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No ensino superior não é o mérito 
que comanda as contratações

Quem já lá está é quem fi ca. Esta é, 

em síntese, a conclusão a que che-

gou a Direcção-Geral de Estatísticas 

da Educação e Ciência (DGEEC) de-

pois de olhar para o percurso dos 

professores de carreira que estão a 

dar aulas nas universidades públi-

cas portuguesas (catedráticos, asso-

ciados e auxiliares). Cerca de 70% 

destes docentes doutoraram-se na 

mesma instituição em que estão a 

leccionar, um fenómeno que, lembra 

a DGEEC, se enquadra no conceito 

de endogamia académica.

Este conceito, especifi ca a DGEEC 

num estudo publicado recentemen-

te, “refere-se tipicamente, a situa-

ções de imobilidade profi ssional em 

que um docente do ensino superior 

desenvolve a sua actividade de inves-

tigação e docência na mesma insti-

tuição em que recebeu a sua forma-

ção académica original, sem que, de 

permeio, em qualquer período da 

sua carreira profi ssional, tenha tido 

posições com duração signifi cativa 

em entidades externas”.

A Universidade de Coimbra é a 

que apresenta “indicadores mais ele-

vados de imobilidade académica”: 

80% dos seus professores fi zeram 

lá o doutoramento. Seguem-se-lhe 

as universidades dos Açores (74%), 

de Lisboa (74%), de Trás-os-Montes 

(73%) e de Porto (72%). No extremo 

oposto encontra-se a Universidade 

do Algarve (40%). Tanto esta como 

o ISCTE — Instituto Universitário de 

Lisboa são as instituições que con-

tam com uma maior percentagem 

de doutorados no estrangeiro, res-

pectivamente 33% e 28%.

O fenómeno de endogamia aca-

démica é visível também entre os 

docentes mais jovens, o que a DGE-

EC diz ter constatado com “alguma 

surpresa”: 68% dos professores ca-

tedráticos que têm entre 30 e 34 

anos estão a dar aulas nas mesmas 

instituições em que se doutoraram e 

apenas 10% fi zeram o doutoramento 

Estudo da Direcção-Geral de Estatísticas da Educação confi rma 
existência de endogamia académica nas universidades 
portuguesas. “Nos concursos para posições académicas, os 
candidatos internos prevalecem sistematicamente”, conclui

Universidades
Clara Viana

SÉRGIO AZENHA

Coimbra apresenta valores mais altos de endogamia académica

no estrangeiro, um valor mais baixo 

do que o registado entre os docentes 

de grupos etários mais elevados.

O inquérito da DGEEC, que tem 

na base o Registo Biográfi co de Do-

centes do Ensino Superior (Rebides), 

vem confi rmar as conclusões a que 

se chegou noutro estudo divulgado 

em 2016 pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE) e que, para além da 

análise de casos, contava também 

com dados estatísticos fornecidos 

pela Agência de Avaliação e Acredi-

tação do Ensino Superior (A3ES). 

Coimbra muda regras
Este estudo incidiu sobre todas as 

categorias de professores que leccio-

nam no ensino superior. Já o inquéri-

to da DGEEC centrou-se apenas nos 

docentes de carreira e não naqueles 

que estão a dar aulas por convite, o 

que lhe permitiu também concluir 

o seguinte: “Nos concursos institu-

cionais para posições académicas, 

os candidatos internos à instituição 

prevalecem sistematicamente.”

É para combater este estado de 

coisas que a Universidade de Coim-

bra já procedeu a uma alteração 

“profunda” das regras dos con-

cursos de contratação de modo a 

que nestes se conte “apenas com o 

mérito dos candidatos”, revelou ao 

PÚBLICO o seu reitor, João Gabriel 

Silva, acrescentando que os mais 

de 100 concursos que estão agora 

a decorrer já estão sujeitos às no-

vas normas. E estas passam, entre 

outros exemplos, por garantir uma 

divulgação mais ampla da abertura 

dos concursos e pela uniformização 

dos editais destes procedimentos a 

toda a universidade, para que “não 

sejam construídos à medida, o que 

era um dos factores de algum envie-

samento dos concursos”.

“Estou convencido que com estas 

novas regras a situação na Universi-

dade de Coimbra se irá alterar pro-

fundamente”, adiantou João Gabriel 

Silva.   

O professor catedrático e antigo 

secretário de Estado do Ensino Su-

perior José Ferreira Gomes frisa que 

este problema, que é maior nas uni-

versidades mais antigas, “não é de 

fácil resolução”. 

Por cá, adianta, “a única altera-

ção legislativa que foi feita é a que 

estipula que os júris de concurso 

devem ser maioritariamente cons-

tituídos por docentes exteriores à 

entidade. Foi feita para garantir uma 

maior independência, mas ninguém 

esperava que tivesse muito efeito e 

não teve”, refere.

Resistência interna
Uma das difi culdades apontadas por 

Ferreira Gomes tem que ver com o 

facto de muitos dos candidatos que 

se apresentam a concurso já leccio-

narem na mesma instituição, embo-

ra sem ainda estarem na carreira. 

“Levanta-se aqui um problema hu-

mano em que muitas vezes é vista 

como uma injustiça o afastamento 

daquele que já é da casa”, descreve, 

frisando que em Portugal “todos os 

concursos têm de ser abertos [a to-

dos os candidatos que cumpram 

os requisitos], mas na prática 

Estou convencido 
que com estas 
novas regras 
a situação na 
Universidade 
de Coimbra 
se irá alterar 
profundamente
João Gabriel Silva
Reitor da 
Universidade 
de Coimbra
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 Fonte: DGEEC PÚBLICO

1) As universidades Técnica e de Lisboa fundiram-se, um doutoramento numa das duas é atribuído à actual 
UL. 2) Valor não representativo, elevada % de docentes cuja instituição de doutoramento é desconhecida
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Distribuição dos docentes de carreira doutorados de cada universidade, 
em 2015/16, segundo a instituição em que se doutoraram
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Doutorado na mesma
instituição em que lecciona

N.º de docentes de carreira doutorados

Doutorado noutra
instituição portuguesa

Doutorado numa instituição estrangeira
Doutorado em instituição desconhecida

Univ. Lisboa 
Instituto de 

Geografia e Ord. 
do Território 

Univ. Lisboa
Faculdade de 
Motricidade 

Humana 

Univ. Coimbra
Faculdade

de Medicina 

Univ. Lisboa 
Faculdade 
de Direito 

Univ. Coimbra 
Faculdade
de Direito

100%
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97%

53 103 95 90 30

Doutorado na mesma instituição de ensino superior em que lecciona

o número de pessoas exteriores à 

instituição que os vencem é muito 

reduzido”.

Alterar esta lógica, de modo a 

que os concursos se façam “com to-

da a transparência”, vai contar com 

“muita resistência interna”, adverte.  

Em 2015 foi lançada uma petição pú-

blica contra a endogamia académica 

e a “manipulação dos concursos”. 

Recolheu pouco mais de mil assina-

turas.

Ferreira Gomes considera, contu-

do, que o diploma para o emprego 

científi co, que prevê a contratação 

de centenas de investigadores pelas 

universidades, constitui agora “uma 

oportunidade dourada” para come-

çar a reverter o fenómeno.

Também o presidente do Conse-

lho de Reitores das Universidades 

Portuguesas (CRUP), António Cunha, 

fala de “procedimentos concursais 

muito pouco abertos que dão ape-

nas vantagem à pessoa que já está no 

sistema”. António Cunha frisa que o 

“quadro muito restritivo” a que as 

universidades têm estado sujeitas, 

a nível fi nanceiro e de contratação 

de pessoal, acabou por reforçar este 

problema. 

O fenómeno da endogamia acadé-

mica, a que o Sindicato Nacional do 

Ensino Superior (Snesup) prefere 

chamar “sistemas de afi liação”, é 

uma das questões que estão a ser 

analisadas pela missão da Organi-

zação para a Cooperação e Desen-

volvimento Económico (OCDE) que 

tem vindo a avaliar o ensino supe-

rior português, um trabalho que se-

rá conhecido em Novembro, indica 

o presidente do Snesup, Gonçalo 

Velho.

“Há um problema profundo de re-

lação entre docentes, com a criação 

de ascendentes de uns sobre outros 

que acaba por penalizar muito que 

o caminho seja feito pelo mérito”, 

diz. “Para que exista uma via verde 

para o mérito tanto os mecanismos 

dos concursos, como os da avaliação 

e desempenho docente têm de ser 

revistos”, defende.

De volta ao estudo da DGEEC, 

constata-se que este fenómeno é 

particularmente forte nas áreas de 

Direito, Medicina, Desporto e Letras. 

Na Faculdade de Direito da Universi-

dade de Lisboa, por exemplo, 99% 

dos docentes de carreira fi zeram ali 

o seu doutoramento.

cviana@publico.pt

Orlanda Tavares é uma das 

autoras de um dos primeiros 

estudos sobre endogamia 

académica realizados em 

Portugal e que foi divulgado 

no ano passado pelo Conselho 

Nacional de Educação. Em 

declarações ao PÚBLICO por 

email, a investigadora do 

Centro de Investigação de 

Políticas do Ensino Superior, 

das universidades do Porto e de 

Aveiro, frisa que “os problemas 

da endogamia não se colocam 

quando os melhores são 

contratados. Colocam-se quando 

os melhores nem sequer são 

considerados por não serem 

conhecidos”.

Será que muitos docentes 

que actualmente estão em 

funções não só realizaram o 

doutoramento, mas também 

a licenciatura na mesma 

instituição?

Segundo a literatura, a 

endogamia refere-se apenas aos 

casos em que o docente trabalha 

na mesma instituição que lhe 

conferiu o grau de doutoramento. 

Não obstante, os dados existem 

e a nossa expectativa é a de que 

a probabilidade de a endogamia 

se verifi car, também ao nível da 

licenciatura ou mestrado, é alta. 

Esta tendência é comum 

a outras universidades 

europeias?

Durante o estádio de 

desenvolvimento das instituições 

ou departamentos, a endogamia 

é muito comum. Embora a 

endogamia esteja ausente 

das instituições acabadas de 

criar, as quais são obrigadas a 

contratar docentes formados 

em outras universidades, logo 

que começam a ter os seus 

próprios doutorados tendem a 

recrutá-los para consolidarem e 

estabilizarem as suas estruturas, 

numa tentativa de construir 

Entrevista
Clara Viana

“Quando os melhores nem 
sequer são considerados” 

a capacidade de ensino e 

investigação da instituição. Este 

fenómeno é, portanto, bastante 

comum e, por exemplo, na 

Alemanha, tem sido contrariado 

com legislação específi ca para o 

efeito. Isto, porque a endogamia 

produz efeitos negativos para as 

instituições ao nível da qualidade 

da produção científi ca, da 

inovação, da criatividade e da 

estrutura organizacional. Em 

algumas universidades de topo, a 

endogamia é também comum, já 

que essas instituições consideram 

que os seus diplomados são 

efectivamente os melhores, 

acabando por os contratar. Os 

problemas da endogamia não 

se colocam quando os melhores 

são contratados. Colocam-se 

quando os melhores nem sequer 

são considerados por não serem 

conhecidos.

O que será preciso fazer para 

reverter este fenómeno?

O ministro da Ciência, Tecnologia 

e Ensino superior pediu à 

OCDE, em 2006, uma avaliação 

do sistema de ensino superior 

português, no sentido de 

identifi car os pontos fracos do 

sistema e benefi ciar das eventuais 

recomendações de melhoria. 

As conclusões dessa avaliação 

apontam para um sistema de 

ensino superior demasiado 

académico e fechado, o que 

se traduz em altos níveis de 

insularidade e endogamia. As 

recomendações de melhoria para 

superar a endogamia, entendida 

como um “sério problema”, 

passam, entre outras medidas, 

por processos competitivos e 

transparentes de concurso e pela 

avaliação do mérito por pares 

externos e da área científi ca. 

Reverter os valores da endogamia, 

em Portugal, passa por repensar 

o acesso à carreira docente, 

por via de legislação, para que 

ela se baseie efectivamente no 

mérito do candidato e coloque 

os candidatos em posição de 

igualdade. 

Reverter os valores da 
endogamia, em Portugal, 
passa por repensar o 
acesso à carreira docente, 
por via de legislação
Orlanda Tavares
Investigadora

al, 

nte, 
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Sismo de magnitude 7,1 fez, 
pelo menos, 225 mortos, 
entre os quais 21 crianças. O 
terramoto mais mortífero no 
país ocorreu neste mesmo 
dia, em 1985 p22/23

Associação sindical apela 
ao Presidente para que use 
infl uência a favor das suas 
reivindicações salariais. 
Marcelo ignorou último 
pedido de audiência p14

Juízes cancelam 
greve mas 
querem falar 
com Marcelo 

Terra treme 
no México e 
espalha a morte 
numa escola
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Universidades não contratam 
por mérito e preferem ex-alunos
Estudo da Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência fala em endogamia académica nas 
universidades. Cerca de 70% dos docentes doutoraram-se na instituição onde leccionam Sociedade, 12/13

Catalunha
Os dias
de todos
os perigos
Destaque, 2 a 4 e Editorial
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Economistas, incluindo 
deputado do PS, entregam 
documento. Carreiras, IRS 
e pensões, “tudo ao mesmo 
tempo, é alquimia”, diz Trigo 
Pereira em entrevista p6/7

Centeno 
desafiado 
com outra 
estratégia 
orçamental

Nanotecnologia em Braga
Neste laboratório
 internacional inventa-se 
uma sociedade mais segura
Ciência, 28/29

HOJE Mar Portuguez 
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e Wakame
Chef Ivan Fernandes 
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