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1. INTRODUÇÃO 

O inquérito, cujos resultados aqui se apresentam, foi lançado pelo SNESup no sentido de 

promover a participação ativa dos docentes e investigadores na discussão sobre “As Linhas 

de Reforma do Ensino Superior” sugerida pelo Secretário de Estado do Ensino Superior. O 

SNESup, no cumprimento da sua missão e procurando corresponder à necessidade de 

auscultação das partes envolvidas e de avaliação transversal das propostas, considerou 

importante dispor de informação sobre a opinião daqueles que poderão vir a ser mais 

afetados por quaisquer alterações estruturais no Ensino Superior Português. Espera-se, 

deste modo, contribuir para que as eventuais decisões a tomar possam respeitar, tanto 

quanto possível, a perspetiva dos docentes e investigadores. 

Atendendo ao curto prazo dado pela tutela para esta discussão, o inquérito teve que ser 

elaborado e divulgado num prazo igualmente curto. Este facto impediu uma auscultação 

prévia sobre as dimensões de inquirição, não permitiu a realização de um pré-teste para 

recolha de sugestões e fez com que nem todas as questões pertinentes tivessem sido 

incluídas no questionário. No entanto, consideramos que o balanço da iniciativa foi 

francamente positivo, dado que houve uma adesão muito significativa, o que revela o 

interesse da comunidade de docentes e investigadores por este tema. 

Em termos de estrutura, o presente relatório inclui uma secção onde se descreve a 

metodologia adotada e uma segunda onde se apresentam os resultados. Estes, 

apresentados de forma descritiva e sob a forma gráfica, encontram-se divididos em 

Resultados a nível nacional e Resultados a nível regional. No final são apresentadas as 

respostas às perguntas abertas, dado ser importante divulgar as opiniões dos respondentes 

expressas desta forma, por serem relevantes do ponto de vista da contextualização dos 

resultados. Apresenta-se ainda, em anexo, a listagem completa das Questões e respetivas 

opções de resposta.  

O presente relatório apresenta-se essencialmente como um documento de caráter técnico, 

pelo que não são tecidas considerações que envolvam um juízo de valor sobre os diferentes 

temas e questões. Na verdade, constata-se que muitas das questões abordadas não são de 

forma alguma consensuais entre a comunidade de docentes e investigadores. Por esse 

motivo limitamo-nos a apresentar os resultados obtidos, evitando observações que possam 

enviesar a sua interpretação. 
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2. METODOLOGIA 

2.1. O INQUÉRITO 

Tendo em conta o curto prazo para conceber o questionário, recolher as respostas e 

analisar os resultados relativos a um universo de quase 30 000 potenciais respondentes, não 

foi nossa ambição tentar obter uma amostra representativa nem aleatória. O inquérito foi 

desenvolvido através de uma ferramenta disponível na internet, e foi disponibilizado ao 

universo de potenciais respondentes através do endereço 

https://pt.surveymonkey.com/s/MCH279Q. Este endereço foi difundido em massa para 

todo o Ensino Superior nacional através de correio eletrónico. O inquérito incluiu uma lista 

de 31 questões e esteve acessível entre 18 de novembro e 1 de dezembro de 2013.  

As 10 primeiras questões destinaram-se a fazer a caraterização do respondente. A escolha 

das restantes questões teve sobretudo como base as “Linhas de Reforma do Ensino 

Superior” divulgadas pela Secretaria de Estado do Ensino Superior. Na sua formulação houve 

o cuidado de limitar (mas não suprimir) o número de perguntas abertas, de modo a facilitar 

o tratamento estatístico posterior. Houve também o cuidado de limitar o número de 

questões de resposta obrigatória, para dar a máxima liberdade aos respondentes. Por esse 

motivo o número de respondentes é diferente para cada uma das questões. Em alguns 

casos foi incluída a opção “Não sei/Não tenho a certeza” de modo a ter uma informação 

objetiva sobre o nível de desconhecimento/incerteza dos respondentes a essas questões em 

particular. Apesar de terem sido incluídas algumas questões de caráter pessoal (ex: sexo e 

ano de nascimento), o caráter anónimo do inquérito foi devidamente assegurado ao longo 

de todo o processo de recolha e tratamento de dados. Optámos também por tornar o 

processo tão transparente quanto possível, assegurando a cada respondente no final do 

inquérito, o acesso aos resultados de todas as respostas obtidas até esse momento. 

Em termos do público-alvo é importante salientar que o questionário foi concebido para ser 

respondido por aqueles que poderão vir a ser diretamente afetados por uma eventual 

reforma do Ensino Superior público, ou seja, os docentes e investigadores associados a 

instituições públicas de ensino. Por esse motivo a não inclusão de instituições do Ensino 

Superior particular e cooperativo, nem do Ensino Superior concordatário no leque de 

instituições dos respondentes pareceu ser consensual, muito embora reconheçamos que tal 

impediu que muitos docentes destas instituições pudessem dar a sua opinião sobre algumas 

questões de âmbito geral também incluídas no inquérito. 

 

https://pt.surveymonkey.com/s/MCH279Q
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2.2. O TRATAMENTO DE DADOS 

As respostas foram tratadas de acordo com duas abordagens. Uma abordagem nacional 

para quase todas as questões não abertas, e uma abordagem regional para as questões 

relativas à reorganização da rede de Ensino Superior. Ao nível das questões abertas optou-

se simplesmente por apresentar uma listagem com as respostas (não editadas) registadas 

pelo sistema. 

No que diz respeito à abordagem nacional são fornecidas informações relativas às 

frequências absolutas e/ou relativas de respostas a cada questão. Para além disso, foram 

produzidas tabelas de contingência para as questões com opções mutuamente exclusivas. 

Estas frequências foram distribuídas pelos níveis de dois fatores que nos pareceram 

particularmente relevantes: o subsistema dos respondentes e as categorias profissionais dos 

respondentes do Ensino Superior Universitário e do Ensino Superior Politécnico. De modo a 

testar a independência entre as respostas e cada fator analisado foram realizados testes de 

independência utilizando a distribuição de χ2. Para cada teste é apresentada a probabilidade 

(p) associada ao respetivo valor de χ2, exceto para os testes em que esse valor não é 

significativo (i.e. quando p>0,05). Dado que um dos pressupostos deste tipo de testes 

implica que nenhuma das frequências esperadas seja < 5, foi necessário agrupar algumas 

das categorias profissionais constantes no inquérito, de modo a cumprir este pressuposto. 

Para o Ensino Superior Universitário foram consideradas os seguintes grupos de categorias: 

professor catedrático, professor associado (com e sem agregação), professor auxiliar (com e 

sem agregação), leitor/assistente/monitor e investigador (todas as categorias da carreira de 

investigação). No Ensino Superior Politécnico foram considerados os seguintes grupos de 

categorias: professor coordenador (com e sem agregação e coordenadores principais), 

professor adjunto e assistente (de 1º e 2º triénio). Neste caso (e só neste caso) foi 

necessário excluir as respostas dos 5 investigadores do Ensino Superior Politécnico de modo 

a garantir a validade dos testes de independência. No caso das questões com opções não 

mutuamente exclusivas optou-se em geral por não fazer testes de independência devido à 

dificuldade de interpretação dos resultados relativos às muitas combinações possíveis nas 

respostas a estas questões. Foram feitos testes apenas no caso das questões 15 e 26 através 

da constituição de dois grupos de respostas, de acordo com a inclusão ou não da opção com 

maior número de escolhas. Para além da descrição dos resultados sob a forma de texto, são 

também apresentados gráficos de colunas com frequências relativas, de modo a facilitar 

uma perceção mais imediata dos resultados obtidos. De um modo geral são apresentados 

três gráficos para cada questão, agrupando as respostas por subsistema, por categorias do 

Ensino Superior Universitário e por categorias do Ensino Superior Politécnico. No caso de 
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questões com opções não mutuamente exclusivas apenas é apresentado um gráfico geral. 

Neste caso os gráficos incluem, para cada opção, a percentagem de respondentes que a 

assinalou, relativamente ao total de respondentes a essa questão, pelo que o somatório das 

percentagens não é igual a 100%. 

No que toca à abordagem regional foram apenas tidas em conta as questões associadas à 

reorganização da rede de Ensino Superior de modo a incluir uma perspetiva mais local sobre 

este tema. Foi assim feita uma discriminação regional para as Questões 11, 12, 13, 14 e 16. 

A questão 15 não foi incluída dado que o número de respostas foi demasiado baixo para 

justificar a subdivisão por região e subsistema. Dado o elevado número de instituições de 

Ensino Superior optámos em geral por resumir as respostas de acordo com as regiões 

propostas no Despacho da tutela com as regras para a abertura de vagas em 2013-2014. De 

acordo com este critério agrupámos as respostas em 12 áreas regionais: Açores, Alentejo, 

Algarve, Beira Interior, Beira Litoral, Coimbra, Estremadura, Lisboa/Setúbal, Madeira, 

Minho, Porto e Trás-os-Montes/Alto Douro. Essas áreas correspondem às áreas de 

coordenação regional fixadas em Despacho, às quais se acrescentou Açores, Algarve e 

Madeira. As designações das regiões procuram ser intuitivas, agrupando a Beira-Litoral: 

Aveiro e Viseu; a Estremadura: Santarém, Tomar e Leiria; e a Beira Interior: Castelo Branco, 

Guarda e Covilhã. No entanto, no caso particular da Questão 14 em que se pede aos 

respondentes para indicarem uma organização regional alternativa àquela proposta pela 

tutela optámos por discriminar as respostas ao nível de cada instituição de Ensino Superior. 

Foi ainda realizada uma análise adicional destinada a perceber o efeito da interioridade no 

perfil das respostas. As instituições foram agrupadas em Interior (Politécnicos de Bragança, 

Viseu, Guarda, Tomar, Castelo Branco, Portalegre e Beja; Universidades de Trás-os-Montes, 

Beira Interior e Évora) e Litoral (todas as restantes instituições de Ensino Superior) e foram 

realizados testes de independência entre o fator interioridade e as respostas a quatro das 

cinco Questões (exceto a Questão 14) abordadas na análise regional. 

Os dados foram tratados com recurso aos programas informáticos SPSS e Excel. Os gráficos 

foram produzidos em SmartDraw CI. 
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3. RESULTADOS DO INQUÉRITO 

3.1. CARATERIZAÇÃO DO UNIVERSO DE RESPONDENTES 

O inquérito teve a participação de 3609 respondentes. De entre estes, 865 limitaram-se a 

responder a questões (de um grupo de 10) no início do inquérito destinadas a caraterizar o 

respondente. Dos 3590 que indicaram o subsistema onde trabalham, 56,2% pertenciam ao 

Ensino Superior Universitário e 43,8% ao Ensino Superior Politécnico. 

No Ensino Superior Universitário, 1812 respondentes prestaram informações sobre a sua 

categoria, dos quais 61,8% eram professores auxiliares, 16,6% eram professores associados, 

9,0% eram professores catedráticos, 7,4% eram leitores/assistentes/monitores e 5,2% eram 

investigadores. 

No Ensino Superior Politécnico, 1399 respondentes prestaram informações sobre a sua 

categoria, dos quais 62,2% eram professores adjuntos, 23,3% eram assistentes, 14,0% eram 

professores coordenadores e 0,5% eram investigadores. 

Num total de 3165 respondentes que quiseram prestar essa informação, 17,6% encontrava-

se na categoria atual há dois anos ou menos e cerca de 60,8% encontrava-se na categoria 

atual há 5 anos ou mais. 

Num total de 3207 respondentes que quiseram prestar essa informação, 16,3% eram 

docentes ou investigadores há 10 anos ou menos e 38,4% eram docentes ou investigadores 

há 20 anos ou mais. 

Dos 3206 respondentes que quiseram prestar essa informação, 31,6% era sócio do SNESup. 
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3.2. RESULTADOS A NÍVEL NACIONAL 

 

Questão 11: Concorda com a reorganização da rede de Instituições de Ensino Superior?     

A nível nacional. 

 

Dos 2721 respondentes a esta questão, 69,3% concordam com a reorganização da rede a 

nível nacional e 30,7% não concordam. As respostas positivas (Figura 1) foram superiores no 

Ensino Superior Universitário (71,9%) relativamente ao Ensino Superior Politécnico (66,3%) 

existindo uma relação de dependência estatística entre as respostas e o subsistema 

(p=0,002). 

Discriminando as respostas de acordo com as categorias dos respondentes do Ensino 

Superior Universitário (n=1421 respostas) verificou-se que 75,8% dos professores 

catedráticos, 77,6% dos professores associados 71,4% dos professores auxiliares, 58,1% dos 

leitores/assistentes/monitores e 66,1% dos investigadores concordam com a reorganização 

da rede a nível nacional (Figura 2). A relação de dependência entre categorias e respostas 

foi estatisticamente significativa (p=0,006). No Ensino Superior Politécnico (n=1202 

respostas)1 79,1% dos professores coordenadores, 67,0% dos professores adjuntos e 57,4% 

dos assistentes (Figura 3) concordam com a reorganização. A relação de dependência entre 

categorias e respostas foi estatisticamente significativa (p<0,001). 

 

                                                           
1 O somatório de respostas analisadas não é igual ao total de respondentes a esta questão, porque nem todos 
os respondentes indicaram a categoria. Esta nota é válida para as outras questões onde foi feito o mesmo tipo 
de análise.  



7 
 

 

Figura 1. Respostas por subsistema. 

 

 
Figura 2. Respostas por categoria do Ensino Superior Universitário. 

 

 
Figura 3. Respostas por categoria do Ensino Superior Politécnico.  
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Questão 12: Concorda com a reorganização da rede de Instituições de Ensino Superior na 

sua região tomando como base a organização regional adotada no despacho 

com as regras para a abertura de vagas em 2013-14? 

 

Dos 2620 respondentes a esta questão, 47,6% concordam com a reorganização da rede na 

sua região tal como proposta pela tutela e 52,4% não concordam. As respostas positivas 

(Figura 4) foram superiores no Ensino Superior Universitário (52,7%) relativamente ao 

Ensino Superior Politécnico (47,3%) existindo uma relação de dependência estatisticamente 

significativa entre o tipo de resposta e o subsistema dos respondentes (p<0,001). 

Discriminando as respostas de acordo com as categorias dos respondentes do Ensino 

Superior Universitário (n=1348 respostas), verificou-se que 47,8% dos professores 

catedráticos, 55,3% dos professores associados 53,1% dos professores auxiliares, 49,4% dos 

leitores/assistentes/monitores e 51,9% dos investigadores concordam com a reorganização 

nos moldes apresentados (Figura 5). A relação de dependência entre categorias e respostas 

não foi significativa. No Ensino Superior Politécnico (n=1175 respostas) 52,6% dos 

professores coordenadores, 41,7% dos professores dos professores adjuntos e 35,4% dos 

assistentes (Figura 6) concordam com este modelo de reorganização. A relação de 

dependência entre categorias e respostas foi estatisticamente significativa (p=0,002). 

 

 
Figura 4. Respostas por subsistema. 

 



9 
 

 
Figura 5. Respostas por categoria do Ensino Superior Universitário. 

 

 

 
Figura 6. Respostas por categoria do Ensino Superior Politécnico. 
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Questão 13: Concorda com a reorganização da rede de Instituições de Ensino Superior na 

sua região, mas de acordo com outra organização territorial / institucional? 

 

Dos 1440 respondentes a esta questão2 54,6% concordam com a reorganização da rede na 

sua região de acordo com outra organização territorial e 45,4% não concordam. As 

respostas positivas (Figura 7) foram inferiores no Ensino Superior Universitário (46,7%) 

relativamente ao Ensino Superior Politécnico (53,7%) mas não existiu nenhuma relação 

estatisticamente significativa de dependência entre o tipo de resposta e o subsistema dos 

respondentes. 

Discriminando as respostas de acordo com as categorias dos respondentes do Ensino 

Superior Universitário (n=682 respostas), verificou-se que 60,6% dos professores 

catedráticos, 61,9% dos professores associados, 52,2% dos professores auxiliares, 27,7% dos 

leitores/assistentes/monitores e 29,6% dos investigadores concordam com a reorganização 

mas de acordo com outra organização territorial (Figura 8). A relação de dependência entre 

categorias e respostas foi significativa (p<0,001). No Ensino Superior Politécnico (n=704 

respostas) 61,9% dos professores coordenadores, 61,2% dos professores dos professores 

adjuntos, 45,8% dos assistentes concordam com a reorganização da rede de acordo com 

outra organização territorial (Figura 9). A relação de dependência entre categorias e 

respostas foi significativa (p=0,001). 

A discriminação da organização proposta por cada respondente (Questão 14) encontra-se 

na secção respeitante à Análise a nível regional. 

 
Figura 7. Respostas por subsistema. 

                                                           
2 Disponível só para quem, na questão 12, respondeu “Não” ou quem não respondeu. 
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Figura 8. Respostas por categoria do Ensino Superior Universitário. 

 

 

 
Figura 9. Respostas por categoria do Ensino Superior Politécnico. 
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Questão 15: Que modelos de associação ou cooperação (pode escolher mais que um)? 

- Fusão  

- Integração 

- Consórcio 

- Outras formas de associação ou cooperação 

 

É importante ter em conta que esta questão apenas esteve disponível para os respondentes 

que responderam afirmativamente à Questão 13 (“Concorda com a reorganização da rede 

de Instituições de Ensino Superior? Na sua região, mas de acordo com outra organização 

territorial / institucional”). 

Dos 722 respondentes a esta questão 15,1% escolheram mais que um modelo de 

associação. Tomando como base o número de respostas afirmativas à Questão 13, a Fusão 

esteve presente em 14,1% das respostas, a Integração representou 19,1%, o Consórcio 

representou 61,8% e Outras formas de associação ou cooperação representou 12,7% (Figura 

10). Neste caso foram feitos testes de independência formando um grupo com todas as 

respostas contendo a opção mais escolhida (Consórcio) e outro contendo as respostas sem 

esta opção. No entanto não se verificou qualquer relação de dependência entre as escolhas 

e o subsistema nem entre as escolhas e as categorias dos respondentes. 

 

 
Figura 10. Respostas por modelos de associação ou cooperação. 
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Questão 16: Concorda com a constituição de órgãos regionais para coordenação da rede e 

da oferta formativa? 

 

Dos 2527 respondentes a esta questão, 50,2% concordam com a constituição de órgãos 

regionais para a coordenação da oferta formativa e 49,8% não concordam. As percentagens 

de concordância (Figura 11) foram superiores no Ensino Superior Universitário (52,0%) 

relativamente ao Ensino Superior Politécnico (48,1%) ,mas a relação de dependência entre o 

tipo de resposta e o subsistema dos respondentes não se revelou estatisticamente 

significativa. 

Discriminando as respostas de acordo com as categorias dos respondentes do Ensino 

Superior Universitário (n=1328 respostas), verificou-se que 60,3% dos professores 

catedráticos, 52,4% dos professores associados, 52,1% dos professores auxiliares, 44,2% dos 

leitores/assistentes/monitores e 50,9% dos investigadores responderam afirmativamente, 

mas a relação de dependência entre categorias e respostas não foi significativa (Figura 12). 

No Ensino Superior Politécnico (n=1113 respostas), 53,7% dos professores coordenadores, 

49,1% dos professores dos professores adjuntos e 42,9% dos assistentes responderam 

afirmativamente. mas a relação de dependência entre categorias e respostas não se revelou 

estatisticamente significativa (Figura 13). As respostas escritas à Questão 17 encontram-se 

em anexo.  

 

 
Figura 11. Respostas por subsistema. 
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Figura 12. Respostas por categoria do Ensino Superior Universitário. 

 

 

  
Figura 13. Respostas por categoria do Ensino Superior Politécnico. 
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Questão 18: Concorda com a necessidade de reestruturar o funcionamento das Instituições 

de Ensino Superior em termos gerais? 

 

Dos 2410 respondentes a esta questão, 73,6% concordam, 8,6% não concordam e 17,8 

afirmou não saber/não ter a certeza. A percentagem de respostas positivas (Figura 14) foi 

semelhante entre o Ensino Superior Universitário (72,4%) e o Ensino Superior Politécnico 

(75,0%) e, consequentemente, a relação de dependência entre o tipo de resposta e o 

subsistema dos respondentes não se revelou estatisticamente significativa. 

Discriminando as respostas de acordo com as categorias dos respondentes do Ensino 

Superior Universitário (n=1263 respostas), verificou-se que 81,4% dos professores 

catedráticos, 77,4% dos professores associados, 70,1% dos professores auxiliares, 67,1% dos 

leitores/assistentes/monitores e 79,6% dos investigadores responderam afirmativamente 

(Figura 15). A relação de dependência entre categorias e respostas foi significativa 

(p=0,043)3. No Ensino Superior Politécnico (n=1061 respostas) 81,7% dos professores 

coordenadores, 75,2% dos professores adjuntos e 72,3% dos assistentes responderam 

afirmativamente (Figura 16), existindo uma relação significativa de dependência entre 

categorias e respostas (p=0,037). 

 

  
Figura 14. Respostas por subsistema. 

 

                                                           
3 No entanto uma das frequências esperadas foi inferior a 5 (4,5), violando (de forma marginal) um dos 
pressupostos do teste de independência.  
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Figura 15. Respostas por categoria do Ensino Superior Universitário. 

 

 

 
Figura 16. Respostas por categoria do Ensino Superior Politécnico. 
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Questão 19: Relativamente a que aspetos? 

- Número de ciclos de estudo ministrados 

- Tipo de ciclos de estudo ministrados 

- Qualificação dos docentes para cada tipo de ciclo de estudos 

- Outros aspetos 

 

Dos 1698 respondentes a esta questão, 70,8% escolheram mais que um aspeto. 

Considerando o universo dos que responderam afirmativamente à Questão 18, o Número de 

ciclos de estudo ministrados foi escolhido por 61,9% dos respondentes, o Tipo de ciclos de 

estudo ministrado foi escolhido por 71,1%, a Qualificação dos docentes para cada tipo de 

ciclo de estudos foi escolhida por 47,0% e a opção Outros aspetos foi escolhida por 22,4% 

(Figura 17). Neste caso não foram realizados testes de independência (ver secção 

Metodologia). 

 

 
Figura 17. Respostas por aspetos a reestruturar no funcionamento das                                           

Instituições de Ensino Superior. 
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Questão 20: Concorda com a necessidade de reestruturar o funcionamento das Instituições 

de Ensino Superior no caso concreto do seu subsistema? 

 

Dos 2330 respondentes a esta questão, 63,1% concordam, 17,3% não concordam e 19,6 

afirmou não saber/não ter a certeza. A percentagem de respostas positivas (Figura 18) foi 

menor no Ensino Superior Universitário (59,2%) do que no Ensino Superior Politécnico 

(67,7%), existindo uma relação de dependência significativa entre o tipo de resposta e o 

subsistema dos respondentes (p<0,001). 

Discriminando as respostas de acordo com as categorias dos respondentes do Ensino 

Superior Universitário (n=1221 respostas), verificou-se que 66,1% dos professores 

catedráticos, 63,5% dos professores associados 56,8% dos professores auxiliares, 55,3% dos 

leitores/assistentes/monitores e 74,6% dos investigadores responderam afirmativamente 

(Figura 19). A relação de dependência entre categorias e respostas não foi significativa. No 

Ensino Superior Politécnico (n=1026 respostas), 76,8% dos professores coordenadores, 

67,6% dos professores adjuntos e 64,3% dos assistentes responderam afirmativamente 

(Figura 20), existindo uma relação significativa de dependência entre categorias e respostas 

(p=0,008). 

 

 
Figura 18. Respostas por subsistema. 

 



19 
 

 
Figura 19. Respostas por categoria do Ensino Superior Universitário. 

 

 

 
Figura 20. Respostas por categoria do Ensino Superior Politécnico. 
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Questão 21: Relativamente a que aspetos? 

- Número de ciclos de estudo ministrados 

- Tipo de ciclos de estudo ministrado 

- Qualificação dos docentes para cada tipo de ciclo de estudos 

- Outros aspetos 

 

Dos 1414 respondentes a esta questão 69,0% escolheram mais do que um aspeto. 

Considerando o universo das respostas afirmativas à Questão 20, o Número de ciclos de 

estudo ministrados foi escolhido por 61,1% respondentes, o Tipo de ciclos de estudo 

ministrado foi escolhido por 69,1%, a Qualificação dos docentes para cada tipo de ciclo de 

estudos foi escolhida por 47,9% e a opção Outros aspetos foi escolhida por 20,9% (Figura 

21). Neste caso não foram realizados testes de independência (ver Metodologia). 

 

 
Figura 21. Respostas por aspetos a reestruturar no funcionamento das Instituições de Ensino Superior 

no caso concreto do seu subsistema. 
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Questão 22: Concorda com a necessidade de reestruturar o funcionamento das Instituições 

de Ensino Superior no caso concreto da sua instituição? 

 

Dos 2280 respondentes a esta questão 60,6% concordam, 22,1% não concordam e 17,3 

afirmou não saber/não ter a certeza. A percentagem de respostas positivas (Figura 22) foi 

menor no Ensino Superior Universitário (57,9%) que no Ensino Superior Politécnico (63,8%). 

Existindo uma relação de dependência significativa entre o tipo de resposta e o subsistema 

dos respondentes (p=0,016). 

Discriminando as respostas de acordo com as categorias dos respondentes do Ensino 

Superior Universitário (n=1189 respostas), verificou-se que 66,0% dos professores 

catedráticos, 59,5% dos professores associados 56,6% dos professores auxiliares, 50,7% dos 

leitores/assistentes/monitores e 69,0% dos investigadores responderam afirmativamente 

(Figura 23). A relação de dependência entre categorias e respostas não foi significativa. No 

Ensino Superior Politécnico (n=1009 respostas) 69,9% dos professores coordenadores, 

64,4% dos professores adjuntos e 59,8% dos assistentes respondeu afirmativamente (Figura 

24), não existindo uma relação significativa de dependência entre categorias e respostas. 

 

 
Figura 22. Respostas por subsistema. 
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Figura 23. Respostas por categoria do Ensino Superior Universitário. 

 

 

 
Figura 24. Respostas por categoria do Ensino Superior Politécnico. 
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Questão 23: Relativamente a que aspetos? 

- Número de ciclos de estudo ministrados 

- Tipo de ciclos de estudo ministrado 

- Outros ciclos de estudo que poderiam ser lecionados 

- Outros aspetos 

 

Dos 1319 respondentes a esta questão, 64,7% escolheram mais que um aspeto. De entre os 

que responderam afirmativamente à Questão 22, o Número de ciclos de estudo ministrados 

foi escolhido por 56,7% dos respondentes, o Tipo de ciclos de estudo ministrado foi 

escolhido por 63,1%, a opção Outros ciclos de estudos que poderiam ser lecionados foi 

escolhida por 51,5% e a opção Outros aspetos foi escolhida por 23,6% (Figura 25). Neste 

caso não foram realizados testes de independência (ver Metodologia). As respostas escritas 

à Questão 24 encontram-se em anexo.  

 

 
Figura 25. Respostas por aspetos a reestruturar no funcionamento das Instituições de Ensino Superior 

no caso concreto da sua instituição. 
. 
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Questão 25: Concorda com a atual divisão binária do Ensino Superior (entre Universitário 

e Politécnico)? 

 

Dos 2253 respondentes a esta questão, 68,3% concordam e 31,7% não concordam com a 

divisão binária no Ensino Superior. A percentagem de respostas concordantes (Figura 26) foi 

maior no Ensino Superior Universitário (75,7%) do que no Ensino Superior Politécnico 

(59,9%), existindo uma relação de dependência significativa entre o tipo de resposta e o 

subsistema dos respondentes (p<0,001). 

Discriminando as respostas de acordo com as categorias dos respondentes do Ensino 

Superior Universitário (n=1170 respostas), verificou-se que 82,9% dos professores 

catedráticos, 72,9% dos professores associados, 75,3% dos professores auxiliares, 76,7% dos 

leitores/assistentes/monitores e 67,3% dos investigadores responderam afirmativamente 

(Figura 27). A relação de dependência entre categorias e respostas não foi significativa. No 

Ensino Superior Politécnico, (n=1003 respostas) 43,2% dos professores coordenadores, 

61,6% dos professores adjuntos e 66,0% dos assistentes respondeu afirmativamente (Figura 

28), existindo uma relação significativa de dependência entre as categorias e as respostas 

(p<0,001). 

 

 
Figura 26. Respostas por subsistema. 

 



25 
 

 
Figura 27. Respostas por categoria do Ensino Superior Universitário. 

 

 

 
Figura 28. Respostas por categoria do Ensino Superior Politécnico. 
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Questão 26: Se sim, essa divisão deverá diferenciar: 

- Universidades e Institutos Politécnicos 
- Unidades orgânicas 
- Órgãos e cargos 
- Oferta formativa 
- Carreiras docentes 

 

Dos 1505 respondentes a esta questão, 54,2% escolheram mais que um aspeto. Tomando 

como base o universo de respostas afirmativas à Questão 25, a divisão entre Universidades 

e Institutos Politécnicos (tal como existe atualmente) foi escolhida por 84,6% desses 

respondentes, a diferenciação por Unidades orgânicas foi assinalada por 17,6%, a 

diferenciação de Órgãos e cargos foi assinalada por 9,2%, a diferenciação da Oferta 

formativa foi assinalada por 53,2%, a diferenciação das carreiras foi assinalada por 30,9% e 

4,1% sugeriram Outras diferenciações (Figura 29). Neste caso dada a dominância de uma 

das opções não exclusivas, foram realizados testes de independência formando um grupo 

com todas as respostas que incluíam a opção Universidades e Institutos Politécnicos e outro 

grupo com todas as respostas sem esta opção. Relativamente a relação entre as respostas e 

a categoria dos respondentes não existiram resultados significativos. Verificou-se uma 

relação estatisticamente significativa entre as escolhas e o subsistema dos respondentes 

(p=0,004) dado que a opção Universidades e Institutos Politécnicos esteve presente em 

88,7% das respostas do Ensino Superior Universitários e em 83,5% das respostas do Ensino 

Superior Politécnico. 

 

 
Figura 29. Respostas relativamente à diferenciação do Sistema Binário. 
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Questão 27: Entende necessário alterar o atual modelo de financiamento das instituições? 

 

Dos 2300 respondentes a esta questão, 67,1% responderam afirmativamente, 7,6% 

responderam negativamente e 25,3% não sabe/não tem a certeza. A percentagem de 

respostas positivas (Figura 30) foi semelhante no Ensino Superior Universitário (66,2%) e no 

Ensino Superior Politécnico (68,1%), não existindo por isso nenhuma relação significativa de 

dependência entre o tipo de resposta e o subsistema dos respondentes. 

Discriminando as respostas de acordo com as categorias dos respondentes do Ensino 

Superior Universitário (n=1199 respostas), verificou-se que 77,1% dos professores 

catedráticos, 69,5% dos professores associados, 60,5% dos professores auxiliares, 76,0% dos 

leitores/assistentes/monitores e 83,0% dos investigadores responderam afirmativamente 

(Figura 31). A relação de dependência entre categorias e respostas foi significativa 

(p=0,010). No Ensino Superior Politécnico (n=1015 respostas), 76,7% dos professores 

coordenadores, 66,5% dos professores adjuntos e 68,5% dos assistentes responderam 

afirmativamente (Figura 32), não existindo uma relação significativa de dependência entre 

as categorias e as respostas. 

 

 
Figura 30. Respostas por subsistema. 

 



28 
 

 
Figura 31. Respostas por categoria do Ensino Superior Universitário. 

 

 

 
Figura 32 Respostas por categoria do Ensino Superior Politécnico. 
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Questão 28: Que indicadores deverão ser privilegiados no financiamento das Instituições 

de Ensino Superior? 

- Qualificação do corpo docente 

- Número de alunos 

- Número de docentes 

- Número de ciclos de estudos ministrados 

- Tipo de ciclos de estudos ministrados 

- Captação de receitas próprias 

- Outros 

 

Dos 1543 respondentes a esta questão, 93,4% escolheram mais do que um indicador. 

Tomando como base o universo dos que responderam afirmativamente à Questão 27, 

79,7% dos respondentes assinalaram a Qualificação do corpo docente, 72,7% assinalaram o 

Número de alunos, 41,7% assinalaram o Número de docentes, 51,2% assinalaram o Número 

de ciclos de estudos ministrados, 65,5% assinalaram o Tipo de ciclos de estudos ministrados, 

51,2% assinalaram a Captação de receitas próprias e 21,6% assinalaram Outros indicadores 

(Figura 33). Neste caso não foram realizados testes de independência (ver Metodologia).  

 

 
Figura 33. Respostas por indicadores que deverão ser privilegiados no financiamento. 
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Questão 29: Deverá existir uma diferenciação a nível do financiamento entre subsistemas 

Universitário e Politécnico? 

 

Dos 2247 respondentes a esta questão, 26,5% responderam afirmativamente, 47,5% 

responderam negativamente e 25,9% não sabem/não têm a certeza (Figura 34). A 

percentagem de respostas a favor da diferenciação foi maior no Ensino Superior 

Universitário (39,4%) do que no Ensino Superior Politécnico (11,7%), existindo uma relação 

significativa de dependência entre o tipo de resposta e o subsistema dos respondentes 

(p<0,001). 

Discriminando as respostas de acordo com as categorias dos respondentes do Ensino 

Superior Universitário (n=1168 respostas), verificou-se que 52,9% dos professores 

catedráticos, 40,0% dos professores associados, 39,6% dos professores auxiliares, 25,7% dos 

leitores/assistentes/monitores e 32,7% dos investigadores responderam afirmativamente 

(Figura 35). A relação de dependência entre categorias e respostas foi significativa 

(p=0,004). No Ensino Superior Politécnico (n=998 respostas), 6,2% dos professores 

coordenadores, 11,3% dos professores adjuntos e 15,1% dos assistentes posicionou-se a 

favor da diferenciação (Figura 36), existindo uma relação significativa de dependência entre 

as categorias e as respostas (p=0,25). 

 

 
Figura 34. Respostas por subsistema. 
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Figura 35. Respostas por categoria do Ensino Superior Universitário. 

 

 

 
Figura 36. Respostas por categoria do Ensino Superior Politécnico. 
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3.3. RESULTADOS A NÍVEL REGIONAL 

 

 

Questão 11: Concorda com a reorganização da rede de Instituições de Ensino Superior?     

A nível nacional. 

 

De entre os 2721 respondentes a esta questão, 22,0% eram de instituições da região 

Lisboa/Setúbal4, 16,1% do Porto, 11,0% de Coimbra e 8,7% da Estremadura, tendo os 

respondentes das instituições insulares (com 1,4% cada um) um peso menor na amostra. 

Para um total de respostas afirmativas correspondente a 69,3%, os respondentes das 

instituições açorianas registam o nível de concordância mais elevado (85%) seguindo-se os 

de instituições do Alentejo (73,2%) e os de instituições da região Lisboa/Setúbal (72,3%). As 

instituições com os níveis mais baixos de concordância foram as da região Minho (62,6%), as 

do Porto (64%) e as da região Beira Litoral (66,1%), (Figura 37). A estes resultados não é 

alheio o facto de a composição dos dois subsistemas ser diferente em cada região. 

Analisando este fator verificou-se a existência de uma dependência estatisticamente 

significativa entre o subsistema e as respostas, no caso das regiões de Coimbra (p=0,016) e 

de Lisboa (p<0,001), assinaladas na Figura 37. 

Relativamente ao fator Interioridade, as instituições do interior (n=710) e do litoral (n=2011) 

apresentaram exatamente a mesma percentagem de respostas afirmativas (69,3%), não 

existindo portanto qualquer relação de dependência estatisticamente significativa entre o 

fator interioridade e o perfil das respostas.  

 

 

 

 

                                                           
4 Ver a composição de cada região na secção 2 Metodologia. 
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Figura 37. Respostas “Sim” por região e subsistema. 
 

 

  



34 
 

Questão 12: Concorda com a reorganização da rede de Instituições de Ensino Superior na 

sua região tomando como base a organização regional adotada no despacho 

com as regras para a abertura de vagas em 2013-14? 

 

De entre os 2620 respondentes a esta questão, 21,5% eram de instituições da região 

Lisboa/Setúbal, 16,1% do Porto, 11,3% de Coimbra e 9,0% da Estremadura, tendo os 

respondentes das instituições insulares (Açores 1,3% e 1,0% Madeira) um peso menor na 

amostra. 

Para um total de respostas afirmativas correspondente a 47,6%, os respondentes do Algarve 

registam o nível de concordância mais elevado (63,5%) seguindo-se os da Madeira (59,3%) e 

os de instituições da região Beira Interior (51,9%). Todas as outras regiões apresentaram 

valores inferiores ou iguais a 50%. As regiões com os níveis mais baixos de concordância 

foram o Alentejo (38,7%), Trás-os-Montes (42,3%) e a Beira Litoral (44,8%) (Figura 38). 

Analisando o fator subsistema para cada região, verificou-se a existência de uma 

dependência estatisticamente significativa este fator e as respostas, no caso das regiões da 

Beira Interior (p=0,030), Beira Litoral (p<0,001), Lisboa (p<0,001) e Minho (p=0,033), 

assinaladas na Figura 38 com um asterisco. Em todas estas regiões o subsistema Politécnico 

registou níveis de concordância mais baixos do que o subsistema Universitário. 

Relativamente ao fator Interioridade, a percentagem de respostas afirmativas foi de 42,5% 

para os respondentes das instituições do interior (n=704) e de 49,5% para os respondentes 

das instituições do litoral (n=1916) existindo uma relação de dependência estatisticamente 

significativa entre o fator interioridade e o perfil das respostas (p=0,001). 
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Figura 38. Respostas ”Sim” por região e subsistema. 
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Questão 13: Concorda com a reorganização da rede de Instituições de Ensino Superior na 

sua região, mas de acordo com outra organização territorial / institucional? 

 

De entre os 1440 respondentes a esta questão, 22,2% eram de instituições da região 

Lisboa/Setúbal, 16,5% do Porto, 10,5% de Coimbra e 9,0% da Estremadura, tendo os 

respondentes das instituições insulares (Açores 1,4% e Madeira 0,9%) o menor peso na 

amostra. 

Para um total de respostas afirmativas correspondente a 54,6%, os respondentes do 

Alentejo registam o nível de concordância mais elevado (75,6%) seguindo-se os da região 

Lisboa/Setúbal (58,1%) e a região Estremadura (57,4%). As regiões com os níveis mais baixos 

de concordância foram o Algarve (36,6%), o Minho (44,6%) e a Beira Litoral (49,6%), (Figura 

39). Analisando o fator subsistema para cada região, verificou-se a existência de uma 

dependência estatisticamente significativa entre o subsistema e as respostas, apenas no 

caso da região do Minho (p=0,026), assinalada na Figura 39 com um asterisco. Nesta região 

o subsistema Politécnico registou níveis de concordância mais elevados do que o subsistema 

Universitário.  

Relativamente ao fator Interioridade, a percentagem de respostas afirmativas foi de 58,8% 

para os respondentes das instituições do interior (n=417) e de 52,9% para os respondentes 

das instituições do litoral (n=1023) existindo uma relação de dependência estatisticamente 

significativa entre o fator interioridade e o perfil das respostas (p=0,042). 
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Figura 39. Respostas “Sim” por região e subsistema. 

 

 

É importante analisar as questões 11-13 em conjunto, no que toca à percentagem de 

respostas afirmativas às 3 questões (Figura 40). De um modo geral, a reestruturação da rede 

merece uma aprovação bastante acima de 50%, mas o mesmo não se passa com a 

reorganização territorial sugerida em despacho pela tutela. As duas regiões com um 

comportamento mais atípico parecem ser o Alentejo e o Algarve. No Alentejo, região onde o 

nível de concordância com a proposta da tutela de reestruturação da rede para a região é o 

mais baixo de todos, existe uma concordância elevada relativamente à necessidade de 

reorganizar a rede com base em outra reorganização territorial. No Algarve, região que não 

foi abrangida pelo despacho, a situação é inversa à do Alentejo, ou seja, a proposta de 

reestruturação da rede para a região regista o nível mais elevado de concordância ao passo 

que a opção por outra reorganização territorial regista um nível muito baixo de 

concordância. 
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Figura 40. Resultados comparativos das respostas “Sim” às Questões 11 – 13, por região. 

 

 

Tal como vimos anteriormente, os resultados por subsistema de ensino registam diferenças 

significativas. A concordância com a necessidade de reorganização da rede a nível nacional, 

exceção feita ao Alentejo, tende a ser mais elevada no subsistema Universitário. O grau de 

concordância com a proposta de reestruturação da rede para a região segue o mesmo 

padrão, mas regista mais exceções e diferenças. Sobretudo na Beira Litoral, em 

Lisboa/Setúbal, no Minho/Ave e na Beira Interior verifica-se uma tendência dos docentes 

oriundos do Politécnico para manifestarem níveis mais baixos de concordância com a 

proposta de reestruturação sugerida para a região. Já a convicção de que é necessário 

reorganizar a rede, mas com base em outra reorganização territorial é claramente mais 

expressiva (registando diferenças de mais de 10 pontos percentuais) entre os docentes do 

Politécnico, do que entre os docentes das Universidades para as regiões de Minho/Ave, 

Alentejo e Beira Litoral. Pelo contrário, em Trás-os-Montes verifica-se uma diferença de 

17,1% entre os dois subsistemas mas em sentido inverso, ou seja, com maior concordância 

por parte dos docentes do subsistema Universitário. 
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Questão 14: Na sua região, quais as instituições que deveria envolver? 

 

De entre os respondentes que responderam afirmativamente à pergunta 13, 517 

propuseram uma organização territorial alternativa, escolhendo para esse efeito várias 

instituições de uma lista fornecida no questionário.  

A Tabela 1 reúne as escolhas (instituições escolhidas, em colunas) feitas pelos respondentes 

(cada instituição de origem das respostas corresponde a uma linha), num total de 1262 

escolhas. Destas escolhas removemos aquelas relativas à instituição do próprio respondente 

(células a cinzento), partindo do pressuposto de que cada respondente escolheu outras 

instituições para integrar a região onde se localiza a sua própria instituição. Por outro lado, 

nem todos os respondentes optaram por incluir a sua própria instituição. Para melhor 

visualização das preferências dos respondentes de cada instituição, cada célula com valores 

tem associada uma cor, mais carregada quanto maior o valor relativo, dentro do intervalo 

de valores de cada linha. As instituições dos respondentes (linhas) e as instituições 

escolhidas por cada respondente (colunas) encontram-se agrupadas, de acordo com as 

regiões definidas pela tutela no Despacho sobre a abertura de vagas, estando a interseção 

entre linhas e colunas delimitada, para a mesma região, por uma linha a tracejado. Deste 

modo, é possível perceber se as escolhas dos respondentes se localizaram ou não 

preferencialmente dentro da região definida pela tutela ou se os respondentes optaram por 

instituições localizadas fora da sua região. 

Devemos referir que estes dados devem ser relativizados uma vez que não foi possível 

aferir, através da aplicação do questionário, se os respondentes conheciam de facto a 

proposta de reestruturação contemplada em Despacho. Por outro lado, o grau de 

discordância expresso na Questão 12, relativamente à proposta de reorganização territorial, 

tanto pode ser discordante por defeito (abrangência territorial demasiado limitada), quanto 

por excesso (excessiva abrangência territorial). Podemos tomar como exemplo a região do 

Alentejo, cuja proposta sugeria uma área de coordenação regional que abrangesse os 

Institutos Politécnicos de Portalegre e de Beja mais a Universidade de Évora. No entanto, 

apesar de o Alentejo ser a região onde mais se manifesta o sentimento de necessidade de 

configuração de outra reorganização territorial, os mesmos respondentes que consideraram 

necessária uma reorganização territorial alternativa, escolheram preferencialmente as três 

instituições contidas na proposta da tutela (34% das 145 escolhas dos respondentes do 

Alentejo). Os respondentes desta região escolheram ainda a Universidade do Algarve (18%), 

o Instituto Politécnico de Setúbal (12%), o Instituto Politécnico de Castelo Branco (8%), o 
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Instituto Politécnico de Santarém (8%) e o Instituto Politécnico de Tomar (6%). Dois 

exemplos relevantes de rejeição das regiões propostas pela tutela são os casos da região 

Beira Litoral, com apenas 16% de escolhas dentro da região (n=38 escolhas), e da região 

Trás-os-Montes com apenas 15% de escolhas dentro da região (n=139 escolhas). Como 

exemplos contrários, podemos apontar os casos das instituições da região Lisboa/Setúbal, 

com 72% de escolhas dentro da região (n=274 escolhas), e da região Porto, com 50% de 

escolhas dentro da região (n=184 escolhas). 
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Tabela 1. Frequência absoluta de respostas à Questão 14 (ver texto explicativo). As linhas correspondem às instituições dos respondentes. As colunas correspondem às 
instituições escolhidas pelos respondentes para a reorganização na sua região. 
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U Coimbra     1     9 8 13 8 11 15 21   14 2 8                               1   1   112 

Es
tr

em
. IP Leiria                   2   5 5   5 6       1     3 2                       29 

IP Santarém   2 2 3     2             6   5 1 1 1 2 1 1 3 2                       32 

IP Tomar     1       2 1   2   1 2   20                                         29 

Li
sb

o
a/

Se
tú

b
al

 

Enf Lisboa                                   1       1 2 1                       5 

Hotelaria                                 1   2 1 
 

1 3 1                       9 

Náutica                                   
 

  
    

                        0 

IP Lisboa                             3 1 5 5 6   7 9 5 5   1                 3 50 

IP Setúbal   9 1 10 8   1     1         1 1 2 5 5 8   8 
 

9   1                 1 71 

ISCTE                             1     
  

1 1   1 2                     1 7 

U Lisboa     1                       2 1 10 5 7 14 3 13   11 1 3                 5 76 

U Nova 1 2   3 3     1   1     1     1 4 3 2 5 9 8 4   1       1     1   1 4 56 

  U Madeira                                             1                         1 

  Militar/Policial                                             1                         1 

M
in

h
o

 IP V Castelo           1     2                                     12 3 1 6 1 3 2   31 

IP C Ave                                                     3       2   2     7 

U Minho                   1                                 3 3   1 1 6 1 6   22 

P
o

rt
o

 Enf Porto                                                                       0 

IP Porto   1               1                               1 11 12 7 25   19 5 4 1 87 

U Porto                 2 7             1                 1 7 6 13 22 26   3 9   97 

T.
-M

. IP Bragança           3     5         1                         8 8 3 3 9 4   5   49 

UTAD       1   2 1 2 9 1   1 1 1   1                     4 3 18 4 4 21 16     90 

  U Aberta                                             1                         1 

  Total 2 40 34 34 38 49 52 28 59 44 31 37 31 38 48 41 26 21 24 35 40 43 29 42 4 7 38 48 47 59 50 57 36 32 18 1262 
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Questão 16: Concorda com a constituição de órgãos regionais para coordenação da rede e 

da oferta formativa? 

 

De entre os 2527 respondentes a esta questão, 21,4% eram de instituições da região 

Lisboa/Setúbal, 15,9% do Porto, 11,2% de Coimbra e 9,0% da Estremadura, tendo os 

respondentes das instituições insulares (Açores 1,5% e Madeira 1,3%) o menor peso na 

amostra. 

Para um total de respostas afirmativas correspondente a 50,2%, os respondentes do Algarve 

registam o nível de concordância mais elevando (60,6%) seguindo-se os da região Minho 

(55,4%) e os da região Porto (53,7%). As regiões com os níveis mais baixos de concordância 

foram Coimbra (44,5%), Beira Litoral (45,7%) e a Madeira (46,9%) (Figura 41). Analisando o 

fator subsistema para cada região, verificou-se a existência de uma dependência 

estatisticamente significativa entre o subsistema e as respostas, apenas no caso da região 

do Porto (p=0,049), assinalada na Figura 41 com um asterisco. Nesta região o subsistema 

Politécnico registou níveis de concordância mais baixos do que o subsistema Universitário.  

Relativamente ao fator Interioridade, a percentagem de respostas afirmativas foi de 48,1% 

para os respondentes das instituições do interior (n=674) e de 51,0% para os respondentes 

das instituições do litoral (n=1853) não existindo nenhuma relação de dependência 

estatisticamente significativa entre o fator interioridade e o perfil das respostas.  
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Figura 41. Respostas “Sim” por região e subsistema. 
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4. ANEXOS 

4.1. LISTA DE RESPOSTAS ÀS QUESTÕES ABERTAS NÃO SUSCETÍVEIS DE TRATAMENTO 

ESTATÍSTICO 

 

Questão15: Que modelos de associação ou cooperação? 

Se respondeu "Outras formas de associação ou cooperação" diga qual/quais: 

 

Associação Regional ou Agrupamento 

Parcerias 

Numa primeira fase Consórcio, e mais tarde pode ser concretizada a fusão 

Entre muitas outras: programas de Doutoramento, colaboração com empresas, centros 

de investigação conjuntos com financiamento mais adequado e apoiando a colaboração 

em projectos Internacionais. Cooperação financiada com a sociedade para melhoria de 

infra-estruturas nacionais. 

Criação de programas pós-graduados conjuntos. 

Acordos de ensino complementares (e.g. licenciatura + mestrado) ou de ensino partilhado 

de graus, em função das especificidades de cada estabelecimento 

O modelo que seja considerado adequado pelas instituições que envolve pois pode haver 

necessidades diferentes conforme a região em que se inserem. 

Região de conhecimento 

Nenhuma das anteriores; vai-se juntar instituições de carreiras distintas, sem saude 

financeira...como? 

Integração dentro de cada tipologia Universidade/Politécnico. Entre estas duas consórcio. 

Juntar escolas dentro do IPCB e deslocar a ESGIN para Castelo Branco faria com que a 

escola colmatasse a falta de alunos associada à distância a que se encontra de Castelo 

Branco 

Lecionação conjunta de diversos cursos, dos três ciclos 

Dependendo dos casos. Não me parece que deva haver uma fómula única. 

Criação da Universidade do Oeste 

Respeito pela identidade de cada instituição, valorizando a excelência, cada qual no seu 

subsistema 

Fusão com passagem a universidade 

A Universidade de Lisboa Já não deve ser agregada a mais nenhuma instituição 

Nenhuma das anteriores 
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Tem de se estudar e analisar caso a caso. 

Fundações 

Reestruturação 

Redução do número de vagas nas Instituições de ensino superior do litoral (forma de 

coesão territorial) 

Reestruturação da oferta formativa 

Platafroma ou associaçãp 

redes de oferta formativa partilhada 

Têm de ser voluntárias, favorecendo-se quem aceitar coordenar-se com outras 

instituições 

Estabelecimento de cursos superiores técnicos de curta duração (2 a 3 anos) 

Criação em Viseu de Um estrutura Universitária pois estamos a muitos Km de qualquer 

outra Instituição 

Cooperação institucional com manutenção da autonomia 

Reorganização da rede de ensino artístico a nível nacional 

Cada instituição ou conjunto de instituições deverá poder definir qual o modelo de 

cooperação, associação ou pacerias que considere(m) mais adequado 

Associação provada sem fins lucrativos, fundação, pool de meios, infraestruturas e 

serviços para realizar projectos 

A estudar 

Sempre dependente de negociação entre as instituições e num desenvolvimento faseado 

Manutenção da entidade e criação de uma entidade gestora supra em regime 

cooperativo, por exemplo 

Complementaridade 

Por exemplo, parcerias entre diferentes instituições em determinadas áreas e ciclos de 

estudo 

Parilha de recursis; cursos em comum 

O IPV devia ficar sozinho a respresentar a região. Um ensino Politécnico de qualidade 

Reorganização no interior da UAlg 

Parcerias 

Optimização da oferta educativa 

Universidade Técnica 

Repartição de ensinos 

Estabelecimento de protocolos de colaboração (ensino, investigação, etc.) 

Todas as formas que permitam rentabilização de pessoas e capacidades instaladas (ex. 

parcerias, acordos de mobilidade) 

Associação de Departamentos Transversais como: Centros de Investigação, Serviços 

Sociais, Laboratórios de Aplicação de Projetos de Investigação Aplicad no âmbito das 

Áreas Científicas das diferente IES, etc 

Manutenção da instituição com a autonomia que atualmente tem 
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cooperação entre litoral e interior 

Parcerias em torno da oferta formativa e em projectos de investigação 

Dado o distanciamento geográfico da Universidade dos Açores, deveriam ser pensados 

modelos específicos que não os propostos, que não servem a nossa realidade. 

Continuar a existir Ensino Politécnico e Ensino Universitário e investigação diferenciada 

Estes conceitos não são claros para mim 

Estrangeiras 

Cursos de 1º ciclo - Ensino Politécnico, Cursos de 2º e 3º ciclo - Universidade 

Parceria/protocolo de cooperação 

Cooperação com a Universidade de Coimbra na distribuição do número de vagas em 

cursos afins 

Por áreas de excelência existentes ou a desenvolver. 

Cada politécnico ficava especializado nalgumas áreas e todos em conjunto tinham a oferta 

completa. Esta medida criava massa crítica especializada em cada instituição, promove a 

mobilidade interna de docentes e alunos (para leccionar UC e fazer semestres 

especializados noutras instituições), evita a concorrência directa entre instituições que 

estão no interior (zonas crescentemente desertificadas, sem capacidade de atracção de 

alunos a oferecer os mesmos cursos em distâncias inferiores a 100Km) e facilita a 

internacionalização e a criação de reputação. Trata-se de uma mudança radical mas da 

única com garantias de sustentabilidade ao criar instituições especializadas dotadas de 

meios e competências relevantes logo à partida. É passível de ser programada num ano e 

de ser implementada na transição de um ano lectivo para outro. O problema reside na 

negociação das áreas entre as diversas instituições. Só é passível de ser implementada 

com imposição da tutela. Nalgumas áreas que o justifiquem poderia haver uma oferta 

dupla (a norte e a sul). 

Consórcio com órgãos comuns, portanto um sistema misto entre fusão e consórcio ex. um 

único conselho geral 

Neste moemnto eu tenho uma grande dúvia sobre tudo. Tenho noção que deve haver 

uma regorganização mas gostava de perceber e estudar melhor as possíves soluções 

IPV + Unidades Politécnicas da Universidade de Aveiro 

Simples cooperação 

Confederação 

Acho que deveria ser analisado se há sobreposições de cursos nos diferentes ciclos e a 

partir daí então pensar-se uma reestruturação de saberes e não com critérios regionais ou 

institucionais, caso contrário esta reestruturação apenas servirá propósitos que não 

científicos. 

Desenvolvimento num perspectiva nacional e não regional, com critérios pedagógicos e 

científicos. 

Cooperação institucional por áreas de formação 

Cooperação em cursos em que tal se justifique 
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Questão 17: Se sim (à constituição de órgãos regionais para coordenação da rede e da 

oferta formativa) qual o: 

Âmbito 

Admnistrativo e científico 

Definir os cursos que devem funcionar em cada unidade 

Discusssão sobe a reorganização e eventuais hipóteses de reorganização 

Coordenação e visão estratégica 

Saúde 

A definer 

Distrital 

Regional 

Análise da oferta letiva com vista à promoção de sinergias, aproveitando a 

especialização de cada unidade de ensino, assim como a diversificação da oferta letiva 

Regional 

Definição da estrutura geral do ES e das insituições de investigação na região 

Conselho de Coordenação das IES de TMD 

Regional 

A definer 

Existencia de cursos identicos nas diferentes instituições 

Região de Aveiro, Viseu, Guarda 

Coordenação da oferta de cursos 

Lisboa e vale do tejo e sul 

Distritos que integrem a rede de Ensino Superior 

Coordenação curricular e financeira 

Regional 

Criação de cursos 

Desde o ensino secundário e profissional até ao Superior 

Essencialmente consultivo 

coordenação da oferta formativa (vagas e cursos),  e da rede 

Desenvolvimento concertado da oferta e evitar "canibalizações". 

Evitar replicação da mesma oferta formativa 

Região Litoral Norte, incluindo Minho 

Definição dos Número de vagas e áreas de interesse 

Coordenação da oferta formativa 

Oferta 

Cultura e Educação 

Científico, mobilidade de Docentes 

Regional 
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Regional 

Avaliação da adequabilidade da oferta formativa entre diferentes instituições 

Regional -Alentejo 

Reorganização e reafetação da oferta face à procura de cursos do ensino superior 

Exercício de funções administrativas e técnico-científicas 

Definição de cursos 

Regional 

Regional 

Articular a estratégia de ensino e formação, bem como a oferta formativa de acordo 

com as necessidades do território e o mundo globalizado. Reforçar a natureza 

universitária e/ou politécnica de cada ciclo de estudos numa mesma instituição, 

procurando tirar partido do cruzamento e particularidade do sistema binário, 

valorizando o que de melhor existe em cada ponto do território. 

Reestruturação da oferta educativa 

Cinergias de cursos e investigação 

Distribuição de Àreas Científicas e Cursos 

NUT II 

Articulação entre região e tutela; articulação interna da rede e promoção sinergias 

Ambito cientifico e pedagogico 

Circunscritas aos vários agrupamenos definidos no despacho ministerial 

Gestão da oferta formativa tendo em conta uma estratégia negociada a nível nacional 

Regional 

Coordenação de actividades 

Consultadoria 

Regional 

Organização da oferta formativa para as áreas mais fortes de cada Politecnico e 

distribuição dos Cursos (Licenciaturas ou CET) de forma equilibrada e coerente 

Universitário e Politécnico 

Coordenação da oferta formativa 

Gestão reginoal, diminuição do nº de presidências 

Ensino Superior e Pré-Superior 

Engenharias 

Nº de vagas/Cursos e Gestão de Recursos Humanos 

no âmbito administrativo e redução de custos 

Regional 

DiscusãoAnálise/Definição das Propostas de reorganização e funcionamento das 

instituições integradas e constituição dos grupos para ãnálise e definição da oferta 

formativa e gestão coordenação dos cursos. Definição dos Estatutos e eleição de 

Presidente. 

Não sei 
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NUT II 

Regional (mas não necessáriamento com base nas regiões NUT) 

Definição dos cursos a oferecer em cada instituição 

Decisão sobre abertura de vagas, reorganização de oferta formativa e cursos de 

aprendizagem ao longo da vida 

Realização de um consócio  com uma oferta diferenciada na região centro 

Regional 

Meramente académico 

Nacional 

Coordenar 

Regional 

Regional 

Conselho do Politecnico do NORTE 

Regional 

Região alargada do país, norte, centro, capital, sul 

Ccomissao regional de ensino superior 

Regional 

Complementaridade de recursos e oferta formativa; equipas mistas de investigadores 

em projectos 

NUTS II 

Desenhar, regionalmente, uma estrutura dos diversos ciclos de ensino apostando na 

complementariedade das ofertas nas diversas instituições em rede. 

Regional 

Região norte 

Organizacional 

Coordenação da oferta formativa na zona norte 

Universidades com areas de conhecimento sobrepostas 

Regional 

Interior do País 

Regional 

Regional - consulta 

NA 

Regional 

Contratação, Gestão corrente 

Ensino Superior e Profissional da região 

Estudo das vantagens e desvantagens diretas e indiretas da reorganização proposta em 

termos de economias, custos acrescidos (deslocação) e interesse dos alunos e das 

comunidades locais 

Aconselhamento das instituições e Estado 

Regional 
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Conselho de Desenvolvimento do Ensino e Investigação 

Regional 

Regional 

Reginal 

Coordenação 

Não sei 

Coordenar a oferta educativa 

Docentes doutorados 

Impossível dizer agora 

Ir ao encontro das necessidades das regiões 

Integração e constituição de novos ciclos de estudos nas áreas de formação dos 1º e 2º 

ciclos atualmente lecionados 

Reorganização 

Universidade politécnica 

Coordenação Projetos 

Presidência e serviços gerais 

regional 

Oferta formativa 

Criação de Cursos Lic. Mestrados 

Regional, Região Norte 

O processo de regionalização de Portugal Continental tem de anteceder este processo; 

defendo uma universidade por região, sob tutela do governo regional; esta reforma do 

Ensino Superior tem de ser feita a par da reforma do território e da definição clara do 

que é ensino Universitário e Politécnico (se ainda fizer sentido a diferença); depois 

disto, as regiões deverão decidir a melhor forma de organizar as Universidades e 

Institutos que estejam já implantadas no seu território 

Oferta formativa 

Regional 

NUT 2 

Regional 

Coordenação da oferta formativa e da organização da sub-rede 

Não sabe 

Coordenação geral 

Regional 

Na organização de ciclos de estudos e na gestão de abertura de cursos - racionalizando 

competências instaladas 

Apenas na negociação da oferta formativa 

Numerus clausus e racionalização da oferta formativa 

Comité gestor da rede 

Coordenação e optimização da oferta formativa 
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Organização de oferta formativa 

Representativos 

Ensino superior 

Regional 

Regional 

Regional 

Nacional 

NUT 

NUT II 

NUTS II 

Decisão da oferta formativa a ter 

Geográfico (de vizinhança) 

Regulação da oferta 

Um nº de cursos de âmbito nacional comuns às diversas instituições e criação uma bolsa 

cursos especificos só para cada instituiçãp, com base na especialização intelegente das 

regiões 

As regiões têm de ser "desenhadas" horizontalmente, desde o interior ao litoral 

NUTS 

Coordenação da formação por áreas científicas 

Coordenação das atividades de ensino, investigação e prestação de serviços á 

comunidade 

Nacional 

Total 

Racionalização da oferta formativa e da política de contratação 

Coordenação da oferta de educação, I&D e rede de C&T regional 

Redefinição da Rede 

Reorganizar 

Administrativo 

Mediação 

Regional 

Deveria seguir as CCR 

Regional 

regional 

Centro 

Coordenação de oferta de cursos 

Definição de cursos e vagas 

regional 

Identificação cursos 

Consultoria e coordenação 

Académico e social 
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Poderá ser um "Conselho" de Instituições de Ensino Superior Regionais 

Regional 

Ensino 

Estudar/regular a necessidade de abertura de cursos 

Regional, incluindo os distritos envolvidos 

Por área científica 

Regional e Nacional 

A definir com a participação de academias e membros da sociedade civil 

Regional e local 

Avaliação da oferta formativa regional e seu enquadramento nacional e a racionalização 

do número de vagas em cada área. 

Regional 

Região Norte 

Coordenação da oferta educativa 

Saúde 

Regional 

Áreas Científicas 

Universitário + Politėcnico 

Articulação regional da oferta existente e das novas ofertas formativas e potenciação 

dos recursos de I&DE 

Regional 

Regional 

Científico e pedagógico 

NUTs II 

NÃO sei 

Local 

Regional 

Regional 

Regional 

Regional 

Regional 

Regional 

Regional 

Organização da rede 

Criação de cursos, estabelecimento do número de vagas 

Regional 

Universidades com ensino universitário e politécnicos com cursos intermédios 

Regional 

Analisar a história passada da oferta formativa proposta e das competencias reunidas 

para h 
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Coordenaçao da oferta formativa e da angariaçao de financiamento junto do tecido 

empresarial 

Oferta Formativa 

Regiões administrativas 

Estudo das implicações da reorganização da rede: parcerias, fusões, articulação das 

ofertas formativas, etc 

Optimização de recursos 

Nacional 

Regional 

Coordenação ciêncifica 

NUTS III 

Regional 

Não sei - teria de aprofundar mais este tópico. 

Nacional 

NUT III 

Regional 

Oferta formativa, investigação e transferência de conhecimento/extensão 

União administrativa 

Regional. 

Coordenação da oferta regional em consonância com a política nacional 

Territorial 

Ambito regional 

Região CENTRO: ofertas formativas 

Geral 

Regional 

regIonal 

Regional 

Regional 

Região a definir segundo estatísticas de proveniências dos alunos nos últimos anos 

Organização da oferta formativa 

Investigação, Formação Pós-Graduada e Gestão de Capacidade Instalada 

Integração da investigação 

Adaptação entre a oferta e a procura 

Regional principalmente mas com coordenação central (não pode haver tantas vagas no 

litoral e querer simplesmente fechar o interior) 

NUT, 

Coordenação da formação inicial e de 2º ciclo na região 

Nacional e regional 

Melhorar a oferta educativa no ES tanto a nível regional como nacional com planos de 

longo prazo. 
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Seleção de oferta formativa e número de vagas 

Regional, 

Nacional 

Regional - NUTS II 

Regional 

Coordenação das oferta a nível fundamental e aplicado (Universidades e Politécnicos) 

Coordenação da oferta formativa e coordenação da investigação 

Definição das estratégias de reestruturação locais em função das necessidades regionais 

e seu desenvolvimento 

Concorcio 

Oferta oferta formativa e outras iniciativas relevantes no contexto da sua missão 

Distritos de Beja, Faro e Setúbal 

Distrital 

Todas as Instituições envolvidas 

Regional 

Ensino e investigação 

Regional 

Regional e nacional 

Norte, centro, sul 

Coordenação 

Conselho Consultivo 

Coordenação 

Cursos 

Definição de estratégias 

Administrativo, pedagógico, investigação 

Regional 

Área de influência 

Definir oferta formativa 

Regional público e privado 

Oferta formativa e interação com a comunidade envolvente, nomeadamente, a nível de 

estágios e de prestação de serviços à comunidade, bem como de estratégia de 

desenvolvimento regional em I&D. Estratégia de internacionalização e posicionamento 

a nível nacional, da UE e mundial. 

Oferta pedagógica 

Regional 

Consultivo 

Articulação da oferta entre instituições; circulação de docentes entre instituições. 

Reorganização da oferta formativa 

Local 

(ainda não amadureci a questão) 
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Regional 

Evitar a repetição de cursos 

Racionalização da oferta formativa e especialização 

Agriculltura 

Nuts 

Tomada de decisões a nível regional sobre o ensino na Região 

Racionalizar oferta formativa 

Organização geral, gestão de serviços comuns, responsabilidade patrimonial 

Regional 

Prever e orientar para as necessidades do mercado 

Escutar opiniões 

Regulamentação e verificação da adequação da oferta formativa às necessidades reais 

do mercado 

Regional 

Ensino, investigação e prestação de serviços 

Não sei 

Regional 

Consórcio 

Por regiões nuts II 

Consultivo 

Decisao de oferta formativa e de I&D 

Regional 

Abrangendo a região de referência das Instituições que integrarem o consórcio 

Regional 

Missão (rede de oferta de 1º, 2º e 3º; Centros de investigação) 

Configurar uma nova e mais eficiente oferta de ensino superior 

Coordenação da oferta de cursos 

Regional 

regional, envolvendo representantes de politécnicos e universidades 

Beira Interior (antigos distritos de C. Branco e Guarda) 

Garantir uma melhor oferta formativa 

Regional 

Coordenar a oferta de vagas nas várias áreas 

Coordenar ofertas de ciclos de estudos em áreas científicas afins 

Regional 

Coordenar a oferta formativa 

Regional 

Coordenação científica e colaboração no ensino e investigação 

Estudo das necessidades existentes em cada região e planeamento de cursos e vagas 

Coordenação da Oferta e coordenação de infra-estruturas cientificas 
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Regional 

Cooperação interuniversitária e de racionalização da oferta 

Nacional e regional 

Regional 

Gestao total no sentido de melhorar estrategia competitiva e oferta cursos não 

redundante 

Coordenação da oferta formativa que é actualmente excedente em nº de cursos e 

deficiente em nº de vagas (em alguns deles) 

Regional 

Universo das instituições envolvidas em cada região 

Criação de consórcios ou fusão 

Regional 

Reorganização dos cursos na região 

Áreas de especialização 

Todo o ensino e formação 

Região 

Reorganizar oferta formativa 

Regional 

Coordenação e supervisão da oferta formativa numa determinada área. Criação de 

parcerias estratégicas 

Este assunto é demasiado complexo para apresentar as ideias 

Avaliativo e executivo 

NUT II 

Regional 

Definição do nº de cursos novos em cada uma das instituições 

Somos um pais pequeno. 

Coordenaçao da oferta formativa e dos centros de investigação 

Racionalizar oferta formativa e duplicação de competências 

Regional 

Coordenação entre Institutos e Universidades 

Coordenação da organização das instituições que se fundem/agregam 

Coordenar a rede a a oferta formativa na região 

Regional 

Coordenação ofertas e rentabilização de recursos humanos e materiais 

Norte do País 

Unidades do mesmo nível de ensino superior exceto no interior (C. Branco, Guarda, 

Bragança) 

Articular a estratégia de ensino e formação, bem como a oferta formativa de acordo 

com as necessidades do território e o mundo globalizado. Reforçar a natureza 

universitária e/ou politécnica de cada ciclo de estudos, procurando tirar partido do 
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Cruzamento e particularidade do sistema binário. 

Regional 

Toda a formação a nível superior 

Científico 

região norte (acima do Douro) 

Politecnico e universitario 

Organizar as ofertas de formação; Melhorar as condições de investigação 

Regional 

Coordenação da oferta formativa 

Regional 

Formação de uma estrutura de controlo 

Ciclos de estudos actividades de I&D 

Elaboração de propostas concretas 

Conselho Regional 

Viseu/Aveiro/Coimbra 

Coordenar a oferta formativa na região 

Coordenação 

Apresentação de uma proposta de reorganização o mais isenta de interesses possível 

Evitar duplicação de oferta na mesma região 

Regiao Norte 
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Questão 17: Se sim (à constituição de órgãos regionais para coordenação da rede e da 

oferta formativa) qual o (a): 

Composição 

Presidentes das Instituições da zona geográfica 

Presidentes ou seus representantes dos politécnicos/universidades 

Representantes das Instituições da região 

Politécnicos englobados na Universidade 

Representativo de todas as Instituições 

Representantes das comunidades urbanas, autoridades empresariais, autoridades 

académicas 

Reitores das universidades, presidentes dos politécnicos e diretores das ccr 

Representantes das Universidades constituintes 

Conselhos gerais 

Conselhos Gerais do IPB e da UTAD 

Reitores das universidades e Diretores dos Politécnicos 

Instituições de ensino superior, associações empresariais, autarquias de âmbito distrital 

Nao sei 

Instituições de Ensino Superior Público 

Representantes das instituições que integram o grupo, do sector empresariallocal e da 

sociedade local, devidamente qualificados 

1 membro de cada IES 

Equitativa com distribuição proporcional ao número de alunos de cada unidade. 

Docentes dos diversos estabelecimentos 

Representantes das várias instituições 

Um representante de cada instituição 

Presidentes de cada uma das áreas cientificas de cada escola 

DREN, CCDRN, Mega-Agrupamentos, IES 

Membros dos corpos directivos e científicos das instituições abarcadas 

presidentes, directores e presidenres de CTC 

Representantes das Instituições 

Reitores, directores de departamentos, faculdades ou institutos 

Agentes de ensino, investigação, coordenadores de desenvolvimento regional, actores 

empresariais 

Transversal à sociedade da região 

Empresas e instituições regionais recetoras dos diplomados 

Membros das instituições envolvidas 

Directores ou presidentes das Universidades e Institutos 

Parlamento Regional e orgãos autárquicas das cidades em que se encontram as 
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Universidades 

Professores em larga maioria (70%), Alunos (10%), funcionários (10%) e Pessoas da 

sociedade civil (10%) 

Elementos de todas as Instituições 

Reitores presidentes de diversas instituições + DGES + A3ES 

Presidente, Reitor da UÉ, Presidentes dos I.S.P. Presidente CCDRA. investigador 

designado pela FCT 

Reitores e Presidentes dos politécnicos respetivos 

Representantes das diferentes unidades orgânicas agora fundidas 

Uma instituição "sede" dividida em faculdades/institutos/departamentos 

Presidentes das IES 

Intra-universitário ou Intra-politecnico 

Representantes dos órgãos da Instituição de Ensino Superior e de entidades 

empresariais e políticas representativas da área de coordenação regional. 

todas as instituições do concórcio 

Um reitor de uma das instituições (rotativamente) e um vice-reitor de cada uma 

Dirigentes IES, Conselhos empresariais, ordens profissionais 

Representantes de todas as unidades, incluindo representantes dos docentes,dos 

funcionarios, dos alunos e dos pais num conselho consultivo 

Professores Catedraticos e Coordenadores 

Deve assegurar a representatividade do corpo docente e não docente em todas as 

categorias 

Diretores de Departamento, Diretores de curso de mestrado e de doutoramento de 

cada departamento, um professor catedrático de cada departamento, coordenadores 

de projetos internacionais num máximo de 3 por departamento ou área científica e 

reitores ou diretores gerais das instituições envolvidas 

Politécnicos 

Um elemento de cada instituição envolvida 

Empresas, municipios, direção do instituto 

Reitores, Presidentes Politécnico, Diretores de Faculdade (Unidade Orgânica) 

Elementos de todos Institutos nomeados pelos seus pares (o número de elementos 

poderá estar diretamente ligado ao numero de alunos) 

Incluir ensino superior privado (!) e público, associações empresariais, profissionais e 

sindicatos 

Comissão composta por elementos de instituições (com elementos de todas as 

faculdades que represetam àreas do comnehcimento diferentes) 

Elementos de todas as instituições 

Um elemento de cada instituição na direcção 

Representantes de todas as Instituições Universitátias envolvidas 

Resposnsaveis pelas várias instituições de ensino superior 
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Presidente, Orgão Coordenador, Áreas Científicas, Comissões de Cursos - 

Não sei 

Independente do Governo e das instituições 

Elementos indicados pelas instituições de ES e pelos principais organismos locais (Areas 

Metropolitanas, Associações Empresariais, etc) 

Professores das instituições, representantes dos sectores profissionais na região 

Os presidentes do IP e o reitor envolvido (de acordo com os parceiros atrás indicados) 

Representantes das várias instituições 

Representantes por ciclo de estudos 

Todas as instituições 

Diversificada 

Presidentes dos IPS 

Nacional 

Presidente de cada politecnico 

Paritária 

Membros dos politécnicos e das universidades 

Presidente de politecnicos e reitores universitarios 

Empresas, Associações e Instituições publicas e privadas 

Responsáveis/directores de cursos; directores de departamento e de projectos 

Membros de todas as IES envolvidas 

1 delegado eleito de cada categoria do corpo docente por cada escola 

Representantes das instituições de ensino abrangidas na região 

Empresários, presidentes de câmara e docentes 

Presidentes das Instituições envolvidas 

Reitores das actuais instituições de ensino alvo de reorganização 

Representantes eleitos em cada instituição,abrangendo politecnicos e universidades 

Não sei 

Docentes, investigadores, funcionários não docentes, presidentes de câmara, membros 

da sociedade civil 

Reitores e elementos da sociedade civil 

na 

Presidentes das escolas, membros dos conselhos cientificos das escolas, membros das 

organizações representativas da sociedade (associações empresariais, culturais, sócio-

profissionais - ordens profissionais, etc), agência de avaliação e acreditação do ensino 

superior, colégio de investigadores das várias áreas de ensino, tutela. 

Membros dos Conselhos Directivos 

Representantes de topo e das escolas das instituições 

Membros de todas as escolas envolvidas 

Paritária de 2 membros de cada instituição 

Representantes das escolas 
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Electiva 

Presidentes das instituições, unidades orgânicas e representantes das comunidades 

(económicas, sociais e culturais) 

representantes das instituições 

Universidades da Região 

Conselho gerais 

Instituições de ens. sup e representantes das organizações empresariais/industriais 

Não sei 

Representantes das instituições 

Proporcional ao número de docentes e alunos 

Impossível dizer agora 

Universidade, autarquia, empresas 

Elementos de todas as instituições com igual peso de decisão 

Uma reitoria, um conselho geral; descentralização de conselhos científicos e 

administrativos 

Diretores Instituições, Associações Empresarias, Municipios 

1 presidente, um conselho geral, serviços académicos e de recursos humanos centrais 

Diretores de escolas profissionais, superiores e secundárias, presidente IES, presid 

Câmara, presid CCDR 

Representantes das várias instituições de ensino superior da região (presidentes e 

directores de escolas no caso dos Institutos Politécnicos) 

Presidencia 

Minho e Trás os Montes 

Elementos de ambas as organizaçõers representadas 

Dirigentes das instituições de ensino superior, docentes, autarcas e empresários 

Instituições de ensino atualmente implementados 

Representantes das instituições, autarquias e ministério 

Representantes das instituições envolvidas 

não sabe 

(a pensar) 

Instituiçoes ensino superior da regiao, representantes das camaras municipais, 

representantes dos agrupamentos de escolas, representantes do tecido economico e 

social da regiao. 

Docentes e investigadores de ambas as instituições 

Pelo menos um representante de cada uma das Instituições a nível científico e 

pedagógico 

Academia, ordens profissionais e entidades empregadoras 

Integrar membros das diferentes instituições em quota a estudar 

HEI 

Dos parceiros 
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Todas as instituições da região 

Representantes das instituições 

tripartido pelas 3 instituições 

Pessoas das duas instituições a unir-se 

Conselhos Científicos + Conselhos Gerais 

Represntantes de todas as instituições e unidades orgânicas envolvidas 

Reitores / Presidentes IES 

Universidades, politécnicos, comissão de coordenação regional, autarquias 

2 elementos de cada IES (Presidente/Reitor e Presidente do CG e Vice) 

Em unidades funcionais 

Comissao de coordenação, universidades, representantes de autracas e de associações 

empresairias 

Criação de polos Universidade - Politécnico 

Têm de emanar das reitorias/presidências das instituições 

Representantes das 3 instituições 

Universidades, Politécnicos, Associações Profissionais e Associações Empresariais 

presidentes das instituições 

Membros das equipas reitoral e da direção dos IP, ou por eles nomeados 

(a) representantes das instituições de ensino superior envolvidas; (b) elementos do 

ministério da eduação/ensino superior 

Empresários, universidades, centros de investigação 

Não sei 

Reitor e Presidentes dos IPs 

Elementos do corpo docente e discente das várias instituições da região 

Equipa reitorial e docentes 

Dois menbros de cada instituição, membros da comunidade civil, 

Sociedade em geral e representantes dos docentes 

Politécnicos e Universidades 

Um representante de cada IES 

Universidades e Politécnicos da região 

Instituições de ensino, Ministério, câmaras municipais 

Viseu, Guarda 

Membros das várias escolas Universitárias e Politécnicas 

Presidentes Instituições, Org. Empresariais, Ministério, A3ES, Sindicatos, AEs, Câmaras 

Reitores e directores de unidades orgânicas 

Sector académico, político, social e empresarial 

Reitor, Presidentes, professores eleitos pelos pares, autarquias 

Elementos da Direcção de cada uma das Instituições 

instituições existentes 

Universidades e Institutos politécnicos do Algarve e Alentejo 
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Composição representativa das instituições envolvidas 

Com representação de todas as instituições e todas as áreas científicas dentro dessas 

instituições 

Dirigentes máximos das Instituições + representante do ME 

Representantes de cada uma das instituições de ensino superior 

Representantes de todas as instituições regionais e das suas Faculdades ou Escolas 

Universidade, governo da república, governo regional, ALRAA, autarquias, associações 

empresariais 

Reitores, presidentes dos IP, CCDR-N, e representante dos municípios 

NS 

Representantes de docentes, investigadores, discentes, poder local e 

sociedade/empresas 

Docentes e Investigadores 

Direcções executivas das escolas envolvidas 

Prof. Cat e Ass. Org gestao Univ e Polit. 

Representantes dos docentes e da comunidade 

Reitores e presidentes, representantes dos Conselhos Académicos 

Misto - representantes das faculdades e de cada unidade orgânica do IPC 

Representantes de cada uma das instituições. 

IES, empresas, CCDR 

Não sei 

Orgaos de gestão, docentes, funcionarios, alunos elementos da comunidade (todos em 

repressentação) voto de qualidade gestao e docentes 

O conjunto das instituições universitárias da região 

Orgão paritário 

Interinstitucional 

Representantes de todas as instituicões 

Representantes dos Conselhos Científicos das instituições de ensino superior envolvidas 

Autarquias, Organizações Empresariais da Região 

Um docente por Inst. das referidas no decreto, por região, representantes de empresas 

e autarquias, outros representantes da sociedade civil 

1 Presidente + 3 Vices 

3 politécnicos da região de Leiria 

Reitores, autarcas e representantes das empresas 

Representantes dos Vários Estabelecimentos de Ensino 

representantes dos órgãos de gestão das instituições atuais 

Presidenteses dos ISS, reitores das U, presidentes dos concelhos gerais e presidentes de 

CM 

Paritárias (gestores das 3 instituições) 

Representantes dos docentes, alunos e funcionários das diferentes instituições. Peso 
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diferenciado em função do número de alunos de cada instituição 

Representantes de todas as entidades a "cooperar" 

Representante dos CC das várias unidades orgânicas 

Não sei - teria de aprofundar mais este tópico. 

Docentes/investigadores, funcionários, estudantes, pequenas e médias empresas, 

sindicatos 

Integrando elementos de todas as instituições de ensino superior universitário e 

politécnico 

Representantes das unidades orgânicas (faculdades e escolas) 

Reitoria 

Presidentes dos Conselhos Directivos. 

Representantes de cada unidade 

Envolvendo politécnicos e universidade 

Membros das várias instituições e do próprio ministério 

Leiria / Tomar / Santarém 

Conjunta entre as instituições 

Colégio de presidentes de conselhos científicos 

Docentes do ensino superior 

Conselho regional (institutos e Universiddes) 

Docentes e empregadores 

Órgãos eleitos quinquenalmente 

Gabinetes de Gestão de Projectos de Investigação, Conselhos Científicos e Pedagógicos 

(representantes de) 

docentes e investigadores 

Câmaras; Associações municípios; Instituições ensino superior (e até secundário) 

Politécnicos e Universidades dentro da NUT 

Representantes de instituições de ensino superior, dos vários parceiros sociais e de 

empresas 

Elementos diretores das instituições, presidência do ministério, presença das tutelas 

abrangidas (ex. min. saúde, min. justiça, etc. para os casos das formações específicas) 

Representantes das Instituições de ES, dos Centro I&D, Instituições Públicas de I&D e de 

Extensão, e dos Munícípios 

docentes e investigadores 

Incluindo representantes de universidades públicas e privadas, não tanto polítécnicos 

1 representante do ME, um representante por universidade ou politécnico, 

representantes das autarquias envolvidas. 

Presidentes das Várias IES da referida Região 

Professoes das instituições envolvidas 

Membros de empresas da comunidade local e nacional (com paridade) e membros dos 

alunos e dos docentes eleitos a nível regional e nacional (Universidades e Politécnicos). 
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Participação do conselho de reitores e do órgão principal de gestão dos Politécnicos. 

Docentes e investigadores eleitos pelos órgãos de cada instituição 

Representantes das instituições de ensino superior envolvidas 

Reitores, Diretores dos politécnicos, presidentes das faculdades / escolas, presidentes 

de câmara 

Membros designados do concorcio 

Diferentes actores 

Conselho com o Reitor da Universidade do Algarve e os Presidentes dos Politécnicos de 

Beja e de Setúbal 

A definir 

Presidentes e reitores (ou delegados) 

Elementos  das várias instituições 

Representação dos diferentes estabelecimentos de ensino abrangidos 

Reitores, Diretores de Politécnicos e Faculdades e Professores eleitos para esse cargo 

Reitores e diretores 

IPs, Empresas, CCDR-N 

Direção de todas as instituições 

Orgãos das instituições 

Representantes das Instituições de ensino superior e do tecido económico; nunca das 

autarquias. 

Elementos de cada instituição, elementos do tecido económico 

Reitores e directores das Unidades Orgânicas ou equiparáveis 

Um representante de cada instituição e um representante do ministério 

Membros de todas as instituições de ensino superior 

membros de todas as instituições 

Representantes IES públicas e privadas reflectindo em algum grau a dimensão das 

instituições em diferentes indicadores: nº estudantes docentes e investigadores, oferta 

formativa, produção científica ... 

Igual peso entre IPP e UP. Julgo que a ESEP deveria ser integrada no IPP 

Representantes das principais universidades/institutos 

Associações empresariais regionais e sectoriais,  empresas especialmente 

representativas do emprego na região ou nos sectores em que as instituições de  ES 

desenvolvam actividades mais significativas, CCDR(s), autarquias/associações de 

autarquias. 

Representantes de todas as instituições e de todas as categorias de docentes. 

Presidentes dos Politécnicos e Conselho de Gestão 

Representantes das instituições em causa, de empresas, de associações sindicais 

(ainda não amadureci a questão) 

Direcção, sub-direcção e secretariado (sem acessorias nem comissões) 

elementos de todas as inatituições envolvidas e elementos externos 
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Presidências dos órgãos de gestão das diversas unidades 

Paritária entre as instituições e incluindo os representantes das comunidades, conselhos 

gerais das instituições 

Universidades, Serviços oficiais 

Institituições ensino superior envolvidas 

Representantes dos docentes, investigadores, funcionários e alunos 

Conselhos de reitores e presidentes de politécnicos 

Um presidente, um conselho de administração composto pelos diretores de todas as 

unidades orgânica integradas 

Representação proporcional 

Docentes e membos relevantes da sociedade civil 

Presidentes de camara 

Escolas-Empresas 

Representantes de todas as instituições, empregadores e parceiros locais 

Representantes das instituições de ensino, alunos e membros da sociedade de 

reconhecido mérito nas áreas culturais, intervenção social, politica e economia 

Diretores dos institutos 

Instituições de ensino; organismos representantes dos docentes, dos alunos e forças 

activas da região 

Reitores das universidades das regiões, representantes das autarquias, do governo 

(Minist educa) e das associações sindicais, do superior e outras em geral 

Um representante de cada instituição 

Ensino superior, associações empresariais, autarquias 

Elementos das três instituições 

Dirigentes das instituições que integrarem o consórcio 

Diretores das instituições envolvidas - por designação do CRUP / CCIP 

Membros das atuais instituições 

Docentes universitários e representantes do governo central 

Representantes das instituições em causa 

Presidentes dos Institutos e Diretores das Escolas 

Representantes de todas as instituições envolvidas (nível regional) com ponderação 

atendendo à dimensão (nº de alunos/vagas) das instituições envolvidas 

Número proporcional ao número de alunos, eventualmente por área de ensino 

Reitores e Presidentes dos Institutos, e respectivos Presidentes de Escolas 

Representantes da Universidades e Politécnicos, das Escolas secundárias, CCDR e 

associações empresariais 

Reitores e especialistas 

A que se adeqúe aos objetivos 

Reitores e diretores, ministério e sindicatos 

Representantes de todas as instituições 
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Equalitária entre as instituições envolvendo os orgãos de gestão e concelhos científicos 

das mesmas. 

Faculdades e Politécnicos 

Entidades do SCT regional, CCDRs, Associações Empresariais, A3ES 

Universidades e Politecnicos 

Interuniversitária e interdisciplinar 

Aberta 

1 representante de cada instituição 

Elementos de todos os estabelecimentos a fundir 

Representantes de cada instituição (proporcionalmente ao nº de alunos de cada) 

Membros do IPB e UTAD 

Direcções das Universidades/Institutos envolvidos 

Representantes de todas as instituições envolvidas 

Representantes de Docentes das IES (maioria), comunidade empresarial e da sociedade, 

estudantes 

Representantes de câmaras, organizações empresariais e instituições de ensino superior 

da região. 

Um representante de cada campus 

Representantes de todos os níveis de ensino, escolas profissionais e centros de 

formação 

Representantes de todos os níveis 

Reitores e Presidentes IP 

Proporcionalmente representativa das escolas envolvidas; membros eleitos pelas 

escolas; presidente eleito pelos membros da comissão 

Direcção das Escolas/Faculdades, Directores dos cursos 

Reitores, diretores das unidades orgânicas, empresários e diretores de instituições 

(escolas, hospitais, entre outros) 

Presidentes/directores de Politécnicos/Universidades/Representantes de autarquias e 

do Tecido empresarial da região 

Direções das instituições de ensino envolvidas na reforma 

Reitores das Universidades e Presidentes dos Institutos Politécnicos; Representantes 

dos Estudantes; Representantes dos empregadores; Representantes das unidades de 

investigação 

Presidentes das instituições envolvidas 

Elementos de todas as instituções envolvidas 

Precisamos aprender a trabalhar em equipa e em rede. 

Direções das insttiuições e representantes dos docentes, investigadores e alunos 

Universitário e Politécnico 

Representantes das empresas, tutela, universidades e alunos que operam na região em 

causa. 
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Membros de ambos subsistemas 

Representantes de todas as instituições e ministerio 

Representantes das instituições participantes 

Um representante de cada Universidade e Politécnico 

1 a 2 elementos por instituição 

Integração de universidades 

Conselho de coordenação 

O Conselho de Coordenação Regional poderia ser composto por 15 a 25 membros, 

variáveis conforme os membros representantes da área de coordenação regional. 

Poderiam ser membros do Conselho de Coordenação Regional representantes dos 

órgãos das Instituições de Ensino Superior e de entidades representativas da área de 

coordenação regional. - Membros da Instituição de Ensino Superior: Os Presidentes dos 

Conselhos Gerais; Os Presidentes e Reitores das IES integrantes da ACR; Os 

Administradores das IES integrantes da ACR; Presidentes e Diretores das unidades 

orgânicas da IES; Representantes das estruturas académicas de cada IES - Membros da 

área de coordenação regional: Presidente da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional; Presidentes dos municípios da sede das IES; Presidente(s) 

da(s) Comunidades Intermunicipais abrangidas pela área de coordenação regional; 

Representantes de outras instituições/organizações públicas ou privadas, as quais 

demonstrem possuir uma relação intrínseca, duradoura e pertinente para com as IES, a 

designar pelos membros previstos nas alíneas anteriores. 

Docentes de cada instituição envolvida 

Universidades, Politécnico, Empregadores, autarquia, Bancos, 

Professores e investigadores 

IES & Autarquias ou organismos representantes destas 

Representantes dos orgaos de ensino, regiao e industria 

Participação de todas as instituições ; não tenho ainda reflexão e ideias claras sobre iso 

Escolas 

Representantes das instituições de ensino superior, da sociedade civil e empresas 

Personalidades de relevo nacional e regional (incluindo reitor, presidentes do IPC da 

Escola Enfermagem) 

Elementos dos Conselhos Gerais (eleitos/escolhidos) 

Docentes dos CTC das três instituições (incluindo obrigatoriamente, os Presidentes dos 

IPs e o Reitor da UÉ) 

Órgãos de Direção, Representantes dos Docentes, Representantes dos Alunos 

Universidades, Politécnicos, CCDR 

Representantes das IES, Câmaras Municipais, Sociedade Civil 

Entidades do ensino politécnico, univesritário e da sociedade civil e autarquias 

Manter a autonomia das instituições mas num sistema de complementariedade 

CCRDN, DREN, AEP, etc 
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Questão 17: Se sim (à constituição de órgãos regionais para coordenação da rede e da 

oferta formativa) qual o (quais as): 

Competências 

Definir os cursos que devem funcionar em cada unidade 

Diagnóstico de situação, Delineamento de propostas, Definição de objetivos 

Estudos de Mercado relativos a oferta e procura ; propostas de racionalização da oferta 

a definir 

proposta/aprovação de projetos de ciclos de estudos, definição de numeri clausi 

Defenição da oferta formativa com base nas competências articuladas pelos diferentes 

componentes 

Consultoria e aconselhamento, reportando aos conselhos científicos 

Coordenar a oferta formativa 

gestão da oferta (número de vagas, ciclos em funcionamento); definição de instituições 

e laboratórios de investigação 

Definir todas as opções estratégicas para as IES da Região 

Reorganizarem a oferta educativa e concertarem sinergias em termos de investigação, 

para ganharem escala internacional 

Propor Cursos atendendo à procura local, bem como nacional. A decisão final deverá ser 

de âmbito nacional a fim de contrariar os inevitáveis paroquialismos e corporativismos 

decisões vinculativas 

Articulação de soluções 

Dar um parecer obrigatório mas não vinculativo sobre a oferta de cursos de cada 

instituição 

Consultivo 

Definir: numero de vagas, viabilidade dos cursos, critérios de qualidade do corpo 

docente 

Definição da oferta formativa de cada estabelecimento 

Gestão de programas/oferta formativa, gestão financeira 

Fazer propostas 

Aprovar a criação de novos cursos e dar pareceres sobre o funcionamento dos actuais. 

definição de linhas orientadoras para gestão de recursos (incluindo rede de 

comunicações/viaturas, alojamentos, cantinas/bares/refeitórios, serviços de 

manutenção/segurança/serviços de HST/compras; espaço educativos em particular 

laboratórios equipamentos tecniocientificos, sistemas de informação/rede de suporte 

informatico/servidores, para gestão mais transversal de uso comum a várias IE), 

definição de áreas de formação prioritárias; Observatório (recolha de dados 

demográficos, distribuição de IE, dados sobre numero e tipologia de 

estudantes/docentes/funcionários, oferta formativa, sucesso escolar/abandono, dados 
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de empregabilidade, estudos de mercado sobre expecativas e necesssidade de 

formação vocacional, superior, especializada por parte do tecido socio-empresarial... 

Estabelecimento coordenado de objectivos globais e de estratégias e processos de os 

atingir 

gerir a oferta de vagas de forma a evitar duplicação e redundância de oferta 

Criar um fórum de discussão conducente a acordos entre as instituições. 

gerir a abertura de vagas e as necessidades de fusão de cursos 

Avaliar, sugerir, promover, participar no financiamento 

Proposta de vagas a serem financiadas e financiamentos em áreas de interesse regional 

Conselho Consultivo 

articulação da oferta formativa 

Coordenar a oferta de modo a evitar duplicações e a optimizar os meios 

Legislativa e Executiva no âmbito da Cultura e da Educação 

Definir estratégias, promover a interligação das instituições, potenciar o 

aproveitamento dos recursos humanos e científicos (bibliotecas, laboratórios, 

auditórios) 

Definição da oferta formativa 

Avaliar a abertura de novos cursos e manutenção dos existentes, evitar cursos iguais em 

instituições próximas e sem procura, fomentar a partilha de docentes 

Coordenação; deliberações com carácter impositivo 

Decisão sobre vagas, reorganização académica (fusões, junções) 

Consultivas e executivas 

As existentes 

coordenar a fixação de vagas 

a) Eleger o seu presidente, por maioria absoluta, de entre os membros do Conselho; b) 

Aprovar o seu regimento; c) Apreciar os atos do Conselho Geral da IES; d) Propor as 

iniciativas que considere necessárias ao bom funcionamento da instituição de ensino 

superior com base nas políticas de coordenação regional; e) Desenvolver planos 

estratégicos de longo prazo articuladas entre a IES, a indústria, o comércio, os serviços e 

a cultura ao nível regional, as fileiras existentes, as emergentes e a investigação, 

desenvolvimento e inovação. f) Aprovar as linhas gerais de orientação da instituição ao 

nível da coordenação interinstitucional de base regional, nacional e internacional; g) 

Pronunciar -se sobre os restantes assuntos que lhe forem apresentados pelo Conselho 

Geral da IES; h) Pronunciar-se sobre o número máximo de vagas, número máximo de 

ciclos de estudos. i) Coordenar a oferta formativa, propondo ao órgão legal e 

estatutariamente compete da IES o princípio da não duplicação da oferta, o princípio da 

diferenciação da oferta entre subsistemas e o princípio da especialização da oferta. 

promover a racionalização da oferta formativa de acordo com a qualidade da formação; 

promover intercâmbios e parcerias efetivas da investigação 

Organização dos cursos a distribuir por cada uma das Insttuições 
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Reorganização rede, fusão instituições, incremento da eficiência do orçamento 

disponível 

Elaborar diagnósticos, avaliar e fazer propostas à tutela relativas à rede regional e à sua 

oferta formativa. Promover sinergias entre unidades, diversidade e obtenção de escala 

por agregação de esforços. 

Competencias cientificas e pedagogicas 

Orgão consultivo e não deliberativo 

Definição de cursos a manter ou fechar com base em negociação e estratégia nacional. 

Definição de critérios que melhorem a competitividade dos cursos e investigação 

nacional num quadro internacional. Definição de base formativa complementar e 

gratuita aos alunos de doutoramento e pós-doutoramento para um maior impacto da 

sua investigação em contexto nacional e internacional. 

gestão de vagas e da oferta formativa 

superintender na gestão 

apoio e orgão consultivo 

Supervisão e controlo de criação de nova oferta educativa, fusão de oferta educativa, 

etc. Promoção de uma ação concertada em rede. 

Estudo das realidades, elaboração de propostas de reestruturação construtiva e 

colaboração direta com os presidentes dos Institutos. 

Adequar número de vagas a demografia e numa sã relação 

Monitorar a oferta formativa desse grupo de instituições nomeadament em relação aos 

seguintes indicadores: (i) Cursos mais/menos procurados; (ii) Cursos com mais/menos 

taxas empregabilidade; (iii) relação destes indicadores com as outras ofestas formativas 

nacionais (internacionais). 

Gerir a oferta formativa, avaliar as especificidades de cada grupo 

As mesmas das actuais 

conforme o interesse das instituições envolvidas 

Definição da estratégia de desenvolvimento do ensino superior na região 

Definidas em Estatuto e atribuídas de acordo com a legislação e funcionamento dos IP 

não sei 

consultivas: (a) para a fixação das vagas; (b) para a reorganizaçào da rede, 

nomeademnte fusões e exrtinções, e (c) para a criação de novos cursos como 

documento a juntar aos pedidos de acreditaçào junto da A3ES. PARECERES NÃO 

VINCULATIVOS. 

Definição da politicas / oferta de formação e de IDT 

Fixar NC, articular cursos inter-institucionais, abrir e extinguir cursos 

Gestão de vagas, gestão de pessoal e oferta formativa 

estratégia e planeamento da implementação de uma restruturação da oferta formativa 

a nível da região centro 

organização da oferta formativa na região 
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Professorado, Investigação, Técnica 

Oferta formativa, vagas, projetos específicos em I&D 

Regional 

Autonomia 

Ouvidos no sentido de definir como realizar a reorganização da rede 

definir oferta formativa concertada 

Consultivas 

Gestão académica; gestão de projecto 

definição da oferta formativa global do conjunto das IES da NUTSII 

Deliberativa 

avaliar as necessidades formativas na região e coordenar a oferta entre as instituições 

abrangidas 

Criação de Protolocolos com empresas, 

Definir estratégia de formação, garantir que a tutela tem um tratamento equitativo com 

todas as instituições, baseado em qualidade e resultados. 

Apresentar proposta de reorganização/fusão ao governo 

mediação das interacções entre diversas instituições envolvidas, 

Não sei 

Aprovar planos de actividade, pronunciar-se sobre o oferta formativa, etc 

Realização de estudos sobre a oferta educativa; realização de propostas da oferta 

académica. 

na 

Aprovação de novos cursos, encerramento de cursos, avaliação dos cursos e instituições 

Contratação, Gestão corrente 

administração/gestão 

Apenas de Diagnóstico e Pré-avaliação 

Reorganização da oferta formativa, fusões e separações, etc. 

Coordenação da rede e da oferta formativa 

abrangentes 

Oferta formativa, autonomia administrativa e desenvolvimento da região interior 

harmonização de oferta formativa, cursos, vagas, etc 

Consultivas para a entidade competente que deve presidir à reoganização da rede 

deliberações conjuntas com base nas necessidades e condições da região 

Gerir oferta formativa 

não sei 

Propor a abertura de vagas ao Ministério da Educação nos 1ºciclos e coordenar a oferta 

dos 2º e 3º ciclos 

Propor soluções ao Conselho de reitores e equivalente para o Politécnico 

Impossível dizer agora 

universidade, autarquia, empresas 
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mudanças estruturais apara melhorar a oferta formativa 

linhas de desenvolvimento científico, pedagógico e técnico 

Definir eixos de ação 

As escolas dos IP's de cada agrupamento passariam a ser escolas de um IP maior 

(regional). No caso do IPT, este contribuiria com 2 escolas, a ESTT e a ESGT (a ESTA 

poderia ser fundida nas outras). Nesse sentido, as competências seriam as típicas desses 

orgãos, mas passariam a ter um número maior de escolas afetas 

consultivo 

Definir quais os cursos e número de vagas que deverão oferecer, de modo a haver uma 

distribuição racional na região e a evitar a canibalização entre instituições. 

Criação e não duplicação de cursos 

Ciências Agrárias e Ambientais 

Definir a oferta formativa regional 

Analisar e apresentar propostas 

Ouvir as instituições e propor alterações com base em critérios claros 

Elaboração da oferta formativa, definição de planos de ação 

não sabe 

coordenar 

organizar planos conjuntos de ofertas curriculares adequando as necessidades das 

regioes correspondentes, definir objetivos de intervençao, investigaçao e I&D para a 

regiao. 

para estudar necessidades e propor alterações a ciclos existentes ou mesmo a 

desactivação de ciclos de estudos 

Elaborar propostas no referido âmbito/promover a divulgação e discussão das 

propostas a nível institucional e interinstitucional 

Coordenação da rede de ensino 

Consultivas e executivas 

Sugerir/aprovar formação 

Consultivas 

todas 

Equilíbri e equidade total de competência UTAD/IPB 

Definição da oferta educativa, mobilidade e serviço docente, e domínios de investigação 

Definir a oferta educativa (Cursos e vagas) 

Consultivas, Coordenação 

Definir numero de vagas e cursos por instituição 

Abertura/fusões/extinções de cursos, número de vagas, criação de Centos de 

investigação, ... 

de acordo com as competências funcionais de excelência das unidades actuais 

regular oferta, estrategias de cooperação cientifica, plano de internacionalização 

conjunto e ligação oa territorio e desenvolvimento 
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Aumento de autonomia das instrituições 

Propor formas de organização das ofertas que evitem repetições sistemáticas 

Elaboração da proposta de reorganização 

Redistribuição das áreas científicas para evitar a dispersão e promover a criação de 

massa crítica 

definir as áreas científicas de maior competência por instituição, centralizando 

formações por área científica. 

Propostas de cursos, reformulação das estruturas curriculares, definição do nº de vagas 

anual para cada formação, avaliação do desempenho de docentes 

Definir linhas orientadoras para a oferta formativa das instituições envolvidas 

proposta de reorganização E parecer vinculativo 

Deliberativas 

avaliart fusões, proteger emprego, optimizar oferta, estudar projectos de expansão 

analisar e fazer propostas 

gestão administativa e organizativa 

Mediador 

Gestão e controlo de vagas por curso 

Definir quais os cursos que devem funcionar e onde 

Definir linhas e políticas estratégicas para as instituições englobadas, acompanhar e 

avaliar periodicamente as instituições 

coordenar a oferta de cada instituição numa oferta regional equilibrada 

Autorização de 

Definição de cursos que poderiam abrir e vagas 

consultivas e de aconselhamento 

Emissão de pareceres e regulamentação 

Reorganizar, potenciar recursos 

Determinação da oferta formativa e do tipo de prestações de serviços à comunidade, a 

realizar por cada instituição da região 

reorganização da oferta formativa 

Ensino, Formação e Ciencia 

Assessoria e consultadoria do orgão diretivo 

organizar a oferta de 1º, 2º, 3º ciclos e centros de investigação por áreas de interesse 

dos investigadores 

Coordenação da rede e da qualidade e volume de oferta 

apresentar propostas de candidaturas de acordo com as necessidades identificadas 

Propor uma solução regional de reorganização da rede de ensino superior 

consultivas numa primeira fase que seria de auscultação para depois se definir o 

modelo de reorganização e de financiamento 

Orientação da oferta educativa, promoção de formações em consórcio 

NS 
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analise da oferta formativa, das necessidades regionais, taxa de empregabilidade, 

analise macro e micro economica 

Regulação da oferta 

Definicao de cursos, Juncao de cursos 

oferta formativa, promoção e imagem 

Definição de vagas, das novas ofertas formativas e de linhas/projetos de I&DE que 

envolvam recursos humanos e físicas das IES da região 

definir estratégias de participação conjunta em cursos; definir formas de gestão com 

autonomia das partes 

Definir o conjunto da oferta formativa das instituições 

Gestão de projectos científicos e académicos ao nível da formação pedagógica adaptada 

à procura. 

pares curso-instituição, graus académicos, numerus clausus, coordenação entre IES 

não sei 

avaliar necessidades de formação da região proporcionar oferta adequada as 

necessidades 

Coordenação de políticas de ensino e investigação para optimização de recursos e 

coordenação de colaborações de ensino e investigação 

Definição da oferta, nº clausulos e Orçamento 

Diagnóstico e planeamento 

Propor 

Definir políticas científicas e oferta formativa a nível da região ambrangida 

Politica de Investimento em Ciência 

Vinculativas 

Coordenação da atividade dos 4 politécnicos 

Otimização de recursos e áreas de oferta formativa 

definir orientações estratégicas e linhas de afetação de recursos com base em 

prioridades 

Homogeneização das carreiras docentes universitária e politécnica; as instituições 

devem ter o mesmo estatuto social, escolhendo diferenciar-se de acordo com as suas 

necessidades e as da região. 

Deliberação e estudo da oferta da rede a adotar 

coordenação da rede, competências organizacionais 

elaborar propostas fundamentadas a discutir nas respetivas IES 

Permitir a optimização de recursos: um curso "universitário" pode ser leccionado num 

politécnico e vice-versa, mantendo a identidade de quem o ministra 

Gestão com Autonomia financeira e administrativa 

Definição de cursos e respetivos programas, bem como afetação de corpo docente 

Gestão autónoma da oferta no território em articulação com opções ao nível de NUTS II 

Aconselhamento, Consultadoria 
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Não sei - teria de aprofundar mais este tópico. 

Fazer sugestões e definir estímulos. Nunca como suporte da política governamental ou 

com capacidade de decisão sobre as opções das próprias instituições. 

Desenvolver propostas de formação conjuntas; Desenvolver redes de investigação; 

Promover estudos para a concertação das ofertas formativas a nível regional e 

interinstitucional 

no âmbito do planeamento e aconselhamento 

gestão 

Oferta formativa. 

Definir prioridades em termos de áreas e vagas; Analisar resultados; Estabelecer 

estratégias 

apresentar propostas de optimização da oferta formativa e discuti-las com a 

comunidade e sociedade 

Coordenaçao da oferta formativa. 

Cada uma das escolas não repetir a oferta formativa 

Fixação de vagas e de cursos 

concertar oferta formativa 

decisões sobre a oferta formativa 

Coordenação da oferta dos cursos 

Emitir pareceres 

Definir vagas e atribuição de verbas regionais 

Estudo e deliberação (com algum grau de vincularão) de programas conjuntos de 

candidatura a projectos de investigação e ensino pós-graduado 

prospectivas e propostas 

consultiva 

Perceber quais as áreas importantes, público alvo (novos tipos de alunos), e vagas. 

Acreditação de Cursos e sua extinção, fixação de vagas, mobilidade de professores, etc 

coordenação da oferta formativa a nível da oferta 

1) redistribuir a oferta, fazendo diminuir o número de estudantes em cada curso em 

cada local, especialmente Lisboa e Porto e aumentá-los nas instituições menores;2) 

apresentar sugestões de simplificação administrativa, curricular e letiva 

Propor alterações à tutela, Representar a região nas discussões nacionais com os seus 

pares regionais e com a tutela 

consulta e decisão 

articulaçaõ da oferta formativa, com pareceres não vinculativos 

Fazer recomendações quanto à integração de unidades de ensino superior 

Coordenação de RH, Centros de Investigação, Oferta Formativa estratégica e tendo em 

conta as necessidades Regionais em 1º lugar, entre outras. 

fusão/reorganização de cursos e funções 

Aconselhamento do Governo na área da oferta. Competências semelhantes aos do 



77 
 

Conselho de Consertação Social, mas para o Ensino Superior. Competências na área da 

interligação entre Universidades e Politécnicos. 

Propor a abertura de vagas, criação e extinção de cursos e linhas de investigação 

Aconselhamento 

Definição da matriz de articulação e funcionamento para o futuro 

Fazer propostas fundamentadas 

Definição da Oferta Formativa e Coordenação da Investigação 

A definir 

Iniciativa nas parecrias e se acompanhamento 

definir cursos, programas e linhas gerais de ação 

Recolher e divulgar estatísticas sobre procura e oferta de opções de formação; propor 

linhas de orientação para que cada instituição possa preparar as suas ofertas de ensino 

Apresentar propostas de complementaridade entre universidades e politécnicos, tendo 

sempre em conta o panorama do resto do país 

Defenir uma oferta formativa integrada e adpatada à região 

Regulação do nº de vagas e articulação de estratégia de colocação de alunos 

organização 

fixação propostas cursos e vagas 

Racionalizar oferta educativa 

Decisão sobre a organização e coordenação entre instituições 

Garantir a articulação horizontal e vertical das ofertas formativas, prevenindo 

redundâncias e colmatando áreas a descoberto 

Gestão da oferta formativa e do número de vagas 

Funções de propositura; proposta a ser ratificada pelos órgãos de cada instituição 

consultivas e informativas 

Definir as necessidades de formação na região. Definir os critérios de afectação da 

oferta formativa  dos ciclos iniciais às instituições, definir perfis de formação e 

mecanismos que facilitem a mobilidade dos estudantes dentro da oferta formativa na 

região, definir a alocação dos recursos de acordo com/ em alinhamento com os planos 

de desenvolvimento regional 

Delinear um plano estratégico comum, ou pelo menos, linhas orientadoras de pontos de 

convergência e ação conjunta para os diferentes planos estratégicos. Definir a oferta 

formativa de forma cooperante mantendo a liberdade de cada um de optar por 

caminhos diferentes não consensuais como estratégia individual da IES. 

Propor reorganizações da oferta pedagógica não-vinculativas 

avaliar necessidades e adaptar...rentabilizar 

(i) Pronunciarem-se sobre as ofertas formativas existentes; (ii) ajudarem a identificar,  

de forma prospectiva,  as necessidades formativas em horizontes temporais de 3 a 5 

anos. 

Aprovar abertura e encerramento de cursos; promover cursos em colaboração, 
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alocação de vagas e cursos aos Institutos 

Definir as necessidades específicas da região promovendo os inerentes cursos 

(ainda não amadureci a questão) 

Coordenaç~e e regulação da oferta formativa em função do comportamento do 

mercado (nacional e internacional) 

emitir pareceres, propor áreas onde  a formação seja escassa, aprovar a criação de 

novos cursos 

racionalizar a oferta formativa criando núcleos de formação especializados, arbitrar 

entre instituições, desenhar estudos de necessidades e de racionalização da oferta 

formativa,promover a organização em rede a investigação produzida na região 

apoio na determinação da oferta 

gerir e coordenar vagas e funcionamento de cursos 

selecção de cursos a ministrar e abertura de vagas, conforme necessidade do mercado 

Dialogar com as instituições de uma forma mais próxima, descentralizando o poder 

central 

Avaliar ofertas e distribui-las de acordo com o contexto regional 

as que hoje têm as direções dos IP 

Total: 

análise, elaboração de propostas 

Regulamentação e verificação da adequação da oferta formativa às necessidades reais 

do mercado 

Coordenação da oferta de formação (tipo e quantidade) 

definir planos estratégicos de desenvolvimento que incluam o ensino e a investigação 

com relevância regional 

Órgão executivo 

Gestão 

Monitorizar a relação entre instituições e pronunciar-se sobre a existência de recursos 

estatais necessários para o funcionamento das instituições e da sua cooperação 

consultivas 

definição oferta formativa, e prioridades I&D 

articulaçao da oferta 

A definir pelo órgão constituído pelos dirigentes das instituições que integrarem o 

consórcio, pois o quadro legal em vigor prevê que os estatutos de cada instituição 

definam a sua missão e incluam as normas da organização interna e do seu 

funcionamento nos planos científico, pedagógico, disciplinar, financeiro e 

administrativo. 

Definir o número de vagas e a repartição / partilha por instituições 

Todas as atuais 

que está disperso e dadas face àsrestrições financeiras/económicas e, 

consequentemente, impossibilidade de manter uma oferta de adequada às novas 
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exigências e com qualidade têm de ser definidas áreas prioritárias para o investimento 

universitário e redimensionada a rede de ensino. Não basta instruir é necessário não 

desperdiçar recursos duplicando cursos em lugar de melhorar os mais eficientes 

Proposta de fusão, extinção ou criação de cursos 

Execução e de Consultoria 

executivo regional; consultivo com direito de voto nacional 

Definir cursos a decorrer e números clausus, em concordância com as respetivas 

instituições. 

Regular a oferta formativa comum, alocação de recursos humanos, contratações 

Coordenação da oferta regional entre instituições, necessidades das empresas e 

harmonizar com escolas secundárias 

Propor alterações (extinção de instituições, fusões, ...; fundir cursos, coordenadr 

ofertas) 

Em termos gerais, coordenar a rede e a oferta formativa 

aconselhamento, articulação 

Definição da oferta e do plano estratégico do ensino na região em função do tecido 

empresarial da região e objectivos internacionais das instituições, quer em termos de 

ensiono quer em termos de investigação.. 

consultivas 

Consultivas 

Clarificar a diferença entre os dois sistemas, evitar emitações de universidades 

reorganização e racionalização da oferta pedagógica, tendo em atenção as necessidades 

do tecido económico, social, cultural. Tais competências têm obrigatóriamente de visar 

uma análise prospectiva de medio e longo prazo, 

limitadas 

Coordenação 

gestao comum e adequada á região 

Coordenação da rede e da oferta formativa regional - interligando-a com a oferta 

formativa nacional 

apresentar uma proposta de reorganização, com cursos e vagas 

Gestão de recursos e ofertas curriculares, evitando a duplicação de cursos; 

desenvolvimento de linhas de investigação complementares e em colaboração 

Evitar duplicação de oferta, adequação da oferta ao mercado, seguimento dos formados 

Propôr ao CRUP/Representantes dos Politécnicos adequação da oferta lectiva e definir 

número de vagas no contexto regional definido 

Reorganizar os cursos de cada instituição de ensino superior da região tendo em conta a 

especificidades de cada sub-região e as respectivas necessidades. 

Orientações e regulamentação 

Definir e acompanhar a estratégia para o ensino e formação a nível regional (integrando 

as estratégias sectoriais 
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consultiva no inicio 

extinguir, propor cursos, gerir pessoal docente e de apoio técnicpo 

coordenar a rede de escolas e a oferta formativa 

Estabelecer um plano de desenvolvimento sustentável, de parceria e 

complementaridade de oferta para evitar atropelos 

Avaliar a adequabilidade dos cursos em função das necessidades reais do mercado de 

trabalho. Autonomia deliberatória para a gestão dos cursos em função de critérios 

claros e indicadores consolidados. 

apresentação de proposta de reorganização 

Definição das necessidades de formação e coordenação da oferta formativa a nível 

regional 

Decisão sobre as ofertas formativas em cada instituição 

Coordenar oferta formativa 

Devemos melhorar a organização das instituições de modo a que sejam mais efetivas 

articulação das  insituições beneficiando sinergias e evitando sobreposições 

Racionalizar oferta formativa, fusões, integrações 

Coordenação da rede e da oferta formativa. Não duplicação, depradação de oferats 

formativas. 

Definição de abertura/encerramento cursos tomando em consideração as necessidades 

regionais de diplomados. 

aquelas definidas pelo RGIES para as instituições participantes 

consultivo 

planear, organizar e propor a apreciaçao as decisões comuns 

as permitidas por lei 

Pedagógicas (colaboração na docência de outras unidades);  Ação Social 

a) Eleger o seu presidente, por maioria absoluta, de entre os membros do Conselho; b) 

Aprovar o seu regimento; c) Apreciar os atos do Conselhos Gerais das IES; d) Propor as 

iniciativas que considere necessárias ao bom funcionamento da instituição de ensino 

superior com base nas políticas de coordenação regional; e) Desenvolver planos 

estratégicos de longo prazo articuladas entre a IES, a indústria, o comércio, os serviços e 

a cultura ao nível regional, as fileiras existentes, as emergentes e a investigação, 

desenvolvimento e inovação. f) Aprovar as linhas gerais de orientação da instituição ao 

nível da coordenação interinstitucional de base regional, nacional e internacional; g) 

Pronunciar -se sobre os restantes assuntos que lhe forem apresentados pelo Conselho 

Geral da IES; h) Pronunciar-se sobre o número máximo de vagas, número máximo de 

ciclos de estudos. i) Coordenar a oferta formativa, propondo ao órgão legal e 

estatutariamente compete da IES o princípio da não duplicação da oferta, o princípio da 

diferenciação da oferta entre subsistemas e o princípio da especialização da oferta. j) 

Desempenhar as demais funções previstas na lei ou nos estatutos. 

Evitar duplicações, rentabilizar os serviços e reforçar a qualidade 



81 
 

coordenação científica 

Coordenação da oferta 

propostas de organizacao, aprovacao de fundos regionais especificos 

Colocar à discussão os planos estratégicos cocebidos, acompanhá-los eTomada de 

decisão 

consultivas 

Definição das linhas estratégicas da oferta formativa para as instituições da região e sua 

articulação 

Oferta cursos, serviços sociais, centros de investigação 

1.Elaborar propostas para a oferta formatiova2.Elaborar proposta de gestão dos 

Recursos Humanos e financeiros 

Definir a oferta de ciclos de estudos de acordo com as competências de cada instituição 

e particularidades regionais; optimização do esforço de I&D 

Consultivas 

Promover a coordenação e as sinergias 

Propor alterações nas áreas formativas 

Identificação de copmtetências em cada unidade orgânica, otimização dos recursos 

existentes 

Criar uma listagem das comptências de cada instituição, podendo e devendo existir, as 

mesmas competências (quando necessário) em mais do que uma instituição da Região 

Susentabilidade, e desenvolvimento 
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Questão 18: Concorda com a necessidade reestruturar o funcionamento das Instituições de 

Ensino Superior? Em termos gerais 

Questão 19: Relativamente a que aspetos? 

Outros, quais 

Uniformização de critérios de exigência, para evitar incoerências entre 

faculdades/universidades 

Alteração dos ratio, dignificação das carreiras 

Otimização de recursos 

Especialização consoante a região 

Equilíbrio nos conteúdos programáticos dos mesmos cursos em Escolas diferentes. 

alterar bolonha 

Introdução no sistema de técnicos que sejam professores (com componente didâtica 

mínima) 

todos 

Oferta de cursos de 1º ciclo que impliquem duplicações de formação a nível nacional e o 

excesso de licenciados nas mesmas áreas de formação 

Níveis de empregabilidade dos ciclos de estudos ministrados 

ADEQUAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DOS DOCENTES E GRAUS A MINISTRAR PERMITIDOS E 

FLEXIBILIZAÇÃO NA FORMA DE ANGARIAÇÃO DE ALUNOS - AS INSTITUIÇÕES ALÉM DOS 

CONCURSOS NACIONAIS, DEVERIAM ESTAR AUTORIZADAS A PODER ANGARIAR ALUNOS 

DE OUTROS PAÍSES SEM SE LIMITAR UNICAMENTE A ACORDOS INSTITUCIONAIS. 

gestão, avaliação, complementaridade e evitar duplicações em termos da oferta 

formativa e da investigação científica 

Condições /infraestruturas 

verdadeira diferenciação entre ensino politécnico e universitário 

Diminuição do número de instituições do ensino superior 

Coordenação da oferta formativa a nível regional 

Articulação Docencia/Investigação/Financiamento + Progressão na carreira 

Currículos dos ciclos de estudo, conteúdos programáticos, provas de acesso 

Permuta de docentes entre as instituições 

perspectivas globais, redes globais, cenários futuros 

Vinculação Ordenação Remuneracao 

Valorização de uma cultura de qualidade que passa, em grande medida, pela aplicação 

efectiva de sanções aos incumpridores. 

Numero de alunos por curso turmas 

Autonomia 

Qualificações Pedagógicas dos docentes 
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oferta formativa 

Construção de instituições com melhores condições e maior capacidade crítica 

criar redes com os diversos níveis de Ensino da região, fortalecendo a estratégia 

regional e cooperando para os os eixos estratégico e opreacionais e objectivos definidos 

a médio e longo prazo para a NUT 

Consagrar efectivas capacidades e possibilidades de pesquisa e valorização na carreira 

para o ensino superior (politécnico e universitário) 

Logisticos, administrativos 

Fusão de instituições 

Pedagogia, desenvolvimento de competências transversais, articulação entre projectos 

de investigação 

mais indendencia na gestão e execussão financeira 

Oferta formativa 

à qualidade / duração / espectro dos estudos ministrados 

Know-How estratégicos para o funcionamento equilibrado da sociedade e economia. 

Sobretudo os aspectos pedagógicos ( e desde logo a dimensão das turmas e a 

diminuição da carga das tarefas burocráticas 

A ideia de Bologna não foi compreendida nem realizada em Portugal: em vez de uma 

liberalização e diversificação dos estudos fez-se um plano mercantil de racionalização, 

ou seja, confundiu-se qualidade com quantidade. 

Utilização de recursos 

Reconhecimento do mérito através da distinção de salários 

Número de docentes 

Tipologia e área dos cursos em cada instituição 

Organização Interna das Organizações (p. ex possibilidade de fusão de UC comuns de 

diferentes cursos; horas totais dos cursos; sistema de ensino-aprendizagem); Horas 

efetivamente lecionadas pelos docentes no ensino universitário vs politécnico; Apoio 

administrativo aos cursos no ensino universitário vs politécnico; Reflexão sobre as 

competências que conferem Cursos com designações iguais no ensino politécnico e 

universitário; Financiamento no ensino politécnico vs universitário 

Inutilidade da prova de agregação 

Financiamento 

Envolvente social e regional. 

Eliminação criteriosa de instituições sem qualquer qualidade 

Considerar a experiência profissional durante toda a vida do docente além da docencia, 

e nao limitada aos últimos 5 anos 

a própria estrutura. Em vez da diferenciação entre universitário e politécnico, deveria 

existir apenas Instituições de ensino superior capazes de assegurar os ciclos todos. Estas 

instituições resultariam da "junção" das entidades da rede. 

organização pedagógica 
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avaliar redução de cargos / funções de direção, subdireção e chefias não docentes 

resultante do RGIES 

Evitar duplicação da oferta formativa, rentabilizar recursos humanos e materiais, 

valorizar e reforçar competências de modo a que cada instituição seja diferenciada pela 

qualidade e saber fazer num conjunto de áreas em particular 

pelas características da formação 

Os ciclos de estudos de acordo com as necessidades de formação apuradas 

regionalmente e influentes no desenvolvimento da economia. 

Vínculo profissional ao sector público 

Orgãos de gestão, unidades de investigação (R&D units) e estruturas de apoio às 

mesmas 

Melhoria da gestão financeira de projetos de investigação através de uma maior 

percentagem dos financiamentos diretamente na investigação e na promoção dos seus 

resultados 

Redução do número de cursos em cursos com oferta desiquilibrada 

Projectos de proximidade (missão do ESPolit.) 

Necessidades do mercado de trabalho 

Reestruturar o Ensino Superior, a nível do controle de vagas da oferta formativa nos 

grandes centros e no litoral que devem diminuir, em prol do interior, pois havendo 

menos vagas, ou fechando até certos cursos, nos grandes centros os alunos viriam para 

o interior 

Na minha opinião o que está a ser feito neste momento é uma revolução palaciana que 

apenas vai libertar mercado para que parte do ensino superior fique com mais folga e 

não tenha que se adaptar à nova realidade da educação global. Dado que este governo 

defende a soberania dos mercados penso que uma forma de desmascararmos esta farsa 

seria defendermos que deve ser o mercado a escolher o que deve ou não continuar. As 

Universidades/Politécnicos/Àreas/Cursos que tiveras/tem/terão aceitação do mercado 

não tem nada a demonstrar ao estado porque já que respondem às necessidades dos 

destinatários do seu agir. Nos casos de falta de aceitação pelo mercado, aí sim o estado 

tem que pensar e explicar seriamente se e porque devem funcionar instituições/cursos 

aos quais o mercado devota um interesse marginal. 

Organização dos ciclos de estudos; optimização de recursos entre departamentos e 

unidades de ensino para melhorar a qualidade (não para reduzir efectivos já em muitas 

áreas muito reduzido); oferta de cursos de curta duração para formação profissional em 

áreas científicas/tecnológicas 

Oferta pedagógica 

Reorganização/racionalização da oferta formativa 

Número de instituições do ensino superior, sobretudo privados 

Corpo docente disponível para a oferta disponível 

Oferta por áreas e localização geográfica 
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Discriminação Positiva das Regiões do Interior (redução das vagas no litoral em prol do 

aumento das vagas no interior) de forma a promover o desenvolvimento das regiões 

mais desfavorecidas 

Reduzir drasticamente o número de vagas para cursos sem emprego 

Internacionalização: 50% de alunos extra-comunitários seria um bom objectivo 

Numerus clausus e necessidades do país; oferta  formativa 

autonomia 

Forma de gestão, que evite que o Reitores e Diretores possar regir de forma inconteste 

Missão e objetivos a cumprir em cada um dos sub-sistemas 

Atualização e diminuição da oferta formativa. 

Licenciaturas disponívéis 

integração entre instituições 

A restruturação não se deve confinar à região: deve ser integrada, se não se limitar as 

ofertas de vagas no litoral, com menos alunos a se candidatarem ao superior, ninguém 

vem para o interior. 

Administrativo, funcionamento institucional, criterios para criacao de licenciaturas, 

mestrados, etc 

Assiduidade e Qualidade das práticas letivas 

a)politica e transparencia na contratação e evolução na carreira, b)financiamento, 

c)estrategia para desenvolvimento das instituições, d) area de intervenção das mesmas 

Mobilidade dos estudantes entre instituições no percurso formativo 

Criação de universidades de investigação. Fusão dos centros de investigação com os 

departamentos das universidades. 

distribuição inter-regional de cursos 

As universidades e institutos precisam mais autonomia; Ensino superior tem que ser 

protegido contra a tendencia de reduzir-o para preparação ao mercado de trabalho; O 

sistema precisa mais incentivos e capacidade para mobilidade (nacional, internacional) 

de docentes/investigadores; Universidades precisam a possibilidade de incentivar 

excellencia e para ser competetivos internacionalmente 

Respeitando um crescimento equilibrado do país, o Sistema Binário e as Necessidades 

do Mercado (ditada procura) 

Melhoria da organização e gestão das instituições 

compatibilidade de tempo de docência e investigação na carreira 

Na mesma região deve haver apenas um curso ( de uma determinada área) forte  e não 

muitos e  cheios de problemas ( docentes , equipamnetos...) 

Número de vagas nacionais por curso (devem ser limitadas) 

defições claras de cursos politecnicos e universitaros 

De acordo com os recursos materiais e investigativos 

Recursos que disponibiliza para os cursos que oferece 

necessidade de diversificar as funções realizadas pelas IES, particularmente no âmbito 
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da extensão académica e da formação ao longo da vida 

Missão do ES. 

fazer uma redistribuição de cursos, evitando formações sobrepostas 

Reorganização da duração dos 1ºs ciclos... 

1. Tipo de avaliação docente neste IPB; 2. Tipo de exigências formativas aos docentes 

reltivamente aos tipos de ciclos que temos; 3. Reestruturar a possibilidade de formação 

doutoral desde q o IP tenha corpo docente para...; 4. A forma como se constituem os 

CTC nos IP; 5. A concentração da autoridade (melhor dizendo autoritarismo...) num 

diretor(a) de Unidade Orgânica; 6. A Burocracia pesada para os professores que têm q 

preencher Guias ECTS, marcar faltas, organizar sumários fora d aulas (em plataforma); 

7. N ter tempo distribuido para investigação nem condições nem financiamento e ter q 

responder ao RAD nessas matérias... 

Cursos e ciclos em função da empregabilidade e das necessidades atuais e futuras do 

país Também se podia ter em conta as necessidades que os países europeus e os de 

lingua portuguesa necessitam. 

Qualidade dos cursos de formação de professores 

Utilização de língua Inglesa nos cursos técnicos (imperativo), internacionalização, 

aumento substancial de propinas e/ou inserção de regime de prescrições implacável 

para quem não obtém aproveitamento (1 ano de tolerância para o 1.º ciclo, 1 ano para 

o 2.º ciclo; excepto haja razões de força maior justificadas e considerando tempo 

inteiro).. 

Garantir a qualidade, eficiência e eficácia do ensino superior. 

Empregabilidade 

Áreas estrateǵicas de atuação e ensino/investigação; ligação ao tecido empresarial; 

avaliaçãp de docentes; metodologi 

Reorganização de rede de ensino superior no litorial (ex. IP. Politécnico Tomar + IP. 

Santarém - um deles é redundante; Polo de O. Hospital é redundante; Escola Sup. em 

Águeda é redundante; Cávado e Ave é redundante; Escola Sup. em Caldas da Rainha; 

entre muitos outros exemplos no litoral). Para além, da reorganização várias Univ. dos 

grandes centros como Lisboa e Porto estão a canabilizar toda a oferta nacional, 

deveriam reduzir drasticamente a oferta e n.ºs de vagas para níveis próximos de 2002. 

Distinção entre a natureza politecnica=profissionalizante e universitária 

Quais as áreas em que Portugal deseja mesmo apostar, e ser lider mundial. Financiar 

positivamente essas áreas e negativamente outras que não introduzem valor 

acrescentado. 

Oferta formativa em termos de cursos ministrados; Funcionamento interno das escolas 

em obediência às boas práticas de gestão, equidade... 

Da unificação/reorganização/re-afetação de cursos e unidades orgânicas 

Qualidade e relevância dos ciclos de estudos no contexto nacional / Questões 

administrativas e de gestão dos recursos 
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Clara diferenciação entre as missões dos dois subsistemas de ensino 

Criação de unidades de investigação aplicada com funcionamento mais próximo do 

tecido empresarial 

funcionamento - demasiada burocracia, demasiadas horas de aulas, demasiada 

pulverização de UC a lecionar, resta pouco tempo para investigação 

financiamento, estatuto carreira docente, progressão 

Critérios de contratação de docentes dissuasores de práticas engdoâmicas e clientelares 

Cooperação para lecionar cursos, evitar duplicação de cursos, integração de instituições 

Número de instituições 

Mobilidade de docentes entre instituições ensino 

Maior autonomia das instituições 

Deveria haver uma reavaliação das consequências da Reforma de Bolonha 

tipo de cursos oferecidos 

Falta de autonomia financeira nas instituições. 

As alterações na qualificação dos docentes é algo que não se altera num curto trecho de 

tempo e ainda por cima, quando se estão constantemente a mudar as regras "a meio do 

jogo". Além disso, já foi um erro ter sido exigido o Doutoramento, uma vez que a 

vocação dos Politécnicos não é a investigação, como acabou por se chegar à conclusão. 

Seria preferível criar condições (sem colocar em causa a segurança na carreira) para que 

os docentes possam trabalhar/criar também em empresas e trazer esse tipo de "know 

how" e contactos empresariais para a formação nos politécnicos, coisa que os 

doutoramentos não trouxeram, antes pelo contrário, para muitos foi apenas mais um 

canudo e uns pontos (falaciosos) no curriculum. 

serviços partilhados, comunicação, estratégia 

Articulação da oferta formativa, evitando a multiplicação dos mesmos tipos de cursos 

quando desnecessário 

Especialização/ não duplicação de cursos/ ir encontro tecido empresarial e necessidades 

regionais 

Autonomia administrativa e financeira 

ver a resposta ao âmbito da reforma 

Adequação as perspectivas de mercado e necessidades previsionais 

Clarificação das áreas científicas, académicas e profissionais que devem fazer parte de 

cada sub-sistema, dotando universidades e politécnicos de perfis mais específicos e 

menos redundantes 

Bolonha falhou 

n~de vagas no litoral deveria diminuir 

Tipo de oferta formativa ministrada por cada subsistema, de forma a existir uma 

diferenciação clara entre o que é universidade e politécnico, procurando entre os dois 

uma complementaridade e/ou alternativa, e não uma competição 

Conteúdos dos ciclos de estudo ministrados 
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Gestão de recursos 

revisão das condições de acesso ao ensino superior (p. ex. a exigência da prova de 

Fisico-química para ingresso em cursos de engenharia impede o acesso a alunos dos 

cursos profissionais); dimunuição do número máximo de vagas de alguns cursos; 

redução do valor das propinas. 

Criar sistemas mais geradores de autonomia 

Direcção e gestão 

qualidade de ensino 

Mais coordenação entre instituições 

reorganização 

nível de preparação dos alunos no ensino escolar 

esclarecimento dos dois subsistemas de ensino superior, tratando-os ao mesmo nivel, 

mas com objetivos epraticas ensino diferenciadas. Potenciando a vertente 

profissionalizante do ensino politecnico e valorizando-o dando-lhe o espaço e o respeito 

que são seus por direito. 

Escolas superiores da música deviaõ ser independentes de outras univarsidades devido 

da sua especialidade. Trabalho individual ou grupos pequenos com os alunos no ambito 

do instrumento. Isso funcione muito bem por exemplo na República Checa já muitas 

décadas e bem. 

numerus clausus e racionalização da oferta formativa 

centralização, burocratizarão, falta de educação civil, ética, e democracia 

Abandonar o Processo de Bolonha. 

gestão, constituição dos orgãos de gestão, etc 

autonomia, internacionalização, financiamento 

modalidades de ensino 

Desertificação do território e coesão nacional. 

Especialização da atividade docente, relativamente à investigação, administração 

académica, e lecionação 

Numerus clausus 

financiamento, nomeadamente evitar a dependência quantitativa com base no número 

de alunos e introduzir critérios de qualidade científica. Práticas de recrutamento. 

Redução do numero de instituições 

diminuição de vagas nas instituições no litoral 

Coesão Territorial; Número de Vagas; Financiamento 

Repor a democraticidade nos orgãos de gestão 

Ajustamento do tipo de ensino às realidades regionais 

Prática de governança e governabilidade na gestão das Instituições de Ensino Superior 

número de vagas oferecias por ciclo de estudos 

Diferenciação da oferta e estratégia de equilíbrio territorial. 

clarificação dos papeis das instituições umas em relação às outras e em relação ao 



89 
 

desenvolvimento do país 

em ciencias empresariais 

Investigação, economias de escala 

Centos de investigação existentes 

Regulação e limitação da oferta e número de vagas das instituições, com maior 

facilidade de atracção 

Colocar à frente das instituições pessoas realmente qualificadas. 

Começar por alterar quem está à frente das instituições. "No jobs for the boys." 

relação entre oferta dos cursos e empregabilidade 

Gestão 

Fechar as instituições que não têm alunos. 

Reformulação de unidades de investigação 

Órgãos de Gestão vs. Órgãos Docentes  vs. Órgãos Científicos 

Professores universitarios que não sabem o que é ser um Prof. universitário 

clarificação de competências e reorganização da oferta formativa 

Centros e laboratórios de investigação regionais 

reforço do ensino de curta duração e de cursos nocturnos 

Financiamento por ssucesso de formação e não apenas pelo número de entradas 

resposta de formação às necessidades reais 

A oferta não se concentrar na costa litoral oeste 

Organizacionais, nomeadamente o excesso de burocracia 

quantidade da oferta formativa, quantidade de vagas postas a concurso anualmente, 

organização interna / valorização de docentes / produtividade 

a progressão na carreira 

Estágios curriculares no 1ºCiclo 

O ensino Politecnico só se poderá diferenciar e ser verdadeiramente um ensino 

alternativo e complementar se for autonomo relativamnte à formação dos seus 

docentes e não ser subserviente perante a universidade no que diz respeito à 

investigação e formação doutoral ou outra especializada. 

Eliminação da oferta formativa redundante ou sem procura, desde que não sejam 

ciências/áreas básicas 

racionalização de recursos, nomeadamente optimizando competências humanas, 

infraestruturas e equipamentos 

relação docência/ investigação 

Coordenação a nível nacional da oferta do ensino superior atendendo às especificidades 

regionais 

maior democracia no funcionamento interno; modelo de financiamento 

Ligação docentes Instituições 

Número e tipo de cursos ministrados, racionalização dos recursos docentes, oferta 

adequada à procura 
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Melhor qualidade do ensino, investigação e prestação de serviços à comunidade 

coordenação regional/nacional da oferta formativa 

especialização de áreas científicas em regiões/instituições 

Gestão: garantia de qualidade, eficiência, eficácia e criação de valor público. 

Prevalência do serviço público; vocação universal do saber tendo em atenção os 

desígnios nacionais e regionais das instituições; equidade entre subsistemas. 

Redefinição do politécnico e universitário; Integração das Escolas de enfermagem; 

tipologias de ensino superior versus os mesmos cursos 

Cooperação com instituições dos países de expressão portuguesa e outras instituilções 

internacionais 

Reorganização da rede escolar artística desde o ensino secundário, selecção das ofertas 

educativas pela qualidade dos cursos ministrados e repensar os ciclos de estudo pondo 

em causa a própria integração no modelo de Bolonha. Defendo ciclos de estudos 3 anos 

nível de Bacharel, de 5 anos para formação nível de licenciatura e 7 anos para 

Mestrados 

Investigação académica/aplicada. Ariticulação mercado trabalho 

Excesso de oferta e carência de qualidade 

Racionalização da oferta formativa por regiões; já que o estaututo da carreira docente e 

suas alterações têm vindo a aproximar os subsistemas universitário e politécnico as 

regras para acesso a ministrar os ciclos de estudos deve estar de acordo com 

indicadores (qualificação docente, procura, empregabilidade) 

especificidade da oferta formativa 

permitir fazer ciclos de estudos mais específicos reorganizando os recursos humanos 

diferenciação entre ciclos de estudos dos subsistemas [e] limites quantitativos à 

abertura de vagas da IES do litoral 

Diferenciação dos subsistemas (não através da eliminação de ciclos de estudo, nem de 

maior vocação dos politécnicos para cursos de 1 ou de 2 anos, mas sim haver cursos 

mais vocacionados para a investigação no universitário e mais virados para a 

proximidade à profissão no politécnico, sem que haja "áreas de coincidência" nos 

subsistemas), critérios de procura, empregabilidade e satisfação por parte dos 

estudantes 

Número de instituições e racionalização das infraestruturas e recursos humanos 

nº de vagas 

Adequação da oferta formativa ao mercado e organização da mesma, pois é confusa 

deslealmente concorrencial e qualitativamente muito desequilibrada. 

pertinência dos cursos ministrados 

oferta de estudos ministrados é redundante entre universidades e politécnicos 

Ligação com o tecido sócio económico e resposta a solicitações globais 

forma de financiamento, regulamentos de funcionamento interno,  órgãos de gestão 

Ensino técnico profissional especializado 
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Definição clara das formações a ministrar por cada um dos tipos de Ensino Superior que 

forçosamente têm de ser distintas 

Serviços 

universiades vs politenicos 

Oferta de cursos (acabar com multiplicações e excessos) 

Renovação e mobilidade de docentes, integração de docentes-investigadores 

Especialização da oferta formativa e ganho de sinergias no trabalho de investigação 

Se para o interior as instituições próximas têm que encontrar soluções para as suas 

formações, por exemplo cursos idênticos em instituições diferentes, esta mesma 

situação deve ser aplicada às instituições do litoral, onde há cursos em duplicado, 

triplicado, ... em instituições a menos de 1km umas das outras. 

Experiência profissional em empresas ou organizações 

Condições de trabalho (equipamentoe e espaços) oferecidos a professores e alunos 

assim como a criação de gabinetes de apoio administrativos a prjectos e tarefas ligadas 

à investigação 

organização interna das instituições, privilegiando uma maior responsabilização de 

quem gere a instituição e reduzindo o peso dos grupos de interesse (e.g. micro-

departamentos) 

Sobreposição de cursos na mesma instituição 

Criação de redes de interesse com o mercado empresarial 

carreira docente, gestão das instituições 

De alguma forma, recuperar um maior grau de democraticidade e participação de todos 

os docentes. 

formas de cooperação 

Numerus clausus 

Ao nível da organização e gestão de recursos docentes no âmbito das diferentes 

dimensões do serviço docente: formação, investigação e prestação de serviços. 

Redimensionamento e articulação das ofertas formativas entre as instituições. 

Necessidade de Autonomia Financeira; Reorganização da oferta formativa de 1º ciclo 

com base nos potenciais de cada (novo) agrupamento 

Garantir o mais alto nível de desempenho quer do Politecnico quer do Universitário; 

Criar condições para consecução das opções estratégicas das Escolas não integradas; 

Garantir as condições para que os professores possam cumprir a missão integrada de 

ensino, investigação e extensão; criar sinergias para partilha de infraestruturas de 

formação e investigação, beneficiando de contributos interdisciplinares 

vontade das próprias instituições e não imposição por decreto 

distribuição de vagas oferecidas por ciclo de estudo 

Processo de Bolonha 

Financiamento 

diferenciação formação politécnica da universiitária 
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Peso relativo dos tipos de formação "prática laboratorial" vs "teórico cultural" 

Nº de Instituições 

Depois da confusão criada por sucessivos governos, dever-se-ia acabar com o sistema 

dual (Universitário e Politécnico); não se deve partir para cursos de dois anos; é 

necessário uma optimização dos recursos humanos e físicos, eyc. 

Avaliação da qualidade/desempenho dos docentes 

funcionamento orgânico e estrutura de poderes 

Homogeneização das carreiras docentes universitária e politécnica; as instituições 

devem ter o mesmo estatuto social, escolhendo diferenciar-se de acordo com as suas 

necessidades e as da região. 

nºde vagas para cada curso 

Requalificação do ensino de enfermagem 

articulação entre ciclos de estudos ministrados 

tendo em consideração a rede do ensino superior privado 

áreas científicas dos ciclos de estudos 

Maior integração de eLearning e revisão curricular com enfoque em competências 

transversais 

Modelo organizacional. O atual não é democrático 

Alteração do RJIES no sentido de promoção da autonomia das instituições e da 

democracia interna. 

Estrutura de faculdades e departamnetos 

Autonomia financeira real; autonomia para gestão da oferta; autonomia para gestão da 

relação com a comunidade 

interdisciplinaridade efectiva; ensino versus investigação, autonomia universitária 

A orgânica introduzida pelo estatuto de Fundação é profundamente centralista e 

centralizadora e, como tal, muito pouco democrática 

Coordenação e oferta de opções reais e adaptadas às necessidades nacionais FUTURAS 

Aspectos relativos ao planeamento e à melhoria da qualidade das actividades das IES 

em geral 

Fundir carreiras universitária e politécnica e unificar subsistemas - exemplo: RU. 

Definição clara de funções e de objectivos por docente 

Regra de financiamento base: considerar a procura à saída (empregabilidade) e não 

apenas a procura à entrada 

valorização da docência universitária a par da investigação científica flexível entre 30-70 

% para cada componente 

Número e tipologia dos cursos 

Racionalização da organização funcional e estrutural das instituições de modo a 

corrigirem  infuncionalidades e desajustamentos 

Mobilidade inter e intra-regional 

Gestão 
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racionalização da oferta formativa 

Diversidade de oferta formativa, soluções interinstitucionais, internacionalização 

Vagas e Novos tipos de alunos 

Inclusão de formação técnica nos politécnicos 

Vagas; Investigação (criação de massa); Produção científica; Diferenciação; 

Internacionalização 

Melhorar a democraticidade das instituições 

1) voltar aos órgãos EFETIVAMENTE representativos; 2) acabar com a distinção 

universitário-politécnico como já fizeram a maior parte dos países europeus e remeter 

para CETS algumas das 'formações' que se dão no ensino superior; 3) maior ênfase na 

generalidade e não na especialização excessiva; 

Clarificar os objectivos entre sub-sistemas;Planos efectivos de apoio à deslocação de 

docentes e de alunos; Maior flexibilização entre a carreira docente e a de investigação 

com remunerações independentes 

Defenição do perfil docente ou investigador 

ciclos de estudos 

Unificar ensino universitário e politécnico 

Adequamento da formação a uma estratégia nacional 

valorizar o ensino profissional 

Aspectos em que há duplicação de ofertas de cursos dentro de unidades orgânicas da 

mesma Universidade 

Duplicação da oferta formativa em diferentes instituições 

Conselho geral deve ter maioria de membros externos 

Aprovação de cursos em função da qualificação do corpo docente 

Autonomia das instituições para decidirem a reestruturação, sem envolvimento do ME, 

como aconteceu na Universidade de Lisboa 

correta/equitativa distribuição de serviço docente e ID 

inclusivamente o número de escolas 

Eficiência na utilização dos recursos económicos, patrimoniais (edifícios e outros 

espaços) e humanos. 

Qualificação e racionalização geral do sistema 

Financiamento, questões pedagógicas e disciplinares 

departamentos e faculdades 

Reforço da Ciência e Tecnologia 

Outro modelo de gestão administrativa. 

Progressão na carreira 

Aliviar docentes-investigadores de tarefas burocráticas e de gestão 

Condições subjacentes para a ministração de ciclos de estudos, perfil das instituições ( 

investigação, formação, mistas) mobilidade das instituições entre perfis, alocação de 

recursos não enviesada apenas pela mais valia científica 
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Tarefas, competências e avaliação da organização e de todos os seus membros 

Carreira docente e de investigação - eliminar as discrepâncias no cumprimento da lei 

por parte das IES 

Evitar redundãncia da oferta pedagógica, criar maior massa crítica para a oferta de 

certos cursos já existentes, criar novos cursos de pós-graduação com maior massa 

crítica 

pertinência das ofertas formativas que promovem. 

Oferta formativa 

número de instituições de ensino superior 

Libertar Recursos humanos e materiais para a investigação 

gestão do pessoal 

ECDU 

carreira docente, carreiras técnicas, carga letiva, nº de alunos por curso e turma 

Rácio docente/aluno, necessidades de cada região (numa visão mais sustentável), 

estabelecimento de redes ao nível do ensino e da investigação (conduzindo a Clusters 

por regiões), maior e melhor relação com a Sociedade, as Empresas e a Indústria locais 

Oferta formativa 

organização das instituições 

Menor e melhor oferta 

Oferta formativa vs. mercado de trabalho 

Especificidade da localização geográfica das instituições 

Manter cursos com empregabilidade, fechar cursos sem alunos 

Número e tipo de cursos ministrados 

3º Ciclo 

Organização de áreas científicas a nível institucional, ou regional, em vez de organização 

de ares científicas em cada escola 

Maior autonomia. 

qualidade do ensino; qualidade da formação de saída 

Aumento do financiamento para a investigação; quebra da relação entre número de 

alunos e financiamento; aumento da cooperação entre unidades orgânicas a começar 

pelos departamentos na distribuição de serviço 

ajustes da oferta à procura, e condicionamento da procura (DSM) às necessidades do 

país/região 

antiguidade docentes e criterios de avaliacao novos docentes 

Especialmente no sistema politécnico, ligação directa com a região onde se encontra 

localizada, pela transferência de saber e tecnologia, dando ênfase ao ensino superior 

nas zonas em desertificação, menso qualificação e mais desemprego; verificar que 

cursos que independentemente da sua atractividade correspondem a uma necessidade 

efectiva da reigão/país (é ireelevante um curso ter 5000 alunos interessados, serem 

admitidos 100, formados 100, e desses 100 nenhum ou poucos terem emprego - qual a 
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utilidade do curso? Não se deve avaliar os cursos apenas pelos candidatos mas sim pelo 

seu resultado efectivo na socieade); batalhar pelos cursos de base tecnológica, 

essenciais para a retoma económica e industrial do país, mas que sofrem actualmente 

devido ao insucesso escolar no secundário e as regras mais apertadas (e.g. específicas 

de matemática e física) para captação de alunos. 

Organização interna e burocracia 

Centros de investigação 

Redimensionar a rede universitária 

Implementação de um sistema baseado no mérito real e não somente focado nas 

qualificações dos docentes 

Autonomia das instituições 

Oferta de cursos; sobreposições e redundâncias de cursos 

estruturais e administrativos 

Lecinar  formações e cursos profissionais depois do 9º ano 

Centros de investigação e laboratórios associados 

Proporcionalidade de vagas entre litoral e interior 

Procura, grau de exigência e objetivo da formação 

Concordo que se acabe com os 2 sub-sistemas e haja apenas 1. 

Ligações com a indústria, com as escolas e com as regiões onde se inserem. 

A qualidade do corpo docente deve ditar que ciclos de estudos podem ser ministrados, 

não o sub-sistema. Por exemplo, se existir um corpo docente com doutorados em 

número e qualidade numa determinada área do saber, não vejo porque um politécnico 

não possa dar doutoramentos. 

Definição clara das funções e cursos das universidades e dos politécnicos 

Ciclos de estudos semelhantes 

Coordenação dos benefícios sociais e económicos resultantes da conciliação entre 

interesses dos estudantes/necessidades formativas do país 

Todas estas situações de acordo com a resposta dada na pergunta 13 

Vagas 

Não concordo com a existência de dois subsistemas 

organização interna 

autonomia das instituições e número de vagas 

Formação dos docentes 

Não haver repetição de oferta formativa 

Clarificação da oferta, com objectivos e âmbitos claros, com vista ao claro 

esclarecimento dos alunos/candidatos. 

Sistematização das Ofertas.E abordagem sistémica à aos efeitos da demografia, da 

evolução do ensino secundário e mercado de trabalho. 

o 3 ciclo deveria poder se dado pelos politecnicos com um corpo de docente adequeado 

adequar o financiamento as avaliações 
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Terminar com o sistema binário ou clarificar efetivamente as diferenças entre cada tipo 

de ensino superior permitindo que em ambos os subsistemas se possa trabalhar do 1º 

ao 3º ciclo e no ciclo curto no politécnico. 

(Reforço do) Número de estágios e desenvolvimento de teses em colaboração com 

outras instituições 

regras de progressão na carreira docente 

oferta adequada região, melhoria estrategia e usar recursos comuns 

Qualidade dos ciclos de estudo 

Critérios uniformes para todo o Ensino superior no que respeita a tipo de ciclos. Já 

existe diferenciação suficiente entre subsistemas (politécnico e universidade) só que a 

universidade cria cursos politécnicos e o inverso não acontece. 

Junção das duas instituições 

Necessidade de virar os cursos para o mercado (nacional e internacional). 

Liberdade 

Especificidades/necessidades de cada sub-região onde ser encontram as instituições de 

ensino superior (no caso do interior) 

Retomar com seriedade o modelo pensado na Reforma de Bolonha mas assumindo com 

clareza a particularidade do ensino Politécnico 

mais intercâmbio entre instituições 

Estrutura das licenciaturas mais uniformes (nº e tipo de disciplinas, FCSE, FCC, Opções, 

etc, e ECTS 

Avaliar seriamente e com consequências docentes 

Tipo de investigação 

Estabelecimento de planos de reforma antecipada e de planos de requalificação de 

docentes que estão sem actividade lectiva há uns anos e que integram quadros das 

insituições 

Os docentes devem estar integrados nos centros de investigação das instituições a que 

pertencem 

Necessidades do mercado de trabalho. Necessidades de formação contínua dos 

profissionais. 

Condições de acesso 

Há demasiadas instituições e dois subsistemas que desembocam no mesmo mercado de 

trabalho 

Duplicação da oferta formativa 

Áreas científicas dos ciclos ministrados 

Ao nível da visão, da estratégia e do papel que o ensino superior devem ter no país e da 

cultura organizacional das instituições 

Discriminação positiva do Ensino Superior no Interior 

Acho que era importante todas as instituições passarem a operar em direito privado, 

como as fundações ou IPSS, ou as universidades no Reino Unido e outros países 
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europeus para terem verdadeiramente autonomia face aos governos.  Depois poderiam 

contratualizar com o Estado o fornecimento de serviço público de ensino superior, 

investigação e prestação de serviços, de acordo com a sua missão e estratégia, por si 

definida. 

Reorganização da oferta dos ciclos e nº de vagas nos cursos 

Sucesso no mercado de trabalho. 

Qualidade do que fazemos. Reduzir pessoal que ainda tem espirito de trabalhar para 

ganhar ao final do mes!!!! 

coordenação das ofertas formativas e redes de investigadores 

re adequação de recursos, humanos e materiais 

constituição de centros de excelência em áreas específicas 

Articulação dos ciclos de estudos ministrados com as reais necessidades do país. 

Repetição da oferta formativa entre instituições 

Não vejo por que razão os Institutos Politécnicos não podem ser fundidos com as 

Universidades, e a universidade (fundida) gerir ofertas formativas de cariz universitário 

e politécnico no âmbito da região (como já acontece com UAveiro e UAlgarve). 

Relevância de algumas formações ministradas 

Regular a oferta formativa, aumentar a oferta pós-graduada 

Separação clara entre funções dos Politécnicos e Universidades 

Adaptar a rede à procura dos vários cursos; criar formações mais transversais que 

ofereçam uma preparação mais flexivel e adaptada ao mercado de trabalho; distinguir 

os objectivos, funções, etc de universidades e politécnicos; reestabelecer a opção por 

carreiras de docente, de investigador ou de gestor das escolas superiores, pois ninguém 

consegue fazer tudo bem; aceitar professores das universidades privadas na avaliação e 

creditação dos cursos do ensino publico e privado. 

clarificar o sistema binário (IP e Univ) 

Excesso de Institutos Politécnicos e de Universidades. Deveria haver fusão entre eles e 

não haver diferenças entre ensino superior politécnico e universitário 

Definição de políticas no ambito das áreas científicas e não na natureza binária do 

Ensino Superior (que parece não existir), bem como no alargamento de todos os ciclos a 

TODAS as IES da área de ccord. regional (CET; 1.º, 2.º e 3.º ciclos) 

sobreposição de temáticas ou especialização exagerada de temáticas devem ser 

reanalisadas 

Estudos profissionalizantes e de investigação aplicada para o Politécnico e Estudos 

Conducentes à Produção de  Conhecimento de Base Teórica nas Universidades 

Uniformizar as  carreiras do ensino superior. Integra/fundir os Politécnicos em 

Universidades que continuariam a ter escolas de natureza politécnica e alterar o 

estatuto e nome para Universidades no caso dos Politécnicos de Leiria, Tomar e 

Santarém que constituiriama um Instituto Iniversitários de Leiria  Oeste 

carreiras, e capacidade de gestão diferenciada de docentes e funcionários. 



98 
 

Abandonar a competição entre instituições; melhorar o ensino e a investigação 

fusões, financiamento, cursos 

Diferenciação da oferta formativa por instituição, tendo por base as orientações 

estratégicas para a região e a capacidade de cada instituição 

Serviços sociais, independencia dos centros de investigação 

Normas de acesso;Financiamento; Avaliação de ciclos; Avaliação de docentes 

Redundância da oferta. Empregabilidade. Qualidade da formação. Adequação do 

investimento. 

Criar uma cultura de mérito, qualidade nas actividades desenvolvidas e de investigação 

como motor do desenvolvimento das instituições; fomentar a participação em redes 

internacionais; valorizar as redes (mesmo fora da redes regionais); Definição do peso 

das actividades de docência e I&D para as distribuições de serviço; definição das 

actividades de I&D e transferência de tecnologia; métricas de avalição nas diferentes 

componentes da actvidade dos docentes; criar condições para a obtenção dos graus 

académicos (mestrados e DRs); definição de uma política eficaz de prestação de serviços 

à comunidade; assegurar o financiamento por parte do estado para o normal 

funcionamento das instituições; criação de fontes de autofinanciamento 

Organização administrativa (alteração do RJIES) 

Adequação do perfil das IES às condições especificas de uma região e não a tipologias 

normalizadas nacionais 

Modelo de gestão 

Otimização dos recursos disponíveis 

Organização dos serviços com funcionários não docentes 

Eleições dos órgãos 

administrativos, gestão, reequipamento científico, redes/consorcios, coop. 

internacional 
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Questão 20: Concorda com a necessidade reestruturar o funcionamento das Instituições de 

Ensino Superior? 

No caso concreto do seu sub-sistema 

Questão 21: Relativamente a que aspetos? 

Quais 

Ver pergunta anterior 

Melhor relacionamento-e mais equilibrado- e melhor articulação entre os subsectores 

politécnico e universitário 

todos 

Níveis de empregabilidade dos ciclos de estudos ministrados 

Havendo quadros suficientes que suportem um curso de formação avançada 

(doutoramento) com forte componente aplicada. 

Investigação aplicada as empresas/ internacionalização obrigatoria 

Diminuição do número de instituições de ensino superior 

Maior ligação ao tecido empresarial e melhor eficácia face a formação tecnológica e 

para o mercado do trabalho 

Articulação Docencia/Investigação/Financiamento + Progressão na carreira 

Currículos dos ciclos de estudo, conteúdos programáticos, provas de acesso 

transdisciplinaridade, cenários futuros, investigação pós-doutorada 

Vinculacao Remuneracao 

cf. resposta aberta anterior 

Autonomia 

Embora não me parece que seja a questão dos anos ou dos ciclos que vá fazer a 

diferença. O que deve ser pensado é o paradigma em que nos encontramos a formar os 

nossos jovens. As relações com a empregabilidade e o mercado de trabalho, as reais 

necessidades dos pais. a articulação entre a instituição e o tecido social onde está 

inserida. Haver universidades aplicadas ou institutos 

oferta formativa 

Sistema de Gestão 

mesmos 

reforçar enquadramento de ligação ao ambiente envolvente (através de Investigação 

aplicada, transferencia de tecnologia e conhecimento) 

Amplificar os estímulos à produção de conhecimento através de pesquisa. 

Questões/condições ligadas à docência e à investigação, condições de trabalho e 

organização dos sistemas de avaliação de desempenho baseadas no número (não 

necessariamente na relevância) de publicações no exterior, por exemplo 

Logisticos, administrativos 
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missão e organização das Escolas 

Fusão de instituições 

O anteriores; aproximação ou equiparação entre carreiras do politécnico e do 

universitário 

mais indendencia na gestão e execussão financeira 

Oferta formativa 

qualidade / duração / espectro da oferta formativa 

Aspectos pedagógicos (diminuição da dimensão das turmas e da carga das tarefas 

burocráticas dos docentes) 

Estímulo qualitativo e não quantitativo da investigação e avaliação de qualidade 

diferenciada entre as áreas de investigação 

Utilização de recursos e Corpo docente 

Número de docentes 

Tipologia e área dos cursos em cada instituição 

Uniformizar aspectos gerais de funcionamento nas várias Instituições. 

Inutilidade da prova de agregação 

Eliminação dos docentes sem qualquer qualidade para leccionar os ciclos que lecionam 

e que apenas existem por relações de parentesco 

Atender ao numero anos efetivos em que foi responsável por UCs que agora são do 

Mestrado mas que antes foram do CESE do 2º Ciclo mesmo sem doutoramento. 

Acontece que mudaram os nomes mas o conteúdo e a exigência é a mesma pelqo que a 

competencia do docente também deve ser reconhecida como antes o foi. 

a opinão manifestada na questão 15. 

autonomia 

organização pedagógica 

idem 

Áreas de ensino e investigação 

Os Politécnicos deveriam ministrar Doutoramentos num sentido da Investigação 

Orientada 

Permitir demonstrar a relevância que os Institutos Politécnicos tiveram, têm tido e 

poderão continuar a ter, num desenvolvimento económico regional e nacional 

sustentável, sem sofismas, sem discursos politicamente correctos e hipocrisias. De 

forma que lhes permitam continuar a ancorar o desenvolvimento do interior e impedir 

o seu abandono e entrega à desumanização. 

Cet-Licenciatura-Mestrado e Doutoramento no sInstitutos 

Vínculo e segurança ao sector público 

Orgãos de gestão, unidades de investigação (R&D units) e estruturas de apoio às 

mesmas 

Projectos de proximidade 

A nível do controle de vagas no centro e litoral, diminuindo e encerrando certos cursos 
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nesses sítios, a favor do interior, porque as grandes cidades não podem ter sempre 

tantas vagas. 

Oferta pedagógica 

financiamento 

redução do número de instituições 

Duplicação de cursos; unificação de iguais departamentos 

Desburocratização e reorganização/racionalização da oferta formativa 

Corpo docente disponível / versus / oferta educativa 

Internacionalização e melhor coordenação/aceitação do sub-sistema privado 

Revisões curriculares 

Simplificação da gestão + autonomia + ligação à sociedade onde se integra 

Gestão 

Missão de formação e objetivos nas competências a adquirir pelos diplomados 

Livre circulação de alunos 

Exigências/requisitos ao nível da investigação 

nº de vagas no 1º ano. Com menos alunos a candidatarem-se, ninguém vem para o 

interior... 

Administrativo, funcionamento institucional, criterios para criacao de licenciaturas, 

mestrados, etc 

Assiduidade e Qualidade das práticas letivas e invstigacionais 

Mobilidade dos estudantes entre instituições no percurso formativo 

Criação de universidades de investigação. Integração dos centros/institutos de 

investigação nos departamentos das universidades. 

Desburocratizar todo. Eliminar sistemas inadequadas de monitorização e da 

inflexibilidade.  Recuperar confiança na liberdade no ensino e na investigação. 

Maior equilibrio na atribuição de vagas litoral versus interior (as IES do litoral continuam 

aumentar as vagas em detrimento das IES do interior que mantem) 

Melhoria da organização e gestão das instituições para serem mais eficazes no 

cumprimento das suas missões 

desbloqueamento das carreiras, novas contratações 

Diferenciação positiva de acordo com o desempenho pedagógico e científico 

compatibilidade de tempo de investigação e docência 

Especialização por grandes áreas em cada uma das Instituições. 

Nº de vagas a nivel nacional por curso ou área 

Recursos materiais e investigativos 

Cooperação institucional 

Politécnicos 

os mesmos referidos antes 

Modelo de funcionamento e gestão. 

tratamento equitativo com base em resultados e qualidade 
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Reforço e concentração das equipas de docentes que estão espalhadas e dispersas 

Definição clara de critérios de qualidade 

1. Distinguir CET (devido à baixa preparação dos alunos) de outros ciclos; 2. A gestão 

interna de IP's e escolas tem que ser alterada, caso contrario torna-se uma organização 

comandada por amigos de alguéns, onde (só) os alguéns detêm as oportunidades, com 

resultados viciosos e viciados; 3. Manter a possibilidade ou assegurar a Tenure para os 

Professores Coordenadores, q ao tempo de provas publicas foi nesse critério q 

acreditaram. 

Não retirar  a possibilidade de ministrar ciclos de estudos que atualmente já são 

ministrados 

Redução substancial do número de ciclos de estudos. Não há alunos que justifiquem 

manter abertas tantas instituições, infelizmente. Ou então, promover a 

internacionalização, como se faz nos Estados Unidos, Inglaterra e já, até, na Alemanha. 

Encontrar protocolos com PALOPs (por exemplo, o Brasil patrocina estudantes irem a 

Inglaterra durante um ano com tudo pago: propinas que são superiores a €10000/ano, 

alojamento e viagem!). 

Garantir a eficiência e eficácia (contemplano esta a qualidade) do ensino. 

Concentração em áreas estratégicas de excelência com impacto nacional 

Deveriam ser requalificados como Universidades Politécnicas ou Universidades de 

Ciências Aplicadas, e ter acesso ao financiamento do OE e a Apoios à Investigação (diga-

se aplicada) em igualdade de circunstâncias com as universidades e centros de 

investigação atuais. 

Reflectir sobre o que é que se pretende em cada ciclo e reorganizar internamente a 

oferta de unidades curriculares 

idm pergunta anterior 

idem. 

Oferta formativa, flexibilidade-aumento no número de vagas 

Questões administrativas e de gestão dos recursos 

Definição do papel das universidades e dos politécnicos com este último a receber 

docentes vindos do tecido empresarial e a aceitar docentes em parceria com empresas 

Financiamento. 

Nº de vagas - o aumento indiscriminado do número de vagas nas instituições do litoral 

está a matar as instituições do interior (o que contribui drasticamente para a 

desertificação do interior); talvez devesse existir uma organização por áreas de 

formação, sem sobreposição exagerada entre instituições; funcionamento - demasiada 

burocracia, demasiadas horas de aulas, demasiada pulverização de UC a lecionar, resta 

pouco tempo para investigação 

Número de escolas existentes 

Doutoramento é necessário? claro que não. 

financiamento, progressão na carreira, estatuto carreira docente 
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Alterar o perfil geral dos cursos de acordo com um modelo  interdisciplinar de ensino 

capaz de garantir uma formação inicial abrangente e qualificada na preparação de níveis 

de ensino mais especializados 

Oferta formativa, integração e cooperação de instituições 

Avaliação dos docentes 

Número de instituições 

o titulo de especialista não tem cabimento 

Parcerias fortes com outras instituições 

Falta de autonomia financeira na instituição. 

serviços partilhados, comunicação, centros de investigação aplicada, financiamento 

Articulação da oferta formativa, evitando a multiplicação dos mesmos tipos de cursos 

quando desnecessário 

Autonomia administrativa e financeira 

É necessário idealizar um sistema que permita a cada região do país ter acesso a todas 

as valências de ID&I, o que, idealmente, todas as Instituições de Ensino Superior 

deveriam garantir 

Definir os cursos que são estratégicos e verdadeiramente característicos deste sub-

sistema e optando por reforçar estes cursos, eventualmente abdicando de outros. 

progressão na carreira 

tipos de formações: mais práticas 

Direção e gestão, formação em gestão, liderança e trabalho de equipa 

organização geral 

nível de preparação dos alunos proporcionado pelo ensino escolar 

métodos de governação, humanidade, ética profissional 

Abandonar o Processo de Bolonha. 

muitos 

falta de professores 

autonomia, internacionalização, financiamento, remuneração corpo docente (e.g., 

prémios de produtividade científica) 

modalidades de ensino 

Fechar universidades em Lisboa para dar vida ao interior 

Organização funcional do curso 

Especialização da atividade docente, relativamente à investigação, administração 

académica, e lecionação 

financiamnto 

Atribuição do grau de doutor nos Institutos Politécnicos com garantia de qualidade de 

investigação 

Regime de contratação de técnicos e investigadores 

financiamento (vide supra). Práticas de recrutamento. 

Relativamente à investigação  científica 
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Meios financeiros para instalação de estações-piloto e pólos tecnológicos para apoio à 

comunidade envolvente 

Repor a democraticidade nos orgãos de gestão 

Prática de governança e governabilidade na gestão. 

Funcionamento dos ciclos de estudos 

Necessidade de reequilíbrio na distribuição da oferta, concentrada em excesso nos 

grandes centros. 

em ciências empresariais 

investigação, economias de escala, carreiras, processos de qualificação docentes 

Possibilidade de ministrar o 3º ciclo 

clarificação entre sus-sistemas 

Organização administrativa, articulação entre ensino e investigação 

Começar por alterar quem está à frente das instituições. "No jobs for the boys." 

Gestão 

Possibilidade de oferecer doutoramentos, uma vez que exigem aos docentes a 

componente de investigação 

Restruturação ou fusão de UI 

Órgãos de Gestão vs. Órgãos Docentes  vs. Órgãos Científicos 

Centros e laboratórios de investigação 

cursos técnicos de 2 anos e implementação de residências para estudantes 

Cumprimento das carreiras docentes/investigadores; qualificação dos RH (apoios REAIS 

para doutoramentos e pós-docs); integração em projectos internacionias 

indexação de vencimento e categoria às actividades comprovadas por avaliação 

Finaicnamento em funções das saídas e não só das entradas de alunos. 

Manter a oferta de cursos de qualidade reconhecida, e com interesse para o País,  

independentemente da procura atual 

Organizacionais, nomeadamente reduzir o excesso de burocracia 

Diferenciação das ofertas de acordo com os territórios onde estão inseridos 

capacidade de decisão / valorização de docentes / produtividade 

Estágios curriculares no 1ºCiclo 

O politecnico necessita de mais meios para autonomizar a sua investigação de modo a 

poder orientá-la para a aplicação e interacção com o tecido empresarial e industrial. A 

formação dos docentes do Politecnico não pode estar à mercê das ofertas formativas da 

Universidade. A diferenciação entre os sub-sistemas começa necessariamente na 

formação docente, o que nunca aconteceu, as consequências estão à vista. 

Anteriormente mencionados 

acesso/partilha de infreaestruturas 

manter apenas (de forma autónoma) as instituições/cursos que se justifiquem, em 

termos da sua qualidade, preenchimento de vagas e importância estratégica para o 

país/região; noutros casos é preciso racionalizar, integrar, fundir. 
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relação docência/ investigação 

maior democracia no funcionamento interno; modelo de financiamento 

Número de cursos, racionalização dos recursos docentes, adequar numerus clausus à 

oferta de emprego 

Melhor qualidade do ensino, investigação e prestação de serviços à comunidade 

Coordenação regional/nacional da oferta formativa 

especialização de áreas científicas em regiões/instituições 

Vide resposta semelhante acima. 

Prevalência do serviço público; vocação universal do saber tendo em atenção os 

desígnios nacionais e regionais das instituições; equidade entre subsistemas. 

Integração da Instituição num dos sistemas de ensino superior. 

Já referi 

Agrupar escolas por tipologias de ensino e áreas científicas de formação num modelo 

que distingue o ensino artístico 

Investigação 

modalidades de ensino e aprendizagem 

Excesso de oferta e carência de qualidade 

idem 

Estruturas organizativas (quantidade de órgãos) menos pesadas e uma organização 

flexível e centrada no suporte aos docente e alunos para as aprendizagens e o 

desenvolvimento do conhecimento. 

parcerias a nivel de 2º ciclo 

nº de vagas 

Ajustamento ao mercado e às tendências de evolução da oferta formativa internacional, 

que também se refletem nas opções, escassas, que os estudantes mais procuram. 

oferta 

Financiamento, captação de alunos, desenvovimento e publicação da investigação e 

projectos 

Ligação ao tecido produtivo 

Distinguir o Politécnico do Universitário com regresso à formação eminentemente 

prática o que conduz à necessidade de alterar o perfil dos docentes 

universidde vs politecnicos 

Integração de novos elementos na docência e na investigação 

poder ministrar doutoramentos 

Especialização da oferta formativa e ganho de sinergias no trabalho de investigação 

Eliminação da burocracia e do preenchimento burro de tantos documentos da FCT, 

A3ES, DGES, etc 

organização interna das instituições, privilegiando uma maior responsabilização de 

quem gere a instituição e reduzindo o peso dos grupos de interesse (e.g. micro-

departamentos) 
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Trazer para centro da instituição saberes e experiências do mercado 

gestão integrada de recursos a nível da região 

De alguma forma, recuperar um maior grau de democraticidade e participação de todos 

os docentes. 

Cooperação inter-institucional 

Numerus clausus 

Já respondido em 16 - e acrescento: No caso dos politécnicos trata-se de ganhar escala 

com a articulação com outras instituições. 

Autonomia Financeira; Reorganização da diversidade da oferta de 1º ciclo em função 

dos potenciais de cada instituição dos (novos) agrupamentos 

Os 3 ciclos de estudos devem poder ser desenvolvidos quer na Universidade quer no 

Politecnico. Qualquer tentativa de reduzir o Politecnico a um subsistema menor é um 

erro estratégico. 

critérios de financiamento de ciclos de estudo, em especial em zonas menos favorecidas 

Processo de Bolonha 

triagem do número de instituições pelos indices de procura e pela qualidade da 

formação ministrada 

Se se mantiver o modelo dual actual, seria necessário haver articulação entre 

instituições para que os politécnicos pudessem ministrar, em colaboração, 

doutoramentos. Defendo a criação de um único sistema e cada instituição superior 

deveria ter a autonomia para definir as regras, seja ao nível da formação exigida, seja da 

componente investigação vs. ensino, deveria ser bem melhor definido o que se entende 

por investigação, para com a loucura das publicações a todo o custo em revistas ISI, 

revalorizar o ensino, apostar nos centros de recursos, desde bibliotecas a serviços 

bibliográficos online, entre outros aspectos. 

As regras de financiamento das instituições não deveriam apoiar as com maiores 

capacidades de sobrevivência, porque descuram outras que embora mais frágeis não 

deixam de ter qualidade de ensino e contribuirem de forma válida para suprirem as 

necessidades educativas do país 

Avaliação do desempenho dos docentes 

funcionamento orgânico e estrutura de poderes (organigrama) 

Homogeneização das carreiras docentes universitária e politécnica; as instituições 

devem ter o mesmo estatuto social, escolhendo diferenciar-se de acordo com as suas 

necessidades e as da região. 

tendo em conta a rede do ensino superior privada 

áreas científicas dos ciclos de estudos 

eLearning e competências transversais 

Relacao investigacao-Ensino 

Maior autonomia financeira, de gestão de oferta e de gestão da relação com a 

comunidade 
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aspectos científicos dos cursos. Ver como superar a catástrofe de "Bolonha" 

Oferta formativa nas diferentes escolas do IPV: cada uma com o seu "core business" 

Respeito pelo ECDU, Mudança da orgãnica introduzida pelo estatuto de fundação 

Cursos capazes de perspectivar o Portugal do futuro e com acesso mais abrangente 

os mencionados anteriormente 

Fundir subsistemas e racionalizar após. 

Definição clara de funções e de objectivos por docente 

idem (vd. resposta anterior) 

Tipologia e número de cursos 

autonomia cientifica das escolas 

Novos tipos de alunos 

Melhorar a democraticidade dentro das instituições 

1) extinguir o sub-sistema e tornar tudo ensino superior; 2) acabar com as 

discriminações de formação e vencimento 

Clarificar os objectivos entre sub-sistemas;Planos efectivos de apoio à deslocação de 

docentes e de alunos; Maior flexibilização entre a carreira docente e a de investigação 

com remunerações independentes 

Defenição de perfil docente ou investigador 

ciclos de estudos 

Agrupamento de instituições; possibilidade de oferecer doutoramento no politécnico 

Adequamento da formação a uma estratégia nacional 

Duplicação de ciclos de estudos 

Decisões a tomar 

Mobilidade, redistribuição dos recursos humanos a nível nacional 

Maximização da eficiência da utilização dos recursos humanos, económicos e de 

património (edifícios e outros espaços) disponíveis; melhor resposta às necessidades da 

sociedade (principalmente naquelas com maior impacto a longo prazo) 

Qualificação e racionalização geral do sub-sistema 

Carga horária dos Professores e tempo disponível para investigação; número de vagas; 

questões de plágio 

organização interna de unidades orgânicas 

Transparência na criação de: Cursos, Comissões e Grupos de Trabalho 

nº de alunos por turma, recursos, carreira docente, formação continuada dos decentes, 

orgãos mais participativos e democráticos... 

Outro tipo de gestão administrativa. 

Progressão na carreira 

Aliviar docentes-investigadores de tarefas burocráticas e de gestão; Minimizar 

contratações a tempo parcial 

Perfil da oferta formativa em função das competências e âmbitos, fusões e extinção de 

escolas e criação de escolas e diversificação da oferta formativa 



108 
 

Tarefas, competências e avaliação da organização e de todos os seus membros 

Penso que quanto a ciclos de estudos as IES da área do Porto têm vindo a tentar ajustar-

se ao contexto regional e nacional, por isso quer a UP quer o IPP mantêm os melhores 

resultados a nível nacional em cada subsistema. Há questões em que poderia haver 

benefício como as carreiras docentes e de investigação, bem como numa estratégia 

concertada a nível regional para o posicionamento a nível nacional e internacional. 

Receio, todavia, que a diferença de gestão entre IPP e UP, nomeadamente por a UP ter 

regime fundacional possa dificultar a cooperação no primeiro aspeto. Mas, na estratégia 

comum parece-me muito possível que resulte bem. Depende de como se estruturar a 

cooperação, do peso de cada um e de quem forem os atores. Mas, parece-me que IPP e 

UP deveriam ter o mesmo peso nessa cooperação. 

os mesmos que menciono na pergunta homóloga anterior 

pertinência das ofertas formativas que promove. 

Oferta formativa 

relevância da componente de investigação nas universidades; recursos humanos e 

materiais para a investigação 

ECDU 

carreira docente, carreiras técnicas, carga letiva, nº de alunos por curso e turma 

Resposta no item anterior. 

Áreas de formação 

organização das instiuições 

oferta formativa vs. mercado de trabalho 

Clarificar qual a função do politécnico, fechar cursos sem empregabilidade e sem alunos 

Número e tipo de cursos ministrados 

Organização de áreas científicas a nível institucional, ou em consorcio 

Maior autonomia. 

Os referidos anteriormente, escritos a pensar nas universidades em concretos 

ajustes da oferta à procura, e condicionamento da procura (DSM) às necessidades do 

país/região 

Os mesmos apontados anteriormente. 

Participação nos C de Investigação 

mudança no sistema de gestão 

estruturais e administrativos 

Estatuto de carreira docente (investigação+docência+serviços administrativos+serviços 

à comunidade) é desumano 

Concordo que se acabe com os 2 sub-sistemas e haja apenas 1. 

Ligações com a indústria, com as escolas e com as regiões onde se inserem. Lecionar 

Doutoramentos em ambiente empresarial. 

Distinção legislativa entre progressão na carreira e novas contratações 

Grupos/centros de investigação, respectiva organização e metodologia 
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É a qualidade do copor docente que deve ditar que ciclos podem ser ministrados por 

uma instituição, independentemente do sub-sistema. 

Saidas profissionais (empregabilidade) 

Cebtralização dos cursos de ensino nas universidades e de alguns dos tecnológicos nos 

Politécnicos 

Todas estas situações de acordo com a resposta dada na pergunta 13 

Vagas 

Não concordo com a existência de dois subsistemas 

Idem 

dar o 3 ciclo isto é doutoramentos 

o mesmo da questão anterior 

coordenação do serviço docente 

Compatibilizar com investigação 

DIGNIFICAÇÃO DA CARREIRA DE DOCENTE UNIVERSITÁRIO; Diminuição da Burocracia 

para os docentes; Fim do Sistema de Bolonha; Recuperação da carreira de Investigador; 

Possibilidade dos actuais Professores auxiliares poderem chegar a Associados e 

Catedráticos 

(Reforço do) Número de estágios e desenvolvimento de teses em colaboração com 

outras instituições 

regras de progressão na carreira docente 

idem 

Qualidade 

Para além de poder oferecer  todo o tipo de graus, é necessária dimensão para a 

investigação que doutro modo é dificilmente feita. 

Financiamento base por docente, financiamento extra dependendo da qualidade da 

produção científica, empregabilidade dos cursos e transferência de conhecimentos para 

empresas. 

Liberdade 

Especificidades/necessidades de cada sub-região onde ser encontram as instituições de 

ensino superior (no caso do interior) 

Diferenciar claramente o subsistema Politécnico 

idem como na anterior 

Estrutura das licenciaturas mais uniformes (nº e tipo de disciplinas, FCSE, FCC, Opções, 

etc, e ECTS 

Avaliar seriamente e com consequências os docentes 

Tipo de investigação a realizar. 

Ver resposta anterior 

Os docentes devem estar integrados nos centros de investigação das instituições a que 

pertencem 

Necessidades do mercado de trabalho. 
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Não há mercado para o diferenciar do Universitário. Deveria ser integrado 

Duplicação da oferta formativa 

Ver resposta anterior 

Concentração de recuros na oferta formativa com melhor qualidade na instituição 

Não concordo com o sistema binário.  Acho que se deveria acabar com ele como 

aconteceu no RU em 1992. Acho a divisão entre profissionalizante ou não pouco 

convincente. Medicina, Engenharia, Gestão e Direito são altamente profissionalizantes e 

estão no universitário.  Cada instituição faria aquilo para que tivesse demonstrado 

competência (para isso há a A3ES e a FCT), sem espartilhos pré-definidos. 

Idem da anterior 

Sucesso no mercado de trabalho. 

O ensino de enfermagem devia integrar o ensino universitario 

coordenação das ofertas formativas e redes de investigadores 

re adequação de recursos 

especialização das instituições e passagem a institutos universitários técnicos integrados 

em universidades 

Organização estatutária e administrativa 

Repetição da oferta formativa e melhor gestão de recursos 

Formação direccionada para maior componente prática 

Já respondi a este campo 

redefinir a sua vocação e função social 

Não haver distinção entre Politécnicos e Universidades, porque se exige o grau de 

Doutor em ambos os casos 

Abolição do sistema binário e definição dos cusrsos mais "teorizantes" ou mais 

"pragmáticos" com base nas áreas científicas definidas na CNAEF 

reestruturação de saberes em que um departamento de história da universidade é 

responsável por todas as disciplinas de história oferecidas nessa universidade e 

terminar com os feudos e as especializações exageradas dentro das unidades orgânicas; 

obviamente que isto só funciona se houver corpos docentes que se adaptem à 

especificidade científica e temática de cada programa de estudos 

Fusão de Leiria, Tomar e Santarém num Instituto Universitário com Estatuto 

Universitário 

ver atr+as 

recuperar a sua identidade e o seu papel fundamental na sociedade sem menoridade 

nem exigencias descabidas por emitação 

financiamento, cursos 

Diferenciação da oferta formativa e otimização de recursos 

os mesmos que no caso geral 

Normas de acesso;Financiamento; Avaliação de ciclos; Avaliação de docentes 

Redundância da oferta. Empregabilidade. Qualidade da formação. Adequação do 
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investimento público. 

os mesmos apresentados anteriormente 

Organização administrativa (alteração do RJIES) 

Deve separar-se a divisão binária do Ensino da divisão binária das Instituições. Uma não 

implca a outra. 

Modelo de gestão 

Otimização da oferta formativa tendo em conta as competências de cada unidade 

orgânica 

Organização dos serviços com funcionários não docentes 

adminsitrativos, gestão, reequipamento cientifico, redes/consorcios, coop. 

internacional, .. 

Eliminar os aspectos fachistas dos regulatmentos das universidades 

Passagem de politécnico a universitário das escolas que tenham condições para tal 

Mobilidade entre sistemas e instituições; ligação a grupos de investigação 
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Questão 22: Concorda com a necessidade reestruturar o funcionamento das Instituições de 

Ensino Superior? 

No caso concreto da sua instituição 

Questão 23: Relativamente a que aspetos? 

Outros aspetos, quais? 

Uniformização de critérios de exigência. Valorização do serviço docente. 

Dignificação e progressão nas carreiras 

Relação com o Entorno 

Alterar Bolonha 

todos 

Dispersão e redundância de recursos 

Maior democraticidade e transparência nos processos decisórios e concursos. 

adequação da oferta formativa face às necessidades/competitividade 

Organização/estrategia/operabilidade/Gestão 

parcerias a nível da investigação, de forma a conseguir criar peso específico em algumas 

áreas 

Maior integração entre UOs antes de considerar integração com outros politécnicos. 

Mais investigação. Mais internacionalização. 

Já respondi antes 

Articulação Docencia/Investigação/Financiamento + Progressão na carreira 

Conteúdos programáticos 

mundo em rede, investigação pós-doutoral, transdisciplinaridade, cenários futuros 

Vinculaçao Remuneracao 

estatutos; ligacao às atividades economicas 

cf. respostas abertas anteriores 

Existe pessoas a mais na instituição. 

Autonomia financeira das unidades orgânicas 

Oferta formativa 

mesmos 

Ligação ao tecido emoresarial 

definição de aréas prioritárias e consolidar equipas para o IDI e transferência (uma 

Politica institucional para o IDI com linhas claras a médio prazo em hamonia com 

politicas e necessidades regionais 

Ampliação das competências científicas e das condições para a investigação. 

A ideia/filosofia de Escola e de motor de desenvolvimento científico, social e cultural 

(político, numa palavra) que se tem vindo a perder ao longo do tempo e que deve 

nortear a existência e relevância de uma Universidade 
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Aumento da participação dos docentes e funcionários na gestão da Universidade. 

Missão e organização das Escolas 

Criação de Ciclos de Especialização/Actualização, a abrir quando se justifique e em áreas 

de interesse mais regional. 

Os anteriores 

mais indendencia na gestão e execussão financeira 

gestão da oferta formativa 

idem 

Mais transpariência na comunicação interna 

Aspectos pedagógicos, diminuição da dimensão das turmas e da carga das tarefas 

burocráticas 

Estímulo da Investigação 

Mobilidade de Docentes, maior integração dos saberes universitários 

Diminuição da burocracia 

Relação impositiva entre faculdade e departamentos 

Número de docentes 

Organização Interna das Organizações: p. ex. possibilidade de fusão de UC comuns de 

diferentes cursos; horas totais dos cursos; sistema de ensino-aprendizagem; uniformizar 

regimes de ensino-aprendizagem: semestral vs trimestral; definir percentagem máximas 

das diferentes tipologias na carga horária total dos cursos. 

separacao da carreira docente e de investigadora 

Financiamento 

A dimensão do país não justifica mais do que 3 universidades e uma delas, a minha, por 

razões meramente históricas. dotar o ensino superior de boas condições e não este 

pulverizar de meios que faz com que os laboratorios de escolas secundárias estejam 

hoje melhor equipados que os de instituições de ensino superior que de superior tem 

apenas o nome. 

Conforme manifestado em 15 

autonomia 

organização pedagógica 

idem 

Condições reais para desenvolver investigação com suporte institucional em tempo 

laboral 

Desde que permita à minha Instituição ter as possibilidades de escolher estratégias com 

a mesma equidade que têm as instituições de ensino universitário. 

Nenhum referido em cima mas sim ao nivel de algumas estruturas internas pontuais e 

forma de eleição do reitor 

Vínculo e segurança no sector público 

Orgãos de gestão, unidades de investigação (R&D units) e estruturas de apoio às 

mesmas 
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Controlo da função docente. Ainda perdura a dupla função sem controlo institucional 

Formação anterior para cada ciclo de estudos 

Incidir mais nos conhecimentos básicos em que os alunos têm grandes lacunas e  saem 

para o mercado de trabalho com essas lacunas imensas, mais rigor em termos de 

cientificidade e conhecimentos essenciais. 

Oferta pedagógica 

Administração e gestão - no sentido de (re)instituir mecanismos participativos nos 

processos de decisão 

governação 

Grau de autonomia 

Desburocratização 

Cursos sem alunos 

Idem questão anterior 

Coordenação com outras instituições regionais 

Criação de uma única universidade pública em Lisboa 

ligação às empresas envolventes 

Forma de gestão 

Missão e objetivos de formação. Ensino de cariz mais tecnológico e próximo da indústria 

Doutoramento 

livre circulação de alunos 

Exigências/requisitos ao nível da investigação 

oferta conjunta a niovel nacional, diminuindo o nmero de entradas no litoral. 

Administrativo, funcionamento institucional, criterios para criacao de licenciaturas, 

mestrados, etc 

Assiduidade e Qualidade das práticas letivas e investigacionais 

Estatutos 

NO âmbito da reestruturação global 

Independência das competências pedagógicas e de investigação 

natureza universitária do projeto educativo 

Ser uma universidade de investigação. Libertação dos académicos de burocracia que 

deve ser feita por um corpo de administração de formação elevada (até doutorado) 

Eliminar contagem das horas de trabalho para cada actividade dos docentes. Recuperar 

autonomia dos departamentos e dos centros de investigação. Desburocratizar todos os 

processos (por exemplo, nosso Reitor tem que assinar todo pagamento de todo bilhete 

de comboio de todos os provessores visitantes - uma loucura). 

deslocalização da ESGIN, associando-a Castelo Branco 

Organização e gestão da instituição 

Cursos ligados ao tecido empresarial envolvente 

Cooperação institucional 

revisão das áreas e do organigrama 
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os referidos antes 

Modelo de funcionamento e gestão. Posicionamento estratégico. 

coordenação do funcionamento, em termos de oferta de ensino e trabalho de 

investigação entre diferentes unidades orgânicas 

Eliminação das escolas 

Criar mecanismos de REAL avaliação (interna e externa) dos docentes e das instituições 

Matéria interna e que deve ser discutida dentro de casa 

1. Tipo de ciclos - todos os que a formação académica do corpo docente suportasse; 

Especialização de cada unidade orgânica na sua área de ensino (pode conduzir a 

concentração da oferta formativa de determinada área cientifica numa única unidade 

orgânica) 

Valorização dos ciclo de estudos de formação de professores 

Tudo o que disse anteriormente. 

Introduzir os mecanismos de gestão que garantam a eficiência e qualidade do ensino. 

Estatutos da instituição 

Alteração da estrutura orgânica da instituição 

Concentração em áreas estratégicas de excelência com impacto nacional 

Já referi antes. 

definir os objectivos e compoetências de cada ciclo de estudo, pensar na oferta de 

unidades curriculares e na sua articulação entre escolas, de modo a optimizar e alargar 

a oferta formativa 

idem pergunta anterior 

idem 

Número e tipo de cursos ministrados; flexibilidade na fixação do número de vagas 

Questões administrativas e de gestão dos recursos 

Passagem a Universidade de Ciências Aplicadas e com enfoque exclusivo na investigação 

aplicada (não "papers" mas sim patentes industriais) 

Financiamento. 

funcionamento - demasiada burocracia, demasiadas horas de aulas, demasiada 

pulverização de UC a lecionar, resta pouco tempo para investigação 

Modelo de gestão: o actual modelo de gestão é de índole ditatorial 

financiamento, progressão na carreira, 

Alterar o perfil geral dos cursos de acodo com um modelo  interdisciplinar de ensino 

capaz de garantir uma formação inicial abrangente e qualificada na preparação de níveis 

de ensino mais especializados 

Passagem a universidade 

Avaliação de docentes 

Consolidação de escolas de áreas científicas em que seja cabalmente demonstrado 

haver benefício nessa consolidação 

Ajustamento do nº de vagas à procura e necessidades reais do mercado de trabalho. 



116 
 

organização e gestão da oferta educativa e científica 

Relação com o mercado de trabalho. 

Áreas de ciclo de estudos 

tipologia de aulas 

Falta de autonomia financeira na instituição. 

Adequação ás mudanças na rede referidas em 16 

Autonomia administrativa e financeira 

Os resultantes de uma reorganização territorial e da redefinição de Instituição de Ensino 

Superior; a criação de Institutos de Interface / Laboratórios de Investigação para todas 

as áreas do saber da Universidade 

Burocracia 

Organização 

Reanalisar a oferta formativa não só em função da procura, mas também da ligação 

com o tecido empresarial e com outros organismos locais e regionais, potenciando o 

trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nesse sentido. Esta medida poderia implicar 

a necessidade de se abdicar de um ou outro curso (menos ligados à realidade reginal) 

para se reforçar a aposta noutros, por muito que estas sejam decisões difíceis de tomar. 

Organização departamental e de áreas científicas 

Formação 

organização e órgãos 

nível de preparação dos alunos no ensino escolar é muito insuficiente 

respeitarem a lei 

Organização estrutural 

eliminação das barreiras burocráticas, respeito aos professores, ética, moral, corrupção 

Deve passar a fundação de direito privado com "cheque-ensino". 

Tipo e natureza dos estudos, gestão e constituição dos orgãos de gestão, etc 

organização, internacionalização, renovação corpo docente 

modalidades de ensino 

Política de numerus clausus 

modelo de financiamento (vide supra). Práticas de recrutamento. 

Relativamente à investigação científica 

Actualiza das verbas por número de alunos 

Meios financeiros para instalação de estações-piloto e pólos tecnológicos para apoio à 

comunidade envolvente 

Prática de governança e governabilidade na gestão. 

Aspetos organizacionais 

em gestão 

investigação, apoio aos alunos, racionalidade da distribuição de serviço 

finaciamento baseafo na eficiencia e ligação ao desenvolvimento 

A organização funcional precisa de ser completamente revista, para permitir 
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racionalizar a oferta educativa e articulá-la com as atividades de investigação e 

prestação de serviços. 

Gestão e funcionamento da Instituição e das suas Unidades. Reconhecimento do 

mérito. Liberdade de organização ao nível da oferta formativa dos docentes e 

investigadores 

Começar por alterar quem está à frente das instituições. "No jobs for the boys." 

Fazerem opções estratégicas de priorizarem domínios de excelência (de investigação e 

ensino) 

Reorganização a nível de orgãos científicos 

ajustar números clausus à procura - reajustar docentes às necessidades dos 

departamentos 

Gestão 

Restruturação ou fusão de UI 

Órgãos de Gestão vs. Órgãos Docentes  vs. Órgãos Científicos 

Necessidade de adequar pessoal, sobretudo de apoio, bem como infra-estruturas e 

equipamentos 

Centros de I&D e Faculdades 

reformulação dos requisitos para a docência (doutoramento desajustado para docência 

técnica) 

Disse atrás... 

indexação de vencimento e categoria às actividades comprovadas por avaliação 

O financiameento de base deveria ser maior, em prejuizo de outros cursos menos 

onerosos. 

Estabelecimento de redes e consórcios com outras instituições de ensino superior 

estrangeiras 

Organização, redução da burocracia 

VALORIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO E DOS DOCENTES 

organização interna / valorização de docentes / produtividade 

Os ciclos de estudos deverão ser orientados para o objectivo do politecnico, formação 

orientada para a aplicação e resolução de problemas e orientados para as necessidades 

do mercado actual e futuro. 

Razões apontadas anteriormente 

reforço do corpo docente efetivo a tempo integral/ instalações 

racionalizar recursos, nomeadamente potenciando sinergias internas e fortalecendo as 

competências de cada escola; definir uma estratégia clara em termos de oferta 

formativa e de IDT: procurar a excelência e a diferenciação nestas áreas (formativas e 

de IDT) 

relação docência/ investigação 

Internacionalização de prestação de serviço docente 

Estatuto está em tribunal e nada se resolve 
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maior democracia no funcionamento ; modelo de financiamento 

Numerus clasus, número de cursos 

Melhor qualidade do ensino, investigação e prestação de serviços à comunidade 

Organizativos e em termos específicos de investigação/inovação/relação com meio 

envolvente 

número e tipo de unidades orgânicas/escolas 

Prevalência do serviço público; vocação universal do saber tendo em atenção os 

desígnios nacionais e regionais das instituições; equidade entre subsistemas. 

Integração 

Aspectos de funcionamento administrativo 

maior compatibilização entre unidades existentes 

Já referi 

Reorganização de recursos 

modalidades de ensino e aprendizagem 

idem 

orgânica interna. 

promover os ciclos de estudo onde há excelência 

A adesão a Bolonha foi um erro 

nº de vagas 

Organização interna 

Liderança, autonomia e relações com o exterior 

Ligação ao tecido produtivo 

Esta instituição tem os mesmos problemas de todas as outras. O mimetismo conduziu a 

que o Ensino Politécnico se aproximasse do que sucede no Universitário e em particular 

absorvesse os erros aí praticados 

cursos e vagas nos diversos cursos 

Maior coordenação e integração de novos docentes e investigadores (renovação dos 

quadros) 

Adequação dos curriculos dos ciclos de estudo e do perfil do estudante que o frequenta 

Especialização da oferta formativa e ganho de sinergias no trabalho de investigação 

organização interna das instituições, privilegiando uma maior responsabilização de 

quem gere a instituição e reduzindo o peso dos grupos de interesse (e.g. micro-

departamentos) 

Melhor e mais clara gestão diretiva. 

Mudança de instalações ou reestruturar todo o espaço do instituto conferindo-lhe mais 

modernidade e atractividade 

autonomia financeira 

planos de estudos habiltação dos docentes e formas de recrutamento 

De alguma forma, recuperar um maior grau de democraticidade e participação de todos 

os docentes. 
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coordenação com outras instituições em relação aos ciclo de estudos ministrados 

Já respondi em 16 e 18 

Autonomia Financeira 

Pertenço a uma Escola não integrada, que definiu no seu Plano Estratégico orientações 

futuras quanto à integração em subsistema. As Instituições nestas circunstâncias devem 

ser ouvidas, quanto às suas efetivas aspirações. 

Definição de políticas e governança mais participada pelos docentes 

Processo de Bolonha 

mais autonomia 

reforço financiamento, paridade carreiras (com o universitário), unidades investigação, 

autonomia científica e financeira 

Qualidade do desempenho dos docentes 

organigrama geral 

Homogeneização das carreiras docentes universitária e politécnica; as instituições 

devem ter o mesmo estatuto social, escolhendo diferenciar-se de acordo com as suas 

necessidades e as da região. 

funções de gestão 

areas científicas 

Organização Interna 

telaco postos de emprego- oferta 

Autonomia financeira, autonomia na gestão da oferta, autonomia na gestão da relação 

com a comunidade 

Organização interna e autonomia 

Oferta formativa do IPV: cada escola com o seu "core business", apenas 

Respeito pelo disposto no ECDU; Dignificação do trabalho docente; 

Coordenação interdepartamental - cursos da carácter horizontal, de formação 

abrangente; cursos pós-laborais; verdadeira componente opcional 

os mencionados anteriormente 

Fundir unidades orgânicas e unificar cursos. 

Definição clara de funções e de objectivos por docente 

concertação dos recursos humanos e da oferta formativa 

Todos os aspectos "burrocraticos" e financeiros. 

Eliminar os departamentos, diminuir o peso dos estudantes nos órgãos de gestão 

Optimização da oferta formativa com outras intituições da mesma área territorial 

Fusão de Faculdades acabando com esse nível e passando o Departamento a depender 

da reitoria, viz. Universidade de Aveiro 

precariedade docente e falta de materiais e de formação 

Gestão científica e financeira 

Administrativo e financeiro; instalações 

diminuição da oferta formativa 
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Junção de unidades orgânicas; massa para investigação; 

Melhorar os níveis de participação dos docentes, reduzir lugares de nomeação 

deixar de ser fundação e voltar a ser uma instituição de ensino superior; 2) voltar a ter 

órgãos representativos, colegiais e afins 

Ensino a distância 

Defenicçaõ do perfil docente ou investigador 

ciclos de estudos 

Maior interligação com os centros de investigação 

Adequamento da formação a uma estratégia nacional 

Coselho Geral maioritariamente externo 

Fim ao «numerus clausus» atribuído pelo Ministério da Educação em função de um 

critério como o da empregabilidade 

Sustentabilidade do modelo tripolar 

Melhoria da eficiência da utilização dos recursos, em especial dos recursos humanos. 

carreiras docentes 

Política de admissões, informação, prestação de contas, gestão, carreiras 

Carga horária dos professores, tempo disponível para a investigação, apoio à 

internacionalização, questões disciplinares e pedagógicas 

referidos anterormente 

Outro tipo de gestão administrativa. 

Organização interna 

Apoio à progressão na carreira; apoio à produção científica. 

Aliviar docentes-investigadores de tarefas burocráticas e de gestão; Minimizar 

contratações a tempo parcial 

Maior coordenação interdisciplinar 

Diversificação dos suportes de ministração dos cursos ( e-learning, b-learning) 

Oranização interna, de modo a tornar a universidade mais eficiente. 

Reestrururação a nível nacional que cursos estão os politécnios do litoral dispostos a 

fechar e com viabilidade, para ser possível o ensino superior no interior sobreviver 

Tarefas, competências e avaliação da organização e de todos os seus membros 

Questões de carreira docente e de reduzido número de pessoal não-docente o que 

sobrecarrega os docentes com tarefas administrativas que não correspondem à sua 

definição funcional 

pertinência das ofertas formativas que prom 

Reestruturação dos saberes entre Faculdades 

Melhor articulação entre o universitário e o politécnico; acabar com a concorrência 

entre os dois subsistemas; criar mais ofertas na área dos cursos técnicos de média 

duração e maior empregabilidade. 

Não há capacidade nem material, nem de espaços nem de carga de trabalho que 

permita desenvolver seriamente a investigação 
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ECDU 

carreira docente, carreiras técnicas, carga letiva, nº de alunos por curso e turma 

Maior flexibilização administrativa, melhores serviços para os docentes, funcionários e 

alunos, tirando partido das ferramentas informáticas, maior apoio à investigação, 

sobretudo ao nível do tempo necessário para fazer investigação e dos meios 

disponibilizados (equipamentos, verbas por projecto, etc.) 

Áreas da oferta formativa 

organização da instiuição 

Melhor coordenação e colaboração interna 

oferta formativa vs. mercado de trabalho 

Importância das áreas científicas que devem estruturar uma Universidade 

Número e tipo de cursos ministrados 

Maior autonomia. 

Organização em unidades orgânicas de forma a aumentar a cooperação; reforço muito 

substancial do orçamento para o serviço que está a ser prestado neste momento 

ajustes da oferta à procura, e condicionamento da procura (DSM) às necessidades do 

país/região 

Claramente aumentar e alargar o âmbito de formação ministrado; maior relação com o 

tecido industrial da região 

Reduzir os centros de investigação a áreas específicas 

Financiamento da investigação/ensino e redimensionamento da oferta 

uma gestão baseada em eleições diretas 

Formação ao longo da vida 

estruturais e administrativos 

Lecionar formações e cursos profissionais depois do 9º ano 

Produção científica 

Desempenho dos docentes do ensino superior politécnico deve ter em conta as 

caraterísticas do ensino politécnico e não as mesmas da carreira universitária 

Formação oferecida, Financiamento, Autonomia Alargada 

massa crítica de alguns departamentos 

Avaliação por Objectivos Top-Down 

Ligações com a indústria, com as escolas e com as regiões onde se inserem. Lecionar 

Doutoramentos em ambiente empresarial. 

investigação 

autonomia 

Todas estas situações de acordo com a resposta dada na pergunta 13 

redimensionamento da oferta formativa 

Não concordo com a existência de dois subsistemas 

organização interna 

Idem 
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IP dar doutoramentos 

idem 

menos unidades orgânicas, maior coordenação 

A minha instituição está em condições de assegurar PhD. 

Diminuição da Burocracia para os docentes; Deitar ao "chão" o edifício burocrático que 

nos asfixia; Colocar os serviços administrativos e de secretariado a fazerem o que 

realmente devem e não colocar as suas responsabilidades nos docentes e diretores de 

curso; Fim do Sistema de Bolonha; Criação da carreira de Investigador; Possibilidade dos 

actuais Professores auxiliares poderem chegar a Associados e Catedráticos 

regras de progressão na carreira docente 

mesmas razões resposta anterior 

Qualidade 

Condições materiais 

Demasiada centralização e consequente distanciamento sobre a tomada de decisão o 

que burocratiza os processos. 

reorganização interna da minha UOEI 

oferta formativa excessiva em alguns cursos 

Liberdade 

Focados no desenvolvimento da região, mas numa perpetiva universal 

Ter em conta as especificidades/necessidades da sub-região onde estamos inseridos. 

Organização interrna e estrutura 

Estrutura das licenciaturas mais uniformes (nº e tipo de disciplinas, FCSE, FCC, Opções, 

etc, e ECTS 

Avaliar seriamente e com consequências os docentes 

Realização de parceria estratégica com a U Porto 

Investigação intramuros 

Necessidades do mercado de trabalho. Alteração dos requisitos no que confere o acesso 

à profissão, concretamente a nova carreira de treinador de desporto e de professor de 

atividades desportivas em ginásios. 

Tem de conferir o grau de Doutor e ser integrado na Universidade 

Formação 

Ver resposta anterior 

Como disse, acho que todas as instituições deveriam operar em direito privado para 

poderem ter uma estratégia própria não condicionada pelos governos que se sucedem. 

Mais diálogo na organização dos cursos com os agentes envolvidos 

Sucesso no mercado de trabalho. 

efetividade, desburocracia, mais trabalho e menos politica! 

coordenação das ofertas formativas e das redes de investigadores 

fusão com outra instituição 

O percurso tem sido na direção correta, a reestruturação é mais premente se existir 
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uma reorganização regional que obriga a repensar infelizmente quase tudo 

Organização estatutária e administrativa 

Melhor gestão dos recursos e promover a ligação com a indústria 

Fusão de unidades orgânicas, em particular das duas escolas superiores de tecnologia. 

Gestão de Instalações e Meios Humanos 

Articulação entre a investigação e o ensino 

Organização por Escolas, participação democrática nos orgãos e na escolha do reitor 

Já respondi 

criação de mecanismos de comunicação eficaz entre unidades orgânicas 

Fusão entre Universidades e Politécnicos 

Reorganização com base nas verdadeiras necessidades ao nível de Ensino Superior na 

área regional, complementado com ofertas formativas de apoio a esses cursos (1.º, 2.º 

e 3.º ciclos) 

reestruturação de saberes em que um departamento de história da universidade é 

responsável por todas as disciplinas de história oferecidas nessa universidade e 

terminar com os feudos e as especializações exageradas dentro das unidades orgânicas; 

obviamente que isto só funciona se houver corpos docentes que se adaptem à 

especificidade científica e temática de cada programa de estudos 

Organização de acordo com o modelo universitário 

A falta de massa crítica, inexperiência e falta de visão dos seus dirigentes e a situação 

económica tem condicionado o desenvolvimento competitivo da isntituição 

financiamento, cursos 

os mesmos que o caso geral 

os mesmos apresentados anteriormente 

Organização administrativa (alteração do RJIES) 

Modelo de gestão 

Outros ciclos de estudos tirando partido das sinergias existentes nas diversas unidades 

orgânicas 

Organização dos serviços com funcionários não docentes 

Aspectos relacionados com a investigação científica e acesso a orientações de 

doutoramento 

adminstrativos, funcionais, gestão, etc - em curso. 

Ver resposta anterior 

Articulações com estratégias nacionais e grupos de investigação sólidos e compostos 

por questões de mérito 
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Questão 24: Outras considerações / observações que entenda pertinentes relativas à 

reorganização da rede de ensino superior 

Rede exagerada para um país sem pessoas 

Embora a ideia de reorganização seja apelativa (os recursos públicos são limitados), ela 

parece-me muito problemática nesta conjuntura, marcada pela austeridade e 

desemprego. Temo que uma reorganização possa ser sequestrada por uma visão 

dirigista e tecnocrática do que deve ser o ensino superior (ie, assente em critérios 

nebulosos de "utilidade social" ou "empregabilidade"). 

O excesso de oferta no ensino superior e a multiplicação da oferta, com o mesmo tipo 

de cursos (limitados em termos de objectivos) oferecidos por diversas instituições, 

muitas vezes na mesama cidade 

As instituições do Interior estão com pouca frequência escolar e com pouco tecido 

económico para interagirem. Para não fecharem, é necessário aumentar o seu espaço 

regional e aprofundar a sua vocação formativa 

Existe pessoas a mais e sem formação na instituição. 

necessidade urgente de o Ministério da Educação e da Ciência valorizar e reconhecer os 

docentes, através da atualização das categorias. 

Promover a efectiva colaboração inter-institucional, integrando progressivamente as 

suas políticas e actuação. 

Quebrar a centralização exagerada no Porto e Lisboa 

Em época de crise não estão reunidas as condições de confiança entre as partes 

indispensáveis a uma reorganização que se deseja resultante de um processo 

participado e legitimado junto dos seus agentes. A discussão será sempre contaminada 

por interesses que lhe deviam ser alheios - a redução de despesa, a manutenção do 

emprego. 

A redução dos tempos lectivos em conjunção com a redução do espectro científico da 

oferta formativa, transforma e afecta a qualidade do ensino ministrado. Uma 

reestruturação do ensino superior não pode ser alheia a estas matérias. 

Facilitar mobilidade temporária de Docentes entre as instituições nacionais e 

internacionais, conforme áreas de especialidade, com garantia de vínculo 

Menos burocracia, mais tempo para actividades de investigação, reconhecimento do 

mérito, cuidado na utilização de métricas simplistas na avaliação da produção científica, 

os valores de produção científica têm que ser comparados dentro da mesma área 

científica 

Um bom começo em todo o processo passaria por aplicação rigorosa de critérios de 

meritocracia para definição do que é um bom docente universitário. Relações de 

parentesco directas - esposa/marido, filhos/filhas, genros/noras e afins, deveriam 

totalmente ser eliminadas no contextro de emrpegabilidade numa mesma instituição 

pois são por demais deletérias para o seu bom funcionamento. Particularizando 

Coimbra, temos enraizados verdadeiras dinastias familiares em diversas faculdades que 
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de todo impedem o normal funcionamento institucional pois nada mas mesmo nada 

obedece a critérios de qualidade, valia, dedicação ao trabalho, etc etc.  E a falsa 

exclusividade de mais de 90% dos professores universitários - se são exclusivos e 

passam o seu tempo em outras tarefas/afazeres que pelo menos tenham a decência de 

reduzir para a percentagem que efectivamente lhe dedicam.  Sem estes princípios 

básicos de nada serve reformular o que quer que seja. 

é possível melhorar a qualidade da rede, sem necessidade de sobrecargas ou 

despedimentos, desde que se reorganize a estrutura pedagógica, recorrendo 

nomendamente à partilha de recursos e ao ensino a distancia 

A reorganização do sistema de ensino superior deve atender às reformas que ocorreram 

no ensino secundário e às exigências de um mundo globalizado. Precisa de ser 

sustentável e de competir internacionalmente em qualidade e em número de 

produções.  Não faz sentido replicar a oferta formativa apenas porque há procura, 

descurando a qualidade da formação ou quando implica uma dispersão de esforços por 

diversas áreas do saber. Cada instituição de ensino deveria ser reconhecida pela 

excelência numa área em particular e competência em outras relacionadas, 

concentrando esforços materiais e humanos.  Há um perigo real de que os Politécnico 

venham a ser vítimas de interesses diversos. Em vez de se tentar limitar o 2º e 3º ciclo 

às Universidades, deve procurar salvaguardar-se a natureza e perfil de competências a 

adquirir em cada curso. 

SÓ depois de um trabalho/levantamento SÉRIO sobre as reais necessidades de 

formação do país e das regiões e, após avaliação das potenciais consequências e 

impactos socioeconómicos com especial atenção à descriminação positiva pelo o 

interior, é que se poderá falar de reestruturação. Ainda assim, atendendo às já 

existentes assimetrias de tratamento dos cidadãos e de oportunidades para a sua 

formação ao longo da vida, desenvolvimento pessoal, social e económico. 

Penso que este processo deve levar em conta as avaliações feitas pela A3Es, entre 

outros aspetos 

Bolseiros e contratados com direitos laborais similares (segurança social e subsídio de 

desemprego, nomeadamente). Maior segurança laboral. Maiores clarezas na 

contratação de investigadores. 

A distribuição dos numerus clausus das várias ofertas formativas a nível nacional!  Ex: 

litoral (grandes centros urbanos) / interior (pequenos centros urbanos) 

A proliferação do ensino superior depois do 25 de Abril não correspondeu à promoção 

regionalmente equilibrada da oferta de formação mas sim uma forma de alguns 

caciques regionais ganharem mais valias políticas em relação aos cidadãos que os 

elegem. De uma foma geral Lisboa e Porto deveriam ter todos os cursos (depois de 

eliminar cursos ad hoc sem qualquer correspondência com a realidade social e mera 

repetição de outros). Depois, dever-se-ia olhar para o país como um todo. Distribuir os 

cursos pelo país de forma a criar focos de fixação populacional em cada região (e.g. na 

Covilhã, estabelecia-se o curso de engenharia têxtil como a base do múnus universitário 
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dessa cidade). Outros cursos de engenharia estariam disseminados por outras cidades. 

Assim sendo feito para todos os cursos evita-se a proliferção de turmas com 5 alunos a 

empenhar corpos docentes completos. 

Qualidade do ensino superior. A forma como algumas instituições implementaram a 

"avaliação da qualidade"  deixa os professores desprotegidos. Reprovar um aluno no 

ensino superior a uma UC pode acarretar tanto trabalho ao docente que ele se sente 

compelido a entrar numa cultura de facilitismo. Caso flagrante é o da formação de 

professores. Aparentemente são cursos "bem sucedidos", pelo que parece paradoxal 

que sejam os cursos sobre os quais estão a recair as maiores desconfianças, obrigando 

os professores a uma prova. 

Acabar com tanta proliferação do ensino Superior a nível do privado e particular que 

não tem qualidade, por vezes,  e nos obrigou consequentemente a diminuir a qualidade 

do estatal. Deve assim, haver mais seleção nas entradas e saídas dos cursos, pois 

estamos a lançar gente para o mercado de trabalho sem qualidade, que nos prejudicará 

a todos no futuro. Tudo isto é muito grave !... 

formação pedagógica dos docentes  reforma discreta do curso  governação da 

instituição 

Necessidade de libertar os docentes de tarefas burocráticas e administrativas, 

fornecendo-lhes tempo e ferramentas para a investigação. 

O atual estado do ensino superior em Portugal não pode continuar com está, pela 

manifesta descoordenção na gestão de meios, sejam estes materiais (espaços, 

equipamentos laboratoriais, etc.), humanos, logísticos, etc.    É preciso encontrar a 

forma concertada de juntar esforços para irmos mais longe na internacionalização, na 

gestão sem desperdício dos meios. 

É fundamental uma maior autonomia financeira e funcional das Universidades Estatais, 

desde que estas a possam e queiram exercer. 

Nada mais é discutido com os agentes. O comportamento do CRUP é simplesmente 

ridículo, pois o que ele reclama (não ser ouvido) é aquilo que faz (ignorar a todos).    No 

entanto, é necessário mudar a oferta formativa, inclusive com diminuição de números 

clausus, mudança da oferta, mudança do acesso. 

Tem-se observado nos últimos anos a uma convergência no tipo de formações dos dois 

sub-sistemas de ensino. Se por um lado o ensino politécnico se torna mais académico 

de componente mais científica, o ensino universitário tem procurado estreitar as 

relações com a sociedade e com tecido industrial procurando dar resposta a problemas 

concretos. Com isto esbatem-se as missões e ojetivos que os dois sub-sistemas 

procuram atingir. É urgente reposicionar o papel e lugar que universidades e 

politécnicos têm que ter na sociedade portuguesa. Por isso creio que não haja 

necessidade a fusões ou reorganizações das instituições mas sim a reestruturações nas 

formações no sentido a demarcarem-se o tipo de formações de cada um dos sub-

sistemas. 

Atendendo à formação avançada dos nossos docentes entendo que temos todas as 
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qualidades para podermos atribuir o grau de Doutor. 

.Os Centros de I&D sediados numa determinada rede de ensino  não devem acolher 

docentes/investigadores de outras redes.    . Os Centros de I&D com sede em 

instituições universitárias não devem selecionar os seus investigadores sem que a 

Universidade faça parte dos respectivos júris (ex: investigadores da FCT). 

Há muito bom ensino na "província", ótimas instalações e grande vontade de inovar e 

evoluir. Falta a tradição, a publicidade, a rede, a proximidade ao centro de decisão que 

é de oportunidades que é Lisboa: com os atuais requisitos, um investigador que agora 

tenha oportunidade de se dedicar um pouco mais a esta atividade, depois de anos a dar 

aulas nas universidades novas, com mais de 15 unidades curriculares dadas, não tem 

hipótese de ganhar nada, evoluir nada.  O problema é que cada caso, é um caso, é  

especifico, possui um passado e um desenvolvimento próprio, quer ao nível do processo 

educativo e da investigação, colocar tudo em pé de igualdade é distorcer a realidade: a 

restruturação deve ser a nível nacional - não regional, já que não temos órgãos com 

capacidade de decisão, com orçamentos próprios que pudessem potenciar um 

desenvolvimento equilibrado, em rede e inovador de uma região que não vive apenas 

da massa critica de um sub-região como é o caso da beira interior. 

Que realmente se faça! 

Limitar a abertura de vagas discriminando positivamente o interior.  Não financiamento 

estatal do ensino privado. 

Otimizar recursos.  Melhores condições para quem efetivamente cumpre a sua missão, 

de forma real e não no papel. 

A rede de instituições do ES deveria permitir que um aluno iniciasse um programa 

formativo (curso) em qualquer instituição, mesmo que não especialista no assunto, e 

numa fase mais adiantada do curso terminá-lo numa instituição especializada no tema. 

No essencial seria trazer o sistema de code sharing da aviação ara o ensino superior, 

combater a desertificação do interior e das instituições nela instaladas e de promover a 

criação de núcleos sólidos de competência em todo o País. 

Toda a língua (e.g., procura, oferta) do Despacho do Secretário de Estado do Ensino 

Superior de 11 de junho de 2013 e todas as ideias neste Despacho tratam o ensino 

superior como um mercado. 1. Neste sentido o Despacho e em contradição com si 

próprio uma vez que tenta regularizar este "mercado" numa maneira que elimina toda a 

concorrência regional e disciplinar. Isso é inadequado e não pode funcionar. 2. A ideia 

de reduzir o ensino superior para um mercado é inadequado em si e perigoso, uma vez 

que ignora a dimensão política e a função democrática e cultural deste sector da 

sociedade, e pôs em perigo a tradição ocidental de considerar ensino e conhecimento 

científico como valores em vez do que como medidas de satisfazer um mercado de 

trabalho pouco previsível.  A combinação entre 1 e 2 provavelmente vai provavelmente 

produzir 10 anos de sub-desempenho das universidades Portugueses, uma vez que 

ficam ocupados com adaptação aos limitações novas e antigas, e não podem 

concentrar-se aos desafios verdadeiras internacionais. 
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Clarificação das condições, é necessária mais informação, para se poder ter uma 

apreciação definitiva sobre as condições e os efeitos da reorganização. Tempo suficiente 

para haver racionalidade no processo. 

- Há muitos cursos iguais em muitos locais alguns diferindo apenas no  nome. Deveria 

haver uma aposta forte de cada instituição numa determinada área, para assim haver 

massa critica. Não faz sentido haver uma Escola com 2 cursos;    Os cursos a ministrar 

em determinada área deveriam ter uma forte ligação ao tecido empresarial envolvente;    

Muitos dos trabalhos de investigação deveriam envolver as empresas próximas das 

instituições. Não é possível viver muito mais tempo de costas voltadas e  com tanto 

desperdício. 

a discussão da reestruturação da rede deve ter subjacente a discussão acerca das 

funções das diversas IES bem como da oferta formativa que cada IES deverá assegurar; 

a questão da complementaridade ou não das IES dentro da mesma área geográfica é 

fundamental.... entre outras 

Não deve de forma alguma servir objetivos de redução da capacidade instalada total da 

rede de ensino superior.  Não deve ser efetuada num contesto de mera redução de 

custos por cortes no nível de atividade.  Deve ser feita no sentido de permitir ganhos 

eficiência, devendo estes ganhos ser canalizados para:  - reduzir custos (devendo esta 

redução ser inteiramente repercutida na redução das propinas); assim se contribuirá 

para aumentar a percentagem da população a frequentar o ensino superior;  - libertar 

recursos humanos afetos a atividades (formais) de ensino para atividades de 

investigação (intensificando e melhorando a qualidade da investigação produzida), 

atividades de apoio ao ensino (melhorando os resultados alcançados pelos alunos), 

atividades de ligação à sociedade e ao tecido empresarial (reforçando a transferência do 

conhecimento e contribuindo para melhor adequar a oferta formativa às necessidades 

do mercado de trabalho). 

Alteração do nome de Instituto Politécnico para Universidade de Ciências Aplicadas à 

semelhança do que aconteceu na Europa. 

-A rede não deverá ser um conjunto de de sub-grafos isolados; deverá haver 

contactos/cooperação a nível de ensino/desenvolvimento/investigação entre quaisquer 

estabelecimentos nacionais ou com instituições internacionais.  -Eliminação de linhas de 

ensino "sem saída" ou "sem impacto no tecido social ou económico".  -Concentrar, sem 

repetição de oferta, em linhas estratégicas onde se possa atingir excelência  -Partilha de 

recursos físicos, pedagógicos, humanos, etc  -Revisão dos métodos de avaliação dos 

docentes e da investigação fugindo da "numerização mecânica" das atividades em causa  

-Incluir cursos profissionais de status elevado que respondam às necessidades 

funcionais do país 

Já referi antes. 

- acabar com o professor político.  - a gestão deve ser efectuada por pessoas com cursos 

de gestão, e a atividade dos professores deve ser ensinar, investigar e participar em 

projetos reais para empresas. 
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Obediência aos princípios e práticas de equidade, justiça, transparência; Salvaguarda 

dos docentes mais antigos, especialmente dos recrutados, embora para além do 

quadro, através de concurso público 

Alteração da designação dos institutos politécnicos para universidades de ciências 

aplicadas ou para universidades politécnicas.    Atribuir a possibilidade do grau de 

doutor ser conferido em função das competências e não da designação das IES. 

Abandono imediato do actual modelo de gestão (modelo digno de uma ditadura) e 

regresso ao modelo anterior, democrático, onde os presidentes de departamento eram 

eleitos pelos docentes do próprio departamento e onde o director era eleito por um 

número representativo de docentes da faculdade.  Definitivamente, as universidades 

devem apostar de uma forma clara e inequívoca na meritocracia. É vergonhosa a actual 

realidade de algumas instituições de ensino superior (e.g. FCT/UNL) em que os critérios 

para atribuição dos lugares de gestão parecem assentar em ligações familiares/políticas, 

excluindo por completo o mérito científico. 

Considerar a especificidade da atividade de investigação num lógica interinstitucional e 

repensar os direitos e obrigação do docente/investigador à luz dessa especificidade. 

è necessário acabar com as limitações impostas ao ensino superior politécnico, 

passando todas as instituições a universitárias, embora com perfil e vocação diferentes 

Sempre manifestei a minha opinião contra a proliferação de instituições de ensino 

superior, muitas delas criadas por pressão das autarquias locais.    Ter menos centros de 

formação superior e, desta forma, com mais massa crítica, promoveria uma maior 

proximidade dos docentes e investigadores, facilitando a colaboração no ensino e 

investigação e, no contexto atual, é a melhor forma de racionalizar os recursos físicos e 

humanos de apoio ao ensino e à investigação.    Considero ser também uma vantagem 

para os alunos, pois a formação universitária vai muito para além do que é ministrado 

nas componentes lectivas. A deslocação dos jovens para uma grande centro 

universitário dá-lhes a oportunidade de uma conviência mais abrangente, promover 

relações pessoais com colegas de diversas regiões que lhe poderá ser muito útil na 

futura atividade profissional, ... 

Maior clareza na separação entre ensino politécnico e universitário. 

Não estou bem informada sobre a mesma (mea culpa) pelo que não cosnegui responder 

a algumas das questões colocadas. 

definição de instituições referência para cada área de formação/investigação 

A autonomia administtrativa e financeira é vital para captação e gestão de receitas 

próprias, porventura a  única fonte que poderá garantir a sobrevivencia do sistema. Por 

exemplo, a Lei dos Compromissos é um "garrote" ao funcionamento. 

O que defendo:    1º - reorganização territorial  2º - definição de estrutura e valências de 

uma Instituição de Ensino Superior Tipo e clarificação dos conceitos de "Universidade" e 

de "Instituto Politécnico" (para mim, uma IES é simplesmente uma Universidade com 

Faculdades, Institutos Politécnicos e Institutos de Interface / Laboratórios para cada 

Área do Conhecimento, constituídos por Investigadores e Docentes de toda a instituição 
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(com partilha de carreira comum Universidade e Politécnico))  3º - Definição da 

distribuição geográfica de cada IES em cada região do território, envolvendo os 

stakeholders da região e de todos os atuais IES presentes nessa região e que se irão 

fundir 

A reorganização da rede do ensino superior não pode ser feita sem ter em consideração 

as realidades locais/regionais. Admite-se que tenha que haver rentabilização de 

recursos, de competências e de experiências, mas estas não são decisões que possam 

ser tomadas apenas com base em números (seja de financiamento, seja de alunos). Há 

dinâmicas que se criaram nas regiões que não podem ser postas em causa (e muitas 

outras que podem agora surgir), sob pena de estarmos a condenar o interior a um 

isolamento cada vez mais crescente, penalizando gerações de jovens que, sobretudo 

agora, não têm forma de obter formação longe das suas regiões. Reorganizar, sim, mas 

com visão e, sobretudo, com consciência de todos os dados que estão em jogo. 

Racionalizar a oferta formativa e adequá-la às necessidades de desenvolvimento do 

país, com base numa previsão das necessidades a 20 anos.  Apostar nas formações mais 

tradicionais e noutras mais recentes que demonstrem boa empregabilidade.  Não 

multiplicar ofertas formativas na mesma região que promovam concorrência que não 

leve ao preenchimento das vagas oferecidas.  Aproveitar o que existe, funciona e é útil, 

e potenciar isso. 

não faz sentido financiar os estabelecimentos de ensino privado, enquanto os 

estabelecimentos públicos, que qualidade de ensino comprovadamente superior, têm 

que fechar os cursos por falta de alunos 

Cuidado com a promoção da desertificação do interior. 

Propinas a custo real.  Diferenciação de propinas entre instituições e entre cursos da 

mesma instituição.  Diferenciação de salários entre docentes da mesma categoria.  Criar 

um sistema de bolsas de estudo APENAS para quem delas necessita.  Bolsas de estudo 

limitadas à normal duração do curso.  Bolsas de estudo pagas com o dinheiro dos 

contribuintes portugueses limitadas aos cidadãos nascidos em Portugal.  Fomentar a 

vinda de estudantes estrangeiros que pagariam propinas a custo real e que teriam de 

pedir bolsas de estudo aos respetivos paises. 

1) É urgente separar o processo de recrutamento de docentes/investigadores do 

processo de progressão na carreira. O actual sistema gera situações de gritante injustiça 

e de jogos de interesses.  2) Repensar o modelo de financiamento, permitindo a 

descriminação positiva com base na qualidade da investigação. 

A rede de ensino deve ser entendida como "rede de ensino e investigação". Assim, uma 

forma de fazer face às tentativas do governo para reduzir o número de trabalhadores, 

seria os docentes com poucos alunos dedicarem mais do seu tempo a actividades de 

investigação. 

Acho aberrante obrigarem professores do Ensino Politécnico a tirar doutoramento para 

os colocar a dar CET's ou cursos do género 

Desde que tal seja compaginável com a legislação portuguesa e com as questões de 
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soberania, não vejo razão para a reorganização da rede de ensino superior não 

contemplar, pelo menos nas zonas de fronteira e sob a forma de consórcio, instituições 

do país vizinho. Aliás, isso pontualmente já sucede, concretamente em relação a 

consórcios conducentes a formações de 2º e 3º ciclos lecionadas em conjunto. 

Os politécnicos foram criados numa fase em que os sistema universitário, e mais 

concretamente as universidades do litoral do país, não absorviam o número total de 

candidatos. Hoje a população candidata ao ES diminuiu drasticamente e a oferta das 

universidades do litoral cresceu.   Não há já quase nada que os politécnicos possam 

fazer para manter os seus alunos. A situação é dramática. 

é preciso tansformar alguns politécnicos em instituições formadoras de programas de 

doutoramento 

Poderia, sem riscos para os investimentos já feitos, organizar-se um processo de gestão 

da rede, de alocação de docentes e de abertura de cursos, desde que baseado no 

princípio, do desenvolvimento regional, de policentrismo, assumindo que a unidade de 

decisão gestão deveria ser a sub-regional e regional e não a local.   Por exemplo: 

profissionais mais habilitados numa área específica poderiam e deveriam ter a 

possibilidade de lecionar em instituições diferentes.   Na investigação o mesmo princípio 

deveria levar a maioria dos professores do politécnico a integrarem-se em centros de 

investigação de universidades, ...  Deveria reorganizar-se a rede de forma a assegurar 

colaboração e conhecimento entre docentes de várias instituições. Passar-se de uma 

lógica competitiva para uma lógica parcialmente colaborativa. 

Diferenciação entre politécnico e universitário  politécnico noa deve fazer investigação, 

não deve oferecer mestrados e doutoramentos  plano de internacionalização do ensino 

superior comum a  nível nacional  ensino superior por área de especialização: lisboa, 

cento, norte e sul  ilhas e 3 universidades do interior (UTAD, Évora e UBI) deveriam ter 

financiamento adicional por verbas do desenvolvimento regional 

Esta sobre dimensionada. Não existe uma verdadeira regulação do sistema ao nível da 

oferta formativa e vagas, com a hipertrofia da oferta de vagas nas instituição 

metriopolitana, que por sua vez criam um leque de cursos que impede uma 

especialização regional intreligente se serve para aumentar os desequilibrios ao nível do 

território e o seu ordenamento.  Deveria ser criado um sistema de incentivos para as 

Instituições periféricas ao nível das escolhas dos alunos 

Um dos problemas graves - e talvez o mais grave - na rede de ensino superior é colocar 

pessoas à frente de instituições devido a cor partidária e não pela sua mais valia em 

reais conhecimentos adquiridos ou trabalho (prático, científico) demonstrado no 

percurso da sua carreira. 

- A rede não faz, em geral, "sobrarem" docentes, mas deve pô-los em contacto e ajudar 

a otimizar os seus desempenhos.  - Para que haja mais-valias na rede, as regiões têm de 

ser constituídas na horizontal, indo do interior ao litoral, e misturando as grandes 

universidades e politécnicos do litoral com as instituições mais pequenas e periféricas 

do interior.  - A reorganização da rede deve preservar todas as instituições que engloba 
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(que não são demais), mas deveria, a prazo, poder redesenhar as unidades orgânicas de 

algumas delas, melhorando a eficiência global destas, quer do ponto de vista do ensino, 

como também da investigação.  - A participação dos sindicatos e associações de 

estudantes no processo é essencial, e também, a outro nível, as autarquias e outros 

interesses culturais, industriais e económicos localizados na região. 

A reorganização do ensino superior  deveria contemplar parcerias litoral-interior, pois 

de outro modo fortalecem-se exclusivamente as associações regionais  situadas no 

litoral e enfraquecem-se as associações situadas no interior do país, que está a ficar 

moribundo a vários níveis.   O modelo IP de Viseu - Universidade de Aveiro deveria ser 

adotado para todo o país, se se pretende revigorar o interior. 

Qualquer reorganização deve ser norteada por dois pilares fundamentais:   - otimização 

de recursos (que não é igual a massificação do ensino)  - progressão de carreira baseada 

no mérito 

Mais desburocratização.   Mais pessoas competentes nós Órgãos de Gestão, Docentes e 

Científicos. Mais transparência na gestão das Instituições 

o ensino de nível intermédio foi menorizado ao longo do tempo, terá de ser reforçado: 

o Politécnico pode fazê-lo (somos um país de doutores com mecânicos, picheleiros e 

electrecistas não certificados);  a adaptação dos cursos ministrados terá de ser ajustada 

à procura previsível dos próximos 10 anos (baseada em estudos sociológicos)  o custo 

do ensino para as famílias (propinas+alojamento+transportes+alimentação) está a 

dificultar o acesso ao ensino superior: requerem-se reforços dos sectores sociais de 

apoio (residências, passes para transportes, bolsas) 

Mapear com mais eficiência a empregabilidade dos licenciados; adequar a oferta 

formativa às necessidades reais actuais do país; recompensar justamente os docentes 

que aceitem colaborar neste tipo de projectos, novos e que representam trabalho 

adicional; proteger o emprego de quem cá trabalha, através de melhorias internas que 

assegurem melhor gestão de RH e erradicação dos «vícios» que protegem sempre os 

mesmos; apostar seriamente na requalificação/actualização dos corpos docentes. 

É necessário tempo e reflexão. 

É de facto estranho que existam muitas instituições próximas a oferecerem os mesmos 

cursos ou cursos com ligeirissimas diferenças, sendo que hoje em dia a procura não 

justifica a existência de todos esses cursos. 

- valorização das universidades periféricas e mais jovens 

As universidades devem ser centros de competência e de vanguarda do conhecimento.  

Se não forem capazes de o fazer não fazem o seu papel. 

O problema actual, mas já velho, da estrutura do ensino superior tem a ver com a 

legialação criada que impediu a verdadeira autonomização do Politécnico relativamente 

à Universidade. O Politécnico foi impedido de ter programas doutorais e foi decepado 

de meios para ter investigação autónoma. Isto obrigou a que os seus docentes fizessem 

investigação e formação na Universidade o que mitigou e desvaneceu ao longo dos anos 

uma pressuposta diferenciação dos dois sistemas de ensino. A universidade 
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sistematicamente ataca e despromove o ensino politecnico pela concorrência que este 

promove esquecendo-se que ela própria é culpada da situação pela influência que 

exerceu na criação da legislação vigente que levou a esta situação (RGIES e 

precedentes) e esquecendo-se também do conhecimento activo que ganha com a mão 

de obra fornecida pelos investigadores que são docentes no Politécnico e fazem 

investigação em Centros FCT sediados na Universidade. Para se ter um Politecnico que 

faça o que lhe compete sem chocar com a Universidade só é necessário dar-lhe a 

mesma dignidade que é dada à Univerdidade. 

As instituições de ensino superior devem ser financiadas pela sua prestação, não pelo 

seu nome. Deveria haver um conjunto de métricas de acordo com as quais as 

instituições fossem avaliadas e financiadas, e.g. taxas de preenchimento de vagas e de 

empregabilidade, geração de receitas próprias (nomeadamente de projectos de IDT e 

prestação de serviços), indicadores científicos. Porque razão o IPP recebe menos 

financiamento por aluno do que as Universidades de Trás-os-Montes, Beira Interior, 

Évora ou Algarve?    Tal como já referi, a racionalização deve ser feita, mas tendo em 

consideração vários aspectos fundamentais. 

Não temos condições para manter o sistema como está. Não vejo também que a 

manutenção dos dois subsistemas possa ser pertinente. Mas, a manter-se essa 

distinção, as competências e especificidades de cada sistema deverão estar claramente 

definidas e deverão ser potenciadas e desenvolvidas. 

- Alteração do modelo de financiamento. Na minha perspetiva, o modelo de 

financiamento assente unicamente no número de alunos não premeia a distinção das 

instituições de ensino superior. E este mesmo modelo assente no número de alunos é 

vicioso e desresponsabiliza a tutela. Concretizando, numa altura em que diminuem o 

número de alunos, deixa-se nas mãos dos candidatos o fecho de cursos que não 

cumpram os critérios estabelecidos (por exemplo, Art.7º do despacho do SEES de 11 de 

Junho), não se entrando em consideração com a qualidade do curso, nomeadamente, a 

qualidade dos recursos humanos. 

A capacidade de leccionação de coclos de estudo de Mestrado e Doutoramento deveria 

depender da qualificação académica dos docentes, da sua produção científica e dos 

meios materiais das escolas.   Veja-se a passagem do ISLA a Universidade qd tem um 

corpo docente pior que muitos politécnicos. Será por um seu colaborador ter sido 

Secretário de Estado? será porque é propriedade dos Americanos?  A dicotomia 

Politécnico/Universidade deveria acabar.  Leccionariam doutoramentos as escolas 

qualificads e capazes.  Acabar com os Mestrados Integrados. Uma aberração face a 

Bolonha e um provilégio das Universidades face aos Poltécnicos.  Integrar os 

politécnicos nas universidades da região. 

não deve ser realizada tendo como critério principal a empregabilidade 

Oferta mais adequada à região, mais qualidade e menos quantidade 

A par da fusão das universidades, dever-se-ia promover a fusão do ensino politécnico, 

proposta que não possível fazer neste questionário. A reorganização da rede deve ser 
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por tipo de instituição e nunca regional. Todas os tipos de instituições do ensino 

superior  devem manter o seu carácter nacional e articular-se a nível nacional. 

Regionalizado já está o ensino superior. Passar para um nível mais alargado de 

regionalização é mais do mesmo, com a mesma asneira a ser feita a uma escala maior. 

Sendo o ensino, em particular o superior, estruturante da sociedade, qualquer processo 

de reorganização da rede de ensino superior e financiamento carece duma reflexão 

alargada a todos os intervenientes, interna (instituições, universitárias e politécnicas) e 

externa (redes de ensino em que aquelas se inserem; sociedade civil; tecido empresarial 

e empregador;…).     O que se propõe a tutela, se prosseguir e levar a alguma alteração 

significativa, só por mero acaso deixará de ser lida no futuro como um erro crasso, um 

ato de profunda irresponsabilidade. 

Os institutos politécnicos deveriam passar a ser denominados de Universidades 

Politécnicas. 

Casa onde não há pão todos ralham e ninguém terá razão?    Precisamos de futuro para 

os jovens. 

A actual situação de desorganização vivida no Ensino Superior deriva da 

irresponsabilidade dos sucessivos governos que no discurso defendiam a existência de 

dois subsistemas de Ensino Superior mas na prática tudo faziam para os confundir. Isto 

comprova-se pela Avaliação do Ensino Superior em que Politécnicos e Universidades são 

avaliados de acordo com os mesmos parâmetros e com base em equipas em que o 

espirito Universitário prevalece sobre qualquer outra forma de análise. A referência é a 

Universidade e os avaliadores nem sequer sabem qual a missão dos Politécnicos.  Há 

muito se perdeu capacidade descerrnimento para avaliar o que fazer nos Politécnicos 

pois os docentes foram obtendo os seus Doutoramentos e cada vez mais são docentes 

semi Universitários e muito pouco preocupados com o "saber fazer". Adulteraram-se e 

são incapazes de regredir para funções socialmente integradas, tecnicamente 

importantes e acima de tudo regionalmente úteis. 

Importa potenciar uma nova cultura sobre a relevância do ensino superior, com menos 

elitismo e mandarinato, com menos categorias vitalícias e com maior persistência em 

projetos de trabalho e de investigação secundarizando «modismos» circunstanciais. 

Importa sustentar uma maior consolidação das renovações e um mais consistente apoio 

a uma mais enriquecedora circulação entre instituições. 

Em primeiro lugar, deveria haver uma estratégia nacional que estabelecesse as 

necessidades formativas que permitissem o desenvolvimento socio-económico 

almejado para Portugal a médio-longo prazo.   É muito importante que os Politécnicos 

pudessem oferecer Doutoramentos nas diferentes áreas das Ciências Aplicadas que 

permitissem estabelecer a ligação desejada com o tecido empresarial. Atualmente, 

praticamente a totalidade de docentes do Politécnico são detentores de doutoramento 

e, por isso, apresentam a maturidade necessária para orientarem alunos de 

doutoramento.   Por outro lado,os Politécnicos e as Universidades não deveriam ser 

encaradas como instituições competidoras mas sim complementares.   Os Politécnicos 
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também deveriam oferecer uma formação profissional e técnica através de cursos de 

formação mais curta,  que no final ficassem devidamente preparados para 

desempenhar cabalmente as suas funções. 

Deveria tentar seguir-se o modelo espanhol, que não tem Institutos Politécnicos mas 

apenas universidades que também integram escolas politécnicas. Este modelo já é 

seguindo pelas Universidades de Aveiro e Algarve, com muito bons resultados, para 

todos! Perguntem aos docentes ou aos alunos das escolas politécnicas dessas 

universidades se querem passar a ser "independentes" e constituir um politécnico do 

Algarve, ou um politécnico de Aveiro. É fácil imaginar as respostas... 

unificar as carreiras universitária e politécnica 

Grandes dificuldades no acesso à carreira por parte dos docentes mais jovens;    

Autonomia financeira das instituições; 

A meu ver é necessário corrigir a dispersão de recursos educativos e de investigação e 

gerar mecanismos de partilha solidárias, particularmente entre as Instituições da 

mesma Região; Uma melhor gestão interdisciplinar de recursos humanos diferenciados 

poderia permitir ganhos não apenas na ação pedagógica, mas também na constituição 

de equipas para projetos em colaboração; É preciso garantir a dignidade do ensino 

superior, de forma a que quer os estudantes quer os professores não se sintam 

parceiros menores, considerando o subsistema em que estão integrados, a disciplina a 

que se dedicam ou a leitura isolada de alguns indicadores bibliometricos; um trabalho 

refletido sobre questões fundamentais relacionadas com desenvolvimento curricular, 

deveria ser partilhado de modo a que os estudantes e os professores eduquem e 

aprendem com criatividade e se desenvolvam como pessoas que desejam empenhar-se 

na solução das questões complexas; pessoalmente sou favorável, como já observei em 

Universidade Estrangeira, da existência de um primeiro ano comum a estudantes dos 

diferentes cursos, de forma a que percebam que em questões centrais as disciplinas não 

estão assim tão afastadas umas as outras e que em profissões diferentes terão muito a 

compartir. 

A reorganização deveria, tanto quanto possível, contemplar as as áreas com maior 

potencial de desenvolvimento em cada região e, em função disso, desenvolver em cada 

região áreas científico-técnicas especializadas, de acordo com as necessidades  de 

desenvolvimento dessa região. 

1) Não entendo que seja desejável estabelecer fusões entre parceiros com estatutos 

muito desiiguais (na realizada são extinções dos mais fracos em lógicas canibalistas)  2) 

Não se pode associar o que é diferente  3) Não é possível promover a cooperação e a 

competição ao mesmo tempo  4) Sem alterar carreiras, quadros, bolsas, orçamentos 

não há reforma possível  5) Cortar não é reformar é mutilar ou matar!  6) Há perdas que 

são irreversíveis, focar os problemas no presente é prejudicar irremediavelmete 

soluções futuras, sobretudo num subsistema em que o futuro demora muito tempo a 

ser pensado, planeado e construído. 

Homogeneização das carreiras docentes universitária e politécnica; as instituições 
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devem ter o mesmo estatuto social, escolhendo diferenciar-se de acordo com as suas 

necessidades e as da região. 

O Estado precisa de cumprir as suas obrigações para com as instituições e para com os 

profissionais que nelas trabalham.    O Estado precisa de investir no Ensino Superior 

enquanto setor estratégico de desenvolvimento do país e isso só se faz com melhor 

gestão de recursos suficientes (e não com gestão 'imaginativa' de recursos 

insuficientes).    O Estado precisa de garantir que Portugal continua a ter um sistema 

Ensino Superior público de qualidade internacionalmente reconhecida, em vez de optar 

pela criação de um sistema de tratamento preferencial apenas para algumas unidades 

(exacerbando os desequilíbrios ainda mais em favor dos grandes centros urbanos). A 

prática recentemente adoptada de fazer depender a abertura de vagas da taxa de 

desemprego no setor naquela área específica do território é um exemplo claro de uma 

estratégia danosa. 

Não se faz sem rigor e em dois meses 

Ter em atenção aquilo que cada entidade faz melhor.  Não desertificar o país. As Escolas 

do interior têm um papel muito importante no desenvolvimento do interior, por um 

lado, e, por outro, permitem que os alunos tenham condições (materiais e financeiras) 

para poderem obter as suas formações. Há muitos alunos que se tiverem de ir estudar 

para longe de casa não têm condições materiais para o fazer.   Ter em atenção ao 

"poder" e "parcialidade" das escolas do litoral. 

1) A Universidade de Lisboa já decorre da integração das anteriores Universidade de 

Lisboa e Universidade Técnica de Lisboa;  2) Bolonha tinha como objectivo a 

possibilidade para o estudante de construir o SEU currículo pessoal. Isto implica opções 

que a FCUL não consegue apresentar por decisões de gestão internas (mín. de 8 alunos, 

p/ disciplina, p. ex.);  3) A FCUL não consegue proporcionar cursos pós-laborais;  4) A 

mera cooperação interdepartamental é muito reduzida na FCUL;  5) A formação 

oferecida corresponde, em múliplos casos, ou a pressupostos desactualizados (business 

as usual) ou a SUPOSTAS necessidades actuais do mercado de emprego. Falha uma 

visão estratégica, orientada para o futuro;  6) Mesmo de forma minoritária, não sinto a 

existência de uma oferta capaz de integrar as especificidades regionais da FCUL.    Tudo 

isto justificaria, a meu ver, uma reorganização do sistema universitário, desde logo, 

dentro da própria escola e, depois, numa articulação local e regional. 

a reorganização da rede de ensino superior não deverá implicar a extinção de IES 

Tem de haver um período de adaptação, longo - 5 a 8 anos - para que os docentes 

façam o seu caminho de modo a responderem aos desafios colocados pela unificação 

das carreiras universitária e politécnica. A fusão de unidades orgânicas e a união de 

cursos deve ser acompanhada de diversificação da oferta, nomeadamente de CET e 

outros cursos, de modo a permitir, em especial ao politécnico mão ser cilindrado no 

processo de unificação com o universitário. 

n/a 

Quando há docentes como eu a trabalhar 14 horas letivas, sem contrato assinado e a 



137 
 

receber 700 euros, ou funcionários a trabalhar 8 horas dia, a receber 600 euros e não 

temos as mínimas condições laborais, e nem sequer, dinheiro para almoço, acho que há 

outras questões mais pertinentes a tratar, como a legalidade das situação dos 

trabalhadores na Universidade Pública. 

A gestão, em função e em número do pessoal docente e não-docente (com eventual 

aumento do seu número) deveria ser melhorada. 

maior ligação com a sociedade civil e mais agilidade no funcionamento administrativo e 

financeiro 

Na região Alentejo deverá apenas existir uma instituição de Ensino Superior com uma 

maior escala (Universidade de Évora) com duas vertentes distintas a Universitária e a 

politécnica, onde as formações deverão ser agrupadas pela sua identidade, o que existe 

hoje não faz qualquer sentido, pois não há alunos para tantas instituições(3), não há 

massa critica e há uma repetição completamente ilógica de formações, que apenas 

consomem recursos humanos e financeiros sem acrescentar qualquer tipo de valor aos 

formandos/famílias nem ao desenvolvimento do País, e depois o que temos? 

desemprego e mais desemprego...e a vergonhosa realidade da constante "fuga de 

cérebros"! A rede tem que ter como finalidade  potenciar a criação do conhecimento 

como uma mais valia para o desenvolvimento "sério" do Pais e não estar a ser pensada 

meramente em pressupostos economicistas. Antes de se pensar a rede, 

prioritariamente todos temos que pensar , o que queremos do Ensino Superior e das 

suas instituições! 

O Governo deve regular com base em critérios objectivos:  1. diversidade da oferta 

formativa, assim como o tipo de ciclos tem que estar vinculado a formação do seu corpo 

docente.   2. Os rácios usados para abertura e encerramento de cursos têm que ser 

inseridos no seu contexto-socio-económico, ou seja usar um numero absoluto para 

territórios de alta e baixa densidade está claramente a favorecer determinadas 

instituições  3. Num quadro de diminuição de alunos / necessidade de docentes, 

aproveitar a Recursos Humanos de Formação Superior para reforçar as componentes de 

Investigação e Desenvolvimento.  4. A reestruturação não deve ser feita sob domínio 

assistência financeira 

Deve ser feita para bem do país e das regiões, não para conveniências administrativas , 

institucionais ou sindicais. É necessário mais jovens no ES, mas mais dispersos pelo país 

e não concentrados no eixo Braga-Setúbal, especialmente nos pólos Lisboa e Porto. Não 

é possível ter ensino de qualidade com grandes números de alunos. 

A avaliação do mérito (quase) não existe. Deveria ser esse o critério para a contratação 

de novos docentes, renovação de contratos e progressão na carreira. 

A reorganização do Ensino Superior é algo que deveria competir, apenas, às instituições 

assumir. Se é necessária, este é um problema das instuituições que deveria ser estranho 

ao Ministério, do ponto de vista das responsabilidades pela sua operacionalização. O 

problema é que esta reorganização só se justifica pelo desinvestimento no Ensino 

Superior. Por isso, é um processo desonesto. 
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Parece-me particularmente grave a inexistência na prática de mecanismos de 

mobilidade. Há escassez de recursos qualificados em determinadas áreas, numas 

universidades, quando quadros qualificados nas mesmas são subaproveitados noutras 

instituições. Deveriam existir, como noutros países, soluções a nível nacional. 

Ter em conta que a reestruturação não deve ser feita dentro dum espírito imediatista, 

nem apressadamente, mas numa base sustentável e fundamentada numa discussão 

alargada. O objectivo não deve ser meramente poupar uns trocos, mas principalmente 

fazer melhor. A eficácia da utilização de recursos não é igual a cortes cegos no 

orçamento para o Ensino Superior! 

A valorização do papel do professor.  A exigência relativamente às classificações dos 

alunos.  Abertura a maior consulta dos professores relativamente ao que está a 

funcionar melhor e pior. 

. Decisões tomadas a partir de dados concretos justificativos de qualquer alteração a 

nível dos dois sistemas de ensino superior - o politécnico e o universitário.   . À partida, 

sem que se saiba qual o figurino dos consórcios previstos no ponto ii) do doc. sobre 

"Linhas de Reforma do Ensino Superior", não concordo com a criação de consórcios no 

ensino superior público. 

Revalorizar a componente letiva e pedagógica 

O modelo de financiamento deverá contemplar a possibilidade das instituições 

poderem optar por definir a sua oferta formativa e recrutamento do corpo docente  

sem receio das consequências ao nível de financiamento, isto é, aquelas que 

privilegiarem a formação inicial deverão poder contratualizar o financiamento tendo 

por referência objectivos diferentes daquelas que privilegiarem a investigação, não 

havendo discriminação com base na opção.  O modelo de financiamento deve poder a 

gestão em ciclos pluri-anuais tendo em consideração os objectivos contratados  e 

indicadores de desempenho definidos por entidades independentes  As instituições 

deverão poder  ministrar qualquer ciclo de estudos em função das suas competências e 

não em função do subsistema  em que se encontram  ou alterar o seu estatuto se 

apresentarem os requisitos para tal.  A rede deve incluir tipificações do perfil das 

instituições: investigação vs formação inicial vs formação avançada vs formação 

profissional 

Reestrururação a nível nacional que cursos estão os politécnios do litoral dispostos a 

fechar e com viabilidade, para ser possível o ensino superior no interior sobreviver 

É necessário reorganizar no sentido de aumentar a eficiência e eficácia. É necessário 

rever as condições de acesso dos estudantes aos diferentes cursos. Criar cursos 

preparatórios quando necessário. É bem claro que o ensino secundário, em geral, não 

prepara os alunos para o ensino superior. Todos o sabemos, mas continuamos a ter 

elevadas taxas de insucesso no 1º ano com o consequente abandono por parte dos 

estudantes. 

. Devia ser mais clara a separação entre o ES universitário e o politécnico e a oferta 

claramente diferenciada.  . Devia haver maior cooperação entre docentes nas unidades 
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de investigação  . No superior universitário, a carga burocrática e de tarefas 

administrativas que recaiu sobre os docentes nos últimos anos absorve a maior parte do 

tempo semanal de trabalho  . escasseia grandemente o financiamento à investigação, 

enquanto, simultaneamente, se exige cada vez maior produtividade científica. 

O problema central das instituições de ES portuguesas é a caduca e cristalizada 

estrutura de recursos humanos, imposta pelo ECDU. 

Deve ter em conta as particularidades regionais, a qualidade do corpo docente 

disponível e a qualidade da investigação desenvolvida. Sobretudo a reestruturação deve 

considerar o potencial científico e humano já existente evitando a redução de docentes 

e funcionários para que a qualidade e do ensino ministrado não seja diminiuida e 

espartilhada 

Potencializar os recursos materiais e humanos para aumentar a qualidade de ensino e 

investigação que a actual política de austeridade está a colocar em causa. 

Que as alterações sejam feitas de forma a otimizar, aproveitando os recursos existentes, 

a ajustar a oferta à procura, condicionamento a procura (DSM) às necessidades do 

país/região. desta otimização, deveria resultar não um redução dos quadros de pessoal, 

antes a sua estabilização e aproveitamento para melhorar a eficácio de todo o sistema, 

quer na cativação dos alunos quer na implementação de novos modelos de 

aprendizagem ensino, no seguimento do Processod e Bolonha. 

- Definir claramente o que é o ensino superior em Portugal, qual a sua relevância para a 

estratégia nacional e as suas regras. Com isso realizar o devido investimento e 

reconhecimento do seu trabalho;  - Clarificar sem sombra de dúvidas a diferença entre 

sub-sistema politécnico e universitário, quais as funções e objectivos de cada um, quais 

as suas fronteiras, as suas regras - acima de tudo clarificar se o sistema politécnico é 

uma aposta estratégica (que eu pessoalmente considero que é), e em caso afirmativo 

dota-lo com competências e condições (especialmente financeiras) adequadas;  - Dotar 

os funcionários de uma base estável de trabalho. Eternos contratos a termo; ameaças 

de despedimento e encerramento; mudanças de estratégias e políticas de forma 

continuada não contribuem em nada para um bem estar e bom trabalho desenvolvido 

pelos trabalhadores, bem pelo contrário (é uma simples noção de bom senso);  - 

Investigação é uma coisa, docência é outra. Há que separar carreiras, funções, 

orçamentos, etc. Um professor, deve ser professor e um investigador um investigador. 

Ninguém consegue ser bom professor e bom investigador, e não há razão para um 

investigador perder tempo com pedagogias, ou um professor com teses científicas. 

Cada um deveria ser livre de se focar no que faz melhor, e não forçado a realizar tarefas 

paras as quais não tem competências, motivação ou o mero interesse;  - Reformular do 

básico ao superior o sistema de ensino, de forma transversal, garantindo um sistema 

por várias décadas. Só essa estabilidade, após muitos anos, garantirá excelentes 

resultados no ensino (seja básico,secundário ou superior);  - Criar condições para uma 

forte ligação entre as instituições de ensino superior e a região, especialmente nas 

regiões interiores, impedir a concentração de instituições de ensino superior apenas nos 
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grandes centros urbanos e/ou litoral;  - Reavaliar o estatuto da carreira docente. Caso se 

entenda que o ES Politécnico deve focar a formação profissional, com curso de curta 

duração (2 anos) qual  razão de se exigir uma tão forte componente académica e 

científica (doutoramentos)? Qual a maior valia de um professor que lecciona pessoas 

com baixas qualificações e sem grandes planos de vida, em possuir um doutoramento e 

produção científica? A exigência de doutoramento deveria só ser exigida para quem 

pretenda ascender aos escalões mais elevados da carreira (coordenador/catedrático) ou 

leccionar nos graus mais elevados (em doutoramentos). Para CETs, cursos de curta 

duração e licenciaturas (e mesmo mestrados), não deveria ser exigido um 

doutoramento (apesar de eu possuir um e pela minha experiência não encontrar 

qualquer mais valia/justificação). 

As H Académicas dos docentes devem ser compatíveis com o que lecionam e 

investigam. Regular as competências em função da formação académica, evitando a 

anarquia que existem (...). Com implicações desastrosas ao nível do ensino e de 

investigação publicada (com nenhum impacto visível, a não ser em fatores de impacto). 

A situação dos docentes do ensino superior politécnico é muitíssimo constrangedora. 

Houve, desde sempre, arbitrariedade na definição de critérios de abertura de concursos 

para acesso à carreira, para a escolha dos docentes com direito a dispensa de serviço 

docente para investigação e doutoramento e na definição  de medidas alternativas de 

apoio aos docentes para a realização de projetos e de investigação no caso de não ser 

possível a dispensa de serviço.   Há, com base, primeiro na na desculpa do 

congelamento de carreiras e depois nos constrangimentos orçamentais e na falta de 

funcionamento da avaliação de desempenho,  pessoas que estão no mesmo nível e 

categoria há mais de 10 anos com as mesmas habilitações dos que conseguiram passar 

a equiparados a adjuntos antes de 2005 apenas com base nos mesmos critérios 

(mestrado e responsabilidade por unidades curriculares) que também nos permitiriam 

ter acesso.   Quem ainda ficou como assistente, apesar de investigar em centros de 

invetigação de renome, de estar a fazer o doutoramento, de publicar, está, mesmo que 

se saiba que tal situação apenas resulta de constrangimentos orçamentais, a ser 

deliberadamente prejudicado: não pode pertencer a órgãos de gestão, não pode arguir 

trabalhos de mestrado, não pode orientar dissertações, projetos ou estágios de 

mestrado, etc....  Outras escolas, dentro do IPC, progrediram os seus docentes na 

mesma situação, fazendo com que seja agora imprevisível, numa situação em que não 

se consiga terminar o doutoramento durante o 1.º trimestre de 2014, o que sucederá a 

quem é ainda assistente...   Vivemos num assédio moral constante uma vez que as 

escolas têm inúmeros projetos, onde estamos incluídos e que não nos permitem ter o 

tempo de reflexão necessário para concluir o doutoramento. 

Na minha opinião não faz sentido haver 2 sub-sistemas no Ensino Superior (com 

tratamento claramente diferenciado a favor do Universitário, pela própria tutela). E este 

é o momento indicado para tratar disso!    Por que razão os politécnicos não podem 

oferecer o 3º ciclo (doutoramentos) e apenas o podem fazem as universidades? Por que 
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razão a carga letiva semanal dos docentes é diferenciada (menor, nas universidades)? 

Por que razão o estatuto remuneratório é mais vantajoso para quem lecciona nas 

universidades? (note-se que não estou a defender nenhum sub-sistema, até porque já 

dei aulas na universidade e no politécnico).    Se o objetivo é aumentar a eficiência, 

então que se crie um único sistema de Ensino Superior, que se estabelecem os 

objectivos estratégicos para o Ensino Superior em Portugal e se faça uma avaliação 

correta e justa dos resultados. 

Tratando-se de um sistema de ensino superior politécnico público o importante é 

definir uma estratégia que defenda os interesses do país: manter uma rede 

harmoniosamente distribuída no território, dotá-la de competitividade a nível de meios 

e competências, virá-la para o D de I&D de uma forma concreta e pragmática. Face à 

penúria vigente é possível assegurar estes objectivos reorganizando o sistema através 

da sua reestruturação em unidades especializadas em diferentes áreas do 

conhecimento, atribuindo competências complementares às instituições que se 

encontrem na proximidade, de forma a criar uma rede nacional com 

complementaridades estabelecidas de acordo com um critério de proximidade 

territorial. O resultado seriam escolas dotadas de um número relevante de doutorados, 

mestres, laboratórios, equipamentos, projectos, pessoal técnico, currículo, etc. capazes 

de investir no seu upgrade científico e tecnológico. A procura (de uma determinada 

área) em lugar de estar dispersa por n cursos sem sustentabilidade ficaria concentrada 

numa única instituição em vários cursos complementares. As competências que 

ficassem atribuídas a outra instituição mas que fossem necessárias para algumas UC 

seriam satisfeitas através da mobilidade de docentes (nos caos mais pontuais) ou de 

alunos através de semestres especializados que seriam ministrados nas escolas 

detentoras das competências em questão. No global haverá menos alunos no sistema (é 

inevitável) mas em lugar de estarem todos a lutar por migalhas (alguns alunos) teríamos 

instituições mais pequenas e especializadas mas com massa crítica de competências, 

alunos, projectos, serviços prestados, atractividade para alunos erasmus de outros 

países, etc. Mais vale assumir uma estratégia deste género mas garantir a sobrevivência 

e sustentabilidade das instituições do que continuar a apostar numa rede em que são 

todos concorrentes em lugar de parceiros complementares e em que a falta de alunos e 

a enorme dispersão dos poucos alunos continuará a conduzir ao desaparecimento de 

cursos, primeiro, de escolas, segundo, e de instituições no final. Ou seja, mais vale fazer 

alguns sacrifícios agora perdendo-se alguma coisa, para se ganhar a sobrevivência e 

sustentabilidade futuras, mas esta estratégia nunca vingará se depender apenas das 

instituições envolvidas, apenas se for imposta pela tutela deixando margem de manobra 

para que as instituições negoceiem em que áreas é que cada uma fica especializada. Na 

selecção das instituições deixei de fora os politécnicos do litoral porque o seu contexto 

é diferente, se bem que os mesmos poderiam criar outra rede entre si. Gastão de Jesus 

Marques 

É lamentável que ainda se ande a discutir e a tomar decisões sobre uma matéria cujo 
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diagnóstico já tinha sido feito em 2000, no estudo "Ensino Superior: uma visão para a 

próxima década". O sistema está em colapso por responsabilidade dos governos que 

adiaram a reforma a favor de interesses eleitorais e clientelas locais e regionais. A 

distinção oficial entre ensino superior universitário e politécnico é patética, um jogo 

semântico que não consegue esconder o objectivo de persistir num modelo binário que 

está desadequado no tempo, por mais que procurem justificá-lo as elites governantes a 

nível nacional e europeu. 

analise completa de cursos ou orfertas comuns, necessidade de dialogo e apresentação 

da estrategia competitiva; identificação de cursos redundantes. 

Necessário "uniformizar" terminologia de cursos afins ou mesmo iguais que têm 

denominação diversa.  Definir se se pretende um sistema dual (politécnico vs 

universidade) o que implicaria retirar, também, os cursos politécnicos da universidades 

ou um sistema que permita os politécnicos passarem a Universidades politécnicas ou 

universidades de ciências aplicadas. De outro modo esta discussão de quem é o quê não 

terá fim.  Faz-me sentido criar cursos de excelência em cada escola que recebam maior 

apoio por isso.  Criar condições para a investigação contrariando a actual política da FCT   

A rede está interligada com as habilitações dos docentes, aqui seria de inteira justiça 

que os professores adjuntos antes da ultima revisão do ECPDESP, pudessem transitar, 

como nas universidades, para professor coordenador.  etc. 

não suprimir cursos que preenchem vagas e que estão a funcionar regularmente;   não 

tomar medidas que desmantelam UOEI e destroem corpos docentes cuja formação 

custou muito dinheiro ao Estado (isso, sim, é um desperdício inqualificável de recursos 

humanos altamente qualificados).  não proceder a fusões que vão baixar o lugar das 

instituições universitárias ns rankings que tanto custaram e custam a atingir - o país 

nada ganhará com isso.  A rede precisa de ser reajustada à realidade demográfica, mas 

isso tem de ser feito com cuidado e com inteligência, para que a reestruturação não se 

traduza em desestruturação, com consequências ainda mais pesadas para as finanças 

públicas e para o desenvolvimento em geral a médio prazo. 

A passagem dos CETs (de um ano) que repescavam os alunos com cadeiras em atraso no 

11. e 12. anos para o ensino superior, para os DESE (de dois anos e pouco mais de meio 

ano de créditos) vai provocar, se não houver possibilidade de transição a meio do DESE 

para as licenciaturas, a redução dos politécnicos a instituições exíguas, sem viabilidade. 

A obrigatoriedade de progressão automática na carreira com a licenciatura, e de 

pagamento de salários mais altos a licenciados simplesmente pelo grau, é cada vez mais 

rara em Portugal, e não deveria implicar a recriação do modelo das licenciaturas bi-

etápicas, diminuindo os politécnicos ao nível de escolas profissionais. O que 

tendencialmente acontecerá.  O Sindicato deveria ter reclamado ao Ministério a 

realização de um estudo de mercado aos alunos do 12. ano para verificar se estes têm 

interesse nos DESEs de dois anos (e pouco mais de meio ano de créditos, sem acesso 

intercalar às licenciaturas antes da conclusão do estágio de um ano) em vez dos CETs de 

um ano. 



143 
 

A reorganização deverá ser feita de boa fé, sem quintinhas e capelas e na procura  do 

melhoramento da vida das pessoas em geral e não apenas de algumas. Os seres 

humanos precisam de ser menos egoístas e mais felizes. 

Em termos teóricos a reorganização da rede parece-me um imperativo, no entanto em 

termos práticos penso que a mesma vá servir apenas e unicamente, para justificar uma 

diminuição do financiamento das instituições e o respectivo despedimento de pessoas, 

sem ter minimamente em conta as questões fundamentais que deviam estar sempre na 

base de uma efectiva e eficaz reorganização, nomeadamente, saber de que forma se 

deve promover o desenvolvimento das regiões/sub-regiões onde se encontram as 

instituições de ensino superior (nomeadamente as do interior) e de que forma é que 

estas devem contribuir, como motores desse desenvolvimento. 

Enquanto o objectivo estiver apenas centrado na estatística e na redução de custos é 

muito difícil proceder a qualquer reorganização ou reforma. As práticas concretas não 

foram alteradas e a ligação à comunidade é quase inexistente. O mimetismo em relação 

às Universidades tem constituido um tiro no pé dos Politécnicos 

Obrigada pelo vosso empenho e trabalho 

Os docentes do politecnico devem fazer investigação intramuros independentemente 

de colaborarem com A, B, ou C no exterior (dentro ou fora do País). Ou seja, os 

docentes do politecnico devm criar uma cultura de Investigação científica na escola a 

que pertencem e NÃO como acontece actualmente, em que a maioria dos docentes 

fazem investigação FORA das instituições a que pertencem 

Acho que não se pode reorganizar por decreto.  Acho que as instituições deveriam 

passar a ser de direito privado.  Isso permitia-lhes ser verdadeiramente livres e 

autónomas para prosseguir projectos próprios, sem estarem cerceadas pelos sucessivos 

governos, que estão sempre a modificar as regras do jogo.  Adicionalmente, aboliria os 

numerus clausus de forma a poder emergir uma rede em função da procura real dos 

cursos, em vez de o fazer artificialmente via planeamento central. 

Diferenciação clara entre politécnico e universidades, nao repetição de cursos, 

aumentar a oferta formativa (p. ex. ausência de curso de relojoaria), limitação do  

número de vagas em certos cursos (enfermagem, direito, p. ex.), maior direccionalidade 

para os cursos técnicos e tecnológicos. 

Não devia ser feita à pressa, como se está agora a tentar fazer. 

qualquer reorganizaçao necessita da participação de todos os envovidos desde 

responsáveis das instituições, a docentes,investigadores, outros profissionais e alunos  

qualquer reorganização exige que se aproveitem e potenciem as qualificações e 

experiências existentes nas instituições favorecendo sinergias entre estas 

O modelo regional nada resolve. O modelo deveria apostar na mudança de paradigma. 

Não existir distinção de carreiras politécnica ou universitária, A distinção seria apenas 

na missão. E as instituições deveriam especializar-se em determinadas áreas ganhando 

massa crítica e finalmente qualidade internacional.  As instituições devem deixar de 

estar presas de interesses regionais que nada têm a ver com a ciência e o ensino. A 
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eliminação dos poderes instalados é fundamental.  Importante é, diria crucial, a 

possibilidade de existir mobilidade sem entraves entre instituições com condições 

dignas.   Um aspeto importante é a eliminação de concursos controlados. Outro é existir 

um sistema único de avaliação dos docentes sem as situações caricatas e meio 

fascizantes que hoje existem em que os dirigentes se auto-classificam pela nota 

máxima. 

Acabar com o numerus clausus dita o fim de todas as universidades do interior, a evitar.  

Acabar com oferta duplicada regionalmente, fácil.  Analisar as possibilidades de 

expansão por áreas-clusters científicos para considerar no momento de distribuição 

regional, identificando futuros estrangulamentos  Eliminar mestrados científicos da 

ovferta politécnica 

No  meu entender, não vejo com maus olhos a fusão entre universidades e institutos 

politécnicos. A instituição resultante - chamemos-lhe "universidade" - ficaria encarregue 

de gerir a oferta formativa superior de toda uma zona geográfica. Essa oferta consistiria 

em cursos de banda larga (de carácter mais universitário) e de banda mais estreita (de 

carácter mais politécnico). Mas sem sobreposições e sem canibalizações. A tutela 

delegaria nessa instituição toda a oferta formativa superior (universitária e politécnica) 

dessa região, respeitando a sua autonomia científica e pedagógica. Este modelo já 

existe na U. Aveiro e na U. do Algarve, as quais integram cursos/escolas politécnicas. 

Não seria preciso inventar nada de novo. 

1. A rede de ensino superior público é excessiva, excessivamente dispendiosa para ser 

paga pelos nossos impostos e, muitas vezes, muito mal gerida.   2. Seria saudável dar 

mais "espaço" às escolas privadas, reduzindo a oferta pública de cursos demasiado 

especializados que estão adaptados à formação dos docentes, não ao mercado de 

emprego.    3. Seria saudável repensar a autonomia financeira, e não só... das 

universidades públicas. O CRUP tem que responder ao Tribunal de Contas, como 

qualquer serviço público.    4. Seria saudável que o ensino superior público respeitasse 

mais as recomendações da OCDE, pois são experts independentes dos interesses 

nacionais, autarquicos, corporativos, pessoais...  5. Penso que há muitos cursos que 

adotaram Bolonha, mas não cumprem o espirito de Bolonha. Veja-se o que se passa 

com a formação em Psicologia, em que o grau de Licenciado não abre competências 

profissionais, só abre a passagem para um Mestrado. Isto interessa os académicos, mas 

não interessa os estudantes, particularmente nos tempos que vivemos. Bolonha não foi 

uma reforma, foi uma cosmética que tem que mudar, para interesse dos estudantes e 

do mercado de emprego. 

Clarificar junto das universidades o que é o ensino politécnico, encarado como 

subalterno e, logo, menor;  Rever e dignificar a função docente, nomeadamente, em 

termos remuneratórios e de oportunidades de desenvolvimento da investigação 

- Harmonização das tabelas salariais ESU/ESP  - Fim das Escolas Politécnicas Integradas 

em Universidades  - Verdadeira "revolução" na oferta formativa, no que respeita ao 

números de vagas no litoral Vs interiror  - Fim do sistema binário e clara definição da 
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oferta e das IES com base nas áreas científicas e não com base no sub-sistema de ensino  

- Aposta na investigação, mas também em verdadeiras políticas de investigação apicada 

e I&D T (3.º ciclo mais próximo do mercado de trabalho/empresas) 

A reorganização deveria seguir critérios científicos e de integração de saberes e não 

critérios regionais, financeiros ou de empregabilidade, pelo menos ao nível do sistema 

universitário. Quanto um sistema universitário for organizado/criado/estruturado com 

base em critérios regionais, financeiros e de empregabilidade como prioritários, com a 

pertinência científica em segundo ou mesmo terceiro plano então a missão universitária 

terá sido alterada e para uma alteração da mesma, num estado democrático deveria 

haver um referendo e não apenas uma reestruturação que parece técnica e por motivos 

razoáveis de eficiência, mas que não engloba a coisa mais importante que é a lógica 

científica da existência e funcionamento das universidades. 

Apenas Leiria não parece ligável a uma Universidade, embora não seja, de todo, 

impossível ligar o IPL à UL ou à UC. Contudo, admitindo que todos os politécnicos são 

integráveis nas Universidades mais próximas, vemos como legítima a reivindicação de 

um Instituto Universitário de Leiria e Oeste. 

A reorganização do ensino superior deve atender:  a) Ás especificidades das regiões,   b) 

História/passado e capacidade instalada das instituições,  e ás necessidades do país. 

Tudo isto num quadro de internacionalização e de competição, em termos de oferta 

formativa e recrutamento dos melhores alunos a nível mundial. A aunsência de uma 

verdadeira política de internacionalização das instituições portuguesas, o preconceito 

relativamente à necessidade de, pelo menos em parte,o nosso ensino superior ter que 

ser ministrado em inglês, limita a nossa capacidade de recrutamento e igualmente de 

financiamento. 

É fundamental assegurar que a reestruturação seja feita com bons princípios, ou seja, 

optimização de recursos, criação de massa crítica, e não com o propósito de eliminar 

posições, cursos e instituições com o objectivo de cortar na despesa da educação (como 

parece ser o caso). A reestruturação pode, e deve, ser um mecanismo que nos permita 

evoluir em conjunto (win-win situation), que deveria permitir o aparecimento de grupos 

de investigação mais fortes e produtivos. Não me parece, sinceramente que vá ser esse 

o caso, o que é lamentável e vai ser, mais uma vez, uma oportunidade perdida, como é 

costume em Portugal. 

Simplificar a estrutura orgânica da universidades - reduzir  númeor de unidades 

orgânicas e incentivas a criação de ciclos de estudos transversais. 

A criação de órgãos regionais para coordenação da rede e da oferta formativa não deve 

fazer pesar mais em termos de recursos humanos 

Penso que forçar o politécnico a leccionar apenas o grau mais baixo do tal sistema 

binário que tanto se fala é uma afronta à carreira dos docentes em termos daquilo que 

lhes foi exigido para se qualificarem e entra em perfeita contradição com o exigido no 

estatuto de carreira para obtenção de categoria superior.  Penso que há realmente 

necessidade de reorganizar a rede de ensino superior mas que esta reorganização não 
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pode estar apenas dependente daquilo a que se chama empregabilidade.  Penso que o 

conceito de fusão é bem-vindo se as condições forem discutidas com bom-senso, 

nomeadamente em termos de acesso a recursos materiais e humanos.   Penso que terá 

de haver espaço para a colaboração em graus superiores de ensino (mestrado e 

doutoramento) de docentes do politécnico.  Penso que uma reorganização de rede não 

deve ser feita em 3 meses com base apenas num cenário de crise... 

Muitas mudanças, muita energia e tempo dispensado para tudo ficar igual e perdermos 

oportunidades de concorrer a projectos e estabelecer cooperações com empresas e 

outras instituições. 
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Questão 26: Se sim, essa divisão (sistema binário) deverá diferenciar: 

Outras diferenciações 

Os cursos ministrados no Ensino Politécnico  devem ter objetivos diferentes dos 

ministrados nas Universidades. 

Esta diferenciação não deve minorizar os Institutos Politécnicos ou não fará qualquer 

sentido manter os 2 sistemas - se não são equivalentes, mesmo na representação social 

que deles se constrói, então é fictício e hipócrita. 

Os politecnicos devem poder leccionar doutoramentos 

objectivos institucionais 

Atualmente não há, na prática, diferenciação entre universidade e politécnicos. A única 

diferença é a atribuição de grau Doutor. Deveria existir uma maior diferenciação. Ao 

politécnico cabe a atribuição de competências técnicas, a investigação aplicada.  Vale 

mais ser um bom original diferenciador do que uma má fotocópia. 

áreas e níveis de intervenção na Investigação 

Tipo de ensino (investigação/formação pura/aplicada) 

Os objetivos do politécnico deveriam ser, tal como previsto, diferentes do universitário; 

os cursos deveriam ser distintos porque os objetivos de formação também deveriam ser 

distintos. 

Politécnicos não deverão dar formação de 2º ciclo 

- oferta formativa 

As universidades são centros com mais escala, maior centralidade e vocacionadas para 

problemas mais universalistas e fundamentais e/ou de ciências aplicadas âmbito 

nacional/internacional. Os institutos politécnicos constituem uma rede de maior 

proximidade às populações e às regiões. Entre ambos devem promover-se sinergias e 

menos competição.   A oferta formativa dos politécnicos deve incluir uma formação 

base similar à das universidades (3 anos), mas depois deve especializar-se em áreas de 

maior interesse a nível regional (mestrados, mas também cursos de formação avançada 

de curta duração e cursos de formação contínua para técnicos), enquanto que as 

universidades incluem também áreas de investigação e de formação de maior 

especialização (muito específicas mas dirigidas a grandes problemas), e à própria 

evolução da ciência e da tecnologia em termos mais gerais. Deve fazer reverter este 

know-how junto dos politécnicos, através de parcerias com os seus corpos docentes, 

por via de formações de alto nível e de formações in locu elaboradas por equipas mistas 

sobre problemas regionais específicos.   - Igualdade nas carreiras em função de igual 

carreira académica e serviços prestados.   - nível de qualidade similar nas formações 

base (licenciaturas); os doutoramentos devem ficar restritos às universidades, sem 

prejuízo de haver parcerias e co-orientações com os politécnicos.   - os politécnicos não 

podem ser prejudicados ao nível das cargas horárias. 

Discordo de formação igual em sistemas diferentes. Se são sistemas diferentes a 
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formação deveria ser diferente. 

Em que os politécnicos se devem dedicar essencialmente à formação ao nível do 

primeiro ciclo e com carácter de especialização profissional avançada. Em particular, 

devem ser priviligiadas as áreas de formação mais relevantes para a região e devendo 

existir uma interacção efectiva com as Associações, Tecido Industrial, Comercial, 

Produtivo. 

Formações não conferente de graus académicos orientados para Empresas ou para 

Sectores de Actividade Económica 

Todas as decorrentes da diferenciação do perfil (concepção vs execução) em que se 

baseia esta dicotomia. 

No nível dos objetivos gerais  No nível dos fontes de financiamento básico (por 

exemplo, para investigação fundamental)  No nível da ligação com o mercado de 

trabalho 

Concordo com a divisão, mas os Politécnicos poderiam designar-se Universidades  

Politécnicas, Ou Universidades de Ciências Aplicadas como em alguns países da Europa. 

A carreira académica poderia ser comum. 

Tipos de oferta. IPs deverão focar-se no verdadeiro ensino politécnico (cursos técnicos 

1-2 anos). 

outras funções de ensino ou extensão que possam ser realizadas pelas diferentes IES 

Uma vez que são exigíveis as mesmas competências ao corpo docente quer das 

Universidades quer dos Politécnicos, as remunerações e direitos devem ser 

equivalentes 

Como atrás referi, o ensino politécnico deve assumir um caráter mais técnico e 

responder às reais necessidades do país e deixar de conferir graus de licenciatura e 

mestrado, que devem ser atributos da Universidade. 

Diversificar a natureza e missão das unidades orgânicas; contemplar, por exemplo, o 

modelo de Universidade Politécnica. 

Os conselhos científicos do ensino universitário deveriam ser constituídos pela 

totalidade dos professores com nomeação definitiva (tenure).    Os Institutos 

Politécnicos deveriam oferecer cursos profissionais, deixando para as universidades os 

cursos de mestrado e de doutoramento. Esta era, de resto, a vocação inicial (anos de 

1970) da rede de ensino politácnico. 

A diferenciação ao nível da oferta formativa que assinalei não quis dizer que haja 

diferenciação de graus, mas sim do cariz desses graus, que tenderá a ser 

profissionalizante/aplicado no caso dos politécnicos, por oposição a um cariz menos 

profissionalizante/aplicado mas mais científico/fundamental no caso das universidades. 

Oferta formativa e duração da mesma, tendo em atenção que em muitos casos a 

diferenciação entre os cursos dos dois subsistemas é muito superficial e as próprias 

estruturas profissionais (ordens, associações) tem dificuldade em acolher os licenciados 

das formações do politécnico.  Por outro lado, a possibilidade de obter o grau de 
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licenciado ao fim de 3 anos, e o consequente fim do grau de bacharel introduziu no 

sistema equívocos no que diz respeito à diferenças entre a formação universitária e 

politécnica, que não podem ser apenas de duração das formações, como por vezes 

parece acontecer. 

Atualmente a distinção que existe é uma treta. A distinção entre os dois sub-sistemas 

deve ser clara 

Perfil Research/Innovation vs. perfil Technical 

Não deveria haver uma necessidade de tornar iguais dois ensinos que têm objectivos 

diferentes. A tentativa de equiparar os dois sistemas é para resolver outras questões 

como a de reconhecimento e status. Claramente, a Universidade tem uma vertente 

maior de investigação e generalização e o politécnico muito mais operacional e 

aplicado. E ambos são importantes e indispensaveis. 

Propinas diferenciadas (mais baixas) para politécnicos e universidades (mais altas) 

Política de investigação 

Pretendendo-se que o ensino politécnico seja mais virado para o "saber fazer", não fará 

sentido a exigência de doutores cuja preparação está, a maior parte das vezes, 

relacionada com a investigação e a conceptualização dos saberes.  Assim, deveria 

privilegiar-se a docência de quadros técnicos com experiência prática comprovada em 

empresas e outras organizações. 

O ensino politécnico deve 

Seria a nível das funções e dos objectivos, que considero diferentes. 

No que concerne à adaptação dos cursos ao meio envolvente apenas (cariz mais prático 

no caso dos institutos) 

A separação deverá manter os objetivos de ligação dos Institutos Politécnicos às 

comunidades onde se inserem , em termos de acordos de colaboração em diversas 

áreas contribuindo para o  desenvolvimento regional e a inovação. 

Universidades e Institutos Politécnicos, mas diferenciar os objectivos e o tipo de 

formação, não apenas o nome. 

Em termos de RJIES e de Lei de Bases do Sistema Educativo, a divisão atualmente 

consagrada está correta, independentemente de se poder denominar os Institutos 

Politécnicos pela atual designação ou, por exemplo, de Universidades de Ciência 

Aplicada. O que deveria ser ainda mais clarificado seriam dois aspetos:  - a missão 

específica de cada subsistema, designadamente a consagração explícita do papel 

primordial dos Institutos Politécnicos na lecionação de formações nível superior com 

caráter fortemente profissionalizante;  - a necessidade de essa formação de índole 

fortemente profissionalizante a conferir pelos Institutos Politécnicos abranger também 

a lecionação de formações de 3º ciclo.  A revisão da legislação para consagrar a 

autorização da lecionação de formações de índole profissionalizante de 3º ciclo pelos 

Institutos Politécnicos teria as seguintes vantagens:  - constituiria uma fonte de receita 

acrescida para as Instituições envolvidas, sob a forma de propinas de doutoramento;  - 

permitiria, em função do caráter fortemente profissionalizante das mesmas formações, 
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retornar rapidamente resultados dos respetivos trabalhos de investigação para a 

economia real sob a forma de patentes e protótipos. 

O problema é que houve a ambição dos politécnicos em serem universidades.  Esta é a 

causa principal da sua morte porque não podem competir com as universidades nos eu 

terreno. 

missão e objetivos são diferentes. Só faz sentido manter os politécnicos se preencherem 

os objetivos para que foram criados e não como universidades de segunda.  Mas quem 

diz que os institutos politécnicos são universidade de segunda também não faz bem o 

seu papel.   O pais precisa de diferentes níveis de formação e existe um papel para cada 

instituição (ou devia existir).  Se esse papel não é cumprido então é a instituição que 

deve ser posta em causa e não o sistema. 

A resposta se concorda sim ou não é dúbia. A resposta depende daquilo que se 

considera ser a organização ideal. Terá que haver dois conceitos de formação superior, 

um orientado para a aplicação/gestão/resolução de problemas com base no 

conhecimento actual e outro focado num regime mais fundamental orientado para o 

futuro. Se isso será feito em dois sistemas ou num só é um problema legislativo e 

organizacional. Pelo que se assistiu nas últimas décadas a divisão não funciona, poderia 

ter funcionado se tivesse sido bem regulamentada. Se a união com diferenciação de 

objectivos funcionará, tenho dúvidas porque se assistirá exactamente ao mesmo 

problema da formação/investigação focado.  A melhor e mais barata solução será 

manter a divisão actual com regulamentação mais eficaz. Criar meios para que os 

Politécnicos façam a sua investigação aplicada entremuros de modo a que essa 

investigação seja orientada para o ensino dos seus alunos, à imagem do que faz a 

Universidade com a sua investigação mais fundamental. Não se pode ensinar sem meios 

e estes têm sido criados nas últimas décadas pela investigação. Veja-se o prémio para o 

inventor europeu do ano para um processo tecnológico nacional/internacional, o 

inventor principal e executor experimental do processo pertence ao Politécnico mas, 

não foi no Politécnico que o projecto foi inicialmente proposto e quem ganhou os louros 

finais foi a Universidade. Assiste-se diariamente a uma usurpação dos valores e meios 

do Politécnico não querendo nunca dar-lhe a devida dignidade e independência. 

Qualquer processo de fusão/integração que venha a acontecer será apenas para 

enfatizar o que foi descrito mantendo o status quo de uma forma porventura mais 

subserviente e subalterno das escolas de origem Politécnico, é por isso que sou contra a 

integração/fusão neste País. 

As instituições de ensino superior devem primar por e serem financiadas de acordo sua 

qualidade, não devendo ser discriminadas pelo sub-sistema ao qual pertencem. Nos 

países Europeus mais evoluídos e com sistemas de ensino superior já bem maduros (e.g. 

Suécia, Holanda, Itália, Espanha) as "universidades técnicas", "universidades 

politécnicas", "universidades de ciências aplicadas" e "institutos politécnicos" muitas 

vezes são mais reputados do que as universidades ditas "clássicas". 

Os politécnicos deveriam ter uma oferta adequada à região em que se inserem, mais 
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prática e adequada à inserção rápida na vida profissional 

Carreira de investigação 

O ensino superior Politécnico sempre se pautou por uma relação forte com a 

aplicabilidade do conhecimento, crescentemente as Universidades têm vindo a adotar 

os mesmos princípios, o que considero salutar. No entanto, ambos os sistemas têm 

duplicado a oferta formativa, com a anuência de todos os governos. Aquilo que defendo 

é que, independentemente da região onde se encontram as escolas deviam organizar-se 

em função das suas especificidades e das áreas científicas de ensino. Assim proponho 

uma organização das escolas artísticas no seu todo 

Tipo de ensino deveria realmente ser diferenciado e não concorrencial. 

A Universidade não pode transformar-se numa escola destinada a apetrechar pessoas 

para o exercício futuro de uma profissão.    A dimensão do estudo para saber, do 

pensamento profundo deve continuar a caracterizar a Universidade.    É preciso 

acautelar certas zonas do saber, libertá-las da 'mania' quantificadora que se apoderou 

— ou quer apoderar-se — de todos os ramos da ciência. É preciso perceber que não se 

pode fingir que todas as ciências e, portanto, que todas as unidades orgânicas são 

iguais. A uniformização em curso tem custos elevados para as Humanidades e para 

algumas ciências sociais. 

Universidades e Politécnicos mas não como acontece actualmente, pois o que se 

assistiu nos últimos anos foi a passagem dos Politécnicos a Universidades. 

Universidades e Politécnicos, sendo que os Politécnicos se devem passar a chamar 

Universidades de Ciências Aplicadas. 

O Politécnico não pode limitar-se a ser Universidade de segunda a tentar ser de 

primeira. A diferenciação é nos cursos técnicos profissionais especializados com forte 

componente prática leccionada por profissionais com extensãto no desenvolvimento 

técnológico. 

A nível do âmbito: acredito que faz todo o sentido criar condições e manter o 

Politécnico a funcionar como "Universidades de Ciências Aplicadas" e o Universitário a 

funcionar da forma clássica e tradicional, ou seja sem os atropelos e alteração de 

missões que se observam na actualidade (Universidades a funcionar como Politécnicos, 

com os meios - e a protecção superior... - que são os inerentes às Universidades.....) 

Missões 

A oferta de ensino de Mestrado e Doutoramento deveria ser exclusiva do Universitário  

Cursos de Curta Duração e 'CET' do Politécnico. 

A diferenciação deve construir-se sobre a matriz de formações (perfis dos cursos), 

dentro de uma unidade de propósitos. Nesse sentido os politécnicos deveriam 

denominar-se «UNIVERSIDADES POLITÈCNICAS» ou «UNIVERSIDADES TÉCNICAS» para 

combater o preconceito político, académico e social. Em toda esta discussão só se usa o 

termo universidade (para designar ambos os subsistemas), sendo que o termo 

politécnico só é mencionado para falar de aspectos negativos (esquecendo que há 

universidades que estão muito abaixo de alguns politécnicos, nomeadamento o de 
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Coimbra). 

Acima de tudo, clarificar e tipificar o tipo de formação.  Os Politécnicos deveriam ser 

claramente uma escola de saber fazer vocacionada para formar profissionais para as 

empresas e com as empresas (estágios).  As Universidades deveriam ser claramente 

uma academia de formação cultural e científica vocacionada para formar investigadores 

e proporcionar graus académicos superiores (Mestrados e Doutoramentos). 

na oferta formativa seria mais adequado distinguir mais e melhor a formação 

profissionalizante de outro tipo de formação, com reforço do reconhecimento da 

mesma 

Fazer com que a diferenciação seja efectiva, não que as universidades sejam 

politécnicas, tanto de essência como na oferta formativa. 

Os dois sistemas devem estar claramente diferenciados no tipo de formação, e não em 

sobreposição. 

Posicionamento no eixo de ID&I 

Universidades mais vocacionadas para a investigação e Institutos Politécnicos mais 

próximos de um perfil de Universidades de Ciências Aplicadas. 

Não sei 

Contéudos programáticos  graus académicos 

Universidades e Universidades Politécnicas 

Na actual situação, as carreiras só parcialmente poderiam ser diferenciadas com 

possibilidade de transição, mas mantendo  (o que não aconteceu no passado) títulos 

iguais para igual formação académica. 

INSTITUTOS POLItÉCNICOS deverão ser reconhecidos como UNIVERSIDADES de 

CIÊNCIAS APLICADAS com o mesmo tratamento das UNIVERSIDADES CLÁSSICAS 

Neste momento ao nível da oferta formativa 1ºciclo a tendência é que não haja 

diferenciação. O ensino politécnico deve ter uma missão diferente das Universidades. 

Não é melhor nem pior, é diferente. 

É essencial que os cursos oferecidos em ambos sub-sistemas tenham diferentes tipos de 

formação, que não façam colidir os alunos formados na etapa posterior de colocação no 

mercado. O politécnico deve definitivamente ser um ensino mais prático, mais 

profissionalizante e não pretender sobrepôr-se aos aspetos científicos e teóricos do 

universitário. se fizermos bem a diferenciação entre os dois tipos de ensino e os cursos 

traduzirem efetivamente essa diferença, haverá maior mercado para todos. 

Os institutos politécnicos devem exercer a função para a qual foram criados e não 

querer ser uma cópia, às vezes, muito mal feita, das universidades.    O grau de Mestre 

(assim como o de Doutor, naturalmente) deve estar atribuído às universidades. Os 

Politécnicos devem centrar-se na formação de curta duração e preparar quadros para o 

mercado de trabalho. 

O facto de diferenciar carreiras docentes não significa que não se permita e garanta a 

intercomunicabilidade de carreiras 
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Por motivo da carga social negativa associada aos Politécnicos (ensino de 2ª)  de 

deveriam ser alterada a designação para universidades de ciências aplicadas. 

Parece-me que a sobreposição de oferta formativa dentro do mesmo espaço geográfico 

faz pouco sentido. A complementaridade entre universidades e politécnicos deveria ser 

aperfeiçoada.   Diferenciação relativamente ao tipo de grau. 

O modelo a Universidade de Aveiro pode ser adaptado. 

Enaltecer a missão e nobreza de cada uma, evitando a discriminação por via dos 

investimentos e das condições de realização das respectivas carreiras. Garantidas essas 

condições evitam-se os "pecado" de aproximações/imitações de parte a parte. 

Os Politécnicos têm que passar a exercer as funções de formação profissionalizante e 

prática para que estão (teoricamente) vocacionados, sem querer ser igual às 

Universidades. As Universidades têm de deixar de se preocupar excessivamente com a 

formação profissionalizante imediatista, muito prática e por vezes ultra-específica, que 

compete aos Politécnicos. 

Não é «como acontece atualmente». Actualmente há um sistema híbrido, erróneo, 

deletério e de competição pouco esclarecida entre Politécnicos e Universidades que 

vem minando todo o Ensino Superior. O Politécnico deve assumir sem complexos a sua 

função profissionalizante, que bem precisamos dela. 

o método de avaliação das instituições e dos docentes também deve ser diferenciado, 

pq têm condições diferenciadas 

- O conhecimento aprofundado do especialista universitário e o ensino na prática e 

através da prática do politécnico (sem esquecer a componente teórica, claro, mas 

paralela à prática) 

Poderá haver integração ente unidade politécnicas e universitárias, mantendo a 

diferenciação de competências, mas articulando o ensiono, a investigação e a 

possibilidade de  permuta de estudantes e docentes. 

Basicamente os politecnicos deveriam funcionar como ensino mais profissionalizante e 

não tentarem ser universidades  São estruturas com objectivos muito diferentes (ou 

deviam ser) 

Universidade sob o ponto de vista da Investigação e Politécnico sob o ponto de vista 

aplicacional. O problema é que a Universidade quer englobar o Politécnico, ter as suas 

capacidades e ir mais além. A prova está na capacidade de ministrar Doutoramentos das 

Universidades e nos Politécnicos não, capacidade com a qual concordo, mas que deve 

salvaguardar os politécnicos noutros níveis. O estado atual da "cultura portuguesa" é 

que quem quer um bom curso vai para uma Universidade, porque lá se faz Investigação. 

investigação que muitas vezes não tem aplicação prática num futuro próximo e não 

forma melhores profissionais, profissionais mais preparados para o mercado de 

trabalho. As universidades passaram e alguém deixou a que passassem para um ensino 

mais profissionalizante retirando essa diferenciação aos Politécnicos. Agora querem 

conferir aos Politécnicos cursos sem grau, retirar os cursos de especialização 

tecnológica, e deixar as universidades como estão. Se é esta a abordagem, proteger o 
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ensino superior do litoral, proteger as universidades e tornar os Politécnicos em escolas 

superiores "intermédias" condenadas à extinção. 

Não deveriam ser exigidos níveis de formação académica semelhantes entre 

professores do politécnico e das universidades; permitindo a especialistas e 

profissionais de destaque assegurar a formação em politécnicos, pressupondo-se que a 

formação neste tipo de instituição deveria ser mais profissionalizante e menos 

académico.  Desta forma, também a oferta seria diferenciada por mais orientada para o 

fazer. 

Ênfase na I&D com especial incidência do D (desenvolvimento) para os Politécnicos, 

através de projectos concretos em prol da economia e sociedade. Obviamente que 

nestes projectos existirão parcerias com Universidades nacionais e internacionais, mas o 

foco dos Politécnicos devia ser esse. 

Os Politécnicos e as Universidades não deveriam de competir uns com os outros, os 

seus papéis deveriam ser bastante mais clarificados, sem que o papel dos Politécnicos 

tivesse que ser o de um ensino superior de 2ª classe. Deveria de existir uma 

diferenciação, mas sim relativamente a uma aposta maior dos Politécnicos numa ligação 

forte à comunidade onde se encontram e as Universidades com uma maior aposta na 

investigação. 

Essa divisão deverá diferenciar Universidades e Institutos Politécnicos, mas NÃO como 

acontece atualmente. A diferenciação deveria existir, devendo o Politécnico fornecer 

uma formação "profissionalizante", possivelmente de apenas 3 anos; o aluno que 

quisesse continuar os seus estudos, iria então para a Universidade, como aliás existia 

quando havia o Bacharelato (que nunca devia ter acabado). 

Os Institutos Politécnicos devem evitar aproximações à abordagem formativa das 

Universidades, precisando para tal de melhorar os recursos físicos à sua disposição 

(laboratórios, oficinas, etc). 

cumprir o que a atual legislação 

Concordo com a divisão binária, incluindo critérios que possam levar a uma 

segmentação parcial/preferencial (mas não rígida) da oferta formativa 

(licenciatura/mestrado/doutoramento), e com clara articulação entre instituições numa 

lógica nacional de desenvolvimento de pessoas e do país. 

O atual sistema politécnico deveria regressar às suas origens, apostando numa 

formação de proximidade e de forte integração com a sociedade. Empregabilidade a 

curto prazo deveria ser o enfoque da sua oferta formativa. 

Avaliação do desempenho. Investigação.  Se tudo igual, igualar remunerações. 

Ao nível do tipo de formação que se presta em cada instituição: mais fundamental e 

voltada para a criação de conhecimento, nas Universidades, mais tecnológico e aplicado 

à indústria, nos politécnicos. Sem prejuízo de existir uma zona de colaboração entre as 

instituições. 

Formação de ciclo curto e ciclo longo 
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Questão 28: Que indicadores deverão ser privilegiados no financiamento das instituições 

de ensino superior? 

Outros, quais? 

Importância no desenvolvimento da região. 

Serviços prestados à comunidade 

Ligação directa com o tecido empresarial e o desenvolvuimento endógeno da região. 

Formação oferecida. As formações técnicas são mais caras. 

Qualidade das actividades realizadas 

Necessidade do país em ter mão de obra qualificada em dada área considerada 

estratégica para o país/ região 

Qualidade da oferta 

Qualidade dos alunos formados 

qualidade do ensino 

Níveis de empregabilidade dos ciclos de estudos ministrados 

resultados de uma avaliação séria da qualidade da oferta de formação e investigação, 

competitividade e visibilidade internacional 

Investigação/inovação/contributo socio-economico e cultural 

qualidade do ensino 

Impacto sicioeconomico nas regiões 

Área e âmbito técnico e científico; cursos "laboratoriais/experimentais" de qualidade 

podem ser incomportáveis e não poderão ter o mesmo tipo de financiamento de uma 

"área mais teórica" (vulgo: papel e lápis). A captação de receitas próprias não pode ser 

indicador privilegiado, mas sim um incentivo "extra" para uma melhor gestão financeira. 

Empregabilidade dos finalistas 

empregabilidade 

redes globais, perspectivas futuras - médio e longo prazo 

Remuneracao dos bolseiros do ensino superior assim como a vinculacao 

Minorar o esforço financeiro das famílias, mas incluir critérios de rejeição de alunos não 

cumpridores. 

tipos de cursos ou seja, financiamento por tipo de curso 

Sucesso académico; empregabilidade no território de influência 

Qualidade da investigação 

dados socio-demográficos e económicos da região em que se insere e politicas de 

desenvolvimento que impliquem investimentos em reforço de potencial cientifico-

tecnológico e investimento em Ensino e áreas especificas de formção e qualificação de 

pessoas na região 

Localização geográfica, PIB da região 

Capacidade de intervenção cidadã da sua comunidade académica 
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Contribuição para o desenvolvimento regional 

Investimento estratégico de acordo com objectivos nacionais de curto, médio e longo 

prazo (culturais, económicos, etc.) 

estatégia europeia e nacional 

mais financiamento para cursos de interesse estratégico para o país 

Unidades de investigação 

Indicadores de desenvolvimneto da região onde a instituição se insere 

Papel regional desempenhado pelas instituições. 

Investigação 

Ter em atenção situações particulares de cursos ou departamentos de pequena 

dimensão 

Captação de estudantes estrangeiros. Ligação ao mundo empresarial (Transferência do 

Conhecimento) 

Indicadores de investigação, parcerias internacionais, etc 

Índices de produção científica 

Adaptabilidade as tendências de mercado e competências transaccionais dentro do 

espaço europeu. 

indicadores de qualidade ao nível da investigação, da docência e da transferência do 

saber 

qualidade do ensino 

Relevância para o desenvolvimento das economias locais, regionais e nacionais, inserida 

numa estratégia de qualificação dos recursos humanos nacionais, de largo espectro 

para sustentabilidade de um crescimento próspero para TODO o país. 

Reconhecimento internacional 

Empregabilidade dos formandos, grau de satisfação do tecido empresarial com os perfis 

dos cursos leccionados, valor acrescentado da acçao da IES a nível regional 

Indicadores de qualidade, sempre e acima de um financiamento base suficiente para 

funcionamento e para cumprimento objetivos 

Interioridade 

Avaliação da qualidade do ensino (distinto dos critérios de publicação e da qualificação 

do corpo docente) 

Produção científica, de investigação própria e apoio direto a entidades ou empresas da 

região com retorno positivo ao nível da melhoria da competitividade internacional 

localização e relevância para a região 

indice de envelhecimento da região e necessidade de captação de população mais 

jovem. 

O financiamento pelo número de alunos perverteu o Ensino Superior.  A captação de 

"clientes" a a sua manutenção, muits vezes à custa do facilitismo, veio degradar o  ES. 

As avaliações do cursos não avaliam as competências com que os alunos saem. 

Número de candidatos, empregabilidade dos mesmos, valor acrescentado dos mesmos 



157 
 

para as empresas e País. 

Planeamento a médio/longo prazo das necessidades de ensino para a sociedade; esse 

planeamento pode e deve contemplar alterações programadas de necessidades de 

formação e permitir a mobilidade entre áreas científicas dos docentes e técnicos; 

Outros serviços prestados à comunidade 

produção técnico-cientifica/patentes/projectos financiados 

Necessidade de readaptação e reequipamento sob pena de entrar em ciclo vicioso de 

debilidade na capacidade instalada/debilidade na entrada de alunos e captação de 

receitas próprias. 

contribuição para o desenvolvimento regional e fixação de população 

e indicadores da qualidade da formação ministrada, nomeadamente os níveis de 

empregabilidade 

Discriminação positiva das Instituições localizadas em Regiões do Interior (Regiões mais 

Desfavorecidas) 

Empregabilidade dos cursos ou importância para o País 

O Estado como principal financiador do ensino superior público 

diferenciação do ciclo de estudos relativamente ao existente no país e necessidades 

regionais 

Empregabilidade e necessidades de mercado laboral 

Qualidade da formação oferecida, através de avaliações. 

Produção científica 

Necessidades diferentes para o ensino experimental das ciências 

Proporção de alunos captados fora de região; Relação do número de alunos captados 

com a população e/ou população escolar regionais. 

Por objectivos e resultados 

planos a 10 anos sem alteração do financiamento medio 

A qualidade e relevância da ciência que produzem 

Necessidades regionais de investimento; Objectivos políticos e científicos de suportar 

excelência e/ou massa crítica 

estabilidade do corpo docente 

Investigação 

Projeto educativo da instituição 

transferência tecnológica, valorização industrial da investigação (salvaguardando a 

investigação fundamental com um percentual, à semelhança do requerido em I&D por 

uma empresa) 

Custo por aluno dos  que terminaram o curso. Alunos empregados ao fim de um ano de 

terminar o curso, ou seja, aqueles que fazem formação que o mercado de trabalho 

necessita. 

Capacidade de capatção (localização) 

Importância sócio-económica nacional/regional 
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majoração do financiamento para formação nas áreas das humanidades, artes e 

ciências sociais (excepto economia) 

nº de alunos e docentes por departamento e não apenas por unidade orgânica 

diversidade das funções desempenhadas, ligação ao  meio, .... 

Área de exploração agrária que possuem e necessidades de manutenção de infra-

estruturas e equipamentos. 

produtividade em termos de diplomados e científicos 

Grau de interioridade 

resultados 

Aspectos culturais, que estão esquecidos em detrimento das taxas de 

empregabilidade... 

Outros: Considerar a variável distância geográfica, como dificuldades expressas ao nível 

de: a. mais cara a formação de docentes;  b. mais difícil captação de formandos; c. 

menor dinâmica quotidiana entre estas instituições e os eventos nas grandes cidades; d. 

premiar o esforço da manutenção populacional; e. para subsidiar a sua existência. 

Importância do ciclo de estudos para a sociedade 

Rankings internacionais, nota de entrada dos alunos nas instituições, necessidades reais 

do País. 

indicadores de utilidade da instituição 

Parcerias com a comunidade/industria; Internacionalização (docentes e estudantes) 

especificidades culturais, economicas e socias das regiões. 

Empregabilidade dos cursos ministrados; Necessidade estratégica dos cursos 

ministrados para o país. 

Localização geográfica (favorecendo a interioridade) 

Função social e aplicação prática do trabalho (ensino, investigação e projetos) 

Outputs de pesquisa e de relação com a comunidade. 

Medidas da empregabilidade, em sentido muito amplo, dos alunos que "produz" 

Criação de riqueza na região, satisfação dos ex-alunos, desempenho pedagógico e 

científico. 

Resultados em termos científicos (publicações etc) e pedagágicos 

Nº de diplomados (com avaliação externa) 

5%-10% do financiamento depender do Nº de projectos com empresas nacionais 

(produtos em desenvolvimento, concluídos, comercializados) 

Localização das instituições, com salvaguarda-majoração das escolas em regiões mais 

desfavorecidas 

Qualidade de Ensino; empregabilidade 

Resultados obtidos, com base em contratação plurianual 

Ao corpo docente dos politécnicos não deve ser exigido o doutoramento (de base 

teórica) mas sim competências para o ensino de vocação mais prática 

Necessidade de pessoal administrativo e técnico. 
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Especificidades regionais, discriminação positiva do interior. 

Tipo de cursos ministrados 

Produção cientifica 

Inportância da Instituição na região onde se insere. 

Perfil de internacionalização 

Grau de internacionalização 

Ligação ás empresas 

Serviços prestados à Comunidade 

o tipo de oferta de cursos únicos 

Produção científica; Planos estratégicos plurianuais; Interesse para o desenvolvimento 

regional 

produtividade (projetos, publicações, ligação comunidade, internacionalização) 

é necessário definir a base orçamental a transferir do Estado Central para o Estado 

Regional, de modo a assegurar o funcionamento corrente das Instituições 

Abertura empresarial, empregabilidade 

O interesse dos vários ciclos de estudo, de acordo com as prioridades nascionais 

Histórico da gestão financeira 

Impacto no tecido local das instituições 

produtividade científica, empregabilidade dos cursos, qualidade dos docentes e 

investigadores 

investigação, produção cientídica, projecção internacional 

Finalidade da instituição e sua productividade de acordo com essa classificação: ensino 

vs investigação 

interior vs litorial 

Interioridade 

Especificidades e papel na sociedade dos profissionais graduados 

produção científica 

O financiamento deve ser dirigido aos alunos via bolsas de estudo ou "cheque-ensino". 

qualificação dos cursos ministrados 

Natureza dos cursos ministrados: os custos de funcionamento são muito diferentes em 

função dos cursos, sendo bastante maiores em áreas tecnológicas que exigem aulas 

laboratoriais com equipamentos e materiais dispendiosos, em comparação com cursos 

como Matemática ou Direito 

interação com empresas/sociedade 

Contribuição para o combate à desertificação do interior e coesão nacional, através de 

políticas nacionais e apoiando-se nos quadros estratégicos da própria UE. 

Qaualidade 

No que respeita à transferência de conhecimento no âmbito da investigação em 

módulos/unidades curriculares ministradas a nível dos 2º e 3º ciclos; 

internacionalização 
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Desenvolvimento do país 

Nível de qualificação e saídas profissionais consecutivas à formação, avaliadas pelo 

mercado de trabalho 

qualidade da investigação 

Plano de actividades estratégico da instituição, actividades de investigação 

Factores de coesão territorial 

Impacto económico e social na região. 

Resultados obtidos medidos com base em indicadores previamente acordados com 

cada IES 

Formações fortemente profissionalizantes devem ser privilegiadas em termos de 

montantes, dadas as necessidades de instalações e equipamentos em causa. 

Localização em zonas desfavorecidas. 

Coesão territorial 

Número de artigos publicados em revistas internacionais com peer-review 

a) Papel das instituições na promoção do desenvolvimento da região onde se inserem e 

do país; B) Projeto de desenvolvimento da instituição 

Critériod de valoração positiva e negativa de acordo com um modelo nacional, mas 

estruturado até ao nível regional 

empregabilidade, 

Tipos de cursos ministrados, tendo em conta a necessidade de investimentos periódicos 

em softwares e equipamentos actualizados, para permitir a máxima proximidade do 

mercado de trabalho com a máxima qualidade de ensino possível 

alunos formados, investigação e ligação ao territorio 

majoração dos cursos que promovam a especialização inteligente, ordenamento 

territorial e melhoria e diversificação terriotrial das regiões periféricas e deprimidas 

Uma certa medida do "sucesso académico" dos alunos, com uma relação entre os que 

entram e os que concluem; deveria ter em conta outras funções (ordenamento do 

território e desenvolvimento regional), que algumas instituições têm de fazer e outras 

não, e que encarecem o custo por aluno. 

Sucesso profissional e social dos ex-alunos, impacto da investigação, etc. 

Discriminação positiva das instituições periféricas 

Produção científica. Também acabar com a colonização dos institutos associados em 

instituições mais débeis, de modo que haja um financiamento não só para pagar 

salários mas também para investimento em ciência diretamente em cada 

departamento. 

Investigação reconhecida 

Produção científica 

Impacto social e técnico 

Excelência na investigação 

Ligação entre ensino, formação avançada, investigação científica e disseminação / 
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extensão à comunidade 

Produção científica; Consórcios industriais e de C&T 

o tipo de investigação 

Historial de cada instituição na obtenção de receitas próprias e envolvimento em 

projectos internacionais com retorno objectivo (em experiência, produtividade, fundos, 

etc) 

Necessidades tendo em conta os domínios de ensino 

Localização geográfica (privilegiar o interior) 

Sucesso da formação, não apenas o número de aluunos. 

Custo efetivo com os curso, interesse estratégico 

Situações de ultraperifiedade 

O problema não é o financiamento e a capacidade de captar receitas e de as gerir bem.  

Não poderia mais dinheiro ao estado mas o que é estipulado deve ser entregue e se for 

mal gerido alguém deve ser responsabilizado. 

indicadores da investigação produzida 

Estratégia diferenciada para a região 

Como já referi, o financiamento deve depender de outros indicadores de performance 

como taxas de preenchimento de vagas e de empregabilidade, produção científica, etc. 

avaliação das estruturas materiais de funcionamento e orçamentação das necessidades 

de equipamento e de restauro de instalações 

Custos inerentes a cada curso 

Eficácia formativa. 

Tipo de curso (e.g., com/sem componente laboratorial) 

Resultados de Investigação; Produtividade fomentada no tecido nacional; Empresas 

Germinadas com existência de mais de um ano 

Resultados obtidos 

Produção científica; critérios de qualidade 

Necessidade da formação leccionada para o país 

É obrigação do Estado financiar condignamente o ES, independentemente das receitas 

que as instituições venham a conseguir obter sem que, para tal, se tenham de "vender" 

ao mercado 

A oferta formativa pública deve ser financiada pelo princípio da equidade, o que não 

ocorre entre universidade/politécnico, facto que tem implicações no funcionamento 

mas também na equidade no acesso (um aluno carenciado duma universidade tem mais 

apoio do que um dum politécnico). Os demais critérios devem ser idênticos 

(qualificação vs condições para os docentes se qualificarem; número de alunos; ciclos de 

estudo;..). 

Internacionalização 

inovação, ligação/prestação serviços à comunidade 

Empregabilidade, rácios de investigação 
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sucesso educativo; produção de conhecimento; redes de parcerias. 

Estratégia Nacional e Regional da oferta formativa 

A própria pergunta tem em mente tão-só o ensino. E a investigação, que não pode, 

numa universidade, separar-se do ensino? 

Qualidade da formação ministrada 

Quaisquer que sejam os indicadores utilizados, as universidades dos Açores e da 

Madeira devem ter um tratamento diferenciado atendendo à sua importância 

estratégica para as regiões autónomas 

capacidade de gerir os recursos financeiros 

Investigação e serviços prestados à comunidade cívil 

necessidades regionais para manter uma coesão nacional 

Correção de assimetrias regionais 

Especificidades regionais 

empregabilidade dos alunos recém- formados 

capacidade de cumprir compromissos 

capacidade de transferencia para a comunidade 

Rendimento: o que entra a dividir pelo que sai 

Investigação 

Impacto regional da IES e da sua oferta formativa; 

Natureza (custo) dos cursos ministrados 

Articulação com uma investigação não em quantidade mas em qualidade, oque implica 

maior capacidade conjunta dos docentes, factor que deveria ser tido em conta para a 

valorização dos docentes e das instituições, enquanto valor acrescentado que deverá 

ser factor de atracção de fundos. 

Indicadores de Qualidade (ou falta dela), poderiam entrar na equação, premiando o 

bom desempenho evidenciado (e penalizando a s/ausência); não pode fazer sentido que 

seja igual trabalhar bem ou mal... 

avaliação dos cursos (justa e imparcial) 

Financiamento com base em resultados de avaliação 

investigação e transferência de conhecimento para a comunidade 

Nível de empregabilidade 

prever discriminação negativa do interior face ao litoral e apoio sociais a todos os 

alunos, iguia soportunidades de investigação para os docentes 

Projecto estratégico e impacto social 

Assimetrias regionais 

Outputs de investigação (projectos financiados e publicações) 

Talvez uma fórmula equilibrada dos diferentes indicadores, com grande relevo para a 

qualificação do corpo docente. 

Empregabilidade dos alunos 

Localização no território nacional 
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investigação e parcerias internacionais 

Empregabilidade da Oferta Formativa 

Investigação Científica (quantidade e qualidade) 

O tipo de formação é demasiado importante para ser descurado na distribuição das 

verbas. Formar um engenheiro tem um custo muito mais elevado do que formar um 

gestor e isso deveria ser tomado em consideração. 

O financiamento não deve ser função de critérios quantitativos simplistas mas deve 

obedecer a um princípio: criar as melhores condições possíveis para que cada instituição 

cumpra a sua missão (que deve enquadrar-se numa estratégia nacional, nomeadamente 

de ordenamento do território, diversificação de oferta em tremos de cursos e graus, 

etc) 

E a necessidade de suportar instituições mais frágeis mas com qualidade de ensino. Mas 

para isso ter-se-ia de avaliar a qualidade não só em termos quantitativos 

Nivel de desenvolvimento de cada regiao. 

O grupos de investigação e as infraestruturas de apoio ao ensino 

natureza da formação ministrada, ha domínios que dificilmente terão capacidade de 

captação de receitas próprias, mas que não são por isso menos relevantes para o 

desenvolvimento do país 

Intensidade laboratorial 

Extensão e ligação a indústria 

Importaria considerar na fórmula de cálculo de forma positivamente discriminatória as 

instituições que estão mais longe dos dois grande pólos urbanos do país. 

qualidade dos cursos e das formações 

Importância para as regiões onde estão localizadas 

Relação Estado / Ensino Superior; autonomia efectiva; mais importância à ciência que à 

administração; redução da burocracia 

todas as instituições devem receber um montante mínimo fixo, para funcionamento.O 

restante deve ser acrescentado em função dos indicadores., 

Inserção regional das instituições 

empregabilidade dos ex-alunos; resultados das actividades de investigação e de 

extensão 

Desenvolvimento regional e coesão social. 

Impacto na sociedade do conhecimento que transfere; Importância estratégica no 

quadro definido em coerência para a rede universitária e o serviço público de ensino 

outputs de investigação 

Qualidade do ensino (não confundir com taxa de sucesso) 

empregabilidade dos alunos formados 

instalações 

Resultados do ensino e da investigação 

Ranking 
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Localização interior /litoral 

Nivel da investigação 

parcerias empresariais 

Programas de acção futuros, investimento na internacionalização, qualidade da 

investigação, investimento na abertura a comunidade 

qualidade do ensino e investigação 

Contribuição para o desenvolvimento regional 

Indicadores de qualidade 

Zonas menos previligiadas (longe dos grandes centros, economicamente 

desfavorecidas!) 

Investigação 

Empregabilidade dos alunos formados 

Capacidade instalada 

Indicadores científicos do corpo docente 

Desenvolvimento coeso e solidário do Pais e não somente o litoral 

empregabilidade dos diplomados 

Em função de objectvos atingidos - contrato programa plurianual 

Contexto territorial de atuação 

A importância para a região 

Região onde se inserem as instituições, discriminando positivamente as instituições 

situadas nas regiões periféricas 

indicadores qualitativos de modo a não penalizar as instituições mais pequenas da 

periferia 

Relevancia da instituição para o desenvolvimento regional sustentado 

produtividade científicas e/ou tecnológica 

Especificidades regionais (como a ultraperifericidade) 

qualificação profissional e cientifica dos alunos 

Empregabilidade 

Interioridade 

Adequação do número de estudantes por turma 

Capacidade técnica e científica; importância na região ainda que seja com prejuízo; 

captação de alunos de outras nacionalidades; colocação de diplomados no estrangeiro; 

relação estudante/diplomado vs instituição; etc.. 

número de investigadores 

As instituições do interior deveriam ter uma atenção especial 

Empregabilidade dos formandos no mercado nacional. Maior valor do rácio de docentes 

devidamente qualificados com contrato sem termo / docentes com contrato sem termo 

e sem as qualificações mínimas exigidas + docentes com contrato a termo 

ratio estudante/docente em função das formações ministradas, relevância das 

formações, indicadores de procura, eficácia formativa ( número de admitidos / número 
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de diplomados) 

Benefício para a comunidade e para a região 

Discriminação positiva das instituições de ensino superior no interior, para captarem 

mais alunos 

avaliação 

Desempenho anual no concurso nacional de acesso ao ensino superior 

Empregabilidade dos estudantes; produção científica 

Qualidade dos alunos à saída. (Não sei como medir) 

Eventuais avaliações realizadas 

produtividade científica 

Output certificado 

Produção científica do corpo docente 

Produção científica e pedagógica, necessidades ao nível de instalações (melhorias 

gerais, laboratórios, oficinas, etc.) 

As Universidades e Politécnicos do inteirior cumprem, entre outras, uma função 

essencial dos Estado: a coesão territorial. Serem descriminadas negativamente, porque 

um alunos do interior «vale menpos» em termos de financiamento x aluno, face às do 

Litoral é descriminação negativa intolerável. 

meio socio-economico 

Estratégia concreta de equilibrar assimetrias cada vez mais profundas a nível nacional. 

Relevância das áreas científicas numa formação académica de nível superior 

Empregabilidades e necessidades do mercado de trabalho 

Importância no desenvolvimento da região 

Desenvolvimento UI&DEs | Projetos inovadores | Parcerias internacionais 

Valorizar a Investigação 

Qualidade 

Taxa de empregabilidade 

qualidade do ensino; qualidade da formação de saída 

Impacto da instituição no desenvolvimento regional e na atenuação das assimetrias 

regionais (litoral-interior e continente-ilhas) 

produção científica 

Número de diplomados efectivamente em operação na via activa (com emprego), 

projectos práticos com a região onde a instituição está implantada 

investigação 

Sucesso dos alunos formados 

importancia económica na região 

estrutura de custos da formação ministrada 

Ligação à comunidade 

Critérios de localização geográfica 

Avaliação da Qualidade do Ensino não apenas pela Tutela mas também pelas Entidades 
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Empregadoras. 

Nota mínima de entrada em cada ciclo 

INVESTIGAÇÃO (número de artigos publicados, participação em projectos e redes 

internacionais, etc) 

Deverá haver um financiamento direto para a Investigação Científica, para os 2ª e 3ª 

ciclos, e uma majoração para os cursos fora das regiões metropolitanas. 

Diferenciação positiva para cursos raros no país e em que o país esteja atrasado 

Projectos de Desenvolvimento em curso 

Empregabilidade 

Papel e valor social da instituição no desenvolvimento regi0onal 

Qualidade do Ensino e Empregabilidade 

Quota-parte por região segundo a oferta e respecvtivo nº de alunos 

taxa de empregabilidade 

produção científica ou equivalente 

internacionalização 

Qualidade da Docencia e da Investigaçao feita na unidade. Competitividade, 

Internacionalizaçao, Productividade. 

inserção na comunidade 

utilidade e serviços a comunidade, capacidade de criação de redes e parcerias; reduzir 

ditatuda de publicações ISI 

Qualidade 

Elaboração de Contratos Programa e posterior financiamento de acordo com a sua taxa 

de execução. Este deveria ser o principal indicador. 

Qualidade da produção científica, empregabilidade, transferência de conhecimentos 

para empresas. 

rácios de empregabilidade; produção científica internacional; impacto regional 

Equilíbrio territorial do País (o modelo atual de privilegiar universidades e politécnicos 

de Lusboa e Porto, no número de cursos e no número de alunos, encerra as instituições 

da periferia e desequilibra ainda mais o País). 

O investimento da instituição (directo e indirecto) na região onde se encontra. 

Qualidade da investigação 

Não é possível estabelecer indicadores que não tenham em conta as dificuldades do 

interior do país, permanentemente prejudicado por políticas de território inexistentes. 

Factores de desenvolvimento deverão estar nas preocupações de quem tem 

responsabilidade pelo deenvolvimento do país e sua coesão social 

Coeficiente de interioridade. 

Interioridade, e impacto social e económico do estabelecimento na região 

Empregabilidade dos cursos e necessidade para o país/região 

Desempenho científico e de apoio à comunidade 

Produção científica e tecnológica 
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Fazer discriminação positiva das regiões do interior 

Acho que o financiamento deve ser por fórmula de rateio de um bolo atribuído ao 

ensino superior.  Como os cursos são acreditados pela A3ES o financiamento do ensino 

deveria ser per capita em função do número de graduados (e não de estudantes para 

promover a eficiência formativa).  O financiamento base da investigação deveria ser 

feito com base em desempenho passado das instituições.  Quem tivesse mais 

desempenho passado receberia mais por fórmula proporcional ao número de ETI 

activos em termos de investigação (a definir por critérios mínimos de produtividade).  

Neste modelo o financiamento base da investigação saía da FCT, que só passaria a dar 

financiamento competitivo para bolsas e projectos. 

Definição da dimensão de cada instituiçao que é da responsabilidade do accionista. 

Produção científica e/ou artística. 

fatores de distinção regional e fatores de excelência científica 

Importância estratégica para a região em que se insere 

Empregabilidade dos diplomados 

Sucesso Escolar e Empregabilidade dos alunos formados 

contratos programa 

Já respondi. Penso que a captação de receitas próprias tem que ser muito prudente, sob 

risco de se criarem e multiplicarem novas PPP 

Impacto na região 

Oferta/Procura; Taxa empregabilidade; Índice de procura; Números da investigação; 

Patentes/Projetos para o mercado; Projetos de desenvolvimento e transferência; 

Receitas próprias 

Empregabilidade 

relevância social dos conhecimentos ensinados 

Relevância do perfil e tipo de formação ministrado para as necessidades da sociedade 

no médio e longo prazo, e não apenas com base na procura que não tem qualquer visão 

estratégica de formação dos recursos humanos em Portugal 

qualidade e resultados do ensino 

Estabilidade de cursos chave para o desenvolvimento do país (que cursos são esses, já é 

outra discussão...) 

Empregabilidade; contribuição técnica e/ou social dos cursos 

Produtividade científica 

Transparência no financiamento por aluno 

qualidade da formação administrada, medida pela empregabilidade/rendimento dos 

jovens licenciados depois de removidos fatores de indole geografica. 

empregabilidade dos graduados no país 

Métricas objetivas de aferição da qualidade das instituições (e.g., empregabilidade dos 

cursos, patentes, startups, produção científica, etc.) 

Produção científica, fundamental e aplicada; Relevãncia dos ciclos de estudos 
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Qualidade da formação; empregabilidade; custo efectivo da formação do aluno 

(segundo o curso); 

Qualidade da investigação (ou equivalente) 

Produção científica, empregabilidade, preenchimento de vagas, etc. Podem ser vários 

desde que transparentes e iguais para todos. 

tipo de infraestruturas associadas 

deve privilegiar a missão regional da universidade 

Impacto regional, custo dos cusos ministrados, interesse estratégico dos cursos 

ministrados 
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Questão 29:Deverá existir uma diferenciação a nível do financiamento entre sub-sistemas 

Universitário e Politécnico?  

Questão 30: Se sim, relativamente a que indicadores? 

Existem vários factores que justificam essa diferenciação, designadamente no 

financiamento da componente investigação que, em princípio, deverá ser maior nas 

universidades. 

Tipo de ciclos administrados, tipo de formação oferecida. 

Tipo de Ensino 

Laboratórios para puder ser ministrado um ensino com uma componente prática 

significativa.  Número de horas de ensino laboratorial. 

Produtividade científica dos docentes das universidades; enquadramento dos cursos 

(tanto das universidades como dos politécnicos) na estratégia de desenvolvimento do 

país; ligação com a sociedade, indústria e empresas no geral. 

graus conferidos 

Diferentes especificidades e objetivos de formação deverão justificar diversos 

financiamentos. Frequentemente o que se observa são exercícios de poder a ver quem 

fala mais alto. A roda e o fogo já foram inventados. Basta adaptar (ia a dizer copiar) o 

que países de sucesso a este nível fizeram há muito tempo. Em Portugal prendemo-nos 

comummente a discutir pormenores em vez de ir ao fundamental. Triste sina! 

Especialmente tendo em atenção os cursos mais técnico/tecnológicos, com 

necessidades/custos de ensino-aprendizagem mais elevados para se poder chegar a 

uma formação proficiente e útil ao país. 

Indices de sucesso escolar dos alunos, projectos de investigação, publicações do corpo 

docente e outros outputs relevantes. 

Componentes laboratoriais (obrigam a turmas mais pequenas, a investimento em 

equipamento de laboratório e a espaços fisicos adequados)  Regimes de funcionamento 

(diurno e pós laboral) 

relativamente aos objectivos institucionais que deverão necessariamente ser diferentes 

e complememntares 

a nível do ensino politécnico o mais importante seria o serviço à comunidade, empresas. 

O nº de casos, problemas resolvidos às organizações. 

Natureza da formação. Quanto mais experimental,profissional e tecnológica mais terá 

de ser financiada. 

Todos os anteriores, mas a articulação com a actividade de investigação (e oferta de 

formação a nível pós-graduado) é claramente distinta nos dois sub-sistemas. 

Investigação 

Apoio à investigação, a reforçar nas Universidades. 

Investigação e quantidade e importância das produções científicas. 

Diversidade da oferta formativa,   Região onde a Instituição está inserida  Necessidade 
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de formação complementar dos docentes  Necessidade de equipar os laboratórios  

Percentagem de ex-alunos empregados  Papel local, nacional e internacional da 

instituição no que respeita à criação de novos empregos em diversas áreas  ... 

Investigação científica. As Universidades devem ser consideradas como instituiçõa de 

ensino e investigação. 

O ensino politécnico tem docentes sem formação. 

Qaulificação corpo docente; captação de receitas próprias. 

Investimento na Investigação & desenvolvimento no ensino politécnico pois é 

atualmente praticamente inexistente 

Equipamento laboratorial e de desenvolvimento tecnológico. Formação técnica dos 

docentes. Apoio direto às empresas e órgãos da administração local. 

Os dois principais custos operacionais referem-se ao custo do corpo docente 

(reflectindo actualmente as qualificaçoes académicas) e o tipo e duraçao dos ciclos de 

estudo, em particular no que diz respeito a formacao emambiente laboratorial, 

implicando custos muito mais elevados por aluno. 

Tipo de ciclos ministrados e número de alunos 

Investigação 2º ciclos e 3º ciclos 

Às despesas de formação, infraestruturas inerentes em cada caso. Não significa que o 

subsistema universitário deva ter necessariamente à cabeça maior financiamento. Está 

fortemente dependente do tipo de formação e do número de formadores e formandos. 

investigação 

Sendo sistemas diferentes, os modelos de financiamento deverão partir de bases 

diferentes e autónomas. 

Tipo de ofertas fomativas  Tipo de investigação 

Financiamento deveria servir para modular a procura dos cursos em função dos 

requisitos estratégicos do País. 

Deverá ser atendida a sua especificidade.  Não é o mesmo financiar um curso de direito 

ou de agronomia (em termos de meios necessários) 

investigação 

Nomeadamente quanto à investigação desenvolvida, ao apoio às unidades de I&D e à 

integração dos alunos nas atividades de I&D. 

Capacidade de projeção internacional; profundidade da investigação científica realizada 

Investigação 

Os Politécnicos não devem ser avaliados pela produção científica, mas sim pela 

produção técnica. Assim, a qualificação dos docentes deverá ser mais técnica do que 

científica. O financiamento deve ser distinto pois os meus laboratoriais nos Politécnicos 

não têm que ser tão exigentes como os das Universidades 

Relativamente à diferenciação entre o âmbito de cada um. 

Capacidade de atração de investimento externo  Protocolos estabelecidos com 

entidades empresariais 
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Tipo de cursos ministrados. 

As funções deverão ser diferentes. Os objectivos do politécnico devem ser diferentes da 

universidade. Os modos de funcionamento, de formação de professores, de carreiras e 

de financiamento devem ser diferentes e INDEPENDENTES. 

O peso dado nas universidades a fatores como investigação deverá ser diferente que 

nos politécnios 

Se os politecnicos são para ensinar cursos mais profissionais (trabalho mais manual) 

deve ser dados equipamento adequado que pode ser mais caro. 

relativamente à produção científica 

Todos. deve haver uma separação e distinção clara. 

Financiamento, creditação de cursos, qualificação dos docentes, produção científica 

Empregabilidade  Captação de receitas  Esforço de ID 

O tipo de oferta formativa. 

TODOS  ou melhor, nenhuns - acabe-se com o politécnico que não passa de um centro 

de emprego de familiares de autarcas locais. 

Dificil quantificar a interioridade, mas a dicotomia dominante é entre litoral e interior 

Número de alunos. 

qualificação do corpo docente  tipo de ciclos ministrados  número de alunos 

Tipo de ciclos ministrados, politécnico com ciclos curtos e práticos. 

Produção cientifica e captação de receitas próprias. 

Capacidade de investigacao das universidades que o politecnico nao tem. 

Qualificação do corpo docente 

De uma forma geral! 

Apoio a investigação e a ministração de cursos (tipo e número) 

No meu entender o ensino politécnico deveria desaparecer e ser completamente 

integrado no ensino universitário. O ensino superior é uma realidade demasiado séria e 

importante para poder ser desvalorizado por formações reduzidas. A missão da 

Universidade, embora atenta ao fluir social, não deve ser a de desenvolver 

competências profissionais mas sim saberes científicamente evoluídos.   Os cursos 

profissionais ou profissionalizantes não podem ter o grau de exigência do ensino 

universitário. Devem ser ministrados por institutos sem qualquer vínculo com as 

Universidades ou o Ensino Superior. As pontes entre os cursos profissionalizantes e 

universitários seraim completamente cortadas. Quem quisesse intercambiar teria de se 

sujeitar à lógica formativa de cada uma das vias. 

Prestação de serviços à Região e às redes nacional e interenacional de que a instituição 

participa. 

Em função do tipo de curso.   Cursos mais "práticos", "mais laboratoriais" terão de ter 

um financiamento diferente dos cursos de "papel e lápis".  Isto é válido tanto para ESP 

como para ESU. 

Tipo de formação ministrada e de investigação desenvolvida (Univ - pesquisa e docência 



172 
 

na área da ciências fundamentais; Polit. - docência e pesquisa em áreas aplicadas) 

Se o nível de ensino é diferente, para os recém-formados trabalharem a níveis 

diferentes, não vale a pena querermos que a obtenção de financiamento seja igual, 

porque a exigência ao corpo docente é diferente. 

- Tipo de Formação  - Custos de Formação  - Custos de Investigação 

apoio à investigação no caso universitário e apoio ao estabelecimento de relações 

empresariais no sistema politecnico 

maior investimento em equipamentos e laboratórios no politecnico 

. À qualificação dos docentes  . Ao tipo de ciclos leccionados  . Á produção científica 

Investigação e programas de intercâmbio internacionais. 

relativamente a actividade de investigação 

Produtividade científica, qualificação dos docentes, numero de docentes, tipos de 

cursos ministrados. 

A oferta formativa devia ser distinta, como a que estava na génese da criação de um 

sistema intermédio - politécnico.  Atualmente, este sistema apresenta muitas vantagens 

face à universidades, distorcendo o modelo, e entrando em concorrência direta com o 

sistema universitário: oferecem Mestrados, podem ir buscar alunos para o 1º ano, onde 

as universidades não podem, tem uma carreira menos exigente em termos de RADs e 

avaliação A3ES, ficam mais seguros no seu posto de trabalho, muito antes de qualquer 

assistente que começou como estagiário numa universidade....enfim... 

Qualificação do corpo docente e tipo de ciclos de estudos ministrados. 

Nível de internacionalização dos cursos medido pelo número de estudantes 

estrangeiros 

indicador de empregabilidade dos formados 

Qualificação dos docentes  Tipo de curso ministrado 

qualidade dos indicadores da instituição 

Consideração dos custos da investigação no financiamento dos universidades  

Consideração da qualificação dos docentes e do tempo médio de trabalho dedicado ao 

contacto com os alunos  Incentivar co-financiamento do treino politécnico pelas 

empresas da região / do sector económico (como existe em Alemanha) 

Tipo de cursos 

Formação avançada e Investigação 

Tipo de ciclos de estudos ministrados 

Indicadores de produtividade científica 

colocação de alunos em seio industrial, pois poderão ser absorvidos mais num caso que 

outro e desiquilibrar uma pirâmide do tecido industrial 

Tipo de ciclos de estudos 

tipo de ciclos   qualificação dos docentes 

à componente formativa 

Atendendo às despesas necessárias para ministrar os tipos diferentes de cursos. 
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Qualificação do corpo docente, nº de docentes, nº de alunos, tipo e número de ciclos de 

estudos ministrados 

Qualificação dos docentes, tipo de cursos oferecidos 

Indicadores de I+D+I, indicadores de investigação aplicada, localização geográfica, 

tipologia. Formação, taxa de emprega 

Nº de alunos de doutoramento  Outros indicadores que diferenciam os Politécnicos das 

Universidades 

Aos indicadores também já referidos:  1. Nível de alunos a trabalhar ou no mercado d 

trabalho (nacional e ou internacional)  2. Nível de produção - académica (nº alunos 

formados) e científica (nº de publicações e apresentações) - do corpo docente;  3. Nível 

de formação do corpo docente;  4. Nível de estabilidade do corpo docente;  5. Nível de 

representatividade do IP ao nível loco-regional em termos de empregabilidade, 

sustentabilidade das comunidades e empregabilidade. 

Politécnicos com menor financiamento e somente com cursos de índole técnico e 

profissional. 

Número de alunos por instituição; classificação da avaliação externa; qualificações do 

corpo docente. 

As universidades podiam manter as atuais formações. Os Politécnicos deveriam dar as 

formações que estão a ser lecionadas, talvez com alguns ajustamentos, mais virados 

para a prática e virado para as empresas. Não concordo com os cursos de 2 anos que 

estão a ser propostos. Em dois anos não consegue formar bons profissionais nem nos 

atuais 3 anos. 

- Cursos oferecidos (profissionais ou universitários) 

O ensino superior universitário possui níveis de exigência superiores que se reflectem 

nas suas necessidades de financiamento. 

Utilidade da Instituição e investigação 

tipos de ciclos ministrados 

Investigação vs Projetos aplicados ao desenvolvimento 

Objectivos pedagógicos e científicos diferenciados.  Os politécnicos desenvolvem um 

saber de aplicação técnica, têm uma vertente mais prática.  As universidades 

desenvolvem investigação fundamental, um saber de natureza mais teórica. 

Outputs de pesquisa e relação com a comunidade. 

Têm necessidades diferentes pois apresentam diferentes tipos de ensino /ciclos 

/investigação 

As transferências do estado devem ser ter em conta, o número de alunos, a 

empregabilidade dos alunos, os projetos de investigação junto de empresas, 

publicações, interioridade, parcerias internacionais e qualidade da formação ministrada. 

Principalmente relativamente às instituições Universitárias que por conferirem os graus 

de doutor e Agregado têm necessáriamente maiores gastos em investigação científica 

Pólos de interesse nacional  Caracterização de necessidades formativas 
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Ao nível da oferta educativa: (i)  da natureza dos cursos, (ii) da prevalecente orientação 

teórica / generalista / prática /profissionalizante  das matérias lecionadas 

Tipos de cursos (de acordo com as saídas profissionais) 

Qualificação do corpo docente;  Região onde se insere (enquanto o país estiver 

totalmente desiquilibrado);  Importância dos ciclos de estudo na região; 

Deve ter -se em conta  a diferenciação em termos de tipo de ensino e de integração das 

actividades de investigação. 

indicadores de investigação principalmente. mas não é por indicadores que vamos a 

algum lugar 

Valor atribuído por aluno 

No caso da Enfermagem, ter em conta os ensinos clínicos e racio professor estudante 

O custo/financiamento diferenciado deveria decorrer das diferenças entre sub-sistemas 

e dos seus objetivos, quer ao nível da qualificação dos docentes, quer ao nível dos 

recursos materiais necessários. 

Eficiencia formativa  Racio docente/aluno 

Tipo e qualidade dos cursos ministrados 

Tipo de ciclos ministrados 

Tendo em conta a vocação de ambos os sistemas, os seus objectivos formativos e 

populações servidas, e tendo ainda em conta a sua acção / presença no tecido social / 

na comunidade em que se inserem e onde poderão estar activos. 

Capacidade de gerar receitas próprias é necessariamente diferente nos 2 subsistemas 

(com vantagem clara para o Universitário, sendo necessário um "suporte" maior por 

parte do OE para o Politécnico); da mesma forma, o grau de diferenciação do corpo 

docente também é manifestamente distinto, pelo que a carga salarial se torna mais 

significativa (como desvantagem) para o Universitário. Ainda que empiricamente, 

supõe-se que o estrato social dos estudantes dos 2 sistemas seja também diferente 

(provavelmente com estudantes mais carenciados a frequentarem o Politécnico), daí 

que faça sentido haver diferenciação no financiamento da acção social dos 2 

subsistemas. O número de estudantes a frequentar ciclos de pós-graduação (mestrados 

e doutoramento), fruto da actual conjuntura económica, deverá decair, com 

repercussões na capacidade de gerar receitas próprias através das propinas no 

Universitário, pelo que o Estado deverá ter especial atenção a esta possibilidade, 

colmatando os défices de financiamento com a atribuição de bolsas de modo a garantir 

um estímulo contínuo à produção de ciência. Tendo em conta que as "armas" (leia-se, 

pontos fortes, atractividade e público alvo) dos 2 subsistemas são significativamente 

diferentes, não fará sentido pautar o financiamento por critérios semelhantes, tratando 

de forma igual aquilo que é claramente desigual. Nessa perspectiva, e havendo 

competição pelo mesmo financiamento, o Universitário acabaria por esmagar o 

Politécnico, perdendo-se, por estrangulamento financeiro, a importante função que 

este desempenha no panorama do ES português. 
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Relativamente aos indicadores assinalados na questão 24. 

Ciclos de estudos  Investigação 

Tipos de cursos e tipos de ofertas formativas 

empregabilidade 

Atividadse de investigação; Laboratórios de apoio à lecionação 

Tipo de ciclos de estudos 

Desempenho docente, discente. Empregabilidade 

Refiro a situação seguinte: as instituições de ensino superior situadas no interior estão 

numa situação desfavorecida, devido a esse fato. A meu ver, deviam ser objeto de 

discriminação positiva. 

Investigação. 

capacidade de atracção de projectos, por vezes mais difíceis nos Politécnicos, quer pela 

sua localização e tecido empresarial envolvente, quer pela dimensão do corpo docente 

e capacidade de dar resposta a estas questões. Nesse sentido, os Politécnicos deverão 

ter um maior apoio financeiro por parte do Estado. Acresce a sua importância para o 

desenvolvimento das comunidades onde se inserem, e a equidade de oportunidades 

para os seus residentes, que não deverão ser descurados, ainda que o poolitécnico em 

causa possa ter poucos alunos ou poca capacidade de captar receitas próprias. 

Corpo docente diferenciado de acordo com foco da actividade: investigação ou ensino. 

Docentes com maior foco na investigação devem ter menos número de horas lectivas, 

que seriam compensadas por maior número de horas e, eventualmente, maior número 

de docentes para ensino, eventualmente com qualificação diferente (maior enfoque 

pedagógico).    Universidade devem ter maior quantidade de professores dedicados a 

investigação, e maior financiamento para apoiar participação de alunos desde cedo 

nessas actividades. 

Se é dada mais responsabilidade às universidades, quer no padrão de  ensino e na 

investigação quer na obtenção de receitas próprias, o financiamento também tem de 

ser maior. 

Participação de empresas na definição da oferta formativa e no financiamento das 

instituições. 

o financiamento deve ser dependente ainda dos indicadores que caracterizam a 

investigação 

Tipo de cursos ministrados. 

Todos. 

O ensino universitário deve corresponder a um grau e nível de espacilaização que exige 

um financiamento unitário maior em todos os indicadores, 

todos os indicadores 

Cursos e alunos 

Investigação, publicações, qualidade de ensino 

O custo de cada licenciatura. Um aluno de medicina terá de ter um valor superior a um 
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de direito, por exemplo. 

Produtividade cientifica 

todos 

tipo de diferenciação  Nivel de qualificação adquirido  Custo da formação em causa 

Se o politécnico é suposto ser um ensino mais aplicado, deverá ter acesso específico a 

fundos para equipamento... 

Número de estudantes e número de docentes 

Os politecnicos deveriam dar cursos mais praticos, deveriam implicar menos custos e 

menos investigação. 

equipamento 

Empregabilidade  Oferta de doutoramentos  Investigação - papers publicados, projetos 

de investigação angariados, projetos de investigação liderados 

Considerando que o ensino politécnico é mais prático, 

Como disse, formações de índole fortemente profissionalizante, para que os Institutos 

Politécnicos estão claramente vocacionados, devem ser privilegiadas por esta razão, 

dadas as necessidades de apetrechamento em instalações e equipamentos como os 

inerentes a estações-piloto e polos tecnológicos. 

Tipo de oferta formativa, desde que não redutora do papel do ensino politécnico, i.e., 

igual tempo de formação e grau atribuído ainda que com conteúdo mais técnico, 

profissionalizante e em sintonia com o mercado de trabalho. Entendo que o ministério 

deveria diagnosticar as necessidades de formação em contínuo, trabalhar em sintonia 

com o mercado de trabalho e fornecer insights às IES, fiscalizando a diversidade e 

relevância das ofertas ministradas. Algumas IES levam a cabo este diagnóstico e 

adaptação, mas um organismo central poderia agir em complementaridade. 

Investigação 

relativamente ao nível de qualificação ministrado, investigação associada 

o politécnico deve ser profissional  e não deve estar ligado a investigação, como tal os 

indicadores anteriores não devem ter em conta estes aspetos 

Nos politécnicos não fazem ciência. Deveriam ser simplesmente escolas técnicas e 

orientadas para a formação de quadros intermédios. Portanto, o financiamento deveria 

ser exclusivamente para pagar salários e despesas correntes. 

Qualificação dos docentes 

Aos indicadores que distinguem as universidades dos politécnicos. 

Número de alunos  Qualificação do corpo docente  Tipo e duração dos ciclos de estudo  

Produção cientifica 

Alunos  Qualificação dos docentes 

Não devem existir sub-sistemas 

Nível de produção científica. 

Produção científica  Extensão 

Em função do que é exigido como retorno 
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Tendo em conta que a Universidade necessita de investir mais na formação avançada e 

na investigação científica... 

Creio que o Politécnico é um nível entre a Universidade e a Escola Profissional que não 

faz sentido, especialmente com o abaixamento do nível resultante da substituição das 

licenciaturas pelos 1ºs cíclos de Bolonha. Desta forma, o financiamento dos politécnicos 

deverá ser nulo. Deverão concorrer ao estatuto de Universidade, fundir ou ser 

integrado por uma Universidade existente, transformado em escolar Profisional ou 

fechado. 

Capacidade de produção científica, número de alunos, cursos ministrados, outors 

O objetivo do ensino politécnico deverá ser diferente do universitário, e não apenas 

uma cópia (que é o que acontece atualmente). O ensino prático deverá ser priveligiado 

no politécnico, o que deverá ser tido em conta no financiamento (não necessariamente 

maior, mas baseado em critérios diferentes). 

investigação 

Tipo de cursos, qualificação de docentes 

produção científica 

Docentes  Orçamento 

Resultados obtidos, que devem ser de âmbito diferente. 

Tipo de cursos 

Caso não aconteça ainda, atribuição de verbas que considerem o carácter tecnológico 

do ensino e a necessidade de aquisição/atualização regular de equipamentos e 

aplicativos. 

Dois sistemas com níveis de exigência e fins diferentes. O financiamento tem de reflectir 

isso. 

tipo de oferta educativa 

Acompanhamento e inserção dos alunos estagiários no mercado de trabalho. 

Aos indicadores referidos em página anterior 

Número de alunos por instituição;   Tipos de cursos;   Duração dos cursos;  Formação 

dos docentes. 

As universidades devem receber mais financiamento. 

Empregabilidade dos cursos; número de alunos. 

Principalmente relativamente ao tipo de ciclos de estudos e à qualificação do corpo 

docente, pois acho que os Politécnicos deveria dar apenas 1º ciclos com formações mais 

técnicas e viradas para a indústria e as Universidades terem 1º ciclos de banda mais 

larga e 2º e 3º ciclos. 

Investigação 

Tipo de formação oferecida. Há formações mais dispendiosas que outras. Quem as 

oferecer, independentemente de ser Univ. ou Polit., deverá ver isso refletido no 

financiamento. 

Aos já referidos na questão 24 
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Qualificação do corpo docente, nº e tipo dos cursos ministrados. 

Sobretudo os custos. Inicialmente o Politécnico necessitará de mais investimento. 

Depois, à medida que aumentar a interacção com o tecido produtivo necessitará de 

menos investimento que o Universitário mais dedicado às ciências fundamentais menos 

rentáveis no curto prazo. 

Quando se compara o nível de custos do Ensino em Portugal chegam-se a conclusões 

que são completamente impossíveis de justificar. Os ratio docentes/alunos, 

financiamento /aluno e outros são inaplicados desde há alguns anos. O financiamento 

deixou de ser aplicado com base numa fórmula baseada em números concretos depois 

de sucessivos cortes como sejam os financiamentos para a qualidade do ensino , a 

inclusão das receitas próprias com propinas etc. Um verdadeiro desmando que se 

traduziu em situações de sub financiamento nunca referidas pelos responsáveis mais 

interessados em ficar bem na fotografia do que defender vincadamente as Instituições 

que os remuneram.  Devemos considerar que o Ensino Politécnico deve ser 

eminentemente prático e as unidades a ele dedicadas devem constituir importantes 

polos de desenvolvimento regional. Assim os custos do Ensino aí desenvolvido deveriam 

ter em atenção:  - a existência de um maior contacto docente/discente;  - a necessidade 

de melhores infraestruturas laboratoriais e de campo;e  - uma permanente actualização 

quer de equipamentos quer de material pedagógico.  Estas preocupações conduzem a 

custos mais elevados do que os atualmente suportados mas só assim será possível 

defender uma verdadeira qualidade de ensino. A qualidade actualmente apregoada é 

uma total falácia. 

Formação académica dos docentes  Número de ciclos leccionados (e o que isso implica 

em termos de custos de funcionamento)  Produtividade científica (nas Universidades 

espera-se que os docentes tenham actividade de investigação científica - muito 

dispendiosa - ao contrário dos Politécnicos que têm outra vocação) 

Docentes, número de cursos 

Mais fundos para financiar a investigação. 

Investigação 

Número de alunos e Ciclos de Estudos 

Qualificação de docentes  Nível dos ciclos de estudos ministrados 

Tipo de 

Recentrar a sua vocação original, cruzando saberes e experências do mercado, nas 

várias especializações e competências 

Investigação, tipo de formação dos alunos. 

No. de alunos, tipos de cursos. 

No Universitário a Investigação deveria ser o indicador principal.  No Politécnico deveria 

ser a Empregabilidade dos alunos. 

Tipo de ciclos de estudos ministrados  Qualificação do corpo docente 

Qualificação do corpo docente.  Número de ciclos de estudos   Tipo de ciclos de estudos, 
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nomeadamente dando particular atenção ao necessário ajustamento às necessidades 

formativas de cada região e às potencialidades dos recursos que nela possam existir. 

Se a produção científica é um factor muito importante numa Universidade, num 

Politécnico deveria ter-se em consideração os projectos aplicados com Empresas que, 

muitas vezes, estão sujeitos a sigilo e não podem ser contabilizados em número de 

papers produzidos! 

no politécnico a via profissionalizante tem uma maior relevância na estruturação do 

ciclo de estudos, devendo as universidades continuar a coordenar  a investigação 

cientifica em cooperação com os politécnicos, quando necessário. 

Os ciclos de estudos devem ser diferentes com o financiamento indexado a cada 

ciclo/nível de estudos. Alguns politécnicos deviam desaparecer. 

Qualificação corpo docente e ciclos 

Tipologia dos cursos (mais ou menos laboratorial);  Combate à desertificãção do 

interior; 

todos 

Número de anos por ciclo de estudos 

Natureza da formacao. Por exemplo se necessita de laboratorios e equipamentos caros 

Mais dinheiro no politécnico 

Os mes 

numero de alunos, numero de alunos de pos-graduação, publicações indexadas, 

contribuição na região 

O peso relativo dado à componente da Investigação Aplicada deverá ser maior no caso 

do Ensino Politécnico 

Tipo de ensino ministrado 

Dimensão das unidades 

Os politecnicos deveriam ter cursos mais aplicados, como os antigos bacharelatos, 

enquanto que o superior deveria ficar com licenciaturas, mestrados e doutoramentos. 

Privilegiar a relevância da oferta formativa para o mercado de trabalho, nacional mas 

com um peso maior a nível regional 

Todos 

indicadores como o numero de aluno do politecnico e algumas universidades, 

publicações científicas, evolução demografica do país, justifica uma reflexao 

aprofundada sobre a reorganização do ensino superior com incidencia no tipo cursos 

oferecidos e a definição do enquadramento geografico dos alunos formados. 

Se os Institutos Politécnicos não podem ministrar Doutoramentos, logo o financiamento 

tem de ser diferente. 

separação clara da tipologia da oferta formativa    Instituto Politécnico » ensino técnico, 

aplicado sendo o ensino superior preferencial, embora não excluindo, de quem vem do 

ensino secundário profissional, CET, etc    Universidade » ensino geral mais académico 

em Ciências, Artes, Humanidades que promova o Conhecimento e a Cultura geral dos 
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cidadãos    A separação é clara; no Portugal desorganizado "optou-se" por confundir 

tudo 

Captação de receitas próprias e qualificação do corpo docente 

Aos custos relacionados com a  área de profissionalização dos cursos. São cursos que 

exigem recursos laboratoriais e Humanos diferentes para preparar os estudantes para 

os ensinos clínicos. O ratio docente/aluno também é menor ( no caso da enfermagem 

devia ser mesmo de 1/8 em ensino clínico e 1/15 nas aulas laboratoriais) 

Produção científica 

Natureza dos graus que deveriam ministrar, já que os politécnicos foram criados para 

suprir necessidades profissionais e não académicas ou de I&D. 

O ensino politécnico deve formar para emprego direto, muita ligação a empresas. O 

ensino universitário também deve abranger investigação fundamental. 

Deve ser considerada a necessidade da produção científica nas univesidades 

Todos 

Localização geográfica (e.g. litoral vs interior).  Tipo de formação. 

Qualificação do corpo docente  Acção formativa   Qualidade do ensino 

Tipo de Cursos, mas não no nome, sim nos conteúdos. 

Se os objetivos são diferenciados, as métricas de desempenho devem ser diferenciadas: 

Indicadores nomeadamente ao nível da produção científica. 

tipo de cursos ministrados 

A Universidade tem uma componente cientifica que o Politécnico não tem. Como tal, o 

financiamento deve contemplar esse aspeto. 

Sectores da sociedade para os quais a empregabilidade dos cursos ministrados se 

adequa. 

Vertente técnica/profissional e investigação. 

Investigação 

Formação dos docentes e tipo de ciclos de estudo ministrados. 

Qualificação dos docentes, exigência das carreiras 

no ensino universitário, a investigação devia ser financiada. 

produção cientifica 

Os Politécnicos deverão ter uma interligação mais forte e perene com as empresas e por 

isso ser capazes de manter ligação às empresas. 

Investigação 

Excelência 

Em relação à qualificação do corpo docente.  Não se pode aceitar que um professor 

adjunto de um politécnico, sem grau de doutor (e às vezes sem grau de mestre), tenha 

um salário próximo de um prof. auxiliar.    Em relação à produção científica.    Em 

relação aos graus académicos atribuídos. 

Número de alunos,  Produção científica. 

natureza da missão  localização geográfica  qualificação do corpo docente  importancia 
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para o desenvolvimento da região em que se encontra inseridos 

TEndo os dois âmbitos distintos, os diferentes critérios, que devem ser comuns, devem 

contudo ter pesos diferentes 

Com base no tipo de ciclos de estudo oferecidos em cada tipo de unidade 

orgânica/estabelecimento. 

Investigação 

Tipo de cursos ministrados. 

Não relativamente ao custo por aluno, mas por exemplo em termos de financiamento 

da investigação nas universidades, bolsas de apoio à internacionalização e publicação. 

Nível e número dos ciclos de estudos 

Capacidade de fazer aplicar os conhecimentos no mercado de trabalho e tendo em 

conta as necessidades das empresas. 

Sendo dois sub-sistemas com objectivos diferentes deverão ser financiados de forma 

diferente, desde logo no que diz respeito ao rácio docente/aluno e qualificação do 

corpo docente. Sendo o politécnico uma formação mais técnica (e portanto mais 

especializada) a formação do corpo docente não tem de passar integralmente pelo 

doutoramento podendo  e devendo haver carreiras alternativas (não generalizado ao 

corpo docente mas numa % variável cfr as necessidades) de docentes com experiência 

profissional relevante. 

- alunos que concluem os cursos  - produção científica 

Se quisermos ter ensino Superior Politécnico verdadeiro, este tem de ser mais caro do 

que o ensino universitário, o aluno tem de saber fazer e isso traz custos acrescidos!   De 

uma forma simples, há 50 anos que a Alemanha tem Ensino Superior Politécnico com 

sucesso! 

Em termos dos custo do ensino,incluindo actividades de investigação relevantes para os 

graus a alcançar 

O ensino politécnico deverá ser vocacionado para a formação técnica como o próprio 

nome indica, não devendo entrar em competição directa com a actividade específica 

das Universidades, quer na oferta formativa que no desenvolvimento de trabalhos de 

investigação.    Consequentemente, as exigências de financiamento serão 

substancialmente menores, ou em oposição, as Universidades requerem uma parcela 

de financiamento que lhes permita manter a actividade e desenvolvimento científicos. 

Qualificação do corpo docente    número de alunos    receitas próprias 

População discente e impacto da investigação. 

Qualificação do corpo docente  Actividade técnico-científica  Ciclos de estudos 

ministrados 

Actividade científica  Participação em projectos  Actividades de Consultadoria  

Indicadores respeitantes à qualificação dos alunos em termos de competências e 

emprego, aquando da sua saída do sistema. 

Relativamente a indicadores relacionados com a investigação. 
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Tipo de ciclos ministrados 

tipo de cursos e exigências dos estatutos das carreiras docentes 

Tipo de ciclos oferecidos e qualificação dos docentes 

Qualificação do corpo docente.  Localização regional.  Produção científica/técnica  

Projetos de cooperação com a indústria 

Sobretudo na investigação de ponta que deve ser feita apenas em instituições 

universitárias, para a qual o fianciamento deveria ser mais criterioso mas também mais 

avultado. 

tendo em conta os diferentes fins a que cada um dos sub-sistemas obedece. A confusão 

nas missões de ambos os subsistemas dificulta a diferenciação e promove a confusão 

entre o tipo de curso e habilitações que cada instituição oferece.    Deveriam ser 

focalizados os recursos de financiamento à investigação para as unidades mais 

produtivas. 

Carga horária de docência, remuneração de docentes, obrigações de realização de 

investigação 

Embora não concorde com o Ensino Politécnico, penso que os indicadores de produção 

científica serão sempre os melhopres e mais indicados para qualquer tipo de 

diferenciação. 

Público alvo e tipo de formação, eminentemente mais prática/laboratorial. 

Na investigação 

- projecção internacional  - alunos 

O custo do politécnico, caso este não seja absorvido pela rede universitária, deverá ser 

substancialmente menor, por aluno, que o do universitário, dada a natureza 

diferenciada do tipo de ensino praticado. Julgo que o ensino universitário em particular 

deverá ser menos livresco e mais assente em experimentação. 

O Ensino politécnico necessita de maior envolvimento com os tecidos empresariais e 

estes devem participar financeiramente na formação dos futuros trabalhadores nestes 

institutos. 

tipo e formação ministrado 

Aos ciclos de estudo ministrados e nº de alunos 

Relativamente à investigação científica e ao facto das universidades darem o grau de 

doutor pelo que o financiamento deveria ser diferenciado. 

qualificação do corpo docente  número de ciclo de estudos  tipo de ciclos de estudo  

qualidade do ensino 

Acredito que o poder local poderá ser um elemento a ter em atenção na dimensão de 

financiamento, como se verifica em outros sistemas de organização do ES na Europa. 

carreiras 

especialização ensino;  empregabilidade 

à investigação visto que os politécnicos não a fazem. 

Por exemplo investigação. 
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a todos  nao me parece que um politecnico deva ter por exemplo 3 ciclos de estudos  

tem 1  a qualificação do corpo docente por exemplo em termos de investigação não 

deve ser comparável  etc etc 

os objectivos universitários não podem ser coincidentes com o dos politécnicos dados 

os fins a que se destinam ser diferentes. Por este motivo teremos de ter em conta as 

qualificações docentes em cada tipo de instituições, os curriculos escolares 

desenvolvidos, investigação e receitas própria geradas por cada tipo de instituições bem 

como a tipologia de alunos que recebem. Os mellhores alunos requerem melhores 

universidades (não vão para os politécnicos) e, por isso, se não o fizermos a capacidade 

para atrair bons alunos será cada vez menor, arrastando consigo a possibilidade de 

cativar os docentes mais aptos 

qualidade dos graduados formados e investigação com interesse nacional 

número de alunos, productividade 

Às necessidades em termos de equipamentos, laboratórios, etc. 

- alunos diplomados  - produção científica  - qualificações docentes 

Todos os anteriores 

Entre eminentemente técnicos, científicos e de grau académico 

produção científica 

Publicações, projectos, investigação, ... 

qualidade  consistência, profundidade das matérias  tipo de ensino / aplicabilidade vs. 

conceptualidade 

Se respeitarmos a individualidade dos sistemas de Ensino, uma 

Estrutura de custos das instituições 

Desempenho e ligação à comunidade.   No politécnico, dada a sua natureza mais 

prática, a publicação de papers não deveria ser o único indicador a contabilizar. 

Empregabilidade dos estudantes, produtividade científica dos docentes/investigadores, 

parcerias com a industria. 

Centralização dos cursos de ensino nas universidades exigiria maior financiamento. 

Se o Ensino Politécnico for mais prático envolverá mais equipamento laboratorial. 

Deve ser feita uma aposta numa formação mais curta e apoiada universalmente e numa 

formação de 2.º e 3.º ciclo apoiada por contratos-programa 

Tendo em conta a desejável maior carga horária dos docentes dos Politécnicos (por 

dedicação dos docentes das universidades a tarefas de I&D) o financiamento deve ter 

isso em consideração. 

Empregabilidade dos formados  Baseado nas avaliações da A3ES 

Qualificação dos docentes  Flexibilidade e abrangência dos cursos (não deverá servir 

apenas para uma função, com excepção dos médicos  Não consideração de cursos 

profissionais (enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, etc...) como parte 

integrante do ensino superior. Simplesmente ensino técnico-profissional 

Todos. 
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Produtividade científica;  nº de alunos formados (graduação e pós-graduação);  nº de 

alunos em pós-graduação. 

Produtividade cientifica, área de atividade, formação avançada a nível de 

doutoramento. 

Productividade de Resultados de Investigação.  Qualidade e Actualidade da Docencia.  

Um Politécnico nao pode ou nao deberia dar formação de terceiro ciclo, 

doutoramentos. Este ponto compete SO as Universidades. Diferente aportac}ao 

economica para ciclos superiores. 

- ter em conta os custos da investigação nas universidades e o maior custo por aluno do 

ensino 

Actividades de investigação e desenvolvimento 

Qualidade do ensino/ciclos/cursos 

não faz sentido financiar-se instituições cujos cursos não funcionam por falta de alunos 

Na vertente de investigação - na qual as universidades devem deter recursos financeiros 

alargados para esta função. 

À qualificação do corpo docente.   Ciclo de estudos ministrados.  Numero de alunos 

- Num caso- Universidades- o financiamento teria que ter em conta a 

investigação/projectos que a mesma efectuasse e de que forma a mesma iria criar valor 

acrescentado na área de estudo.  - No caso dos Politécnicos, como referi atrás, o 

financiamento deveria ter em conta o impacto que o Politécnico tem na sua região, em 

termos de motor do desenvolvimento e ligações/parcerias, com 

instituições/organizações da região. 

Todos 

Deverá haver uma diferenciação positiva para as regiões que têm sofrido mais com 

políticas erradas de desenvolvimento do território. Os indicadores neste caso devem 

virar-se para a liderança e capacidade de mudança das instituições, assegurando os 

meios essenciais 

Identificação da formação e da relação com a investigação científica. 

Custo de aluno  tipo de saídas profissionais  excelência da oferta formativa 

de produtividade 

Empregabilidade imediata. 

Qualidade docente  Produção científica 

Dificuldades em captar estudantes. 

Maior financiamento do ensino politécnico para apoio focalizado ao desenvolvimento e 

transferência de tecnologia para a indústria 

ponderação da qualificação dos docentes  montantes atribuídos 

Qualificação do corpo docente 

Localização das Instituições e interesse e resultados, em termos do mercado de 

trabalho, do tipo de cursos oferecidos. 

Esta divisão carece de coerência.   Foi criada para gerar empregos e agora desempregos. 
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formação dada 

Planos curriculares adequados a um tipo de formação mais técnica, com a respetiva 

adequação das carreiras 

tipologias de ciclos de estudos lecionados 

tipo de formação  métricas de alunos formados  tipo de finacimentos próprios 

adquiridos. 

tipo de ciclos de estudos 

Tipo de cursos ministrados 

Custo efectivo por aluno (segundo curso específico) vs empregabilidade.  Maior 

facilidade de obter receitas próprias no ensino superior universitário. 

Os objetivos são (devem) ser diferentes, logo o financiamento deve incidir sobre 

critérios diferenciados em funcao dos objectivos da cada sistema. 

número de alunos, investigação 

Ex: Número de estudantes e custo per capita por aluno. 

Investigação e ensino pós-graduado. 

Em função das características da formação ministrada e do tipo de investigação 

realizada. 

Um subsistema direcionado para a investigação não deve ser penalizado por ter menos 

alunos. 
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Questão 31:Outras considerações / observações que entenda pertinentes relativas ao 

financiamento das instituições de ensino superior. 

O Estado devia, definitivamente, deixar de financiar o ensino superior privado. Numa 

época em que as universidades públicas dependem, cada vez mais, de receitas próprias, 

é imoral que o investimento do Estado no ensino superior continue a beneficiar 

instituições privadas. 

Desburocratização dos procedimentos para a  utilização  do pouco dinheiro disponível 

nas instituições, nomeadamente do dinheiro dos projetos internacionais 

Ensinar bem consoante o grau concedido.  Promover a investigação aplicada.  Recuperar 

a qualidade dos Politécnicos a conferir o grau de licenciado. Limitá-los a conferir apenas 

esse grau. Quem quiser ter o grau de mestre deverá ir para uma Universidade com 

capacidade para leccionar o 2º ciclo.   Adaptar os politécnicos às necessidades da região 

onde se inserem para formarem mão de obra com emprego garantido nessa região e 

que promoverá o seu desenvolvimento. O mesmo para as Universidades, apesar de 

estas terem que ser responsável por haver conhecimento a nível superior de todas as 

áreas ceintíficas no país.  Extinção das universidades particulares e de institutos com 

reputação duvidosa. Extinção de cursos sem alunos e sem saídas profissionais. Ter 

atenção se os cursos criados ou extintos são de interesse estratégico para o país. Definir 

o número de alunos de cada curso considerando as necessidades do país e a 

competência da universidade e do corpo docente, e não as vontades de cada 

universidade.  Financiamento em função da qualidade do ensino e da investigação das 

universidades. A qualidade do ensino mede-se essencialmente pela empregabilidade 

dos alunos a nível nacional e internacional e pelas suas competências académicas e 

profissionais.   Os docentes de carreira têm que ter grau de doutor independentemente 

de serem da Universidade ou do Politécnico. Os que não têm esses grau serão docentes 

convidados e leccionarão cadeiras de carácter aplicado correspondentes apenas à 

especialização do docente que motivou a sua contratação.  Envolvimento dos alunos de 

doutoramento na leccionação através de bolsas previstas no financiamento, para 

permitir mais dedicação à investigação aos docentes doutorados das Universidades que 

mostrem merecer alívio da carga docente por provas dadas na investigação.  

Doutoramentos com qualidade para garantir a qualidade das Universidades e 

Politécnicos no futuro e manter o nível que ainda distingue alguns cursos a nível 

nacional e principalmente internacional. 

Debate precisa-se. Mas, por favor, que fale quem sabe e não os que petulantemente 

acham que sabem. 

A ligação que as universidades conseguem estabelecer com a sociedade civil e os meios 

empresariais, bem como a sua prestação de serviços à comunidade e ao país 

(expertise). 

a autonomia universitária real é uma condição essencial à afirmação das instituições e 

ao pleno desempenho das suas missões 
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Tem de haver menos instituições. O país não tem dimensão para tantas: 80.000 

habitantes para uma instituição contra a média internacional de 250.000. 

Autonomia administrativa e financeira de todas as unidades orgânicas no ensino 

politécnico  Autonomia relativamente a alterações em ciclos de estudos compatível com 

alterações dinâmicas verificadas em oposição à manutenção de estratégias 

desadequadas da realidade vivênciada 

Financiamento em função de resultados, não de docentes, ou alunos. 

Os custos para qualificar alunos é diferente para áreas de CHS ou ciências 

As instituições de ensino superior, nomeadamente as universidades, estão a perder 

devido à divisão cada vez mais acentuada entre pessoal docente e investigador 

promovida pelo desenvolvimento de centros de investigação, muitas vezes exteriores às 

universidades, embora com a ligação necessária a estas. Separar a investigação da 

docência universitária é promover as faculdades como meras extensões do ensino 

secundário: os chamados "liceus" doirados. 

Necessidade de reforçar o finaciamento público. 

A universidade deverá ser encarada como investimento e não como despesa. Neste 

sentido não se deverá esperar auto-suficiência financeira da universidade nem 

desvirtuar o ensino e investigação submetendo-os a associações básicas entre 

investigação e mercado. 

Deve ser mais ou menos gratis para os alunos. O estado quer pessoas qualificados mas 

apenas para pessoas que tem dinheiro. Educação é uma direita e uma necessidade. 

Obviamente os alunos melhores devem ser selecionados. 

É urgente criar sub-redes regionais que permitam: 1) gerir a oferta formativa; 2) gerir e 

partilhar os recursos (humanos e materiais) das instituições; 3) ganhar dimensão para 

competir a níveis nacional e internacional; 4) prestar melhor serviço com vista ao 

desenvolvimento regional 

O financiamento pelo número de alunos prejudica o ensino superior fazendo com que 

se exija a entrada de cada vez mais alunos, com os mesmos ou até menos professores, 

deteriorando imenso o ensino e a aprendizagem. 

O trabalho de investigação dos alunos de doutoramento deve permitir ter fundos 

próprios geridos pelos mesmos, valorizando assim o seu papel no contexto de produção 

de base científica de cada universidade. 

O país não tem dinheiro para fomentar as formações paralelas.   Se queremos levar o 

país a recuperar o handicap que tem em relação aos países mais evoluídos do mundo, 

temos de ter a coragem de eliminar os escalrachos formativos que formam doutores em 

catadupa mas que não determinam um superior nível de literacia e cientificidade das 

atividades profissionais.   Os sindicatos não podem ser promotores da mediocridade 

mas, defendendo intransigentemente os direitos dos seus associados, devem pugnar 

para depurar o ensino superior das más formações que o caracterizam. 

Acima de tudo terá de estar a qualidade do ensino. O tipo de cursos ministrados deve 

também ser tido em conta, bem como os ciclos ministrados. 
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se o numero de alunos tiver de ser tido em conta que seja contabilizado o racio 

entrada/saída de alunos em vez do nº de entradas (o qual tem recentemente vindo a 

ser imposto por restrições externas á universidade) 

Basicamente estamos perante algo que muito evolui durante os últimos vinte anos, e 

que está perante um dilema onde se confrontam duas visões: uma, social (democrática, 

socialista...), onde o sistema deve ser público, outra Liberal, onde o sistema deve ser 

privado.    Não se trata de financiamento, porque...nunca houve tanto dinheiro em 

Portugal, na Europa, no Mundo...trata-se de opções ideológicas e económicas a nível 

supranacional, com reflexo e seguidores a nível nacional. 

Há falta de informação quanto ao modelo que a tutela preconiza, nomeadamente não 

se conhecem os objetivos, quanto custa a nova rede ou como medir eventuais ganhos 

de eficiência ou eficácia. 

As universidades precisam   - financiamento previsível  - legislação estável (que regula 

os direitos e deves dos docentes, investigadores e da administração com uma 

perspetiva que permite carreiras produtivas)  - autonomia na adaptação às varias 

mudanças (políticas, económicas, culturais)   - sub tutela com respeito das valores 

académicas e com visão estratégica 

O número de alunos não é critério absoluto 

extinguir a dependencia universitária do selo da FCT como qualificação na ministração 

de cursos. O velho ditado que não se pode servir bem a dois senhores também se aplica 

à investigação e à docência !! 

Considero - pelo menos de justo valor - que as deslocações para proferir Conferências, 

fazer trabalho de Arguências ou atividades semelhantes, deveriam ser pagas. 

Sem comentários. 

Permitir às universidades maior flexibilidade na captação e utilização das receitas. Os 

centros de investigação, por terem maior flexibilidade na gestão de verbas, sejam os 

veículos preferidos dos docentes para alocar as verbas. 

Estão estranguladas financeiramente, sobrecarregadas com burocracia desnecessária, a 

progressão na carreira está congelada, as remunerações são baixas em relação ao grau 

de exigência e complexidade das tarefas desempenhadas pelos docentes; o modelo de 

gestão e funcionamento das universidades é cada vez mais centralizado e tem perdido 

representatividade e democraticidade. 

Consideração do fator excelência, mas também da especificidade académica e regional 

das instituições de ensino superior 

o subfinanciamente vai matando o ensino superior mas vai matando a investigação 

também 

Preocupa-me a falta de clareza e a nebulosidade cada vez maiores na forma como se 

têm desenvolvido e reorganizado as instituições e sistemas politécnico e universitário, 

que defendo que possam agir articuladamente na sua vocação e prática, mas que sejam 

distintos na sua matriz, ou não vale a pena manterem-se separados.  Preocupa-me que, 

vindo a reestruturar-se a rede do ensino superior com a integração ou fusão eventual 
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de politécnico e universitário, se aproveite para se clarificar papéis, objectivos, campos 

de trabalho, a bem não só da necessidade de contenção financeira e económica, mas 

sobretudo dos proveitos que a médio e longo prazo esta restruturação possa trazer 

consigo.  Desconfio que as reformas que se antecipam sejam mais uma vez traduzidas 

num esforço suplementar da parte dos agentes directamente envolvidos na vida deste 

tipo de instituições, sem que se veja realmente o resultado. 

É absolutamente fundamental reorganizar a rede, reformar a oferta formativa e obter 

os ganhos de eficiência possíveis em relação aos quadros de recursos humanos, de 

forma a que se possa adequar a oferta às necessidades e à procura por parte dos 

estudantes, e de forma a ganhar alguma "folga" orçamental que permita reforçar outras 

vertentes do financiamento (ciência e acção social, sobretudo).  Seria também muito 

importante reforçar a autonomia das IES que apresentem uma gestão rigorosa e que 

deram já provas da sua responsabilidade social enquanto gestoras de um bem público 

que é o ES. Só esta autonomia permitirá às IES fazerem as melhores opções para o seu 

futuro, contratarem livremente os seus docentes, fazerem as apostas estratégicas 

necessárias para o seu crescimento. As restrições (sobretudo na contratação de 

docentes) tem levado a dificuldades nas UOs e a uma cada vez maior (e preocupante) 

taxa de envelhecimento do corpo docente, com menor rotatividade de RH, maiores 

taxas de endogamia e menor espaço para a inovação e progresso que uma maior 

rotatividade poderia impor.  Finalmente, e provavelmente o facto mais importante, é 

necessário que, definitivamente, o Estado financie as IES através de contratos-programa 

plurianuais, que responsabilizem as IES pelo seu cumprimento e lhes permita fazer uma 

gestão avisada e planeada dos seus recursos, sem flutuações anuais e sem cativações 

inesperadas, que impedem qualquer tipo de planeamento a longo prazo e geram uma 

incerteza paralisante no sector. Só assim poderemos almejar atingir os objectivos 

constantes do Horizon2020. 

Financiamento e internacionalização 

Penso que seria necessário um debate alargado sobre o assunto e não ser reduzida a 

participação no tempo e no espaço.  Deveria existir uma opção de estratégia por 

instituição. Uma opção de escolha.  A ideia de diferenciação universidade/politécnico 

atual é uma "farsa", é como "avaliar" a prestação de um politécnico pela bitola de uma 

universidade, quando o acesso, a missão o nível de intervenção são distintos e mesmo o 

financiamento não é equitativo. 

Deverá ser reforçada a ligação das instituições de ensino superior ao meio, 

particularmente as do ensino politécnico e, muito particularmente, nos Institutos 

Politécnicos das regiões interiores. 

Localização face a outras instituições (justifica-se quando, num rais superior a 90 km 

não existam IES); importância das ISE no desenvolvimento regional; pouca capacidade 

para captar receitas próprias. 

o governo devia poupar em programas, financeira e economicamente ruins, de energias 

renováveis, créditos de carbono e afins, cientifica e economicamente injustificados, cujo 
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único resultado é a destruição da competitividade de economia nacional e do nível de 

vida de população. o dinheiro poupado podia ser aplicado no ensino e saúde, que estão 

a ser prejudicados pelas políticas de austeridade a todo custo. 

O Estado deve deixar de ser o patrão das universidades e politécnicos.  Acabar com a 

obrigatoriedade de publicar todos os atos académicos no Diário de República.  Passar 

todas as universidades e politécnicos a fundações de direito privado.  Propinas a custo 

real.  Diferenciação de propinas entre instituições e entre cursos da mesma instituição.  

Diferenciação de salários entre docentes da mesma categoria.  Criar um sistema de 

bolsas de estudo APENAS para quem delas necessita.  Bolsas de estudo limitadas à 

normal duração do curso.  Bolsas de estudo pagas com o dinheiro dos contribuintes 

portugueses limitadas aos cidadãos nascidos em Portugal.  Fomentar a vinda de 

estudantes estrangeiros que pagariam propinas a custo real e que teriam de pedir 

bolsas de estudo aos respetivos paises. 

o financiamento próprio deve ser retido pelas instituições 

Existência de avaliação qualitativa internacional. 

As regras de financiamento a definir têm de ser absolutamente claras e transparentes, 

se possível expressas sob a forma de rácios e/ou outros indicadores matemáticos, à 

semelhança do que sucede, por exemplo, com a legislação sob financiamento das 

autarquias locais, por forma a que as relações institucionais das Instituições com os 

poderes públicos se possam estabelecer da forma mais responsável e adulta possível, 

no quadro do respeito do princípio da Autonomia das Instituições de Ensino Superior. 

Ligação ao território   as universidades grande deveriam ter acesso condicionado a 

fundos de coesão 

Andamos a brincar com a ciência há muito tempo. os mais valiosos estão a emigrar e 

não voltarão.  A questão não é fusão destas ou daquelas instituições, a questão é como 

levar os 100.000 alunos que   acabam o secundário a quererem entrar na universidade. 

E depois diz-se de forma ignorante que não há alunos. A ignorância geral até cega. 

O interior também é Portugal, já chega de empurrar tudo para o litoral 

Esperava mais de um inquérito desta natureza. 

- progressão nas carreiras  - abertura de contratos para jovens investigadores 

A necessidade de tornar as instituições cada vez mais independentes do financiamento 

do ministério é cada vez mais premente. O financiamento deveria ser fixado no 

Orçamento de Estado directamente para cada um dos subsistemas, sem qualquer 

intervenção do ministério, cuja tutela do ensino e investigação superior deveria 

terminar, sendo substituído por um Conselho de Administração. 

Financiamento para criar valor: sim. Financiamento para sustentar vícios corporativos: 

não. 

As instituições de ensino superior público são, dentro da Administração Pública, um 

exemplo de boa gestão pública. Tomara a restante administração ter semelhante 

"comportamento" perante tantos "sangramentos" a que tem vindo sendo sujeita.  A 

ideia avaçada de passar para 2 anos a duração do I ciclo (para "combater" a falta de 
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jovens licenciados. ha ha ha) parece fazer-nos sonhar um mau pesadelo...  Obrigada 

pelo V/ trabalho! 

Se vão despedir pessoas, seria bom que o fizessem com professores incompetentes ou 

relapsos; como estes normalmente são os mais protegidos pelas chefias, igualmente 

relapsas, é melhor deixar tudo quieto. A minha experiência ja me permitiu concluir que 

é uma cadeia alimentar: no topo os predadores, em baixo "a comida".  Não tenho 

qualquer fé nas capacidades de reorganização ou seleção que possam vir a existir. 

Autonomia escolar para cada instituição, permitindo que os que tem empenho e 

sucesso no mercado não tenham que "arcar" com as despesas e custos dos que nada 

contribuem para o desenvolvimento atual da sociedade e contexto académico. 

Impossibilitando assim, por vezes, a sobrevivência e progressão dessa instituição. 

O financiamento das instituições de ensino superior deveria contemplar também verbas 

para a componente da investigação científica, pois são os docentes que realizam grande 

parte da investigação dentro das instituições. Este financiamento poderia ser atribuído 

com base nas publicações científicas do ano anterior de cada instituição, fomentando 

assim o aumento da produção científica.  Contudo, acho importante que se devam 

manter os laboratórios de investigação mas não deixando a estes todo o financiamento 

para a investigação, pois são as instituições que pagam os salários dos 

docentes/investigadores. 

Bom senso.... 

A investigação científica é o espelho e a fonte do que se ensina a este nível. Não pode 

nunca ser descurada pelo que deve ser fortemente apoiada para além do suporte das 

estruturas gestoras da ciência (e.g. FCT) precisamente pela componente académica que 

também incorpora. Este apoio deverá incidir principalmente em recursos humanos, 

uma vez que o corpo docente/investigador está cada vez mais envelhecido (e reduzido) 

o que irá ter um custo muito elevado num futuro próximo, pois a transição de 

conhecimentos e experiência não está acautelada. 

Seria importante recolher alguns dados nomeadamente à emigração de estudantes nos 

últimos 5 anos e quais as suas àreas de formação preferenciais.   Em relação à fusão de 

cursos acho imprudente que não se consultem os empregadores pois são eles em 

instância final para os quais se dirige a formação dos estudantes que se formam nestas 

instituições Académicas.  Deverão ser racionadas as vagas de acordo com o declínio de 

estudantes nos últimos anos devido à perda de população jovem.  Considero que se 

mais do que uma medida de ajustamento de financiamento às alterações socias 

emergentes vai ser mais uma forma de fortalecer o ensino privado de forma ao Estado 

se desresponsabilizar pelo Ensino superior público. 

Ampliar o período de discussão publica e analise dos "dossiers". 

Desenvolver capacidades próprias para obter mais receitas próprias 

Os modelos de financiamento devem assentar em decisões de política educativa para o 

Ensino Superior baseadas em compromissos políticos vinculativos que estejam para 

além das idiossincrasias de ministros e governos, de forma a garantir a coerência e 
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estabilidade mínimas, necessárias à governabilidade das instituições. 

A propina paga pelos alunos deveria reverter exclusivamente para investimento da 

instituição. Considerar a propina como uma das principais fontes de financiamento das 

instituições está errado.  O Ensino Superior Público é suposto ser Público. A riqueza 

gerada pelos graduados na vida activa é suficiente para justificar o dinheiro público 

gasto na sua formação. Em última análise, particularmente nos Politécnicos, a propina 

de um aluno poderia ser paga com Serviço Cívico a prestar ao País após 

conclusão/desistência do curso. 

Devem ser consideradas a falta de equipamentos físicos e materiais e as dificuldades 

com que os docentes exercem a sua profissão por vezes sem recursos minimos 

Ser plurianual e fiável.  Se não for possível, então permitir utilização de saldos, acabra 

om os espartilhos financeiros de base anual que não são cumpridos pelo Governo. 

autonomia deveria significar tb fianceira 

Deve ser de ser dado financiamento numa base cega de número de alunos, pois isso não 

é representativo da produtividade e da importância estratégica nacional 

Implementar mecanismos EFECTIVOS que evitem o ROUBO que alguns colegas fazem.   - 

Há cada vez mais gente a viajar por desporto à custa da Universidade;  - Há gente que 

tem cada vez mais bens materiais pagos pela Universidade em casa (e não digam que 

são para uso profissional);   - Há uma quantidade imensa de docentes que raramente 

aparecem nos seus departamentos. Ora estão em Lx a fazer consultoria privada junto do 

governo (facturam forte & feio) ora estão em viagem.... e nunca são vistos nos 

departamentos nem a dar aulas (que ficam por leccionar)  - Há gente que não faz nada 

(nem aparece nas Universidades para trabalhar). Há N docentes que não fazem nada em 

termos de investigação e nada acontece. 

Aumento da dotação orçamental das IES públicas; eliminação da pretensa assunção de 

que os IPs deveriam ser institutos universitários; a haver provas ACCC, deveriam 

abranger todos os docentes e não somente os que estão a tentar entrar - muitos dos 

que entraram fizeram-no à custa da concorrência desleal do inflacionamento de 

classificações das privadas. 

Deveriam ser elencadas áreas de investigação prioritárias concertadas a nível de 

prioridade nacional e possivelmente com coordenação europeia. Exemplos: mar, 

tecnologia de materiais, migrações. O financiamento deveria fazer discriminação 

positiva relativamente a essas áreas, tanto a nível de ensino como de investigação. 

O financiamento deve depender na sua essência de fundos públicos e complementado 

com receitas próprias e receitas de projetos financiados com fundos comunitários.  Não 

faz sentido fazer depender a subsistência de qualquer instituição (ou de grande parte da 

sua oferta formativa) de fundos comunitários, que são por natureza temporários e 

conjunturais, como por exemplo tem sido alvitrado acerca do financiamento dos Cursos 

Superiores Especializados. 

O ES deveria ser tratado como o motor da educação e ciencia no nosso pais. Como tal, 

cortes exagerados irão prejudicar gravemente o futuro de todos nós principalmente das 
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gerações vindouras. 

O financiamento do ensino superior também deve beneficiar quem gere bem o seu 

orçamento e quem trabalha para a geração de receitas próprias.     Também deve 

considerar a condição geográfica e climática da região em que se insere.    O Estado 

deve reconhecer o dinamismo das instituições em termos de projectos, qualificação das 

suas instalações e novas iniciativas com impacto na comunidade. 

Regras claras, a serem cumpridas pelas partes, a funcionarem num horizonte temporal 

dilatado 

O Estado deve manter-se, por uma questão de igualdade de acesso e oportunidades, 

como o principal responsável do ponto de vista financeiro do ensino público. A 

transferência de custos para os alunos e suas famílias e a degradação das condições 

salariais de de trabalho dos professores é uma escolha errada do governo e que terá 

consequências graves a curto e longo prazo. 

O Ensino Superior Politécnico tem sido um parente pobre relativamente ao Ensino 

Superior Universitário e é preciso que o Ministério da Educação invista num ensino 

superior mais aplicado. 

1.  Financiamento de Universidades, Departamentos ou Faculdades tendo em conta 

áreas de interesse estratégico, ficando salvaguardadas da eventual escassez de alunos.    

2.  Isso implica que o financiamento não seja proporcional àquele número.    3.  Essa 

áreas de interesse estratégico devem ter que ver com o incentivo ao desenvolvimento 

tecnológico, (certas Ciências e certas Engenharias) ou a preservação do conhecimento 

(línguas, ...) 

É necessário criar condições de aumentar o número de alunos a frequentar o ensino 

superior. apoiar os que já lá estão e recuperar os que abandonaram. 

Para além do sistemático "ataque" que t~em vindo a sofrer nos últimos anos, o discurso 

da exigência de qualidade e de produtividade é anedótico face às situações me que 

muitos docentes e (os poucos) investigadores trabalham. 

Um financiamento credível e expectável, definido com a antecipação de um ano já seria 

um progresso significativo face à vergonha dos últimos 10 anos 

O despacho parece apontar para uma fusão Universidade e Politécnico em Coimbra, 

que leverá a uma tentativa para diminuir o número de docentes da instituição 

resultante.  Os critérios devem ser os "típicos" numa situação destas, onde se tenderá a 

valorizar o currículo científico, pelo que os colegas do Politécnico se encontram em 

claríssima desvantagem:  * nunca tiveram, nem têm neste momento (antes pelo 

contrário), as mesmas condições para obtenção do grau de Doutor;  * têm maior 

dificuldade em liderar projectos ou equipas de investigação, pois os Institutos de 

investigação são unidades agregadas à universidade e portanto tendem (muito 

fortemente) a previligiar os seus docentes;   * assim os docentes do Politécnico, 

tipicamente terão um curriculo científico "mais fraco" e muitos dificuldades em 

melhorá-lo quando comparado com os colegas da Universidade    Há ainda colegas no 

Politécnico, que devido ao facto de não haver dispensas para Doutoramento, terão 
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dificuldade em obter o grau (se isto avançar já em 2014) em tempo útil, logo pondo-os 

de lado no ingresso da carreira universitária (pois não possuem grau mínimo de 

ingresso); logo serão os primeiros a ser FACILMENTE descartados numa possível fusão, 

apesar de todos os esforços feitos em condições adversas 

É essencial o estado assumir a sua responsabilidade e financiar adequadamente as 

instituições. 

No mínimo o vencimento dos funcionários  (docentes e não docentes) e o 1º ciclo de 

estudos deveria ser financiado na integra pelo Estado. 

Acho que de uma vez por todas devia ser diferenciado o regime de CONTRATAÇÃO 

NOVA e de PROMOÇÃO. O actual sistema é de uma total aberração, pois abrem-se 

concursos para promover pessoas na esperança de que não apareça ninguem de fora. 

Basicamente deve ser a unica carreira da função publica onde as pessoas não podem ser 

promovidas, sem ser por concursos internacionais abertos a todos! 

Exige-se o aumento substancial do financiamento do superior, para a docência e para a 

investigação, é preciso consagrar no modelo de financiamento as dificuldades 

financeiras adicionais da ultraperiferia e da insularidade, em especial em relação aos 

Açores. 

A qualificação do corpo docente em muitos Institutos Politécnicos deixa muito a 

desejar. 

- compromisso da tutela em acabar com a asfixia financeira do ensino superior 

Ḿuito mais autonomia, com a correspondente responsabilização dos gestores 

universitários e politécnicos. 

A fusão de Universidades com Politécnicos vai comprometer os indicadores de 

qualidade das universidades (que têm, apesar das restrições orçamentais, conseguido 

entrar nos melhores rankings internacionais).  É evidente que os indicadores de 

desempenho de I&D são superiores nas Universidades, por isso qualquer  esforço de 

integração deve ser precedido de uma uniformização de exigência 

Acabar com propinas para a primeira inscrição de um aluno numa unidade curricular.  

Segundo inscrição numa unidade curricular aumentar para o triplo do valor actual (ou 

aproximar-se do custo real)  Terceira inscrição 50% acima do custo real 

Adequação da verba à missão da instituição e à qualidade do produto (formação 

graduada e pós-graduada e atividade científica). 

Primar a Qualidade do Docente e do ensino.  Avaliaçoes anuais cada 5 anos dos 

docentes e investigadores, incentivando as qualificações excelentes ou outstanding. 

A necessária adequação a uma política estratégica e prospectiva de desenvolvimento 

sustentado do país, mas de modo algum ditada por meros critérios economicistas. 

É preciso trazer a qualidade da investigação para o debate. O ensino superior não é só 

'ensino'. A parte da investigação deveria ser uma parte essencial para uma docência de 

excelência. 

De uma vez por todas, o esforço deveria passar por obrigar o ensino politécnico a 
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ministrar curso verdadeiramente politécnicos e não tentarem fazer uma cópia das 

universidades. 

Não ter em conta a visão redutora do corte cego para justificar a reorganização da rede 

do ensino superior. Não pensar no curto prazo e sem estratégia, mas pelo contrário, ter 

uma estratégia bem planeada de desenvolvimento para o interior e incluir nela a 

reorganização da rede.  ESTA REORGANIZAÇÃO NÃO PODE NEM DEVE SER FEITA EM 

CIMA DO JOELHO TENDO EM CONTA APENAS UMA VISÃO DE "POUPANÇA" IMEDIATA, 

POIS SERÁ O PAÍS A PAGAR ESTA INCOMPETÊNCIA A MÉDIO E A LONGO PRAZO. 

Nas regiões do interior deverá existir uma gestão integradad de várias áreas e, 

particularmente, do ensino e formação 

Dar prioridade (no financiamento) a áreas científicas emergentes ou ainda não 

existentes no país, de modo a torná-lo mais competitivo a nível internacional. 

Competência a sério, sem imitação de modelos estrangeiros que, como diria Eça, nos 

ficam curtos nas mangas.  É preciso estabelecer regras rígidas para os gastos e 

fiscalização a sério: ex. isto de fazer compras com base na análise de 3 orçamentos está 

careca, porque há quem lhes dê muitas voltas. 

Deve deixar de vigorar o sistema economicista de atribuição de verbas. As humanidades 

são os principais afetados por esta perspetiva. Também penso que os cursos deveriam 

ter menos alunos, sob pena de as universidades olharem os estudantes como fonte de 

financiamento e não cumprirem a sua missão de produção e difusão de conhecimento. 

Cumpra-se a lei que exista de financiamento. E não se privilegie as instituições que são 

menos cumpridoras. 

Rever a situação do quadro de pessoal não docente e a existência de trabalho a "recibos 

verdes" (não enquadrado nessa forma) deve ser prioritário. Analisar o custo de 

manutenção de algumas áreas de investigação e centros de investigação e de muitas 

ofertas formativas (sobretudo de 2º ciclo) pode ajudar a equilibrar orçamentos e 

manter postos de trabalho necessários.  O financiamento público a instituições privadas 

deve ser ponderado em função da necessidade e qualidade formativa e limitado ao 

estritamente essencial. Isto é absolutamente contra o status quo. Ainda não se fazem 

peditórios na igreja para o ES Público, e não se cobra a cada aluno a intenção de se 

candidatar a qualquer exame (etc). Ao fim de mais de vinte anos, quem tem estas 

práticas deve bastar-se com elas ou fechar portas. 

Assegurar finaciamento de investigação e apetrechamento de bibliotecas (livros, bases 

de dados) e laboratórios 
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4.2. LISTA DE QUESTÕES E ESTRUTURA DO INQUÉRITO 

 

 
As razões deste inquérito e algumas notas sobre o seu preenchimento 
 

 
 
O SNESup pretende com este inquérito promover a participação ativa dos 
docentes e investigadores na discussão sobre “As Linhas de Reforma do Ensino  
Superior” 
(http://snesup.pt/htmls/_dlds/Linhas_de_Reforma_do_Ensino_Superior.pdf), 
lançada recentemente pelo Secretário de Estado do Ensino Superior. Os 
resultados do presente inquérito poderão contribuir significativamente para 
fortalecer a posição do SNESup na defesa do Ensino Superior e de quem nele 
trabalha. Por outro lado, o inquérito irá ajudar a perceber o que queremos de 
facto para o Ensino Superior Português, até porque existem propostas das 
chamadas linhas de reforma agora em discussão que parecem longe de ser 
consensuais no seio da comunidade de docentes e investigadores. 
 

É assim muito importante reunir um número elevado de respostas de modo a 
podermos obter uma amostra bastante representativa do universo de docentes 
do ensino superior e investigadores. Quanto maior o número de respostas mais 
fortes serão as conclusões e melhor poderemos interceder junto da tutela e das 
instituições no sentido de respeitar as verdadeiras aspirações de quem trabalha 
no Ensino Superior. Deste modo, para além de responder ao inquérito, cada um 
de nós poderá igualmente ajudar através da sua divulgação junto de outros 
colegas. 
 

Solicitamos que possa responder ao inquérito até ao próximo dia 30 de 
novembro. O inquérito poderá ser respondido em cerca de 5 minutos e no final 
poderá encontrar o resultado de todas as respostas obtidas até ao momento. As 
conclusões serão depois comunicadas à tutela e diversas instituições de ensino 
superior e apresentadas publicamente.  
  
Agradecemos a sua colaboração. 
 
 
 

  

Caraterização 

*1. Subsistema 

 Universitário 
 Politécnico 
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Caraterização Universitário 

 

 

  

Caraterização Politécnico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Categoria  2 

Escolha  
da lista 

 

3 . Instituição * 

Indique a  
sua  
instituição 

 

. Categoria  4 

Escolha  
da lista 

 

5 . Instituição * 

Indique a  
sua  
instituição 

 



198 
 

 
 

 
Caraterização 
 

6. Anos na categoria atual  

  

 

*7. Anos no ensino superior  

  

Desde que ano é docente ou         

investigador no ensino superior? 
(responda para a função 
-docente ou investigador- mais 
antiga) 
 

*8. Ano de nascimento 
      Indique o ano de nascimento         

*9. Sexo 

 Feminino 
 Masculino 
 

*10. É associado(a) do SNESup? 

 Sim 
 Não  
 

 

  

Reorganização 
 

11. Concorda com a reorganização da rede de Instituições de Ensino 
Superior?  

  

A nível nacional. 

 Sim  
 Não  
 
 
 
 
 
 

 

 

Desde que ano se encontra  
na categoria atual? 
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12. Concorda com a reorganização da rede de Instituições de Ensino 
Superior?  

 

Na sua região tomando como base a organização regional adoptada no 

despacho com as regras para a abertura de vagas em 201314 (ver infra). 

 Sim  
 Não  
 
(Veja aqui as áreas de "coordenação regional" constantes no Despacho a que se refere a pergunta acima)  
Despacho do Secretário de Estado do Ensino Superior de 11 de junho de 2013:  
a) Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Instituto Politécnico de Viana do Castelo e Universidade do 
Minho;   
b) Instituto Politécnico de Bragança e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro;   
c) Escola Superior de Enfermagem do Porto, Instituto Politécnico do Porto e Universidade do Porto;   
d) Instituto Politécnico de Castelo Branco, Instituto Politécnico da Guarda e Universidade da Beira Interior;  
e) Instituto Politécnico de Viseu e Universidade de Aveiro;   
f) Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Instituto Politécnico de Coimbra e Universidade de 
Coimbra;   
g) Instituto Politécnico de Leiria, Instituto Politécnico de Santarém e Instituto Politécnico de Tomar;   
h) Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, Escola 
Superior Náutica Infante D. Henrique, Instituto Politécnico de Lisboa, Instituto Politécnico de Setúbal, 
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, Universidade de Lisboa, Universidade Técnica de Lisboa e 
Universidade Nova de Lisboa;   
i) Instituto Politécnico de Beja, Instituto Politécnico de Portalegre e Universidade de Évora.  

  

Reorganização 
 

 

13. Concorda com a reorganização da rede de Instituições de Ensino 
Superior?  

  

Na sua região, mas de acordo com outra organização territorial / institucional. 

 Sim 
 Não  

  

Reorganização 
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14. Na sua região, quais as instituições que deveria envolver:  

 Não sei / Não tenho a certeza                                          Instituto Politécnico de Viana do Castelo  
 Ensino Militar e Policial                                                     Instituto Politécnico de Viseu  
 Escola Superior de Enfermagem de Coimbra                   

 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave  

 Escola Superior de Enfermagem de Lisboa                                 Instituto Politécnico do Porto 
 Escola Superior de Enfermagem do Porto                        

 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa  

 Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril                 Universidade Aberta 
 Escola Superior Náutica Infante D. Henrique                   Universidade da Beira Interior  
 Instituto Politécnico da Guarda                                         Universidade da Madeira 
 Instituto Politécnico de Beja                                              Universidade de Aveiro 
 Instituto Politécnico de Bragança                                      Universidade de Coimbra 
 Instituto Politécnico de Castelo Branco                            Universidade de Évora 
 Instituto Politécnico de Coimbra                                       Universidade de Lisboa 
 Instituto Politécnico de Leiria                                            Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
 Instituto Politécnico de Lisboa                                          Universidade do Algarve 
 Instituto Politécnico de Portalegre                                    Universidade do Minho 
 Instituto Politécnico de Santarém                                     Universidade do Porto 
 Instituto Politécnico de Setúbal                                         Universidade dos Açores 
 Instituto Politécnico de Tomar                                           Universidade Nova de Lisboa 

  

Reorganização 
 

 

15. Que modelos de associação ou cooperação?   

(Pode escolher mais que um) 

 Fusão 
 Integração 
 Consórcio 
 Outras formas de associação ou cooperação  

 
Se respondeu "Outras formas de associação ou cooperação" diga qual/quais  

 

  

Regionalização 
 

 

16. Concorda com a constituição de órgãos regionais para coordenação da 

rede e da oferta formativa? 

 Sim  
 Não  
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Regionalização 

 
17. Se sim, qual o: 

 

  

Reestruturação 
 

 

18. Concorda com a necessidade reestruturar o funcionamento das 

Instituições de Ensino Superior?  

  

Em termos gerais 

 Sim 
 Não 
 Não sei / Não tenho a certeza  

  

Reestruturação em termos gerais 

 

19. Relativamente a que aspetos? 

 Número de ciclos de estudos ministrados 
 Tipo de ciclos de estudos ministrados  
 Qualificação dos docentes para cada tipo de ciclo de estudos  

 Outros aspetos  
Quais?  

 

 

Âmbito 

Composição 

Competências 
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Restruturação 

20. Concorda com a necessidade de reestruturar o funcionamento das 

Instituições de Ensino Superior?  

  

No caso concreto do seu subsistema 

 Sim 
 Não 
 Não sei / Não tenho a 
certeza  

  

Reestruturação no seu sub-sistema 
 

 

21. Relativamente a que aspetos? 

 Número de ciclos de estudos ministrados 
 Tipo de ciclos de estudos ministrados 
 Qualificação dos docentes para cada tipo de ciclo de estudos  

 Outros aspetos  
Quais?  

 

  

Reestruturação 

 

22. Concorda com a necessidade reestruturar o funcionamento das 

Instituições de Ensino Superior?  

  

No caso concreto da sua instituição 

 Sim 
 Não 
 Não sei / Não tenho a certeza  

  

Reestruturação na sua instituição 

23. Relativamente a que aspetos? 

 Número de ciclos de estudos ministrados 
 Tipo de ciclos de estudos ministrados 
 Outros ciclos de estudo que deveriam/poderiam ser lecionados pela sua instituição 

 Outros aspetos?  
Quais?  
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Reestruturação 

24. Outras considerações / observações que entenda pertinentes relativas à 
reorganização da rede de ensino superior 

  

 

 
 

  

 

Diferenciação 

25. Concorda com a atual divisão binária do Ensino Superior  

(entre Universitário e Politécnico)? 

 Sim 
 Não  

  

Diferenciação 

26. Se sim, essa divisão deverá diferenciar: 

 Universidades e Institutos Politécnicos (como acontece atualmente) 

 Unidades Orgânicas
 Órgãos e Cargos
 Oferta Formativa 
 Carreiras Docentes  

Outras diferenciações  
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Financiamento 

*27. Entende necessário alterar o atual modelo de financiamento das 

instituições? 

 Sim 
 Não 
 Não sei / Não tenho a certeza  

  

Financiamento 
 

 

28. Que indicadores deverão ser privilegiados no financiamento das 

instituições de ensino superior?  

 Qualificação do corpo docente 
 Número de alunos
 Número de docentes
 Número de ciclos de estudos ministrados  

 Tipo de ciclos de estudos ministrados  
 Captação de receitas próprias 
 Outros  

Quais?  
 

  

Financiamento 

 

29. Deverá existir uma diferenciação a nível do financiamento entre 

subsistemas Universitário e Politécnico? 

 Sim 
 Não 
 Não sei / Não tenho a certeza 



205 
 

  

Financiamento 

 
30. Se sim, relativamente a que indicadores? 

  

 

 
 

 
Financiamento 

 
31. Outras considerações / observações que entenda pertinentes relativas ao 
financiamento das instituições de ensino superior. 

  

 

 

 
 

 

 


