial 

significado ao papel da inclusão do corpo das personalidades externas na governação das IES, sendo, 

no entanto, evidenciadas limitações intrínsecas próprias deste corpo por contextos vários e, 

resistências e conservadorismo da academia que obstam a que o seu papel seja mais eficaz. Não 

obstante reconhecer-se ser positivo a chamada destas personalidades para a governação das IES, 

como demonstrado nos discursos dos entrevistados, a existência de alguns estudos desenvolvidos em 

Portugal quanto ao papel das personalidades externas no novo governo das IES parece de alguma 

forma cimentar algumas das nossas conclusões que apontam para necessidade de aperfeiçoar e 

aprofundar o seu papel (Amaral & Magalhães, 2000; Magalhães et al., 2016; Pedrosa et al., 2012; 

Rosa & Teixeira, 2013; Simão, 2003). 

O aprofundamento da autonomia institucional das IES e na opção possibilitada pela adesão ao regime 

fundacional é tida como positiva. No entanto limitações na sua operacionalização e outros 

constrangimentos, obstam a que uma maioria dos entrevistados ainda que reconheçam grandes 

virtudes do modelo, mostrem ainda algumas reservas. 

Sobre a avaliação que os entrevistados fazem sobre o modelo de governação em uso e em particular 

percecionar a sua adequabilidade, os entrevistados mostram-se globalmente favoráveis com o novo 

quadro jurídico imposto pelo RJIES, independentemente do estatuto das IES. 

A perceção da introdução de mecanismos gestionários, são assumidos como uma forma de 

legitimação do discurso que associa alterações no ensino superior, com uma rutura de modelo de 

organização tradicional que caracterizou o sistema de governação no passado. No entanto uma 

maioria significativa dos entrevistados, combina ou faz uso no seu discurso de lógicas do setor 

privado, mas que depois, são contrabalançadas com uma narrativa baseada numa lógica de uma 

gestão colegial e participada. 
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Numa perspetiva meso, os dados apurados para esta dimensão, suscitam-nos algumas reflexões 

importantes. Em primeiro lugar, parte significativa dos dados analisados, remete-nos para a 

conclusão que, é percecionado uma apreciação qualitativa favorável sobre o funcionamento dos 

conselhos gerais das quatro IES, em que, o contributo dado pelas boas relações estabelecidas entre o 

CG e a reitoria e outros órgãos de governo, pautaram-se por um relacionamento positivo de 

cooperação institucional. Tal, porém, não significou, que na heterogeneidade de opiniões, não 

existisse, como denominador comum a perceção de um conjunto vasto de aspetos que limitam a 

capacidade deste órgão e que tivemos a oportunidade de sinalizar.  

Em segundo lugar, é dado a observar a falta de representatividade do corpo dos estudantes e TAG 

no CG. Em certa medida, à luz das características que enformam os princípios da NGP, reduzir o 

poder de representatividade poderá constituir um argumento de legitimação para dentro das 

organizações tornar decisões mais eficazes e eficientes (Bleiklie & Kogan, 2007; Ferlie et al., 2009; 

Olsen, 2007; Paradeise, Reale, Bleiklie, et al., 2009), constituindo argumentos, o reduzido tempo que 

os estudantes passam no ensino superior e da sua visão de curto prazo e no caso dos trabalhadores 

para atenuar o poder de reivindicação sobre assuntos que lhe dizem respeito. Alguns destes arranjos 

na governação das IES têm vindo a ser analisados e como atestam alguns estudos parecem configurar 

um ideário que torna difícil a coabitação com processo de partilha de poder e decisões colegiais e de 

uma participação ativa, que restringem a liberdade e a democracia, valores fundamentais da 

academia.  

Não deixa, no entanto, de ser surpreendente, que, embora seja percecionado uma certa perda de 

representatividade no CG, uma parte significativa dos entrevistados, defenda que este órgão deveria 

reduzir a sua dimensão com o argumento de produzir decisões mais eficazes e eficientes. A esta 

junta-se também a ideia de uma maior paridade entre os diferentes corpos, ou até mesmo, a 

possibilidade de uma maioria do peso da representação externa no CG, ainda que, mantendo-se a 

composição dos diferentes corpos. Parece-nos que tais posições, configuram a existência de 

paradoxos que se situam no propósito de afirmar a necessidade de um maior colegialismo 

característica das IES, e ao mesmo tempo, a ideia de uma certa legitimação para a introdução de 

novas conceções de um novo modelo de governação, mas que, não conduz à rutura, em definitivo, 

das práticas, tradições e referências académicas. Exemplo disso, é a determinação com que a maioria 

dos entrevistados reconhece o simbolismo atribuído aos órgãos consultivos nas IES, demonstrando 

a sua concordância quanto à sua existência, ainda que, assumam que as decisões emanadas destes 

órgãos tenham pouca eficácia e visibilidade reduzida.  

Uma outra conclusão englobada nesta dimensão de análise, aliás sinalizada por uma grande parte da 

bibliografia refere-se à preocupação dos entrevistados no expediente utilizado para a opção da 

escolha dos membros externos. Mostrando-se favoráveis à presença dos membros externos na 
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governação, contudo, os diversos registos dos entrevistados, dão nota, que a fiscalização da ação do 

reitor, é de duvidosa eficácia, porque, o órgão que nomeia, é simultaneamente, também, aquele que 

tem a tutela da fiscalização da ação do reitor. Esta questão é particularmente crítica porque como 

argumentam Oliveira et al (2014, p. 73), “o facto de os membros externos serem cooptados pelos 

membros eleitos, cria, (…) um efeito perverso de continuidade e reprodução ideológica dos membros 

eleitos com maior peso.” Também a este propósito, quando Pedrosa et al (2012) analisaram o novo 

modelo de governação instituído pelo RJIES, concluíram, por força da opinião manifestada pelos 

presidentes dos conselhos gerais de 14 universidades e 12 politécnicos, que tal procedimento, pode 

sugerir “a ideia de uma certa consolidação de posições em vez da desejável diversidade” (Pedrosa et 

al., 2012, p. 124).  

É nesta linha, e sendo percecionado uma concentração de poder na esfera do reitor, o corpo dos 

estudantes e dos TAG, são quem mais advogam alterações à forma de eleição do reitor como medida 

indispensável para assegurar princípios de transparência e independência dos membros no CG. 

Apesar de ter sido um dos objetivos que o legislador tentou acautelar dando sequência às orientações 

da OCDE (OECD, 2003, 2007, 2013, 2014b), no que se refere à adoção de modelos de governação 

que introduzissem mais mecanismos de transparência, prestação de contas e independência, 

chamando e atribuindo responsabilidades às personalidades externas na governação das IES, todavia, 

parece que no contexto português, ainda que se registe neste sentido uma evolução, a diversidade no 

seu modo de organização institucional, obsta ainda que este objetivo evidencia algumas fragilidades. 

Finalmente, e porque falamos em fragilidades, os entrevistados, não tiveram dúvidas em apontar que 

o impacto das decisões do CG, aparentemente, são pouco percebidas pela comunidade universitária 

ou mesmo algo distante da própria sociedade. Sobre esta matéria, se o teor dos excertos das 

entrevistas puderam comprovar que este distanciamento poderá ser explicado interiormente pela falta 

de debate e maior escrutínio interno, excetuando-se, o procedimento da eleição do reitor, a perceção 

da ausência de democracia e de processos de participação da sociedade, poderá contribuir para 

capturar e impedir o controlo de instituições democráticas por grupos de interesse.  

No contexto da nossa investigação, importava compreender a avaliação que os entrevistados fazem 

da sua participação no CG, facto que daremos na dimensão das motivações e avaliação da 

participação. 

6.3 Dimensão • Motivações e avaliação da participação 

Nesta dimensão procura-se, a partir do discurso dos entrevistados, ligando as motivações iniciais e a 

realidade vivenciada, desenvolver uma leitura qualitativa e interpretativa sobre o exercício da 

participação dos diversos atores no órgão do CG. Trata-se, em larga medida, de obter dos 

entrevistados a sua avaliação sobre participação e experiência no CG.  
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Esta dimensão congrega num momento inicial as opiniões manifestadas pelos diversos atores e que 

realçam, de alguma forma, as motivações e expetativas que estiveram na génese do processo de 

decisão em integrar e fazer parte de um órgão de governo. Num segundo momento pretendemos 

identificar um conjunto de elementos que nos forneçam pistas sobre o tipo de participação e 

contributos desenvolvidos e experienciados pelos entrevistados.  

No final pretendemos obter um juízo qualitativo (positivo ou negativo) sobre o que resultou da 

experiência no CG, baseado num arrolamento de expressões ou de perceções que de forma 

inequívoca o atestem. Em síntese, procuraremos obter respostas para um conjunto de questões:  

• Compreender as razões que estiveram na base em participar num órgão de governo como o 

CG; 

• Compreender as expetativas e as motivações;  

• Compreender que tipo de participação e experiência foi desenvolvida;  

• Compreender a avaliação que é feita pelos entrevistados em resultado da participação e 

experiência no CG; 

• Identificar possíveis melhorias em função dos testemunhos recolhidos. 

Para além da avaliação individual efetuada, procuramos, porventura, identificar argumentos 

positivos e negativos, assim como a perceção do seu contributo para a governação da universidade.  

6.3.1 Categoria • Razões e expetativas  

A inclusão desta categoria, é justificada pela necessidade de, num primeiro momento, apreender a 

partir do discurso dos diversos atores, a identificação das razões subjacentes à participação num 

órgão de governo revestindo quer a forma de cooptação (membros externos) ou a apresentação de 

listas (membros internos). 

Partimos do princípio que o exercício de participação num órgão de governo, tem inerente um 

conjunto associado de motivações e experiências. Como refere Teixeira (2013), “a motivação tem de 

ser vista como o processo de fornecer aos membros de uma organização a oportunidade de satisfazer 

as suas necessidades e cumprir os seus objetivos, através de um comportamento que se traduza no 

máximo de produtividade para a organização de que fazem parte.” No entanto, nem sempre este 

cenário é compaginável uma vez que subsistem comportamentos próprios de natureza humana ou a 

forma como as organizações são geridas que tornam difícil por vezes esta coabitação desejável. É 

com base neste enquadramento que seguidamente iniciamos a análise, tentando compreender as 

razões e as motivações que convocaram os diversos atores a integrar o CG e a forma como avaliam 

a sua experiência. 
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Quanto às razões apontadas pelo corpo das personalidades externas em integrar o CG, é manifesto 

algum desconhecimento e até incómodo em responder de forma assertiva em relação às razões que 

estão na base do convite para integrar o CG. Como podemos ver alguns dos discursos são ilustrativos 

desse incómodo: 

“Eu confesso que desconheço. E sinceramente faço muitas vezes essa pergunta para dentro – para 
mim, neste caso, porque fui surpreendido um dia com um telefonema em que, gostariam de falar 
comigo. Nunca que me disseram objetivamente como é que chegaram ao meu nome.” (PER EXT • 
Ent. 26 • U. I. P.). 

“Essa pergunta deve fazer a quem me convidou. Eu penso que acima de tudo há uma preocupação – 
não sei se será geral, de ter pessoas de reconhecido mérito que tenham determinadas áreas de 
conhecimento, e que possam aportar isso para o órgão. Acho que foi essa a razão pela porque me 
escolheram, a mim na atura.” (PER EXT • Ent. 27 • U. I. P.). 

Todavia outros entrevistados pertencentes a este grupo consideram que as razões que podem ter 

contribuído para a sua cooptação no CG, se relacionam com:  

i) prestígio alcançado em entidade empresarial; 

“Eu tive um convite. Penso que a razão principal do convite teve a ver com o facto de eu liderar uma 
grande empresa da região (…) na altura, ao mesmo tempo, sendo procurado enquanto responsável, a 
aproximar a universidade da nossa empresa.” (PER EXT • Ent. 10 • U. F.). 

“Em 2004, fui convidado para gerir um programa (…) e provavelmente foram essas as razões que 
levaram a ser convidado para integrar o CG para o período (...).” (PER EXT • Ent. 18 • U. I. P.). 

“Bem, na origem eu penso que tem a ver com a minha experiência na área (…). Penso que esse meu 
papel reconhecido nacional e internacionalmente, como uma pessoa que se preocupa e que tem 
trabalhado na (…) penso que teve, certamente, influência no convite que muito me honrou e me foi 
dirigido.” (PER EXT • Ent. 45 • U. I. P.). 

ii) experiência empresarial; 

“Talvez, também o facto de eu fazer a gestão de uma empresa (…), isso criou-nos uma relação forte 
com os meios universitários e nomeadamente com a Universidade (...). Parece-me que foi natural, 
lembrarem-se de mim.” (PER EXT • Ent. 32 • U. I. P.). 

“o facto da minha relevância do currículo profissional, da minha experiência profissional, foi o fator 
que pesou nas pessoas que se lembram de mim e que propuseram o meu nome no CG.” (PER EXT • 
Ent. 37 • U. I. P.). 

“A relação com a Universidade (…) e a experiência pessoal no envolvimento da atividade empresarial 
com a responsabilidade em diversas instituições culturais relevantes.” (PER EXT • Ent. 44 • U. I. P.). 

iii) currículo profissional; 

“Acho que deve ser perguntado aos que mandam. No entanto, acredito que terá sido meu currículo, 
pela minha experiência prévia e pelas necessidades de momento da Universidade (…) e terão pensado 
que eu podia colaborar um pouco, ou ser útil à universidade, neste sentido. Para mim é uma grande 
responsabilidade!” (PER EXT • Ent. 8 • U. F.). 
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“Eu não faço ideia porque eu não estava lá quando me cooptaram. Provavelmente foi o meu currículo. 
Não estava lá. Não sei o que disseram, mas presumo que foi o trabalho que fiz ao longo da minha 
vida.” (PER EXT • Ent. 31 • U. I. P.).  

“o facto da minha relevância do currículo profissional, da minha experiência profissional, foi o fator 
que pesou nas pessoas que se lembram de mim e que propuseram o meu nome no CG.” (PER EXT • 
Ent. 37 • U. I. P.). 

iv) experiência anterior detida em cargos universitários; 

“Para além do senado, fiz parte, já, de diversos conselhos gerais e de diversos conselhos consultivos, 
em diversas escolas e institutos de investigação da Universidade (...).” (PER EXT • Ent. 33 • U. F.). 

“Não faço ideia nenhuma. Eu fiz parte de uma comissão estatutária que foi a responsável pela 
elaboração dos estatutos da Universidade (…). Admito que tenha sido por isso que me escolheram. 
Mas, francamente, não sei. Houve alguém que me perguntou se aceitava. Depois disse sim.” (PER 
EXT • Ent. 46 • U. I. P.). 

v) relações entre as empresas e a instituição; 

“Na origem do convite esteve fundamentalmente a ver com haver uma relação já estabelecida com a 
Universidade (…) no que toca a parcerias para desenvolvimento de algumas áreas (…).” PER EXT • 
Ent. 38). 

Em face dos excertos (e também daquilo que fomos observando no próprio relacionamento com os 

atores nos momentos das entrevistas), sobressai, num primeiro momento, a ideia de que o corpo das 

personalidades externas tende a não referir de forma assertiva e espontânea as razões para integrar o 

CG. De facto, alguns dos estudos conhecidos, sobre o que tem resultado da experiência dos conselhos 

gerais em Portugal, têm evidenciado que o processo de cooptação das personalidades externas é 

merecedor de alguns reparos (Lourenço & Mano, 2017; Oliveira et al., 2014; Pedrosa et al., 2012), 

pelo que, também, estas entidades porventura optaram por guardar alguma reserva sobre o processo 

que conduziu à sua cooptação.  

Sobre as motivações dos entrevistados para exercer funções no CG, o que parece resultar nos 

discursos é essencialmente a ideia geral de poder contribuir, com a sua experiência, para melhorar a 

governação, nas áreas: 

i) da modernização; 

“A possibilidade de alguma forma contribuir para a modernização desta instituição era uma honra e 
do meu ponto que não se podia enjeitar.” (PER EXT • Ent. 32 • U. I. P.). 

“O desejo de contribuir para a sua modernização, de modo que, sem perder as suas características se 
torne uma universidade de referência internacional.” (PER EXT • Ent. 44 • U. I. P.).” 

ii)  inovação; 

“Só isto que eu lhe expliquei: a minha perspetiva de contribuir para ajudar a Universidade (…), a ser 
uma universidade inovadora, viva, dinâmica a interrogar-se sempre, a melhorar e a sobreviver.” (PER 
EXT • Ent. 15 • U. F.). 
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iii) empreendedorismo; 

“(…) era importante dar contributos com a nossa visão de pessoas ligadas às empresas, ligadas a outras 
áreas do saber, mas também aprender com as mudanças na universidade. Por outro lado, com o nosso 
contributo é bom podermos ajudar as universidades no seu caminho de um maior conhecimento a 
partir da nossa visão externa.” (PER EXT • Ent. 18 • U. I. P.). 

Outros entrevistados, porém, tendem a referir que a sua aceitação no cargo têm associado 

motivações: 

i) de natureza pessoal ligado à participação cívica; 

“O meu trabalho aqui na empresa é mais do que full time e tenho muito pouco tempo. Trabalho muitos 
fins de semana. Trabalho até tarde! Não tenho tempo disponível! Mas, foi mais uma obrigação. Eu 
acho que as empresas têm essa obrigação de “good corporate citizens” (traduzido nosso de “bons 
cidadãos corporativos”). E isto faz parte disso!” (PER EXT • Ent. 11 • U. F.). 

“É uma questão de missão que a gente acaba por ter. Por outro lado, fui aluna da Universidade (…), 
embora, não seja destes alunos que ficaram ligados. Mas fui e tem o seu peso. Evidentemente.” (PER 
EXT • Ent. 14 • U. F.). 

“Eu sou uma pessoa participante em tudo aquilo que é importante para o meu país. Para a evolução 
do meu país. Portanto, apesar do incómodo de ter de me deslocar a (…), frequentemente, aceitei. 
Porque entendo que é um dever.” (PER EXT • Ent. 31 • U. I. P.). 

ii) da relevância quanto ao prestígio do cargo a ocupar; 

“Em primeiro lugar era uma motivação e uma inovação entrar num CG (…).” (PER EXT • Ent. 18 • 
U. I. P.). 

“(…) nesta dimensão pessoal, (…) não estamos a falar de uma universidade qualquer, estamos a falar 
do prestígio que tem, (…) que me deixou muito honrado a título pessoal. E não deixará também de 
ser a título pessoal, reforço no âmbito desta honra, que foi aprender e tentar honrar, com aquilo que é, 
a minha experiência e o meu conhecimento, a minha vivência pessoal e profissional, algum contributo. 
Mas será também, naturalmente, uma referência curricular com que fico de enorme valor, à qual não 
fiquei, e não ficarei indiferente.” (PER EXT • Ent. 26 • U. I. P.). 

iii) da ligação afetiva à instituição; 

“Olhe, em primeiro lugar uma questão pessoal. Eu estudei (…). Casei (…). A minha ligação à 
Universidade (…) é total e sentimental. Mal era incapaz e só em circunstâncias muito especiais dizer 
que não. Depois, porque entendo que é um cargo de responsabilidade, experiência, de um processo de 
aprendizagem e transmissão de conhecimento. Acima de tudo por essas razões.” (PER EXT • Ent. 27 
• U. I. P.). 

“O carinho que tenho para com a Universidade (…), onde me licenciei e iniciei a minha carreira 
académica (porque eu no princípio da minha carreira lecionei na Universidade (…). Depois mantive-
me ligado à Universidade (…) durante muitos anos e tenho por ela um respeito muito grande, que, 
aliás se traduziu na participação em diversos órgãos de gestão.” (PER EXT • Ent. 33 • U. F.). 

“Pesou o facto simbólico, de alguma forma, ser o regresso à universidade onde eu tinha estudado, 
porque, eu fiz a licenciatura na universidade onde eu estive no CG. Portanto, foi de alguma forma, o 
reviver da universidade e estar com pessoas de que eu gostava. Isso foi também interessante.” (PER 
EXT • Ent. 37 • U. I. P.). 
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Sobre as motivações que conduziram as personalidades externas a tomar parte no órgão de governo, 

é possível encontrar opiniões de algum altruísmo que podem ser balanceados com ethos pessoal - 

granjeados pelo prestígio e notoriedade social, ou ainda como um chamamento à participação cívica. 

Todavia, para lá das intenções altruístas e de participação cívica evidenciadas no discurso do corpo 

das personalidades externas, tivemos, no entanto, bastante dificuldade em encontrar outras 

motivações objetivas.  

Relativamente às motivações dos estudantes para integrar o CG, em face dos discursos, parece ser 

relevada a importância dada ao associativismo e à representação estudantil: 

“Eu tinha estado no núcleo da associação académica. Não foi um convite. Foi eu e outros dois que 
fizemos uma lista para integrar o CG. Tínhamos os três um percurso associativo já bastante relevante 
e conhecido. Conhecimento de algumas matérias e por isso é que decidimos fazer a lista.” (EST • Ent. 
9 • U. F.). 

“O convite para integrar essa lista como primeira figura teve em conta o meu papel ativo como 
dirigente associativo desde que entrei na universidade. Comecei por ser presidente das comissões de 
curso. Depois fui presidente de um núcleo de estudantes da faculdade de medicina (…).” (EST • Ent. 
34 • U. I. P.). 

De facto, e à luz do pensamento de Zuo e Ratsoy (1999, p. 13), se o percurso dos estudantes nas 

associações de estudantes como uma primeira experiência, pode ser visto como um primeiro passo 

para se integrarem nos assuntos da governação académica há, por outro lado, outras razões 

diversificadas para justificar o seu envolvimento no CG. E nesse particular, alguns dos discursos 

parecem dar ênfase: 

i) à discordância sobre o modelo de gestão seguido pela instituição; 

“A nossa lista e o nosso plano de atividades foi, uma reflexão acerca do que já existia na Universidade 
(…). Todo o enquadramento legal nas respetivas áreas e as nossas propostas, que, acharíamos 
prioritárias e a priorização das que seriam necessárias fazer. Coisa que depois não vimos ser possível, 
pelas condicionantes de funcionamento do CG.” (EST • Ent. 3 • U. F.). 

“(…) o contacto com a realidade académica começa a despertar em mim e à minha volta um certo 
sentido crítico de como a universidade estava a ser gerida. E nessa altura, a gente começa a perceber-
se porque é que a medicina tem tudo e cá em cima as coisas estão como estão (…). Nós sentimos que 
havia necessidade de corrigir isso. Era preciso começar a tratar universidade, como um todo. Era 
preciso corrigir alguns desequilíbrios que havia ao nível da gestão da universidade. Das opções que 
eram tomadas (…). Não era um modelo de gestão, de governança da universidade na qual me revisse. 
E na qual a minha própria faculdade não se revia.” (EST • Ent. 17 • U. I. P.). 

ii) à experiência enquanto dirigente associativo; 

“Bom, se bem me recordo na altura tinha começado um percurso de dirigente associativo (…). Tinha 
alguns conhecimentos dentro do próprio curso onde tirei a minha licenciatura, mas já tinha também 
uma experiência onde estava integrado (…). Portanto, tinha uma visão mais abrangente do que era a 
universidade. Até porque já trabalhava as matérias políticas educativas. Portanto, conseguia perceber 
como era gestão de um orçamento dentro da instituição.” (EST • Ent. 2 • U. I. P.). 

“Eu tinha e tenho sempre bastante atividade associativa durante a faculdade. Fui membro, fui 
representante de ano, fui membro da associação, fui mais tarde presidente da associação. Portanto a 
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questão da representatividade e da representação estudantil não me é estranha. Fui membro do 
conselho pedagógico, do conselho consultivo da minha faculdade, e, portanto, há oportunidade e ao 
desafio, veio um pouco disso!” (EST • Ent. 16 • U. F.). 

iii) à preocupação na defesa dos interesses da comunidade que representam; 

“Ser parte ativa na tomada das decisões das políticas da Universidade (…). Em representação 
estudantil. Numa forma democrática, em plena representação do corpo estudantil, portanto. Em 
nenhum momento eu pensei em estar de forma de forma totalmente independente. Não! Eu estou ali 
a representar os estudantes. Portanto se sou eleito pelos alunos eu vou representar os alunos! E foi 
assim que eu fiz.” (EST • Ent. 6 • U. I. P.). 

iv) à iniciativa individual; 

“Eu, honestamente não recebi convite para integrar lista. Eu tive a iniciativa de construir uma lista 
candidata ao CG da universidade.” (EST • Ent. 5 • U. F.). 

“Não tive convite. Fui cabeça de lista.” (EST • Ent. 6 • U. I. P.). 

“Partiu da minha própria iniciativa pelo que fui eu que formei a minha própria lista.” (EST • Ent. 30 
• U. I. P.). 

“No meu caso eu criei a lista. Tomei a iniciativa. Na altura (…) apesar de já ter interesse pelo CG 
decidi recolher apoios e decidi ir participar na democracia. Convidei também dois colegas. Candidatei-
me e depois ganhei por um voto.” (EST • Ent. 35 • U. I. P.). 

v) ao apelo dos pares; 

“Houve uma série de mudanças tanto no Processo de Bolonha, como no código da praxe e uma série 
de mudanças nesse ano na universidade. Esse que é um órgão encabeçado por mim na associação 
académica foi muito proativo. Imprimiu muita mudança de mentalidades mostrou muito participação 
na faculdade de (…). Essa participação depois, levou a que, esse grupo de pessoas quisesse que eu 
imprimisse essa mudança se calhar, no órgão com maior abrangência. Foi isso.” (EST • Ent. 34 • U. 
I. P.). 

“Portanto, fui convidado a integrar um grupo que era candidato. Portanto, no fundo o que esteve na 
origem desta ligação é o movimento estudantil.” (EST • Ent. 43 • U. F.). 

Através do discurso do corpo dos estudantes para além do que já se reforçou quanto ao papel decisivo 

que os movimentos associativos têm em influenciar os estudantes para a sua intervenção na 

governação, é possível também sinalizar como causas inerentes ao seu envolvimento no CG, pontos 

de vista diferentes sobre o modelo de gestão seguido e também a causa em defender os interesses do 

corpo que representam. No discurso que nos é oferecido pelo corpo dos estudantes sobre as 

motivações inerentes à aceitação do lugar no CG podemos encontrar argumentos que se repartem 

entre:  

i) a necessidade de uma participação cívica; 

“(…) dar algum contributo cívico pessoal para ajudar a universidade a ultrapassar as situações difíceis 
que se puseram às universidades, há alguns e agora, esperemos que tenha passado. A minha perspetiva 
é que eu tinha a obrigação de ajudar, o de contribuir para dar ideias, sugestões (…).” (PER EXT • Ent. 
15 • U. F.). 
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“Eu entendo que as instituições, a nossa vida, e, tudo aquilo que nós temos à nossa volta, para além 
de nós devermos ter uma postura crítica, uma postura construtiva, participação ativa daquilo que são 
as instituições, seja através de associações, seja através de conselhos gerais, seja através da política, 
(e a minha formação e a minha vocação assim o manda), nós, se não criticarmos e se não contribuirmos 
nos locais certos nada servirá. E foi assim que me propus a este desafio de dar o meu contributo à 
universidade, pelo conhecimento que tinha, pelo que entendia ser o acrescento e a mais-valia de 
pertencer à universidade.” (EST • Ent. 24 • U. I. P.). 

“Sempre me mostrei disponível para colaborar e com interesse para colaborar. Não é só demonstrar. 
Eu tinha interesse em colaborar, para uma universidade melhor. Ou melhor, para um ensino superior 
adequado.” (ENT • Ent. 40 • U. I. P.). 

ii) a participação ativa na governação; 

“Aquilo que eu esperava era poder participar na discussão. Apresentar algumas sugestões que pudesse 
melhorar o funcionamento e orgânica da universidade. E consegui contribuir para que as coisas 
evoluíssem e melhorassem nos problemas que nós estudantes achamos que não funcionam tão bem.” 
(ENT • Ent. 9 • U.F.). 

“Esperava que o peso da participação fosse maior. Sinceramente! Esperava que os assuntos fossem 
debatidos minuciosamente. Que as opiniões fossem opiniões fundamentadas e que conseguíssemos, 
realmente, mudar alguma coisa daquilo que nos propusemos mudar, ou, a tentar mudar.” (EST • Ent. 
22 • U. F.). 

iii) o conhecimento da realidade da instituição e da lei; 

“Era um órgão novo. Nunca tinha existido e, portanto, eu esperava fazer parte de uma coisa nova. De 
uma maneira de funcionar nova. Esperava aprender muito com todos os inputs de quem lá estava. 
Esperava perceber como é que funciona uma universidade.” (EST • Ent. 34 • U. I. P.).  

“Tinha as minhas expetativas gerais, pelo facto de conhecer o CG não só por acompanhar os 
representantes do CG anterior, mas também, o de conhecer a lei (…).” (EST • Ent. 35 • U. I. P.). 

Alguns dos argumentos aduzidos pelo corpo dos estudantes parecem estar alinhados com alguns 

estudos sobre a representação estudantil na governação das IES, os quais, reconhecem a importância 

e o papel que é endereçado ao corpo dos estudantes e à necessidade do seu envolvimento no processo 

de decisão nas IES, como forma de consolidar o seu papel de “guardião do interesse público” e defesa 

de um bem público como o ensino superior, não só nas necessidades dos membros da comunidade 

académica mas da sociedade em geral (Habermas, 1987, pp. 10–11; Klemenčič, 2011, pp. 19–20, 

2014). Parece-nos em função dos discursos que as motivações do corpo dos estudantes, 

aparentemente, inserem-se numa lógica de “representação política, livre” na medida em que, como 

afirma Lima (1998, p. 99), a sua participação denota um caráter “fiduciário, como representante dos 

interesses gerais.” Lima (2009, p. 148), argumenta ainda que a participação dos estudantes tem sido 

um tema dominante que abrange uma multiplicidade de assuntos que vão desde a reivindicação e 

defesa de interesses próprios, na equidade, justiça, na formação cívica, na luta contra a discriminação 

social, na procura de soluções de maior democracia nas diferentes estruturas de poder e nos órgãos 

de governo. 
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No que se refere ao corpo dos TAG as razões que são invocadas parecem de alguma forma coincidir 

com alguns dos argumentos que os corpos dos estudantes sinalizaram. De facto, o discurso do corpo 

dos TAG parece dar nota que as razões que estiveram na génese da candidatura ao CG, para além de 

resultarem na livre iniciativa individual, apresentam características semelhantes nos dois tipos de 

instituições: 

“Fui eu que apresentei uma lista com pessoas de confiança que, naturalmente, me ajudaram a criar 
esta candidatura.” (TAG • Ent. 1 • U. F.). 

“Trabalho na instituição há (…) anos. Vi e ajudei a construir o que é hoje esta instituição. Entendi que 
poderia dar um contributo neste órgão em representação dos membros não docentes e não 
investigadores.” (TAG • Ent. 39 • U. I. P.). 

Na mesma linha, dois outros entrevistados referem que na origem da sua candidatura ao CG está o 

desafio lançado pelos pares, numa tentativa de corresponder às preocupações dos trabalhadores e na 

defesa dos seus interesses:  

“Olhe, foi um desafio lançado por alguns colegas que acharam que eu me interessava, bastante, pelas 
questões da universidade. Foi mesmo um desafio lançado por colegas!” (TAG • Ent. 12 • U. F.). 

“Acho que foi um desafio e acima de tudo querer fazer valer os pontos de vista do nosso grupo – 
trabalhadores não docentes.” (TAG • Ent. 41 • U. I. P.). 

Não obstante ser reduzida a produção científica sobre o papel dos TAG na governação da IES 

(Graham, 2009; Lau, 2010b; Szekeres, 2004), todavia, não deixa de realçado a sua contribuição direta 

no que se refere às funções inerentes à operacionalidade das IES (Dobson, 2000; Henkin & Persson, 

1992; Sebalj et al., 2012; Szekeres, 2006, 2011). Seguindo o pensamento de Henkin e Persson (1992), 

a sua inclusão é tida em conta ainda na possibilidade deste corpo poder compartilhar autoridade ainda 

que reduzida, mas cujo objetivo, é também assegurar a perceção de transparência, equidade e de 

arranjos consensuais em situações críticas que possam ocorrer no governo das IES.  

Sobre as motivações que mais identificámos neste corpo para aceitar o lugar no CG, parece sobressair 

a vontade deste corpo querer manter a sua representatividade no órgão de governo, assim como, o 

desejo de colaborar em prol da instituição que servem:  

“As motivações são simples (…). A importância de podermos ter um papel relevante, muito embora 
com um peso reduzido no contexto do CG, ainda assim, penso que tem margem de manobra, e temos 
efetivamente margem de manobra, para trabalhar, não só em prol dos TAG, mas evidentemente em 
prol da universidade. O facto de eu estar a representar os TAG, enquanto membro do CG, estou a 
trabalhar de uma forma alargada para a instituição.” (TAG • Ent. 1 • U. F.). 

“O que me levou a aceitar, foi que, efetivamente, poderia ter algum tipo de opiniões que pudessem 
ajudar o corpo que represento.” (TAG • Ent. 12 • U. F.). 

“A intenção de não deixar o lugar desocupado, uma vez que, o projeto era inovador. Pensar que ia ter 
voz ativa.” (TAG • Ent. 13 • U. F.). 
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Se bem que no discurso dos diferentes corpos parece existir um certo consenso quanto à necessidade 

de contribuir para melhorar o governo das IES, parece-nos, no entanto, que o corpo das 

personalidades externas tende a assumir a participação cívica e a necessidade de trazer uma visão 

externa através do capital adquirido e da sua experiência, como aspetos centrais que fazem mover a 

sua participação no CG. Pelo teor do discurso do corpo dos estudantes e dos TAG, embora seja de 

se notar uma certa consciência cívica, parece existir uma tendência que valoriza a componente da 

necessidade de fazer ver representados a defesa e os interesses dos pares. Pese embora, a factualidade 

dos membros internos se conotarem de certa forma com a defesa dos interesses dos corpos que os 

elegeram, parece também existir a perceção ainda que de forma tímida que o órgão em que estão 

representados, por força da sua natureza tem dificuldades em satisfazer interesses grupais. 

Tendo por base algumas das razões e motivações que tornam parte do processo de aceitação e 

participação no governo do CG, importava, no percurso da nossa investigação perceber a 

experienciação dos conselheiros no CG.  

6.3.2 Categoria • Experienciação e avaliação 

O exercício de funções num órgão como o CG tem indubitavelmente em cada um dos entrevistados 

fruto das vivências experienciadas um conjunto de aprendizagens e de representações que traduzem 

de certa forma uma avaliação, ou se quisermos um juízo final. Como nos conta Teixeira (2013), 

“dificilmente as pessoas podem ser motivadas se nunca são consultadas sobre as ações que as afetam, 

isto é, se não forem envolvidas nas questões que têm que ver com o futuro da organização de que 

fazem parte e da qual também dependem em maior ou menor grau. Por outro lado, qualquer membro 

de uma organização – um trabalhador numa empresa – tem conhecimentos e experiência própria que 

podem e devem constituir um contributo importante para a solução de problemas, nomeadamente os 

que mais se relacionam com o seu posto de trabalho.”  

Embora já tenhamos tido a necessidade de ter utilizado a expressão envolvimento em partes 

anteriores da nossa investigação e em diferentes contextos, a análise dos dados relativa a esta 

categoria, impele-nos a que, por mera objetividade, nos apropriemos do conceito de Lima (1998), 

para percebermos em sentido restrito a designação utilizada pelo autor sobre a noção de 

envolvimento, ainda que associado ao contexto escolar. De acordo com Lima (1998, p. 186), o 

conceito de envolvimento traduz as atitudes e comportamentos de natureza variável dos atores 

envolvidos tendo em conta as possibilidades de participação na organização no que se refere à 

mobilização de recursos e empenho com o objetivo de defender os interesses da organização e de 

impor determinadas soluções. Daí que, o mesmo autor (1998) conclua também que toda a 

participação tenha inerente algum tipo de envolvimento que pode ser traduzido em comportamentos 

e atitudes reveladoras de comprometimento (participação ativa) ou ao contrário atitudes e 
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comportamentos de falta de interesse, absentismo, alheamento reveladoras de uma postura de apatia 

(participação passiva) (Lima, 1998, pp. 185–187).  

É em face deste quadro de referências teóricas e nos discursos dos atores que nos propomos 

percecionar a experiência da participação tentando perceber: 

• que tipo de contributos foram dados;  

• em que se traduziram tais contributos; 

• que aspetos são mais valorizados; 

• como se avaliam os diferentes corpos; 

• que avaliação pode ser feita. 

Relativamente à experiência pessoal que resultou da participação no CG de uma formal geral existe 

uma tendência dos entrevistados em considerar que pelas funções exercidas a avaliação é considerada 

positiva. Na base deste entendimento, o corpo das personalidades externas tende a considerar que a 

experiência positiva que resultou do seu envolvimento do CG, tem no papel das comissões criadas 

um contributo essencial: 

“Dentro de uma comissão houve a possibilidade de ter um trabalho positivo.” (PER EXT • Ent. 29 • 
U. F.). 

“Faço uma apreciação muito positiva. Tive oportunidade de integrar uma comissão na qual 
elaborámos um relatório, no caso, a área que mais me tocava era (…). Isso permitiu que no plano 
estratégico que se seguiu, muitas das medidas e conclusões que essa comissão fez foram vertidas para 
o plano estratégico e muitas delas, hoje em dia, já estão em execução.” (PER EXT • Ent. 27 • U. I. P.). 

“Pela minha experiência, o que tive mais satisfação foi trabalhar na comissão da cultura, cidadania e 
comunicação.” (PER EXT • Ent. 45 • U. I. P.). 

Três personalidades externas reconhecem que foi através da sua experiência trazida no mundo 

empresarial que resultou num conjunto de iniciativas que aproximaram a IES e a sua entidade:  

“Algumas vezes eu tive algumas ideias e então decidiram avançar e implementar. E isso aconteceu 
algumas vezes.” (PER EXT • Ent. 8 • U. F.). 

“Organizei vários seminários onde nós explicávamos à universidade, quais eram as nossas 
necessidades do ponto de vista tecnológico e pedíamos à universidade para nos fazer propostas de 
trabalho em conjunto.” (PER EXT • Ent. 10 • U. F.). 

“Penso que dei um contributo na ligação da própria universidade a outras áreas (…). Quero deixar 
nota muito positiva da minha participação.” (PER EXT • Ent. 18 • U. I. P.). 

Há, no entanto, posições antagónicas no corpo das personalidades externas que argumentam que a 

experiência foi negativa em resultado: 

i) da própria comissão; 
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“Eu lembro-me que estive muito calada porque de facto não havia espaço, porque desde que rejeitaram 
a minha proposta de (...) fiquei quase sem área de trabalho específica. Eu depois pertenci à comissão 
de avaliação dos professores que era um mundo absolutamente caótico – não sei se já está melhor 
agora, em que cada faculdade fazia o que lhe apetecia e sobrava tempo e havia lacunas enormes. Não 
sei o que resultou dessa comissão, como não sei, o que resultou das outras comissões. Portanto eu 
penso que havia muito mais espaço para mim em outras áreas e talvez em áreas mais específicas. O 
aproveitamento, a minha contribuição devia ter sido um bocado maior e a minha participação não foi 
mais, porque, não havia espaço para isso.” (PER EXT • Ent. 27 • U. I. P.). 

ii) do próprio órgão; 

“A minha experiência foi negativa. Não, pela participação, mas porque, o CG era demasiado passivo 
e inoperante.” (PER EXT • Ent. 21 • U. I. P.). 

iii) pela aparente dificuldade em compreender alguns dos assuntos da academia; 

“Creio que o meu contributo em muitas decisões foi formal tendo ficado talvez, aquém do desejável, 
dada, a natureza de alguns dos assuntos tratados.” (PER EXT • Ent. 44 • U. I. P.). 

Como podemos ver existem alguns constrangimentos que são endereçados à própria estrutura do CG, 

mas que se repartem igualmente pela dificuldade dos membros externos se relacionarem com os 

assuntos da academia. Destaca-se pela positiva o papel que é atribuído às comissões especializadas 

que foram criadas. Neste âmbito, alguns estudos já se encarregaram de relevar o papel das comissões 

sendo visto como um filtro que produz informação setorial para posterior preparação da tomada de 

decisão no CG, libertando o órgão para outras tarefas mais importantes (Oliveira et al., 2014; Pedrosa 

et al., 2012).  

Sobre a experiência recolhida no CG, o corpo dos estudantes parece valorizar de forma positiva o 

trabalho que foi desenvolvido com base: 

i) na apresentação de propostas; 

“Estou de consciência tranquila. Acho que fiz um bom trabalho. Cheguei a apresentar algumas 
propostas. Participei nas reuniões. Acho que fiz um bom trabalho.” (EST • Ent. 9 • U. F.). 

ii) na qualidade das intervenções; 

“Bastante positiva, uma vez que, conseguimos mudar algumas coisas. Obviamente que gostaríamos 
de ter feito mais, mas, só o facto de termos conseguido criar determinados mecanismos de proteção 
social aos estudantes, termos conseguido fazer algumas melhorias nos serviços académicos, termos 
conseguidos que as próprias faculdades participassem no planeamento estratégico da universidade 
(…). Em conjunto, já foram medidas que foram aprovadas e que fizeram a diferença.” (EST • Ent. 2 
• U. I. P.). 

“Sobretudo, tendo eu a preocupação prévia de, não só, assegurar a sustentabilidade, mas a 
oportunidade que as minhas opiniões e intervenções podem ter, e estando isso assegurado e estando 
eu consciente e satisfeita com o meu contributo enquanto representante dos estudantes, acho que é 
fácil, dos restantes membros percecionarem o meu sentido de compromisso para com o CG.” (EST • 
Ent. 4 • U. F.). 

iii) no compromisso de cooperação; 
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“Eu faço um ponto de situação muito bom. Gostei imenso da experiência e acho que conseguimos 
algumas vitórias, enquanto CG, que são fundamentais, independentemente de conflitos perdidos, o 
saldo é positivo. Foi um gozo enorme aprovar os novos estatutos da universidade e discuti-los a sério, 
durante meses, horas e fazer valer os nossos pontos de vista numas coisas, noutras não! Mas, só por 
isso já bastava. Sabe que a questão dos estatutos, já bastava! Não interessa se as propinas ficaram 
congeladas! Não interessa se questões que eram, mas queridas aos estudantes tinham apoio social ou 
a reestruturação dos serviços de ação social! A questão dos estatutos acho que é a pérola do meu 
mandato!” (EST • Ent. 16 • U. F.). 

“(…) gostei da experiência e penso que o objetivo era dar o feedback que tive. Foi positivo. Fiz o 
melhor que pude.” (EST • Ent. 35 • U. I. P.). 

“Uma avaliação positiva. Penso que foi positiva, até porque, para os estudantes que representei e me 
elegeram. Conseguimos no caso da Universidade (…), especificamente, várias vitórias em torno da 
manutenção do valor das propinas. Também fazer aprovar e fazer inscrever nos orçamentos e nos 
relatórios de atividades algumas das nossas visões enquanto representantes dos estudantes. Também 
a seleção do provedor do estudante. Isso penso que foi muito positivo a forma como participei.” (EST 
• Ent. 43 • U. F.). 

Há também algumas razões que na opinião de outros estudantes traduziram-se numa experiência 

negativa. Na base deste entendimento alguns entrevistados argumentam que tal, deveu-se:  

i) à duração do mandato; 

“Acho que a minha participação poderia ter sido melhor porque acho que temos sempre um tempo de 
adaptação e passado esse tempo de adaptação provavelmente o mandato terminou. E o mandato de 
um estudante limitado a 2 anos (…). Eu compreendo que esse limite de 2 anos seja por que nós 
estudantes temos uma licenciatura de 3 anos na maioria e não nos deixa grande margem para podermos 
fazermos alguma mudança ou participar ativamente como gostaríamos.” (EST • Ent. 7 • U. I. P.). 

ii)  à manifesta incapacidade; 

“Já lhe disse anteriormente. Fiquei muito desiludida. Se calhar a minha participação, ficou aquém das 
minhas expetativas, porque, pouco mais podíamos fazer.” (EST • Ent. 19 • U. I. P.). 

iii) ao próprio funcionamento do CG; 

“Em termos pessoais faço um balanço negativo pela deceção que o CG acabou por ser, para mim. 
Basicamente, da minha experiência eu passei coisas no CG a discutir o que era uma ata! É a virgula. 
Exprimido. Em termos de representação dos estudantes, sinto, que de facto contribuí naquilo que 
foram as responsabilidades a que me propus, naquilo que são a defesa dos interesses dos estudantes, 
naquilo que são os direitos fundamentais e que são constitucionais e que consegui enquanto 
representante provocar algumas mudanças dentro duma universidade que estavam a ser malfeitas. 
Agora respondendo no plano pessoal foi uma desilusão muito grande para mim. Apesar de eu ter feito 
parte e ter proposto muita coisa que houve e que está em vigor e faz parte do normal funcionamento 
da universidade e já lá vão cerca de dois anos desde a minha saída do CG, foi de facto essa parte 
menos positiva que deixo do CG.” (EST • Ent. 24 • U. I. P.). 

Embora em menor número as perceções negativas sobre a experiência do corpo dos estudantes no 

CG, parecem novamente, à semelhança do assinalado pelas personalidades externas em endereçar 

responsabilidades ao funcionamento do CG. Encontramos alguns testemunhos em que os 

entrevistados parecem ter demonstrado ter exercido uma participação ativa, mas que acaba por diluir-

se face às contingências do próprio processo de governação ser complexo. 
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No que respeita aos TAG, é possível constatar que a experiência vivida pela maior parte dos 

entrevistados pelas funções exercidas no CG traduz uma avaliação positiva e que tal deve-se em 

grande parte: 

i) ao trabalho desenvolvido na defesa do corpo dos TAG; 

“Eu julgo que foi um trabalho positivo. E foi positivo, porque, foi possível dentro das limitações que 
já falámos (…). O facto de eu estar a representar os TAG, enquanto membro do CG, estou a trabalhar 
de uma forma alargada para a instituição. Portanto, eu não estou ali a defender “a minha classe” (…). 
Aprovámos um conjunto de questões (de que já falámos) sobre os TAG. Em termos gerais, este tipo 
de questões é um facto positivo e os que foram aprovados ao longo deste tempo fazem-me querer que 
foi uma boa presença. Alterações relativas à nova (…) dos (...), aqui, na nossa universidade, é algo de 
muito significativo. Isso não paga salário, não paga as contas, não dá dinheiro às pessoas! As pessoas 
não progridem na carreira! Não acontece nada! Mas há, uma questão de princípio. Se as pessoas, e eu 
acho que isto é transversal, e foi aprovado por unanimidade, em que os próprios docentes olham para 
os TAG, como menos relevante nesta máquina enorme, que é a instituição, obviamente, os 
trabalhadores sentem-se reconfortados quando estas questões, que são questões de princípio são elas 
próprias aprovadas. Em termos gerais, este tipo de questões é um facto positivo e os que foram 
aprovados ao longo deste tempo fazem-me querer que foi uma boa presença. É a minha sensibilidade.” 
(TAG • Ent. 1 • U. F.). 

“É assim: não consegui os objetivos que eu achava que ia conseguir, em prol, do meu corpo que 
represento. Mas acho que, muito sinceramente, muito sinceramente, fiz um bom trabalho. Não, aquilo 
que eu pensava fazer, mas outro tipo de trabalho e acho que me consegui enquadrar naquilo que eram 
os objetivos do CG. Não, os conhecendo eu, fico com a sensação de dever cumprido.” (TAG • Ent. 12 
• U. F.). 

ii) ao trabalho desenvolvido nas comissões e grupos de trabalho; 

“Positiva. Nas eleições para o reitor criei um grupo de trabalho, com as listas ao CG, senado, conselhos 
de faculdade, reunindo com os candidatos discutindo o seu plano de ação. Nas diversas matérias 
trabalho com os colegas das diversas áreas. Sou de opinião que o trabalho em comissões especializadas 
tem permitido bons resultados.” (TAG • Ent. 39 • U. I. P.). 

“Eu julgo que foi positiva! E acho que sim. Eu acho e tenho provas e evidências disso mesmo, 
nomeadamente, dos trabalhos que fizemos em sede de comissão. Eu integrei duas comissões e o 
pertencer às comissões era perfeitamente voluntário. Podíamos pertencer, ou não à comissão que 
entendêssemos. Integrei duas, uma das quais, na minha perspetiva, pouco produziu. Para não dizer 
que não produziu nada. Aliás não produziu absolutamente nada de interessante. Que era a comissão 
chamada de (...). A outra, a comissão de (...), que nós tivemos um trabalho muito intenso, conseguimos 
produzir um relatório que foi publicado e está disponível para toda a comunidade que entenderem, e 
que esse sim, foi importante, porque nesta nova equipa reitoral e no plano estratégico muito das ideias 
que lá estavam foram, perfeitamente transcritas para o plano estratégico. Significa que houve um 
conjunto de pessoas que pensou e que esteve a refletir, acabou por definir algumas áreas que foram 
consideradas importantes por parte da equipa reitoral. Portanto, eu acho que foi positiva, e eu participei 
nisso, numa parte do relatório. Acho que foi bom.” (TAG • Ent. 41 • U. I. P.).  

iii) pelo processo constitutivo e adaptação dos estatutos; 

“Não correspondeu às minhas expetativas. O primeiro CG onde estive teve muito trabalho para 
escrever regulamentos e alterações aos estatutos.” (TAG • Ent. 13 • U. F.). 

Em conclusão, face ao teor do discurso que nos é apresentado sobre a experiência obtida dos 

conselhos gerais uma grande parte dos entrevistados tende a emitir uma avaliação positiva sobre 
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aquilo que foi experienciado no CG. Embora com motivos diferenciados, o corpo das personalidades 

externas justifica a sua avaliação positiva com o contributo e experiência individual que aportou para 

o CG. Nesta linha, o papel das comissões ou grupos de trabalho criados é valorizado pelos 

protagonistas e pelo facto de que os contributos dados individualmente resultarem diretamente do 

seu conhecimento e da sua experiência no exterior nos diversos domínios, os quais, foram 

valorizados pelo CG. O corpo das personalidades externas tende a valorizar os contributos oferecidos 

na área do planeamento estratégico, orçamento e na aproximação das universidades às instituições. 

Todavia se estes contributos podendo ser vistos como uma possibilidade de maior exigência e 

racionalidade, potenciar a abertura das IES ao exterior, tem, no entanto, algumas limitações que se 

relacionam diretamente, por um lado, na forma como funciona o próprio CG e no desconhecimento 

da realidade das IES, quer pelo próprio contexto, quer na própria capacidade de lidar com a natureza 

dos assuntos e a ainda a participação maioritária do corpo docente conforme assumido por algumas 

personalidades externas.  

No que se refere ao corpo dos estudantes, os discursos deixam transparecer que a avaliação positiva 

que é feita sobre a experiência no CG tem muito em consideração o facto deste corpo assumir uma 

postura coletiva em defesa dos seus representantes. E neste sentido parece ser patente na maioria dos 

discursos que os entrevistados optam por avaliar a sua experiência em resultado do coletivo, não 

fosse esse, como documenta Klemencic (2011), um corpo de “natureza coletiva.” As experiências 

positivas que enunciámos relativamente a este corpo parecem emergir no contributo oferecido em 

função da qualidade das propostas que foram apresentadas em matérias como a aprovação dos 

estatutos, ação social, a eleição do provedor do estudante e os temas sobre orçamento e plano de 

atividades. Também, ainda em que em menor número, o corpo dos estudantes parece reconhecer uma 

apreciação negativa da sua experiência pessoal, imputando essa responsabilidade diretamente ao 

próprio CG, assumindo uma visão redutora e simplista quanto ao seu modo de funcionamento. 

Em relação ao corpo dos TAG, a maioria dos entrevistados parece reconhecer que a sua experiência 

no CG é positiva, sendo que, à semelhança do corpo das personalidades externas faz questão de notar 

para a relevância atribuída ao papel desempenhado nas comissões e grupos de trabalho. Registámos 

que as contribuições oferecidas por este corpo de acordo com o teor das afirmações transcritas 

parecem dar ênfase à defesa e preocupação com interesses coletivos deste grupo. Todavia, ao mesmo 

tempo, parece existir uma certa consciência para o facto deste órgão poder ser o menos indicado para 

a defesa efetiva de tais interesses. Nesta medida e em face dos discursos, os contributos oferecidos 

por este corpo parecem indiciar que se torna difícil debater e analisar os assuntos respeitantes a este 

corpo no órgão, sendo, no entanto, valorizados outros, como sejam, o plano estratégico, ou outras 

atribuições, distintas daquelas que normalmente preenchem as reivindicações deste corpo. É talvez 
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aliás neste quadro que dois entrevistados parecem reconhecer a sua impotência na defesa dos 

interesses do corpo para o qual foram eleitos admitindo que a sua experiência foi negativa.  

Ainda no percurso da nossa investigação, não quisemos deixar passar a oportunidade de questionar 

os entrevistados sobre a avaliação que lhes oferece fazer relativamente à experiência dos restantes 

corpos. Nesse sentido ainda que seja de considerar uma ampla heterogeneidade dos elementos que 

constituem os diferentes corpos e cada um dos conselhos gerais das instituições em estudo, é possível 

verificar que o corpo das personalidades externas tende a ter uma opinião bastante favorável sobre a 

experiência patenteada pelo corpo dos estudantes. Na base deste entendimento parecem estar razões 

objetivas: 

i) na qualidade de intervenção patenteada no debate; 

“Eu fiquei um poucochinho espantado com a qualidade do debate e da intervenção dos estudantes. 
Lembrando-me eu de ser estudante na universidade, (…), não tinha confiança, para ir para um órgão 
destes e realmente fazer valer a minha opinião. Os estudantes têm saído e entrado várias vezes, porque 
o sistema de eleição deles, é menos tempo, do que o CG. Portanto tem havido vários. Eu fiquei 
admirado pela qualidade e confiança dos estudantes (de alguns deles) e a maneira como eles têm 
contribuído para o debate.” (PER EXT • Ent. 11 • U. F.). 

“Acho que a participação dos alunos, e do que eu tenho visto, bastante útil. Têm uma visão das 
questões, bastante útil, para a decisão final.” (PER EXT • Ent. 14 • U. F.). 

“A participação dos estudantes: foram todos excelentes. Muito bons! (…). Pessoas de alto futuro. Só 
que, tinham um problema: quando estavam a produzir, lá dentro e eles têm muito mais ideias que nós, 
eles acabavam o curso e iam-se embora.” (PER EXT • Ent. 29 • U. F.). 

ii) pelo sentido de responsabilidade;   

“Em relação aos estudantes, eu devo-lhe dizer que me surpreenderam. O nível de responsabilidade e 
o nível de procura de entrosamento com os restantes membros do CG da Universidade (…) – na equipa 
em que eu participei, foi, absolutamente notável. Os estudantes foram sistematicamente elementos 
construtivos. Nós fazíamos reuniões mensais e no desenvolvimento dos trabalhos que nós tínhamos, 
eram pessoas que apareciam geralmente bem preparadas. Nunca tivemos longos discursos e grandes 
discussões. Tinham sistematicamente posições sucintas e construtivas.” (PER EXT • Ent. 33 • U. F.). 

iii) pelo conhecimento da dinâmica e realidade universitária; 

“Não deixo de considerar positivo a participação dos alunos e de facto havia muito para essa 
participação. Havia muita consideração por parte do CG e pela parte do reitor, relativamente às 
opiniões, às considerações, às sugestões por parte dos alunos. Lá está. São pessoas que estavam muito 
por dentro da dinâmica da universidade, no que é a perspetiva dos alunos, o que é importante na 
evolução do progresso da universidade e que ela tem de fazer muito na perspetiva dos alunos.” (PER 
EXT • Ent. 38 • U. I. P.). 

iv) estudo e acompanhamento dos dossiers; 

“(…) os alunos concertavam sempre posições. Iam sempre com o trabalho de casa bem feito. Tenho 
de dizer isto. Tenho um respeito imenso. Sempre com o trabalho bem feito.” (PER EXT • Ent. 46 • U. 
I. P.). 
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Há também, todavia, em menor número, quem, no corpo das personalidades externas reconheça 

opiniões antagónicas sobre a experiência da participação do corpo dos estudantes no CG, pelo facto 

de existir: 

i) uma agenda corporativista;  

“Relativamente aos estudantes e aos trabalhadores não docentes eu penso que nós temos que encarar 
isso de uma forma com muita abertura. Em especial, porque existe uma determinada agenda das quais, 
as pessoas estão mais, na cúpula. Porquê? Tem uma determinada agenda, um determinado guião, e o 
seu posicionamento, por vezes, um pouco corporativista, existe. Penso que é natural que o façam. E 
daí, existir alguma dificuldade em tentar implementar algumas coisas, porque claramente, há uma 
agenda para cumprir, independente daquelas que sejam as justificações da outra parte.” (PER EXT • 
Ent. 27 • U. I. P.). 

“Há talvez uma visão excessivamente corporativa da parte de certos representantes na defesa de 
interesses específicos, resultante do processo de escolha e de uma certa tradição.” (PER EXT • Ent. 
44 • U. I. P.). 

ii) volatilidade de rotação no órgão; 

“Aquilo que pude verificar, mas pode ter sido um caso singular, e não ser representativo durante os 
três anos de mandato que exerci, aquilo que eu observei a nível dos estudantes, foi uma volatilidade 
muito grande. E isso impedia-os de poder participar nos trabalhos porque não tinham informação – 
aquele mínimo que é necessário nos trabalhos e nos debates, no seio dos órgãos, para depois, poderem 
dar contributos construtivos. Isto ao nível do CG. Ao nível das comissões criadas dentro do CG foi 
ainda mais grave porque eram penalizadas pelas ausências dos representantes dos estudantes. Tem 
esse aspeto do tempo de exercício negativo do mandato por parte dos estudantes, que foi, uma 
dificuldade objetiva que eu detetei.” (PER EXT • Ent. 32 • U. I. P.). 

Não sendo também uma novidade estes dois argumentos parecem ser alguns dos mais referidos na 

diversa literatura e que no entendimento do corpo das personalidades externas como causas para a 

apreciação negativa que é tida em conta sobre a perceção da participação dos estudantes no governo 

das IES. O facto da duração dos ciclos de estudo por força do PB ter sido substancialmente reduzido 

e a priorização com as preocupações de empregabilidade, poderão ser alguns dos argumentos para 

uma passagem efémera pelo CG.  

Sobre a participação dos TAG o corpo das personalidades externas parece reconhecer neste corpo 

uma apreciação positiva ainda que existam testemunhos que apontem para um envolvimento menos 

participativo deste corpo: 

“Do que me lembro e das reuniões que estive presente, e foram quatro, pois não consegui estar em 
todas e em função da natureza dos assuntos, não terá havido um papel tão interventivo, eventualmente, 
não haveria se calhar nalguns casos específicos, questões a levantar pelos não docentes.” (PER EXT 
• Ent. 26 • U. I. P.). 

“Os trabalhadores não docentes, confesso que não me lembro de uma participação ativa, pelo menos, 
significativa que pudesse ser notada” (PER EXT • Ent. 28 • U. I. P.). 

O corpo dos estudantes tende na sua maioria a ter uma opinião positiva sobre a avaliação do corpo 

das personalidades externas. Na base deste entendimento parecem estar razões de: 



CAPÍTULO 6 • ANÁLISE DE DADOS 

Página •298 

i) disponibilidade e compromisso com o órgão; 

“O desempenho em geral foi positivo, embora condicionado pelo que disse antes. As pessoas 
trabalharam bem. Falo de todos e não quero individualizar ninguém. Da parte dos membros externos 
também. Assumiram o comprometimento da instituição. Foi positivo. A nível da cooperação os 
externos ainda que limitados tinham sempre disponibilidade para reunir connosco. Faziam um esforço 
para estarem presentes.” (EST • Ent. 9 • U. F.). 

ii) dedicação; 

“Relativamente às personalidades externas eu julgo que a maior parte dos casos, é também exemplar. 
É um desempenho de dedicação, de escolha e mais uma vez por que na maior parte dos casos foram 
escolhas que foram feitas por dedicação à causa pública, dedicação à universidade, com detrimento 
da vida pessoal, e que, na prática, também têm um desempenho bom (…) adequado às funções que 
lhe são pedidas.” (EST • Ent. 16 • U. F.). 

iii) cooperação pelo trabalho desenvolvido no órgão; 

“A nível de cooperação entre alunos e entidades externas houve essa cooperação e é muito fácil ter 
cooperação com entidades externas, porque os alunos, querem sempre mais e melhor e as entidades 
externas também estão interessadas, quase sempre, em vir buscar talentos às universidades. Portanto, 
se, se conseguir aliar à vontade de quem quer vir buscar e quem quer sair – e temos as condições, 
junta-se o útil ao agradável. Entre esses corpos foi excelente. Aí, relativamente à participação das 
entidades externas foi cinco estrelas. Pelo menos tivemos sorte de ter personalidades externas muito 
boas, logo a começar pelo presidente do CG.” (EST • Ent. 30 • U. I. P.). 

Embora o corpo dos estudantes tenda a emitir uma opinião positiva sobre o corpo das personalidades 

externas, parece, no entanto, existirem limitações e constrangimentos que são merecedores de alguns 

reparos. Alguns argumentos invocados pelo corpo dos estudantes relativamente a uma apreciação 

menos positiva parecem resultar: 

i) do envolvimento e priorização em outras atividades exteriores;  

“Acho que todos, exceto as personalidades externas, estavam empenhados, dedicados e traziam algum 
trabalho de casa, mais ou menos, feito. Estas pessoas acabam por ser pessoas multitasking. São pessoas 
que fazem muita coisa e, portanto, é normal que ninguém tenha muito trabalho de fundo sobre 
qualquer assunto.” (EST • Ent. 34 • U. I. P.). 

ii) da falta de conhecimento do funcionamento da academia;  

“Muitas delas não têm conhecimento da academia. Do funcionamento da academia. E, portanto, todos 
estes problemas muitas vezes são trazidos ao conselho.” (EST • Ent. 43 • U. F.). 

Na maioria dos relatos que tivemos oportunidade de registar, nomeadamente, o argumento referido 

da falta de conhecimento da realidade universitária, por parte do corpo das personalidades externas, 

acaba por traduzir-se de certa forma num constrangimento que alguns estudos parecem também já 

ter evidenciado (Oliveira et al., 2014; Pedrosa et al., 2012, pp. 100–101).  

No que respeita à avaliação da participação dos TAG, o corpo dos estudantes tende a reconhecer 

quase de forma unânime o seu contributo oferecido no órgão pela: 

i) própria visão; 
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“Eu acho que o desempenho dos membros não docentes tem sido positivo. No caso da Universidade 
(…), ter os TAG é bastante positiva na medida em que dão a visão deles.” (EST • Ent. 7 • U. I. P.). 

ii) capacidade ativa e de intervenção; 

“Nós tínhamos um representante dos funcionários não docentes e o desempenho (…), não 
pessoalizando, mas era um desempenho exemplar. Tinha disponibilidade total para o cargo. Tinha 
muitas vezes um papel ativo, crítico e não querendo soar, elitista, tinha um papel também terra-a- 
terra. Precisamente, por isso, era sempre uma voz muito próxima dos estudantes em questões sociais: 
propinas, alojamentos e instalações. E nós, vice-versa, éramos muitos próximos deles relativamente 
às revindicações dos trabalhadores: mobilidade interna, alocação de recursos, serviços partilhados. É 
que, é tão fácil, para quem está noutra esfera, esquecer-se de como o resto da universidade, vai 
andando.” (EST • Ent. 16 • U. F.). 

“Repare: a questão dos funcionários ainda vai além disto, porque os funcionários convivem 
diariamente, com processos, com procedimentos que afetam de uma forma muito direta, a 
performance da universidade, a experiência dos estudantes, dos clientes, e com certeza, os 
funcionários que têm esses conhecimentos desses procedimentos, provavelmente, estarão em 
melhores condições de propor alterações, de propor melhorias, que possam contribuir para o 
desempenho geral da universidade. (…). Uma universidade sem os seus funcionários, sem a sua força 
laboral não funciona. Simplesmente não funciona. Aqui, obviamente, os funcionários são muito 
importantes.” (EST • Ent. 17 • U. I. P.). 

“Acho que é positivo o desempenho dos restantes corpos. Dos funcionários, também. Apesar de ser 
apenas um, também, de facto, trazer e aportar valor a esta representação no conselho. Tenho certeza 
disso.” (EST • Ent. 43 • U. F.). 

Ainda que de forma quase isolada parecem registar-se opiniões menos favoráveis quanto ao 

desempenho dos TAG por parte do corpo dos estudantes. Na base deste entendimento alguns 

estudantes parecem reconhecer a existência de uma atitude passiva que combina com uma certa 

ausência de motivação para exercer um papel de enorme relevância:  

“O representante dos funcionários, na altura, basicamente, entrava mudo e saía calado. Mesmo quando 
foi para propor uma personalidade externa nem sequer participou. Não percebíamos muito bem, qual 
era ali o papel do senhor. Não tinha participação absolutamente nenhuma!” (EST • Ent. 19 • U. I. P.). 

“Relativamente aos trabalhadores não docentes, eu diria que isto, é, ainda mais grave, quando é 
necessário desenvolver um papel crítico.” (EST • Ent. 25 • U. I. P.). 

De facto, se é certo que cada CG opera com diferentes dinâmicas e em contextos também eles muito 

variados, ou ainda por força, da própria capacidade intrínseca dos membros que o constituem, há 

particularidades, no entanto, que tornam premente uma avaliação mais criteriosa por a forma a 

otimizar o potencial existente de todos os seus membros. De certa forma o juízo de valor sobre a o 

exercício de participação destes TAG, embora obviamente não se possa generalizar nem seja 

vinculado a todas as IES, sugere como considera Lima (1998, p. 188), um tipo de participação 

passiva, em que, a falta de interesse e o não aproveitamento das possibilidades formais de um 

processo democrático conferido no órgão, configura uma estratégia de não envolvimento ou de 

envolvimento mínimo.  
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Quanto à avaliação efetuada pelo corpo dos TAG aos restantes corpos é possível verificar que no 

caso das personalidades externas ainda que se registem algumas situações excecionais é valorizado 

de forma positiva a postura colaborativa e a sua capacidade de querer inteirar-se dos diversos 

assuntos: 

“(…) eu vejo que, os membros cooptados têm tido um desempenho muito interessante. Têm 
colaborado de uma forma muito relevante. São pessoas que nós tivemos a sorte de ter. São pessoas 
com grande conhecimento, experiência nas mais diversas áreas que têm contribuído muitíssimo para 
a discussão, para a reflexão e para trazerem, aquilo que é, a sua realidade fora da universidade. Novas 
ideias, novas formas de ver a realidade que, muitas vezes, internamente, não se vê. (…). Tem sido 
uma postura interessante, muito colaborativa. Evidentemente, que há sempre um ou outro, em que, as 
coisas não são bem assim. Eles são (…) e regra geral, tem sido muito positivo.” (TAG • Ent. 1 • U. 
F.). 

“É assim: em relação às personalidades externas, eu já referi que são uma mais-valia efetivamente, 
porque trazem uma visão completamente diferente de fora desta visão académica, portanto, são uma 
mais-valia, efetivamente. Acho que os membros externos, às vezes, alguns deles, desconhecem um 
bocadinho, como é que funciona a universidade, mas esforçam-se para se integrar, e perguntam, e 
questionam. Por acaso como os membros externos são convidados há sempre alguma ligação entre os 
membros externos que vêm e pelos menos alguns grupos de membros que estão tem sido positiva, 
sim.” (TAG • Ent. 12 • U. F.). 

Todavia um TAG embora atribuindo uma valoração positiva sobre os membros externos, parece não 

deixar escapar a ideia de que relativamente a alguns membros que constituem este corpo existe a 

sensação de uma fraca proatividade: 

“Os membros externos acho que houve gente com muita capacidade de contribuir de forma muito 
importante. Assim como houve pessoas que, estando cá, ou não estarem, era exatamente igual.” (TAG 
• Ent. 41 • U. I. P.). 

De forma pragmática este TAG reconhece que a avaliação que faz sobre o corpo discente é do seu 

ponto de vista claramente negativa, pelo facto da representação do corpo estudantil ter pautado a sua 

atuação pelo fraco envolvimento no processo e pela defesa de interesses pessoais:  

“Eu acho que o papel dos estudantes foi muito fraco. Esteve muito abaixo das minhas expetativas. 
Claro que muito táticos. Muito políticos. Aquela política que não me interessa absolutamente nada. 
Não me parece que estivessem sequer envolvidos no processo, como pessoas que estivessem, 
vivamente, interessados na progressão da própria universidade. Pareciam que estavam lá, mais, para 
servir interesses pessoais, de grupo, mas não propriamente da universidade. Portanto em termos de 
estudantes com duas raras exceções foi fraca. Fraca e eu já lhes disse e eu não tenho problema nenhum 
em dizer que foi muito fraca. Mesmo.” (TAG • Ent. 41 • U. I. P.). 

Este entendimento é, no entanto, contrariado por um outro TAG, o qual, reconhece que: 

“Foi uma agradável surpresa, ver que há estudantes que sabem tanto da universidade e que têm tanto 
para dar à universidade. Foi o corpo que mais me surpreendeu. Nós temos lá estudantes que batem, 
taco a taco com os docentes (…). Tenho uma ideia bastante positiva da cooperação existente.” (TAG 
• Ent. 12 • U. F.). 

Devemos referir que as avaliações que são feitas a cada um dos corpos têm associados diversos 

contextos, diferentes atores e momentos diferentes de participação no órgão. Todavia da nossa 
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análise ressalta o entendimento de que o corpo das personalidades externas tende a reconhecer uma 

avaliação positiva quanto ao desempenho do corpo dos alunos no CG. Sobretudo, para este 

entendimento parece contribuir o seu conhecimento da realidade universitária e o seu elevado nível 

de preparação prévio. No que se refere à apreciação sobre o corpo dos TAG, o corpo das 

personalidades externas parece reconhecer uma avaliação positiva sobre este corpo, ainda que, se 

registem evidências de passividade e um envolvimento menos participativo. Para além de ser sentida 

alguma falta de proatividade deste corpo, não conseguimos, no entanto, apurar que tipo de razões 

possam justificar algumas atitudes mais displicentes relativo a este corpo no CG.  

O corpo dos estudantes tende a reconhecer uma avaliação positiva relativamente ao papel 

desempenhado pelo corpo das personalidades externas. Para esta avaliação é considerada a 

cooperação no trabalho desenvolvido nas comissões e grupos de trabalho e a experiência externa que 

foi trazida por estes membros para o órgão. De facto, vários autores (Veiga et al., 2014) sinalizam 

que a importância conferida ao papel dos stakeholders no CG é visível ao nível da criação de 

comissões por áreas temáticas (assuntos académicos, assuntos jurídicos, finanças, recursos humanos, 

relações internacionais, planeamento estratégico, marketing e inovação) que podem ser presididas 

por estes membros. Há, todavia, que reconhecer que uma das críticas que é apontada, quer, pelos 

estudantes, quer, pelo corpo dos TAG, relaciona-se na maior parte dos casos, por um lado, com o 

desconhecimento da realidade da instituição universitária e pelo facto de a sua atuação ser na maior 

parte dos casos ser vista numa perspetiva cívica de serviço público, pelo que, o seu nível de atuação 

ainda que de responsabilidade, pode constituir um argumentário desculpabilizante ou apaziguador, 

que obstam a um melhor desempenho.  

Por fim a avaliação que é tida em conta pelo corpo dos TAG relativo à participação do corpo das 

personalidades externas sugere que, na generalidade, a apreciação é positiva, ainda que, merecedora 

de reparos pela falta de alguns membros externos não terem a proatividade desejada. No que se refere 

à avaliação aos discentes parece existir um certo equilíbrio e diversidade de opiniões positivas e 

negativas, a qual não permite, tirar uma conclusão objetiva. 

Notas finais 

Embora a análise que se possa fazer sobre os dados, requeira, a necessidade de levarmos em conta a 

especificidade de cada CG, as fases da própria implantação de cada CG, no entanto, uma maioria dos 

entrevistados reconhece que, do que resultou da sua experiência enquanto membro do CG, traduz 

uma experiência positiva. A interpretação que os entrevistados nos oferecem sobre a sua experiência 

positiva, parecem estar associadas a motivações intrínsecas, sendo relevado a realização pessoal, o 

reconhecimento, a aprendizagem, o desempenho ou a participação cívica. De facto estudos empíricos 

sobre motivação humana (Herzberg, 1966; Maslow, 1954; Vroom, 1964) sublinham a importância 
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dada à satisfação do trabalho no contexto organizacional (Saane et al., 2003; Spector, 1997; Weiss 

et al., 1967) na perceção que os indivíduos associam ao seu desempenho e autoconceito. Outros 

estudos confirmam também que existe uma correlação positiva entre as perceções dos indivíduos e 

o seu envolvimento (Bandura, 1999; Lawler & Hall, 1970; Sledge et al., 2008), melhor bem-estar 

(Elliot et al., 1997; Judge & Hulin, 1993). Com referência ao ensino superior, é possível encontrar 

em alguns estudos (Hill, 1986; Machado-Taylor et al., 2017; Nyquist et al., 2000; Rhodes et al., 

2007) que a satisfação do trabalho nas organizações tem associado fatores intrínsecos que vão para 

lá de recompensas materiais. Em concreto, uma análise crítica sobre os dados suscitados nas duas 

categorias que serviram de âncora para construção da dimensão, em conjunto, se por lado, constitui 

um fator positivo, em resultado do facto de uma maioria assinalar a sua experiência, avaliando-a de 

forma positiva, não deixa, contudo, de merecer reparo alguns aspetos negativos que foram 

valorizados mesmo assim pelos entrevistados. 

As personalidades externas realçam que a sua experiência em resultado da sua participação no CG é 

avaliada de forma positiva. Esta ideia é corroborada pelos restantes corpos, não obstante, serem 

identificados um conjunto de aspetos menos positivos que limitam a sua capacidade de intervenção 

no órgão e do exercício de fiscalização da ação do reitor. Neste particular, para além de algumas 

iniciativas pontuais que foram relatadas pelas personalidades externas, em matérias de prestação de 

contas, plano estratégico, orçamento, tivemos dificuldade em perceber de que forma se baseou em 

concreto a sua ação, por exemplo, no âmbito dos poderes de que são investidos enquanto, membros 

dotados de independência para exercitar o controlo e supervisão da ação do reitor. Este é de facto, 

seguramente um assunto, que requer porventura um melhor aprofundamento na medida em que está 

em muito refletido no teor das opiniões manifestadas pelos entrevistados, inclusivamente afetos a 

este corpo.  

Classificando a sua passagem pelo CG com uma avaliação positiva, o corpo dos estudantes, privilegia 

a sua atuação baseada no coletivo e na defesa dos interesses dos estudantes. Até aqui nada de novo, 

mas em face do teor do discurso de alguns entrevistados afeto a este corpo de governação, os 

estudantes parecem reconhecer que o CG, não é, aparentemente o lugar privilegiado para defender 

de forma mais eficaz o interesse dos estudantes. Da objetividade com que se centrou o discurso dos 

estudantes, foi possível sinalizar alguns aspetos que dificultam uma maior intervenção no órgão. Os 

estudantes voltaram a assumir em grande parte do seu discurso, deficiências ao funcionamento do 

CG e que estão na génese em grande parte de uma melhor avaliação. Assinale-se que uma grande 

parte dos entrevistados afeto às personalidades externas e TAG, reconheceram o papel ativo dos 

estudantes e a que a riqueza trazida ao debate do CG, foi tecnicamente muito bem suportada, quer 

no conhecimento da realidade universitária, assim como, em matérias que diretamente dizem respeito 

à vivência dos estudantes.  
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Por fim, a avaliação da experiência que é sinalizada pelos discursos dos 5 TAG, que participaram na 

nossa investigação, revela uma avaliação positiva. Contudo, existem sinais nos discursos dos 

conselheiros que refletem evidências de uma participação e um envolvimento menos arrojado no 

órgão. Embora se possa reconhecer que este corpo por força da sua reduzida representatividade no 

órgão não ser obrigatória ou ser eventual, ou ainda a possibilidade de poderem ser exercidas pressões 

pela relação de dependência hierárquica existente na academia, ou pela inibição da presença do reitor, 

por vezes em muitas das reuniões do CG, registam-se evidências de alguma passividade e um 

envolvimento menos profícuo, que enfraquece a posição deste corpo e a diminuição dos poderes de 

fiscalização, tornando difícil, em simultâneo também o princípio da responsabilização individual 

deste corpo. 
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CONCLUSÕES 

Este trabalho procurou refletir sobre o modo como os stakeholders, internos e externos, interpretam 

e transpõem para a sua prática, as reconfigurações propostas ao modelo de organização e gestão das 

universidades, com particular incidência sobre a institucionalização do CG.  

O desenvolvimento desta reflexão estruturou-se em torno de 4 capítulos teóricos: no primeiro 

capítulo e dentro do referencial teórico existente, abordámos a emergência e evolução dos sistemas 

de ensino superior, dando particular atenção à relação entre o Estado, a Sociedade e Universidade. 

No segundo capítulo, a reflexão centrou-se no conceito de Universidade enquanto organização e nos 

modelos de governação que a têm caracterizado focando-se, em particular, a temática da governação 

universitária e a forma como as IES se organizam no atual quadro imposto pelo RJIES. No terceiro 

capítulo, procurámos abordar as perspetivas teóricas sobre os stakeholders refletindo sobre o papel 

que desempenham nas universidades e sobre as interações entre atores internos e externos. No quarto 

capítulo, procedemos a uma reflexão sobre a evolução do ensino superior em Portugal, no período 

pós 25 de abril de 1974, na tentativa de, com isso, melhor compreender factos marcantes que 

tomaram parte no processo de elaboração das políticas públicas do ensino superior. A análise 

centrou-se em fontes normativas nacionais e europeias, dados estatísticos e na diversa literatura 

científica que se tem dedicado aos estudos do ensino superior, revelando, de forma clara, como a 

literatura reconhece especial significado à importância dos stakeholders no ensino superior. Após 

esta abordagem teórica foram explicitadas as opções tomadas em termos metodológicos 

apresentando-se, de seguida, a análise e interpretação dos dados obtidos. 

O modelo de investigação centrado numa abordagem de natureza qualitativa, inspirado na teoria 

fundamentada (Grounded Theory) (Glaser & Strauss, 1967; Strauss, 1987), permitiu-nos, a partir da 

análise temático-categorial empreendida, tendo por base o sentido dos discursos dos entrevistados, 

analisar os dados por referência ao quadro teórico definido.  

Empiricamente, e tomando como pano de fundo da nossa investigação a temática da governação, 

centrámos a nossa análise num conjunto de três dimensões: representações do ensino superior, 

governação das instituições e motivações e avaliação da participação. A primeira dimensão de análise 

teve como motivações, por um lado, examinar o sentido do discurso dos atores sobre as finalidades 

do ensino superior, a sua identidade e a missão que, na sua perspetiva, as IES devem ter na sociedade 

atual e, em simultâneo, antecipar possíveis tendências sobre o que deve ser a sua missão num futuro 

próximo. 

Em face da análise empreendida, surgem evidências que uma maioria significativa dos entrevistados 

reconhece no ensino superior um instrumento de utilidade económica, associado ao progresso, a que 

se juntam um outro conjunto de perceções baseadas na difusão de externalidades positivas 
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propiciadas pelo ensino superior ao nível do desenvolvimento económico, social e cultural. Há que 

reconhecer, porém, que esta visão utilitária assume destaque em detrimento de outros aspetos de 

natureza mais social e cultural. As representações dominantes nos discursos dos entrevistados 

enfatizam o reconhecimento de aspetos importantes à luz da vivência do seu quotidiano, 

nomeadamente os aspetos da empregabilidade, da formação e qualificação, do conhecimento e das 

competências, que, com alguma insistência surgem como fundamentais na configuração do papel do 

ensino superior na sociedade. Isto não significa, porém, que tenha sido ignorada uma visão mais 

humanista, ou se quisermos, uma visão substantiva quanto ao papel do ensino superior enquanto 

instrumento para o exercício da cidadania e formação cívica ou até da aprendizagem ao longo da 

vida. 

Nesta dimensão procurámos, ainda, percecionar o que os entrevistados antecipam quanto à potencial 

reconfiguração do ensino superior em Portugal. Neste domínio os entrevistados mostram-se 

favoráveis à permanência de um sistema binário, não obstante reconhecerem a necessidade de uma 

maior clarificação sobre cada um dos subsistemas. Associado à clarificação da missão de cada um 

dos subsistemas emerge a questão da autonomia institucional. Alguns entrevistados realçaram a 

possibilidade de se intensificarem assimetrias entre os dois subsistemas em razão da própria limitação 

da lei e do estatuto de cada subsistema e ainda pelo facto do financiamento se constituir como uma 

questão incontornável que afeta a sua organização e sustentabilidade. 

A constatação do domínio de uma visão mais instrumental sobre a missão do ensino superior e sobre 

o papel social das IES nos entrevistados é fundamental para enquadrar as suas perceções sobre o 

modelo de governação considerado ideal, bem como o papel e a composição do CG neste modelo. 

Seguindo os objetivos de investigação e o enquadramento teórico, procurámos analisar o discurso 

dos entrevistados destacando numa segunda dimensão de análise as suas perceções sobre a 

governação universitária. Sendo pela sua natureza um processo complexo e abrangente que envolve 

uma multiplicidade de aspetos optámos por considerar três níveis de análise associados a três 

categorias: a um nível macro, destacámos a ligação com a envolvente externa da governação; a um 

nível meso, procurámos centrar-nos nas estruturas e processos de governação e, finalmente numa 

perspetiva micro, tivemos em consideração o comportamento dos atores como agentes intervenientes 

na governação.  

Na dimensão da governação universitária, podemos concluir, com base nos discursos dos 

entrevistados, que existem um conjunto de elementos comuns às perceções dominantes, no quadro 

da governação das IES. Assim e numa perspetiva macro, os entrevistados sinalizam nos seus 

discursos que a redução do financiamento por via das transferências do Estado se tem constituído 

como um fator determinante das alterações na governação das IES. Na perceção dos entrevistados 

existe o reconhecimento de que às IES estão a ser exigidas novas responsabilidades que resultam 
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quer de novos compromissos com a sociedade, quer com o facto do ensino superior assumir, no 

quadro internacional, novos desafios e compromissos.  

Desta análise importa ainda reter o facto de um número significativo de entrevistados reconhecer e 

valorizar a inclusão das personalidades externas no novo modelo de governação, nomeadamente, a 

ideia de uma maior abertura das IES à sociedade, o que parece estar alinhado com uma visão mais 

utilitária da missão das IES, como referimos anteriormente. Contudo, é também constatado por uma 

grande parte dos entrevistados que a sua influência não teve ainda a eficácia esperada. A ausência 

desta eficácia está associado, de acordo com os discursos a resistências de vários tipos, à procura de 

manutenção de um certo status quo, e, ainda, à dificuldade em compreender o contexto em que se 

insere a realidade universitária. 

Sinalizado pelos entrevistados é o facto de com a entrada em vigor do RJIES, as IES terem a 

possibilidade de aderir ao regime fundacional, sendo percecionada, teoricamente, a ideia de que por 

essa via é assegurada uma maior flexibilidade de gestão e maior aprofundamento da autonomia 

universitária. Embora maioritariamente se constate a convergência das opiniões dos entrevistados a 

favor do regime fundacional, há também um conjunto assinalável de discursos que evidenciam uma 

posição neutra, argumentando falta de experiências positivas e/ou evidência de casos de sucesso.  

Surge também em lugar de destaque na perceção dos entrevistados uma certa interiorização de uma 

maior responsabilização das IES, baseado na adoção de mecanismos de avaliação de qualidade, de 

desempenho e a ênfase dada à prestação de contas. Estas são algumas das características que diversa 

literatura reconhece como elementos constitutivos da NGP. Todavia, importa sublinhar que a 

perceção da introdução de mecanismos gestionários nas IES, deve ser entendida como uma 

legitimação de discurso com base na ênfase atribuída a critérios de eficiência, eficácia, maior 

responsabilização das IES e não, como uma rutura com um modelo de governação baseado em 

valores de democracia e gestão participada. Como tivemos oportunidade de evidenciar a certo ponto 

da nossa investigação os discursos dos entrevistados, combinam lógicas de práticas do setor privado 

que se misturam com narrativas e práticas de gestão colegial e de participação coletiva. 

Numa perspetiva meso, os resultados da nossa análise parecem demonstrar, na generalidade, uma 

avaliação positiva do funcionamento do CG nas IES. Não obstante, foram identificadas um conjunto 

de limitações que obstam a que o seu funcionamento possa ser mais eficaz e eficiente. Os resultados 

da investigação mostram também que na opinião transmitida por um número expressivo de 

entrevistados, as relações estabelecidas entre o CG e outros órgãos de governo (em particular a 

reitoria e as unidades orgânicas) se pautam por um relacionamento profícuo e de cooperação, sendo, 

no entanto, referidos alguns obstáculos neste relacionamento. Na base deste entendimento os 

entrevistados argumentam que o papel das unidades orgânicas e das UI, em resultado da ausência, 

ou perda de autonomia financeira, centralização de processos e concentração de muitas decisões na 
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esfera do reitor e CG, parecem, em si mesmo, serem indutores de alguma desmobilização, 

desincentivo e de tensões. Partindo precisamente da experiência e da realidade portuguesa relativa 

ao novo modelo de governação universitária, autores como Magalhães et al (2013) ou Veiga et al 

(2014), já tinham salientado a possibilidade de se tornar incompatível o alinhamento estratégico e a 

operacionalização de medidas ao nível intermédio entre faculdades e os órgãos centrais de decisão e 

de gestão, por dificuldades de coordenação, o que, em sua opinião, é suscetível de gerar tensões ao 

nível das estruturas e processos.  

No que se refere à composição do CG, as opiniões parecem convergir para a ideia de uma maior 

paridade entre os diversos corpos e para a presença obrigatória do corpo dos TAG no órgão, não 

merecendo, todavia, igual consenso a possibilidade de outras instituições da sociedade integrarem 

este órgão de governo. Ainda dentro deste contexto, os resultados mostram que os membros internos 

reconhecem a sua perda de representatividade, reclamando, em consequência, por uma maior 

representatividade. Os resultados permitem identificar ainda opiniões que manifestam a 

possibilidade da composição do CG integrar maioritariamente elementos externos, o que, aparenta 

constituir uma rutura na forma de governo que tradicionalmente caracterizam as IES. Esta alteração 

segundo Veiga et al (2014) é considerada como um dos sinais da “reconfiguração da governação 

universitária” em Portugal e em alguns países europeus, particularmente alinhada, neste campo, com 

uma visão mais economicista e utilitária da visão do ensino superior, como vimos anteriormente. 

Sobre a dimensão do CG, os resultados da nossa investigação sugerem que, na perspetiva dos seus 

constituintes, o CG enquanto órgão de governação deve ter uma dimensão mais reduzida quanto ao 

número de elementos que o compõem. Acresce ainda que existe uma perceção generalizada dos 

entrevistados de que as decisões que emanam do CG, aparentemente, despertam um reduzido 

interesse na própria comunidade académica, e simultaneamente, o próprio órgão, é pouco conhecido 

e as decisões tomadas pouco divulgadas ou com um impacto reduzido junto da comunidade. A 

eleição do reitor é vista por uma grande parte dos entrevistados como um dos aspetos mais marcantes 

da função do CG neste novo modelo de governação. Não obstante, os resultados revelam que o 

processo de eleição do reitor é um tema que no atual modelo de governo não reúne consenso. Três 

grandes ordens de razão são apontadas para classificar este modo de eleição como problemático: o 

processo não traduz a participação direta universal de toda a comunidade universitária; o processo 

que envolve a cooptação das personalidades externas é enviesado visto que estas fazem parte do 

processo da sua eleição; finalmente, o CG não consensualmente assumido como o órgão mais 

adequado para eleger o reitor e exercer, em simultâneo, a sua função de fiscalização.  

Sobre o processo de cooptação das personalidades externas, os resultados da nossa investigação 

parecem confirmar, à semelhança de outros estudos já conhecidos (Oliveira et al., 2014; Pedrosa et 

al., 2012), que este é um assunto considerado delicado pela comunidade, já que todo o processo que 
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envolve a escolha destes elementos tem interferência direta na eleição do reitor. Por esta razão, são 

sobretudo os membros internos que reconhecem que os critérios que densificam o processo de 

cooptação das personalidades externas devem merecer uma atenção cuidada.  

Agregado à dimensão da governação institucional e numa perspetiva micro procurámos, também, 

compreender de que forma os entrevistados avaliam a sua influência no CG. Os resultados parecem 

evidenciar uma supremacia do corpo das personalidades externas na sua capacidade de exercer uma 

maior influência no órgão, em matérias importantes como a aprovação do orçamento, plano 

estratégico ou aprovação de contas, sendo que, em regra, este corpo toma as suas decisões por 

unanimidade. Para além das situações decorrentes das suas atribuições e competências previstas no 

RJIES, todavia, a nossa investigação não encontrou evidência empírica de situações concretas em 

que o corpo das personalidades externas tivesse reclamado para si decisões importantes no CG. Na 

generalidade é também este corpo que de forma perentória refere que exerceu as suas funções num 

quadro marcado pela total autonomia e independência. Ao contrário dos membros externos, os 

resultados mostram que na sua maioria, nas diversas matérias em debate, os membros internos 

tendem a não votar alinhados e em consonância com os restantes membros do corpo, sendo 

reconhecida, no exercício das suas funções, tentativas e ou existência efetiva de pressões. Os 

membros internos percecionam os processos de decisão como resultado do cumprimento de mero 

formalismo, atendendo, à sua incapacidade de contrariar decisões previamente concertadas ou 

impostas pela agenda reitoral, ou ainda, como resultado das pressões de que aparentemente são alvo. 

Os dados parecem apontar para que uma das funções dos membros do CG, a de fiscalizar a ação do 

reitor, se torne ineficaz ou limitativa o exercício da sua ação.  

Finalmente, fizemos incidir ainda o nosso estudo sobre a avaliação da participação que os diferentes 

membros fazem da sua experiência enquanto “atores organizacionais” no CG. Ainda que a nossa 

análise tenha por base diferentes dinâmicas e contextos variados, os resultados sugerem que uma 

maioria significativa dos entrevistados avalia positivamente a sua experiência no CG.  

 Contributo para o conhecimento 

Em face dos resultados expostos, consideramos que a tese aqui apresentada se traduz em novo 

conhecimento, particularmente relevante para a melhoria das políticas públicas na área do ensino 

superior e, em última análise, das próprias práticas institucionais. Em bom rigor, o processo de 

governação é também uma política pública (Kennedy, 2003; OECD, 2003, 2004), na medida em que 

resulta de escolhas políticas e de estratégias encetadas para levar a bom termo o cumprimento da 

missão, aliando a gestão e a prestação de contas com a liberdade académica e o valor da autonomia, 

valores constituintes das IES.  
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A análise e interpretação dos dados empíricos permitiu-nos congregar um conjunto de dados 

passíveis de responder às questões inicialmente colocadas e que serviram de mote para esta 

investigação, nomeadamente: Que análise, poderemos fazer da participação dos membros não 

docentes e não investigadores na governação das universidades públicas portuguesas? Corresponderá 

o atual modelo de governação universitária às preocupações e legítimas expetativas, dos 

representantes da sociedade civil, dos estudantes e do pessoal não docente e não investigador? Que 

potencial impacto pode ser identificado nesta abordagem para a governação da instituição?  Estará 

o desempenho dos conselhos gerais alinhado com o papel e a missão para a qual foram criados? 

A autoavaliação da participação dos stakeholders no CG revela importantes diferenças entre os 

grupos. Se é verdade que o balanço final parece ser bastante positivo para todos, não deixa de ser 

relevante o modo como os representantes externos manifestam perceções mais positivas quando 

comparados com os estudantes e, sobretudo com os TAGs. Estas perceções dos atores assinalam um 

peso diferenciado na participação nos processos de tomada de decisão institucional que questionam 

a democraticidade dos processos. Nesta medida as expetativas de participação no órgão não são 

cabalmente cumpridas. A avaliação positiva da participação não deixa, no entanto, de realçar 

algumas fragilidades que evidenciam que o impacto do CG nas IES portuguesas está longe de 

corresponder ao que se esperava. Na realidade, os atores parecem estar alinhados na conceção de que 

o impacto do CG na sociedade não é evidente. Mais importante será provavelmente o facto de os 

atores terem evidenciado fragilidades e contradições da articulação do CG com os restantes órgãos 

de governação, nomeadamente no que diz respeito à eleição do reitor, que colocam em causa a sua 

eficácia, ou se quisermos, a capacidade deste órgão estar alinhado com o papel e a missão para que 

foi criado. Tal como vimos anteriormente, questiona-se particularmente a capacidade do órgão 

exercer a sua função de fiscalização da ação do reitor. Na realização deste trabalho, procurou-se 

precisamente evidenciar a avaliação que diferentes stakeholders (internos e externos), por força da 

sua participação num órgão de governo, assumem da governação universitária. Neste âmbito, as 

conclusões deste trabalho constituem um material ímpar de reflexão, mas sobretudo de apoio à 

tomada de decisão tanto ao nível institucional como ao nível político, dado que se centram na voz 

dos atores que representam em elemento central deste órgão de governação. Nesta perspetiva, os 

resultados aqui expostos estão também contextualizados num lugar e num tempo concreto que 

espelha a incapacidade de generalização dos dados obtidos, comum a todos os estudos de caso. Não 

obstante, os resultados são suficientemente ricos e densos para nos permitir melhor conhecer o 

funcionamento, constrangimentos e vantagens de um órgão com a centralidade que este assume na 

governação das IES em Portugal. Esta impossibilidade de generalização é apenas uma de outras 

limitações e constrangimentos identificados neste estudo.  



CONCLUSÕES 

Página •311 

 Constrangimentos 

Desde logo, importa realçar que neste estudo, como é comum nos vários processos de investigação, 

apesar de existir um projeto inicial, todo o trabalho de concretização da tese se foi aperfeiçoando. A 

questão de investigação foi sendo aperfeiçoada no decurso da nossa investigação em função do 

enquadramento teórico, da revisão bibliográfica e do confronto com a análise do discurso das 

entrevistas exploratórias realizadas. Os objetivos de investigação foram também eles 

permanentemente revisitados, no entanto, partilhando o raciocínio de Carvalho (2009), “face às 

expetativas iniciais de investigação, julgamos não existir uma grande discrepância entre os objetivos 

definidos e aqueles que foram alcançados.” 

A concretização da recolha de dados empíricos é sempre um constrangimento em todos os trabalhos 

de investigação, em grande medida pelos desafios da gestão de tempo que acarreta. Esta investigação 

não foi exceção e apesar de, como referimos anteriormente, ter existido uma grande disponibilidade 

e interesse dos entrevistados para participarem neste trabalho, o facto do investigador possuir o 

estatuto de trabalhador-estudante representou um desafio acrescido neste domínio.  

Numa outra vertente, e como complementaridade à abordagem mais qualitativa, entendemos que a 

possibilidade de utilização de um outro método quantitativo como seja o inquérito, dirigido a uma 

população mais vasta, agregando dados estatísticos poderia ter proporcionado outras comparações e 

análises, que porventura, enriqueceriam a nossa investigação. Não obstante, o reduzido número de 

membros do órgão, fez recair a nossa abordagem em técnicas de recolha e análise de dados que nos 

permitissem uma abordagem mais profunda e densa da temática.  

Não obstante as limitações evidenciadas, reconhece-se que a resiliência associada ao trabalho do 

investigador e a motivação das orientadoras científicas acabaram por permitir superar as dificuldades 

que ao longo do percurso da nossa investigação foram sendo sentidas.  

Propostas de investigação futuras  

Talvez mais do que identificar conclusões do nosso trabalho de investigação, torna-se relevante 

elencar alguns tópicos que podem suscitar interesse para questões de investigação futuras. Decorrente 

do nosso trabalho de investigação e da riqueza substantiva vertida nos diversos discursos, foram 

identificados um conjunto de assuntos que julgamos merecer discussão em futuros trabalhos de 

investigação que a seguir passamos a identificar. 

Antes de mais, a análise empreendida revela a necessidade de refletir de forma mais profunda sobre 

os processos de constituição dos órgãos e, de modo particular, da escolha do reitor. Importa realçar 

que a conciliação entre os mecanismos de colegialidade, democraticidade e representatividade 

dominantes na comunidade académica e a necessária ligação da universidade à sociedade, exigem 
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uma reflexão mais profunda sobre os potenciais resultados dos modelos existentes e a potencial 

necessidade de imaginar modelos mais inovadores capazes de potenciar a integração de todos os 

valores e potenciar não só a eficácia mas também a independência e transparência dos respetivos 

órgãos de governo. A este nível, surge como particularmente pertinente o desenvolvimento de 

trabalhos de investigação centrados na complexidade dos sistemas de governação e na potencial 

necessidade de clarificar os poderes dos diferentes membros e órgãos nas IES. A análise empreendida 

sobre o papel do CG induz também à necessidade de desenvolver mais trabalho de investigação sobre 

o modelo de fundação introduzido com as alterações promovidas pelo RJIES. 

Importa também, explorar em trabalhos futuros, a adequabilidade da persistência de um modelo 

binário de ensino superior e a adequação dos modelos de governação às especificidades das diversas 

IES. 
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Anexo 1 • Guião de entrevista 

PERSPETIVAS DOS STAKEHOLDERS INTERNOS SOBRE OS NOVOS MODELOS DE 
GOVERNAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

DIMENSÃO ● REPRESENTAÇÕES SOBRE O ENSINO SUPERIOR/IES 

1. Na sua opinião, qual deve ser o papel do ensino superior na sociedade atual? / Para que 
servem as universidades e os politécnicos? 

Resposta:  

DIMENSÃO ● GOVERNAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 

2. Que opinião tem sobre as alterações propostas pelo RJIES para a organização das 
universidades? 

Resposta:  

3. O que pensa da possibilidade das IES poderem passar para o regime fundacional? 

Resposta:  

4. E o que pensa relativamente às alterações nos órgãos que constituem o modelo de 
governação? 

Resposta:  

5. Considera o atual modelo de governação adequado? Se não, quais os aspetos que podiam ser 
melhorados? /Se tivesse a possibilidade de contribuir para aperfeiçoar o atual regime jurídico 
do RJIES que aspetos, relativamente ao modelo de governação gostaria de ver alterados? 

Resposta:  

6. Considera a participação dos membros não docentes nos novos órgãos de governo das IES 
adequada? Porquê? 

Resposta:   

7. O que pensa da participação das personalidades externas nos órgãos de governo das IES? 

Resposta:  

DIMENSÃO ● MOTIVAÇÕES E AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO 

8. O que esteve na origem do convite para integrar a lista/para fazer parte do CG? 
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Resposta:  

9. O que o levou a aceitar fazer parte do conselho geral? 

Resposta:  

10. O que esperava da sua participação neste órgão? 

Resposta:  

11. Da sua experiência, como classifica o funcionamento, em termos gerais, do CG? 

Resposta: 

12. Tendo em conta a natureza específica do órgão (ação fiscalizadora da ação do reitor), qual é 
a sua opinião em relação à autonomia e independência deste órgão? 

Resposta: 

13. Que avaliação faz da sua participação enquanto membro/ex-membro do CG desta 
universidade? 

Resposta: 

14. Qual a sua opinião relativamente ao desempenho dos representantes dos restantes corpos 
(membros não docentes) com representação no CG da sua instituição? (Como avalia o nível 
de cooperação entre os membros não docentes internos e externos?) 

Resposta: 

15. Do seu ponto de vista, considera que o seu desempenho teve o reconhecimento dos órgãos 
institucionais? 

Resposta: 

16. Quem deveria reconhecer/ter uma opinião/sentir o impacto do funcionamento do conselho 
geral? 

Resposta: 

17. Que outras entidades poderiam eventualmente estar representadas no CG da sua 
universidade? 

Resposta: 

18. No âmbito da sua participação como elemento no CG, recebeu contributos daqueles que o 
elegeram, ou as suas intervenções basearam-se na sua opinião individual? 

Resposta: 
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19. Do seu ponto de vista os representantes dos corpos dos membros não docentes do CG têm 
capacidade para influenciar o processo de decisão no órgão? Em que situações? De que 
formas? 

Resposta: 

20. Existem posições concertadas entre os diversos elementos do corpo que representa no CG? 

Resposta: 

21. Das diversas competências atribuídas ao CG, quais os assuntos que na sua opinião 
originaram mais focos de tensão entre os diferentes corpos? 

Resposta: 

22. Nas decisões que tinha de tomar, sentiu-se pressionado para alterar o sentido de voto, em 
relação a determinadas matérias? Se sim, porquê? Em que matérias? 

Resposta: 

23. Do seu ponto de vista, que fatores presidem à tomada de decisão no CG (os interesses 
públicos e da estratégica da instituição ou os interesses particulares)? 

Resposta: 

24. Perante a avaliação que faz, que aspetos gostaria de ver alterados por forma a melhorar o 
desempenho dos membros não docentes no CG? 

Resposta:  

25. Se tivesse oportunidade de contribuir para aperfeiçoar o atual enquadramento jurídico do 
RJIES, que aspetos relativamente ao funcionamento e composição do CG gostaria de ver 
alterados? 

Resposta: 
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Anexo 2 • Pedido de informação CG • Universidade Z 

De: Luís Santos [mailto:luis.falcao@ua.pt]  
Enviada: sexta-feira, 14 de outubro de 2016 17:15 
Para:  
Assunto: Pedido de informação | Trabalho de investigação 

Exm.º Senhor 
Presidente do Conselho Geral da Universidade Z 

Integrado no Plano Doutoral em Políticas Públicas ministrado pelo Departamento de Ciências Sociais 
Políticas e do Território da Universidade de Aveiro, sob a orientação científica das Professoras 
Doutoras Maria Teresa Geraldo Carvalho* e Maria da Conceição da Costa Marques**, o aluno de 
doutoramento Luís José Falcão Gonçalves Santos, aluno nº 66916, inscrito no ano letivo 2016/17, 
nesta Universidade, pretende iniciar o trabalho empírico no sentido de tentar dar resposta ao 
problema formulado no seu projeto de investigação. 

Recorrendo a um estudo de caso que envolverá as Universidades X, Y, W e Z o doutorando, pretende 
abordar de forma concetual e metodológica, a posição dos stakeholders internos (membros não 
docentes e não investigadores) sobre os novos modelos de governação das universidades. Pretende-
se, mais especificamente, compreender de que forma os stakeholders internos interpretam e 
transpõem na sua prática as reconfigurações propostas pelas instituições para o novo modelo de 
organização e gestão, com particular incidência sobre a institucionalização do conselho geral. 

Este estudo, de natureza qualitativa, terá na técnica da entrevista o meio privilegiado para tentar dar 
resposta à problemática enunciada. Para ser exequível, terá, necessariamente de obter a participação 
dos atuais e de ex-membros dos corpos representativos (personalidades externas, estudantes e 
trabalhadores não docentes e não investigadores) dos respetivos conselhos gerais, desde a sua 
criação. 

Para tal, torna-se necessário identificar e contactar atuais e ex-membros, a partir dos dados existentes 
no acervo dessa Universidade, tendo como finalidade, junto destes, em momento posterior, avaliar 
da sua disponibilidade para participarem no referido trabalho de investigação.  

Neste sentido, e, declarando antecipadamente sob compromisso de honra, a confidencialidade no 
tratamento dos dados a obter, venho muito respeitosamente junto de V. Exª, solicitar da possibilidade 
de ser facultado o nome completo e possíveis contactos (email, outro) dos membros não docentes e 
não investigadores (personalidades externas, estudantes e trabalhadores não docentes e não 
investigadores) que integram ou integraram o Conselho Geral dessa Universidade. 

Certo da V/ melhor atenção a dispensar a este assunto, 

Apresento a V/ Excelência os meus melhores cumprimentos, 

Luís José Falcão Santos 

*Orientadora | Professora Auxiliar | Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da 
Universidade de Aveiro 

**Coorientadora | Professora Coordenadora | Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
de Coimbra 
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Anexo 3 • Pedido de informação CG • Universidade X 

De: Luís Santos [mailto:luis.falcao@ua.pt]  
Enviada: segunda-feira, 17 de outubro de 2016 10:57 
Para:  
Assunto: Pedido de informação | Trabalho de investigação 

(Solicito o melhor reencaminhamento deste email) 

Exm.º Senhor 
Presidente do Conselho Geral da Universidade X 

Integrado no Plano Doutoral em Políticas Públicas ministrado pelo Departamento de Ciências Sociais 
Políticas e do Território da Universidade de Aveiro, sob a orientação científica das Professoras 
Doutoras Maria Teresa Geraldo Carvalho* e Maria da Conceição da Costa Marques**, o aluno de 
doutoramento Luís José Falcão Gonçalves Santos, aluno nº 66916, inscrito no ano letivo 2016/17, 
nesta Universidade, pretende iniciar o trabalho empírico no sentido de tentar dar resposta ao 
problema formulado no seu projeto de investigação. 

Recorrendo a um estudo de caso que envolverá as Universidades X, Y, W e Z o doutorando, pretende 
abordar de forma concetual e metodológica, a posição dos stakeholders internos (membros não 
docentes e não investigadores) sobre os novos modelos de governação das universidades. Pretende-
se, mais especificamente, compreender de que forma os stakeholders internos interpretam e 
transpõem na sua prática as reconfigurações propostas pelas instituições para o novo modelo de 
organização e gestão, com particular incidência sobre a institucionalização do conselho geral. 

Este estudo, de natureza qualitativa, terá na técnica da entrevista o meio privilegiado para tentar dar 
resposta à problemática enunciada. Para ser exequível, terá, necessariamente de obter a participação 
dos atuais e de ex-membros dos corpos representativos (personalidades externas, estudantes e 
trabalhadores não docentes e não investigadores) dos respetivos conselhos gerais, desde a sua 
criação. 

Para tal, torna-se necessário identificar e contactar atuais e ex-membros, a partir dos dados existentes 
no acervo dessa Universidade, tendo como finalidade, junto destes, em momento posterior, avaliar 
da sua disponibilidade para participarem no referido trabalho de investigação.  

Neste sentido, e, declarando antecipadamente sob compromisso de honra, a confidencialidade no 
tratamento dos dados a obter, venho muito respeitosamente junto de V. Exª, solicitar da possibilidade 
de ser facultado o nome completo e possíveis contactos (email, outro) dos membros não docentes e 
não investigadores (personalidades externas, estudantes e trabalhadores não docentes e não 
investigadores) que integram ou integraram o Conselho Geral dessa Universidade.  

Certo da V/ melhor atenção a dispensar a este assunto, 

Apresento a V/ Excelência os meus melhores cumprimentos, 

Luís José Falcão Santos 

*Orientadora | Professora Auxiliar | Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da 
Universidade de Aveiro 

**Coorientadora | Professora Coordenadora | Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
de Coimbra 
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Anexo 4 • Pedido de informação CG • Universidade Y 

De: Luís Santos [mailto:luis.falcao@ua.pt]  
Enviada: sábado, 12 de novembro de 2016 13:00 
Para:  
Assunto: Pedido de informação | Trabalho de investigação 
Importância: Alta 

Exm.º Senhor 
Presidente do Conselho Geral da Universidade Y 

Integrado no Plano Doutoral em Políticas Públicas ministrado pelo Departamento de Ciências Sociais 
Políticas e do Território da Universidade de Aveiro, sob a orientação científica das Professoras 
Doutoras Maria Teresa Geraldo Carvalho* e Maria da Conceição da Costa Marques**, o aluno de 
doutoramento Luís José Falcão Gonçalves Santos, aluno nº 66916, inscrito no ano letivo 2016/17, 
nesta Universidade, pretende iniciar o trabalho empírico no sentido de tentar dar resposta ao 
problema formulado no seu projeto de investigação. 

Recorrendo a um estudo de caso que envolverá as Universidades X, Y, W e Z o doutorando, pretende 
abordar de forma concetual e metodológica, a posição dos stakeholders internos (membros não 
docentes e não investigadores) sobre os novos modelos de governação das universidades. Pretende-
se, mais especificamente, compreender de que forma os stakeholders internos interpretam e 
transpõem na sua prática as reconfigurações propostas pelas instituições para o novo modelo de 
organização e gestão, com particular incidência sobre a institucionalização do conselho geral. 

Este estudo, de natureza qualitativa, terá na técnica da entrevista o meio privilegiado para tentar dar 
resposta à problemática enunciada. Para ser exequível, terá, necessariamente de obter a participação 
dos atuais e de ex-membros dos corpos representativos (personalidades externas, estudantes e 
trabalhadores não docentes e não investigadores) dos respetivos conselhos gerais, desde a sua 
criação. 

Para tal, torna-se necessário identificar e contactar atuais e ex-membros, a partir dos dados existentes 
no acervo dessa Universidade, tendo como finalidade, junto destes, em momento posterior, avaliar 
da sua disponibilidade para participarem no referido trabalho de investigação.  

Neste sentido, e, declarando antecipadamente sob compromisso de honra, a confidencialidade no 
tratamento dos dados a obter, venho muito respeitosamente junto de V. Exª, solicitar da possibilidade 
de ser facultado o nome completo e possíveis contactos (email, outro) dos membros não docentes e 
não investigadores (personalidades externas, estudantes e trabalhadores não docentes e não 
investigadores) que integram ou integraram o Conselho Geral dessa Universidade.  

Certo da V/ melhor atenção a dispensar a este assunto, 

Apresento a V/ Excelência os meus melhores cumprimentos, 

Luís José Falcão Santos 

*Orientadora | Professora Auxiliar | Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da 
Universidade de Aveiro 

**Coorientadora | Professora Coordenadora | Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
de Coimbra 
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Anexo 5 • Pedido de informação CG • Universidade W 

De: Luís Santos [mailto:luis.falcao@ua.pt]  
Enviada: segunda-feira, 19 de dezembro de 2016 16:31 
Para:  
Assunto: Pedido de informação | Trabalho de investigação 
Importância: Alta 

Exm.º Senhor 
Presidente do Conselho Geral da Universidade W 

Integrado no Plano Doutoral em Políticas Públicas ministrado pelo Departamento de Ciências Sociais 
Políticas e do Território da Universidade de Aveiro, sob a orientação científica das Professoras 
Doutoras Maria Teresa Geraldo Carvalho* e Maria da Conceição da Costa Marques**, o aluno de 
doutoramento Luís José Falcão Gonçalves Santos, aluno nº 66916, inscrito no ano letivo 2016/17, 
nesta Universidade, pretende iniciar o trabalho empírico no sentido de tentar dar resposta ao 
problema formulado no seu projeto de investigação. 

Recorrendo a um estudo de caso que envolverá as Universidades X, Y, W e Z o doutorando, pretende 
abordar de forma concetual e metodológica, a posição dos stakeholders internos (membros não 
docentes e não investigadores) sobre os novos modelos de governação das universidades. Pretende-
se, mais especificamente, compreender de que forma os stakeholders internos interpretam e 
transpõem na sua prática as reconfigurações propostas pelas instituições para o novo modelo de 
organização e gestão, com particular incidência sobre a institucionalização do conselho geral. 

Este estudo, de natureza qualitativa, terá na técnica da entrevista o meio privilegiado para tentar dar 
resposta à problemática enunciada. Para ser exequível, terá, necessariamente de obter a participação 
dos atuais e de ex-membros dos corpos representativos (personalidades externas, estudantes e 
trabalhadores não docentes e não investigadores) dos respetivos conselhos gerais, desde a sua 
criação.  

Para tal, torna-se necessário identificar e contactar atuais e ex-membros, a partir dos dados existentes 
no acervo dessa Universidade, tendo como finalidade, junto destes, em momento posterior, avaliar 
da sua disponibilidade para participarem no referido trabalho de investigação.  

Neste sentido, e, declarando antecipadamente sob compromisso de honra, a confidencialidade no 
tratamento dos dados a obter, venho muito respeitosamente junto de V. Exª, solicitar da possibilidade 
de ser facultado o nome completo e possíveis contactos (email, outro) dos membros não docentes e 
não investigadores (personalidades externas, estudantes e trabalhadores não docentes e não 
investigadores) que integram ou integraram o Conselho Geral dessa Universidade.  

Certo da V/ melhor atenção a dispensar a este assunto, 

Apresento a V/ Excelência os meus melhores cumprimentos, 

Luís José Falcão Santos 

*Orientadora | Professora Auxiliar | Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da 
Universidade de Aveiro 

**Coorientadora | Professora Coordenadora | Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
de Coimbra 
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Anexo 6 • Modelo email convite  

Meritíssimo membro do Conselho Geral da Universidade  
Prezado membro da comunidade académica 

O meu nome é Luís José Falcão Gonçalves Santos, aluno nº 66916 do Departamento de Ciências Sociais, 
Políticas e do Território da Universidade de Aveiro e presentemente encontro-me a desenvolver um trabalho 
de investigação sobre políticas públicas no contexto do ensino superior, sob a orientação científica das 
Professoras Doutoras Maria Teresa Geraldo Carvalho* e Maria da Conceição da Costa Marques**. Este 
trabalho de investigação visa analisar e compreender a posição dos stakeholders internos (membros não 
docentes e não investigadores) sobre os novos modelos de governação das universidades e, em particular, sobre 
o funcionamento do Conselho Geral de quatro universidades públicas em Portugal. 

Em face do arquivo disponibilizado na universidade, consta que V. Exª integra(ou) como membro eleito o 
Conselho Geral da Universidade, razão pela qual o estou a contactar através deste email. 

Recorrendo a um estudo de caso que envolverá as Universidades X, Y, W e Z, pretende-se abordar de forma 
concetual e metodológica, a posição dos stakeholders internos (membros não docentes e não investigadores) 
sobre os novos modelos de governação das universidades. Pretende-se, mais especificamente, compreender de 
que forma os stakeholders internos interpretam e transpõem na sua prática as reconfigurações propostas pelas 
instituições para o novo modelo de organização e gestão, com particular incidência sobre a institucionalização 
do Conselho Geral. 

Este estudo de natureza qualitativa, terá na técnica da entrevista o meio privilegiado de recolha de informação 
para tentar dar resposta à problemática enunciada. Para ser exequível, terá de obter uma ampla participação 
dos atuais e de ex-membros dos corpos representativos (personalidades externas, estudantes e trabalhadores 
não docentes e não investigadores) dos respetivos conselhos gerais, desde a sua criação. 

Neste sentido, e, declarando antecipadamente sob compromisso de honra, a confidencialidade e tratamento dos 
dados a obter, venho junto de V. Exª, indagar da sua disponibilidade para participar no respetivo estudo, 
concedendo-me uma pequena entrevista, que se estima durar entre 30 a 45 minutos aproximadamente. 

Esgotando-se a possibilidade de a entrevista ser presencial, considero ainda a possibilidade de podermos 
recorrer ao uso das tecnologias de informação, utilizando como plataforma de comunicação o Skype, ou outra 
que se entenda por adequada. 

Na expetativa de contar com a sua colaboração.  

Apresento a V/ Excelência as minhas saudações académicas, 

Luís José Falcão Santos 
Skype 
luis.falcao@iol.pt 
Coimbra 

*Orientadora | Professora Auxiliar | Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro. 

**Coorientadora | Professora Coordenadora | Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra  
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Anexo 7 • Identificação de partes interessadas da Universidade de Coimbra 

Fonte: (Mano et al., 2015). 
 
 
 
 
 
 
 

P
O

D
E
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MANTER SATISFEITO GERIR ATIVAMENTE 

Outras unidades participadas pela UC (Fundações, associações) Administração local e regional 

Solicitadores de execuções de penalidades financeiras A3ES 

 Clientes externos (perspetiva comercial) 

 Comunicação social 

 Direção de unidades orgânicas 

 Docentes 

 Empregadores (inclui entidades de intermediação de emprego e 
entidades de acolhimento de estágios) 

 Entidades de tutela 

 Entidades financiadoras (exclui tutela) 

 Entidades parceiras de consórcios, protocolos, etc 

 Estudantes 

 Estudantes internacionais 

 Fornecedores externos 

 Investigadores (incluindo inventores) 

 Investigadores responsáveis de projetos de júri 

 Trabalhadores não docentes 

 Órgãos de governo 

 Estruturas de caráter temporário (art.º 25.º estatutos UC) 

 Unidades de extensão cultural e de apoio à formação 

 Unidades orgânicas 

 Provedor do estudante 

 Serviços de ação social 

MONITORIZAR MANTER INFORMADO 

Antigos docentes e investigadores Antigos estudantes 

Antigos trabalhadores não docentes Avençados 

Comissão paritária Bolseiros 

Diplomados por outras IES Candidatos nacionais a estudante (processo em curso) 

Entidade centralizada para constituição de reservas de recrutamento Candidatos a estudantes internacionais 

Entidades externas ligadas à comunidade da UC Candidatos ao exercício de funções públicas na UC ou a bolsas 

Estudantes de outras IES Entidades beneficiárias de descontos facultativos 

Fundação para a computação científica nacional Serviços de apoio direto aos órgãos de governo da UC 

IES Potenciais candidatos a estudantes 

Organizações sindicais Sociedade em geral 
 

INTERESSE 
 





 

 
 

 


