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SÍNTESE 

Políticas estratégicas (Capítulo 1) 

Por toda a Europa há um reconhecimento consensual quanto à necessidade de um planeamento a 
longo prazo e do desenvolvimento de estratégias para o ensino superior. A maioria dos países 
envolvidos neste estudo está a implementar ou em vias de adoptar documentos políticos específicos 
que traçam as prioridades estratégicas nacionais que visam assegurar a sustentabilidade 
financeira do sector do ensino superior. Não obstante as soluções políticas concretas apresentarem 
variações de país para país, evidenciam-se alguns objectivos comuns a médio prazo. Estes incluem: 

! aumentar o financiamento público afecto ao ensino superior;  

! conferir uma maior autonomia às instituições na gestão dos seus recursos financeiros;  

! estabelecer vínculos directos entre os resultados obtidos e o volume de fundos públicos 
atribuídos;  

! encorajar a diversificação das fontes de financiamento assim como a criação de parcerias 
com institutos de investigação, empresas e autoridades regionais.  

Observa-se a existência de menos estratégias políticas globais em matéria de pessoal académico 
que em matéria de financiamento. A política de pessoal é, com maior frequência, objecto de reformas 
políticas específicas. Determinadas tendências, como a de correlacionar o financiamento com os 
resultados, afectam também o pessoal académico. As prioridades que concernem o pessoal 
académico incluem:  

! assegurar uma distribuição mais equilibrada entre género e idade;  

! maior autonomia na gestão do pessoal académico; e  

! a introdução de critérios de desempenho.  

Estruturas de governança no ensino superior (Capítulo 2) 

As instituições de ensino superior europeias são organismos legalmente autónomos. Esta autonomia 
enquadra-se nos sistemas nacionais de prestação de contas, cuja intenção principal consiste em 
promover a confiança entre as instituições de ensino superior e a sociedade. Na globalidade dos 
países, as estruturas de governança institucional e os domínios de responsabilidade das instituições 
de ensino superior públicas ou privadas subvencionadas pelo Estado são definidos através de 
legislação oficial.    

O director executivo é, regra geral, o principal responsável pelo planeamento estratégico da 
instituição de ensino superior, pelo seu desenvolvimento, organização, gestão e monitorização. Em 
cerca de um terço dos países, o director executivo é seleccionado por agentes internos à instituição 
de ensino superior, mas a sua nomeação definitiva é da responsabilidade de uma autoridade externa, 
tal como o ministério da tutela ou o chefe de Estado.  

O órgão de decisão da instituição é o órgão de governança responsável pela planificação e pelo 
desenvolvimento estratégico da instituição a longo prazo. Em cerca de metade dos países envolvidos 
neste estudo, o órgão académico actua como órgão de decisão. Observa-se uma tendência para um 
maior envolvimento de actores externos procedentes da indústria, do comércio e da sociedade civil 
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nos órgãos de governança das instituições, onde actuam principalmente como membros de órgãos 
consultivos e de supervisão. Na maioria dos países, as instituições de ensino superior são dotadas 
de um órgão de supervisão composto essencialmente ou exclusivamente por actores externos. Em 
termos de autonomia institucional, a missão global deste órgão é a salvaguarda dos interesses da 
instituição e, em relação à prestação de contas, deve assegurar que a instituição observa a legislação 
e as normas regulamentares do país.  

Em mais de metade dos países incluídos neste estudo, as estruturas de governança das instituições 
de ensino superior privadas são regulamentadas da mesma maneira que as instituições de ensino 
superior públicas ou privadas subvencionadas pelo Estado.  

Modelos de financiamento público (Capítulo 3) 

No presente estudo, foram identificadas as principais características do financiamento público das 
instituições de ensino superior na Europa: 

! de um modo geral, são usadas fórmulas de financiamento para alocação de fundos públicos;  

! a grande maioria dos países utiliza, nas fórmulas de financiamento, os indicadores de 
desempenho baseados nos resultados dos estudantes;  

! em doze países, o financiamento público é atribuído de acordo com um contrato de 
desempenho; 

! a alocação de fundos públicos destinados à investigação obedece a diversos mecanismos.   

Na alocação de fundos às instituições, são usadas fórmulas de financiamento que se baseiam 
geralmente no volume de actividades que, por sua vez, se mede frequentemente através do número 
de estudantes inscritos na instituição. Existem diferentes abordagens para a utilização de indicadores 
de desempenho nas fórmulas de financiamento: em determinados países, uma proporção 
extremamente pequena do financiamento público é atribuído de acordo com indicadores de 
desempenho, enquanto no Reino Unido, a dotação global para o ensino, as actividades de 
funcionamento e a investigação encontra-se directamente dependente do desempenho das 
instituições. Para além de terem em conta o volume de actividades e os resultados dos estudantes, 
alguns países utilizam também outros mecanismos para a alocação de fundos públicos, o que vai 
assegurar uma certa estabilidade em termos de recursos, de um ano para o outro.  

Os contratos de desempenho definem objectivos que estão em linha com as prioridades nacionais. 
Estes contratos podem dizer respeito à maioria dos fundos públicos afectos às instituições ou 
somente a uma pequena parte destinada a projectos específicos. Nos casos em que o contrato prévio 
influencia a quantidade de financiamento a atribuir no contrato seguinte, são considerados os 
indicadores quantitativos respeitantes ao número de diplomados ou à qualidade geral da gestão da 
instituição. Em alguns países, estão em curso reformas que visam estabelecer um vínculo mais 
directo entre a concretização de objectivos qualitativos definidos em contratos anteriores e os 
montantes locados em futuros contratos.  

Na totalidade dos países, são afectos fundos para projectos ou programas de investigação 
específicos, segundo uma base competitiva. Em muitos países, este mecanismo de alocação já 
representa ou está prestes a representar a principal fonte de financiamento público para investigação. 
A quase totalidade dos países também dispõe de dotações de base para a investigação, que não 
estão relacionadas com nenhuns projectos de investigação em particular. O cálculo do montante de
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 uma dotação de base destinada à investigação pode depender das despesas de uma instituição ou 
do seu desempenho no campo da investigação. A maioria dos países tem em consideração estes 
dois aspectos, o que faz gerar um elemento de competição entre instituições.  

Financiamento público – autonomia e prestação de contas (Capítulo 3) 

Na generalidade dos países, as instituições de ensino superior recebem fundos públicos sob a forma 
de dotações globais. As dotações globais cobrem muitos tipos de despesas, as quais são 
determinadas pelas próprias instituições. No entanto, em alguns países, particularmente na Europa 
Central e do Leste, em que são atribuídas dotações globais, deve ser aprovado pelas autoridades 
públicas um orçamento provisório. Na maior parte dos países contemplados neste estudo, as 
instituições têm a possibilidade de transferir fundos públicos de um ano para outro. Existem várias 
medidas de prestação de contas relativas à utilização de financiamento público, tais como 
auditorias financeiras, indicadores de desempenho, relatórios anuais, produção de informação para 
bases de dados, publicação de resultados de avaliação interna e outros métodos de disseminação da 
informação. 

Financiamento privado – fontes autorizadas e incentivos (Capítulo 4) 

As fontes de financiamento privado autorizado mais importantes são: 

! doações e legados de entidades privadas, assim como  

! parcerias resultantes em contratos de investigação entre instituições de ensino superior e 
contratantes privados, e  

! receitas provenientes de serviços prestados.  

Os empréstimos, as rendas de propriedades, o patrocínio de postos de trabalho, os investimentos e a 
criação de empresas são também autorizados e comuns em muitos países, apesar de que, em 
alguns deles, estes tipos de fontes de rendimento ou não são autorizados ou estão sujeitos a 
restrições. Este é, essencialmente, o caso dos empréstimos, dos investimentos e a criação de 
empresas que, em muitos países, exigem a aprovação prévia da autoridade responsável, ou seja, o 
órgão de direcção da instituição, o órgão de financiamento ou o ministério da tutela ou outra 
autoridade governamental.  

A vasta maioria dos países europeus já implementou pelo menos um tipo de medida de incentivo 
destinada a encorajar as instituições de ensino superior a obterem financiamentos privados. Os 
benefícios fiscais para doadores e parceiros privados constituem os incentivos mais comuns, 
enquanto que para as instituições, este tipo de incentivo é o menos frequente. O apoio financeiro ou 
outro tipo de apoio para formação de parcerias com empresas privadas e os quadros regulamentares 
que autorizam as instituições a deter os direitos de propriedade intelectual sob os resultados da 
investigação são medidas que ocorrem, cada uma delas, numa dúzia de países.  

Salvo raras excepções, as medidas de prestação de contas relativas aos fundos privados não 
divergem das medidas que se aplicam aos fundos públicos. Os relatórios financeiros e os resultados 
dos procedimentos de auditoria, os quais têm que ser submetidos regularmente às autoridades, 
devem igualmente ter em consideração a angariação e a utilização de fundos privados. 
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Pessoal académico (Capítulo 5) 

Na maioria dos países, o processo de recrutamento, no seu conjunto, resulta de um esforço 
conjunto das instituições e das autoridades a nível central. Somente cinco países gozam de uma 
autonomia institucional em matéria de recrutamento que pode ser considerada digna de referência.  

Porém, determinadas etapas do processo de recrutamento são definidas, em grande parte, quer a 
nível central quer a nível institucional.  

As categorias de pessoal e os respectivos critérios de elegibilidade são definidos, na grande maioria 
dos países, através de regulamentos oficiais.  

No entanto, na maior parte dos países, o processo de recrutamento é, em larga escala, da 
responsabilidade de um dos órgãos internos à instituição (senado ou conselho de administração).  

Aproximadamente metade dos países organiza concursos de recrutamento. Os procedimentos 
para a organização desses concursos estão muitas vezes sujeitos a critérios definidos a nível central.  

Na vasta maioria dos países, os empregadores do pessoal académico são, oficialmente, as 
instituições de ensino superior. 

Na maioria dos países, o pessoal docente das instituições de ensino superior públicas ou privadas 
subvencionadas pelo Estado é empregado segundo uma base contratual regida pela legislação 
geral do trabalho (seja contratado a título permanente ou não). Em catorze países, os docentes têm o 
estatuto de funcionários públicos. Todavia, verifica-se com frequência um enquadramento 
estatutário misto que combina pessoal contratado seja como funcionário público seja numa base 
contratual. Em certos países, observa-se a tendência para uma flexibilização dos requisitos 
relacionados com contratos e/ou com estatutos profissionais.  

O processo de definição de uma escala salarial rege-se principalmente por legislação e por outros 
documentos oficiais emitidos ao nível central, na maior parte dos países.   

Em aproximadamente uma dúzia de países, o salário anual bruto é fixado principalmente pelas 
autoridades centrais. Noutra dúzia de países, este processo baseia-se na decisão conjunta entre o 
Estado e as instituições. Em oito países, as instituições dispõem de um elevado grau de autonomia 
em termos de fixação dos salários anuais. De um modo geral, os critérios para atribuição de bónus 
e de promoções parecem ser definidos ao nível central.  

Na maioria dos países, só as principais tarefas atribuídas ao pessoal académico aparecem descritas 
na legislação ou em outros regulamentos e circulares oficiais. As tarefas concretas ligadas a um 
cargo específico são normalmente fixadas no contrato de trabalho e formuladas ao nível da 
instituição. 

Os critérios de avaliação do pessoal académico são estabelecidos ao nível da instituição, na maior 
parte dos países. No entanto, poderá haver indicações gerais por parte das autoridades centrais 
relativamente aos elementos que devem ser incluídos na avaliação do pessoal académico.  
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INTRODUÇÃO GERAL 

Contexto 

Nas últimas décadas, os sistemas de ensino superior na Europa sofreram uma grande transformação  
(1), influenciada por acontecimentos nacionais e internacionais tais como o aumento rápido do 
número de estudantes, o decréscimo relativo do financiamento público associado a um défice no 
financiamento privado, a importância crescente da investigação e da inovação na economia mundial 
baseada no conhecimento e uma maior competição entre as instituições de ensino superior. Mais 
recentemente, o impacto do Processo de Bolonha nas reformas curriculares, na garantia da qualidade 
e na mobilidade tornou-se um dos elementos-chave da mudança.  

A necessidade de fazer face a estas mudanças profundas e de melhorar a qualidade do ensino 
superior europeu conduziu à revisão das estruturas de governança das instituições. Ainda que as 
autoridades públicas retenham um papel central na regulamentação e na coordenação do ensino 
superior, tem sido possível observar, nos últimos anos e em grande parte dos países europeus, uma 
deslocação gradual de um estreito controlo estatal para uma orientação externa exercida por 
diferentes actores. No seio das instituições, as estruturas de governança afastaram-se dos métodos 
tradicionais de autogestão académica rumando em direcção a novos modelos de auto-governança na 
gestão. 

Ao nível da União Europeia, uma Comunicação de 10 de Maio de 2006 exortava os Estados-
Membros a acelerar a modernização das suas universidades para que estas possam contribuir para a 
realização dos objectivos fixados na Agenda de Lisboa no sentido de se conseguir um maior 
crescimento e mais e melhores empregos (2). Os Estados-Membros são exortados a libertar todo o 
manancial de conhecimento, talento e energia que existe na União Europeia, operando uma mudança 
imediata, profunda e coordenada nos sistemas de ensino superior: desde a forma como estes são 
regulamentados e geridos até à forma como as universidades são dirigidas.  

Para apoiar estes objectivos e a agenda para a cooperação em educação, a Direcção-Geral da 
Educação e Cultura da Comissão Europeia convidou a Rede Eurydice a recolher dados para um 
estudo sobre os quadros regulamentares relativos à governança do ensino superior. Este estudo 
complementa várias publicações nacionais e comparativas sobre o ensino superior publicadas pela 
Rede Eurydice em 2007: Números-chave do Ensino Superior na Europa, que se foca na dimensão 
social do ensino superior (propinas pagas pelos estudantes, apoios aos estudantes, empréstimos, 
etc.); Focus sobre a Estrutura do Ensino Superior na Europa, onde se analisam as tendências 
nacionais e as medidas de implementação do Processo de Bolonha; e o Volume 5 do Glossário 

Europeu da Educação, que diz respeito aos termos que ocorrem em cada país para mencionar os 
órgãos decisores, consultivos, executivos e regulamentares no ensino superior.  

O presente estudo detêm-se, em particular, nas políticas, regulamentos oficiais, direitos e 
responsabilidades que regem a governança das instituições de ensino superior. No âmbito da 
tendência geral europeia no sentido de se criarem quadros regulamentares menos normativos, têm 
sido desenvolvidos diversos modelos nacionais dentro dos respectivos contextos de auto-governança 
académica e de prestação externa de contas, da influência de novas exigências quanto ao ensino 
                                                      
(1)Vide, por exemplo, Eurydice (2000) Two decades of reform in higher education in Europe: 1980 
onwards. 
(2) Comissão Europeia (2006) Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu. Realizar a agenda da modernização das universidades: ensino, investigação e inovação. 
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superior e da persistência das tradições nacionais (3). O objectivo deste estudo é o de 
proporcionar uma compreensão aprofundada dos quadros normativos nacionais e de 
posicionar as situações nacionais relativamente às tendências perceptíveis por toda a Europa.  

Conceitos e definições 

Neste estudo, é estabelecida uma distinção entre governança e gestão do ensino superior. No que 
concerne o ensino superior, a governança diz respeito às regras e mecanismos através dos quais os 
diversos actores intervenientes influenciam as decisões, como e a quem é feita a prestação de 
contas. No contexto do ensino superior, governança refere-se ao «exercício formal e informal da 
autoridade no âmbito das leis, políticas e regras que articulam os direitos e as responsabilidades de 
diversos actores, incluindo as regras pelas quais aqueles interagem» (4). Por outras palavras, a 
governança engloba «o quadro no qual uma instituição prossegue as suas metas, objectivos e 
políticas de maneira coerente e coordenada», de modo a responder às questões: «quem é o 
responsável e quais são as fontes de legitimidade para as decisões tomadas pelos diversos 
actores?». Por outro lado, gestão refere-se à implementação de um conjunto de objectivos 
prosseguidos por uma instituição de ensino superior de acordo com regras estabelecidas. Responde 
à pergunta «como é que são aplicadas as regras» e diz respeito à eficiência, eficácia e qualidade dos 
serviços prestados pelos actores internos e externos  (5). 

Apesar da distinção entre governança (com ênfase no processo de fixação de políticas e de metas a 
longo prazo, assim como as estratégias para atingir essas metas) e gestão (que se encontra 
orientada para a acção), as diversas ligações entre as duas não serão negligenciadas. Assim, se bem 
que este estudo se foque principalmente nas regulamentações emitidas pelas autoridades públicas 
em matéria de governança do ensino superior, são também contempladas e analisadas informações 
sobre os mecanismos para formulação de políticas, sobre a tomada de decisão ao nível central e 
institucional, sobre medidas de incentivos e sobre procedimentos de prestação de contas.  

Actores ou agentes públicos e privados podem ser categorizados como externos ou internos às 
instituições:  

Agentes externos: indivíduos que têm um interesse pessoal na função, nas práticas e nos resultados das 

instituições de ensino superior (podem ser incluídos membros da administração central, regional ou local, 

empregadores do mercado de trabalho ou outros representantes da indústria, membros de sindicatos de 

trabalhadores, associações nacionais de estudantes, representantes da sociedade civil, diplomados, pais de 

estudantes, etc.).   

Agentes internos: órgãos de governança das instituições (órgão consultivo, conselho, senado académico, 

etc.) e pessoas empregadas ou inscritas numa instituição de ensino superior. 

Os órgãos podem funcionar quer ao nível institucional quer ao nível regional ou nacional. Ao nível da 
instituição, os órgãos são normalmente dirigidos por conselhos directivos, senados académicos, 
conselhos universitários, etc. Estes órgãos podem ser compostos por actores ou agentes internos ou 

                                                      
(3) Para uma tipologia dos modelos de governança no ensino superior vide, por exemplo: CHEPS 

(1994) Comparative Policy Studies in Higher Education e Merrien, Fr-X. (eds.) (1999) Towards a 
New Model of Governance for Universities? A Comparative View.  

(4) Hirsch, Werner Z. Weber, Luc E. (eds.) (2001) Governance in Higher Education. The University in a 
State of Flux. 

(5) Council of Europe; Fried, J. (2006) Higher education governance in Europe; autonomy, ownership 
and accountability – A review of the literature In: Higher education governance between democratic 
culture, academic aspirations and market forces. 
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externos ou incluir representantes de ambos os grupos. Os órgãos que actuam ao nível regional ou 
nacional incluem geralmente as comissões ou departamentos ministeriais, os conselhos de ensino 
superior, os conselhos científicos e tecnológicos, as organizações independentes que tutelam o 
ensino superior, etc. Estes órgãos podem ser constituídos unicamente por actores externos ou incluir 
representantes das respectivas instituições de ensino superior.  

Na parte final deste relatório é incluído um glossário de códigos, abreviaturas e termos de uso 
frequente.  

Âmbito do estudo 

O presente estudo comparativo toma por ano de referência 2006/07 e abrange a totalidade dos 
países que integram a Rede Eurydice, com excepção da Turquia. O estudo trata questões relativas à 
governança do ensino superior e visa identificar os actores e os órgãos que intervêm na elaboração 
de políticas e tomadas de decisão, bem como as variadas formas de interacção entre estes 
intervenientes. No contexto das estruturas de governança, financiamento e pessoal académico 
serão analisados os seguintes aspectos: políticas, regulamentações, incentivos e medidas de 
prestação de contas. Estes três eixos principais foram seleccionados pelo facto de representarem 
elementos cruciais nos programas de reforma do ensino superior e de se encontrarem directamente 
ligados ao imperativo chave de assegurar uma utilização eficaz dos recursos (6). 

Os procedimentos de garantia da qualidade constituem igualmente um aspecto importante do 
conceito de governança; contudo, não serão aqui analisados em detalhe pois já foram 
extensivamente estudados na publicação da Eurydice Focus sobre a Estrutura do Ensino Superior na 

Europa 2006/07 (7).  

Este estudo cobre as questões de governança em instituições de ensino superior públicas e privadas 
reconhecidas oficialmente, que oferecem programas dos níveis CITE 5 e 6 e que são regidas pela 
legislação do respectivo país. Não são consideradas as universidades estrangeiras instaladas num 
país, nem as regulamentações respeitantes à participação em programas europeus. São também 
excluídas do âmbito deste estudo as instituições estatais de formação para a segurança nacional, de 
formação militar e policial.  

Este estudo analisa essencialmente o ensino superior público e privado subvencionado pelo Estado. 
As informações relativas às instituições de ensino superior privadas independentes são muito 
limitadas; no entanto, sempre que essa informação é disponibilizada, é incluída em secções 
separadas no final de cada capítulo. Quando as regulamentações ou as práticas se referem a um tipo 
específico de instituição (por exemplo, universidades, institutos de tecnologia, universidades de 
ciências aplicadas, instituições prestadoras de formação contínua, etc.), é feita referência ao tipo 
relevante. Nos casos em que todos os tipos de instituições são abrangidos, o estudo refere-se a 
«instituições de ensino superior».  

Nos documentos oficiais, as autoridades educativas de topo expressam os seus requisitos de formas 
distintas. Em alguns países, as suas recomendações são tão fortes que possuem um valor normativo. 
Noutros países, as instituições detêm um grau de autonomia significativo e por esta razão, o termo 
«regulamentação oficial» tem de ser entendido num sentido lato, de forma a incluir não só as 
                                                      
(6) European Commission (2003) Investing efficiently in education and training: an imperative for 
Europe. Communication from the Commission. 
(7) Eurydice (2007) Focus sobre a Estrutura do Ensino Superior na Europa – 2006/07. 
Tendências Nacionais no âmbito do Processo de Bolonha. 
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recomendações como também as leis, os decretos ou outras directrizes formuladas com fins 
consultivos. 

O conceito de governança também se estende às práticas informais levadas a cabo pelas instituições 
de ensino superior e que envolvem exercícios de autoridade. Dado que não é possível abordar este 
aspecto através da análise das regulamentações oficiais e dos documentos políticos disponíveis por 
via do quadro normativo que consta das informações recolhidas pela Rede Eurydice, este estudo 
dedica um espaço muito limitado às actuais práticas institucionais mais representativas.  

Estrutura  

O Capítulo 1 oferece uma perspectiva global das políticas estratégicas nacionais para o ensino 
superior e as principais prioridades na Europa em matéria de financiamento e de pessoal académico. 
O anexo ao Capítulo 1 contém uma lista de documentos políticos estratégicos nacionais. 

O Capítulo 2 examina as estruturas e o alcance da regulamentação e orientação externas, assim 
como a auto-governança académica e na gestão das instituições de ensino superior na Europa. Os 
órgãos de governança internos e externos são caracterizados de acordo com as suas 
responsabilidades, os seus poderes de decisão e tipos de prestação de contas. O anexo ao Capítulo 
2 descreve as principais responsabilidades dos mais importantes órgãos internos de governança.  

O Capítulo 3 foca os mecanismos de financiamento público utilizados na Europa, analisando até que 
ponto esses mecanismos se baseiam no desempenho e de que modo é que eles promovem a 
competição entre as instituições de ensino superior e encorajam as mesmas a contribuir para a 
concretização das prioridades nacionais. Este Capítulo também salienta os procedimentos de 
prestação de contas relativamente aos fundos públicos e a alguns aspectos da autonomia das 
instituições de ensino superior na gestão desses fundos públicos. O anexo ao Capítulo 3 inclui uma 
lista de critérios utilizados na concessão das principais dotações públicas às instituições de ensino 
superior.  

O Capítulo 4 descreve possíveis fontes e restrições em matéria de financiamento privado, incluindo 
as parcerias com o mundo empresarial. Este Capítulo explora ainda os incentivos externos para a 
recolha de fundos privados e determinados aspectos da autonomia das instituições de ensino 
superior em relação às propinas.  

O Capítulo 5 debruça-se sobre os actores intervenientes em aspectos relativos a contratos, 
recrutamento, salários, promoção profissional, horário de trabalho e avaliação do pessoal académico.  

Metodologia 

As informações contidas no presente estudo foram fornecidas pelas respectivas Unidades Nacionais 
da Rede Eurydice, em resposta a um questionário com «guia de conteúdos» desenvolvido pela 
Unidade Europeia de Eurydice. A análise comparativa foi redigida pela Unidade Europeia e validada 
pelas Unidades Nacionais e respectivos peritos. Todas as pessoas que contribuíram de alguma forma 
para esta obra colectiva são mencionadas na parte final do relatório.  

O relatório faz referência a diversos estudos e publicações científicas; no entanto, as informações 
nacionais específicas baseiam-se nos questionários preenchidos pelas unidades nacionais. Os 
exemplos específicos de informações nacionais são apresentados num estilo tipográfico diferente, de 
forma a ser possível distingui-los do texto principal. Tais exemplos são ilustrados por casos concretos 
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que vão ao encontro das afirmações gerais expostas no estudo comparativo. Podem também ilustrar 
excepções àquilo que é encarado como a tendência geral numa série de países, ou fornecem 
detalhes específicos que complementam uma determinada evolução comum. Os anexos aos 
capítulos 1, 2 e 3 incluem ainda informações nacionais detalhadas.  
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CAPÍTULO 1: POLÍTICAS ESTRATÉGICAS NACIONAIS PARA O 

ENSINO SUPERIOR  

 

A necessidade de um planeamento a longo prazo e da formulação de estratégias para o ensino 

superior é amplamente reconhecida em toda a Europa. Em muitos países, os governos dispõem de 

um documento político que define extensivamente as suas políticas estratégicas para o ensino 

superior (ver anexo 1).  

Noutros países, as estratégias políticas actuais para o ensino superior estão associadas a objectivos 

políticos mais vastos que visam promover o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, como é o 

caso do Plano Tecnológico – Portugal Inova e do Pacto para a Investigação em França, introduzidos 

em 2005 e 2006 respectivamente, e ainda a Política Científica e Tecnológica 2006-2009 na Islândia. 

Não raras vezes, as políticas de reforma antecipadas inicialmente em documentos estratégicos, são 

posteriormente integradas em actos legislativos, tal como sucede, por exemplo, na Alemanha, Grécia, 

França, Portugal e Suécia, sendo depois gradualmente implementadas no sector do ensino superior.  

Alguns países ainda não desenvolveram uma declaração global fixando os objectivos a longo prazo 

para o ensino superior e as medidas necessárias a implementar nesse sector.  

Na Bulgária, um projecto de política estratégica sobre o desenvolvimento do ensino superior foi submetido à 

discussão pública em Março de 2007, estando actualmente a ser objecto de melhorias suplementares.  

Na Alemanha, a reforma do federalismo em 2006 transferiu para os Länder uma grande parte da 

responsabilidade em matéria de política de ensino superior. Ainda estão por definir em pormenor as novas 

funções conjuntas entre a Federação e os Länder. 

Em Espanha, o governo central trabalha actualmente numa política geral para o financiamento do ensino 

superior, apesar de as 17 Comunidades Autónomas deterem a responsabilidade financeira directa 

relativamente às universidades públicas. Por outro lado, o Ministério da Educação e Ciência propôs 

recentemente mudanças importantes em matéria de política do pessoal docente; todavia, não está ainda 

delineada uma política estratégica final.   

Em Malta, a política para o financiamento do ensino superior encontra-se exposta no discurso anual do 

Ministro das Finanças relativo ao orçamento. A Comissão Nacional para o Ensino Superior, criada em 2006, 

é responsável pelas recomendações sobre as políticas estratégicas do governo para o sector do ensino 

superior.  

Na Polónia, o sistema de ensino superior encontra-se numa fase de adaptação aos requisitos fixados pela 

Lei sobre o Ensino Superior de 2005, a qual foi redigida com a participação activa da comunidade 

académica. O país está também em vias de introduzir uma nova política estratégica sobre o financiamento 

do ensino superior. As mudanças nesta área devem-se a uma implementação gradual da lei de 2005 em 

condições de restrições orçamentais persistentes. 

Este capítulo centra-se nas seguintes questões:  

Quais são as principais prioridades estratégicas em matéria de financiamento do ensino superior?  

Quais são as principais prioridades estratégicas no que respeita ao pessoal académico? 
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Figura 1.1: Prioridades estratégicas nacionais para o ensino superior (financiamento e pessoal),  

2006/07 
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Fonte: Eurydice.  

Notas adicionais 

República Checa: A informação exposta corresponde apenas a instituições que oferecem qualificações de 
níveis CITE 5A e 6. As instituições que oferecem qualificações de nível CITE 5B são regulamentadas por uma lei 
relativa ao ensino escolar.  
França: As prioridades estratégicas nacionais para o ensino superior foram objecto de uma lei aprovada em 
Agosto de 2007, designada como «Lei da Autonomia das Universidades». Esta lei dota as universidades de um 
novo sistema de governança e de uma autonomia em termos de orçamento e de gestão de recursos humanos.  
Irlanda: A introdução de critérios de desempenho para o pessoal refere-se aos institutos de tecnologia. 
Chipre: O aumento do financiamento público está ligado ao objectivo prioritário do governo de aumentar o 
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número de vagas nas instituições de ensino superior, reduzindo desse modo a elevada proporção de cipriotas a 
estudar no estrangeiro. 
Luxemburgo: Informação não verificada ao nível nacional. 
Letónia: As prioridades gerais traduzem-se na motivação do pessoal académico para empreender mais 
actividades de investigação e no aumento de doutorados entre o pessoal académico. 
Lituânia: Está a ser desenvolvido o programa «Regresso e atracção de cérebros do estrangeiro». Por outro lado, 
em 2007, os salários dos professores e investigadores foi aumentado e prevê-se que seja novamente 
aumentado. 
Portugal: Está prevista a aprovação de novas leis relativamente a uma maior autonomia e a uma maior 
prestação de contas em termos de financiamento e de pessoal nas instituições de ensino superior público.  
Eslovénia: No que diz respeito ao pessoal, constatam-se outras prioridades, como a atracção de investigadores 
provenientes de institutos de investigação, da indústria e de países estrangeiros com o fim de participarem nas 
actividades universitárias, e ainda criar mais flexibilidade no emprego de pessoal (isto é, a nova regulamentação 
irá restringir o uso de contratos de trabalho de tipo permanente).   
Reino Unido (ENG): Existem quatro objectivos estratégicos centrais que se traduzem no alargamento da 
participação e na igualdade no acesso, aprendizagem e ensino, investigação e ainda a contribuição do ensino 
superior para a economia e a sociedade. 

 
 

1.1. Prioridades estratégicas relativas ao financiamento 

Aumento do financiamento público 

Em 2003, o montante total das despesas públicas com o ensino superior representava, nos 27 

Estados-Membros da UE, uma estimativa de 1.14 % do PIB (8). Nesse mesmo ano, as despesas 

públicas com o sector do ensino superior representavam mais de 2 % do PIB na Dinamarca, 

Finlândia, Suécia e Noruega.  

Para vários governos, está actualmente a ser objecto de uma política estratégica nacional ou de uma 

reforma o aumento do financiamento público destinado ao ensino superior.   

Entre os países que apresentam um plano explícito de crescimento global do financiamento público, a 

Bélgica (Comunidade flamenga) prevê um aumento de 9 % no financiamento público durante o 

período entre 2006-2009. Em 2007, o governo federal austríaco gastou mais 11 % no ensino superior 

do que no ano anterior e está previsto um aumento maior em 2008. O montante de financiamento 

público destinado ao ensino superior está também a aumentar no Reino Unido, com a Inglaterra, por 

exemplo, a beneficiar de um acréscimo de quase 5 % em 2007 em relação ao ano anterior. Na 

Irlanda, o financiamento público em 2007 era 6 % maior do que em 2006. Na Islândia, as despesas 

públicas para o ensino superior deverão alcançar 2 % do PIB até 2010, contra os 1.59 % em 2005. O 

governo letão pretende aumentar o número de vagas subvencionadas pelo Estado para as áreas de 

estudo que têm uma procura elevada no mercado de trabalho. 

Em Portugal, o orçamento global para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior foi 

aumentado, em linha com as prioridades do governo para reforçar o desenvolvimento científico e 

tecnológico. Da mesma forma, em França, foi aumentado o financiamento para actividades de 

                                                      
(8) Para a média das despesas totais da UE e para a percentagem de financiamento público com 
o sector do ensino superior, em 2003, comparativamente ao PIB, vide Quadros C3 e C4 em Eurydice 
(2007) Key Data on Higher Education – 2007. 
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investigação em instituições de ensino superior. Na Dinamarca e no Chipre, o financiamento público 

para a investigação e desenvolvimento deverá alcançar 1% do PIB até 2010. 

Maior autonomia das instituições na gestão dos recursos 
financeiros  

Na maioria dos países, denota-se uma tendência óbvia para a desregulamentação e para uma maior 

autonomia das instituições de ensino superior em matéria de política institucional e, em particular, em 

matéria de gestão orçamental interna. Em alguns países, tal como no Reino unido, as instituições de 

ensino superior funcionam com um elevado grau de autonomia, inclusive em questões financeiras. 

Nos Países Baixos, durante mais de 20 anos, as universidades beneficiaram de uma significativa 

autonomia e na Islândia, em 1997, as instituições de ensino superior obtiveram plena autonomia para 

gerir os seus recursos financeiros. Na maior parte dos restantes países, as instituições de ensino 

superior só recentemente começaram a funcionar mais autonomamente e a estabelecer as suas 

próprias políticas de gestão de recursos financeiros em função das suas necessidades de 

funcionamento específicas e de planos de desenvolvimento estratégico. Este processo é 

necessariamente acompanhado por vários mecanismos de prestação de contas, tais como os 

relatórios anuais (ver Capítulo 2), as auditorias internas e externas, etc. (ver Capítulo 3). 

Na Bélgica (Comunidade flamenga), as instituições de ensino superior públicas costumavam ser 

estritamente regulamentadas e controladas pelo governo. Presentemente, gozam de uma maior autonomia 

institucional, inclusive em matérias financeiras, o que tem conduzido a um acréscimo considerável das 

responsabilidades das próprias instituições relativamente à política interna e ainda a um envolvimento maior 

do pessoal e dos estudantes na governança das instituições.   

Na Grécia, foi recentemente aprovada pelo Parlamento uma nova lei destinada a reduzir o controlo que o 

Ministério da Educação Nacional e dos Assuntos Religiosos exerce sob a gestão dos recursos financeiros 

das instituições. Cada universidade adoptará um plano de desenvolvimento académico quadrienal ao qual 

estarão directamente ligados os fundos públicos.  

Em França, uma nova lei que data de Agosto de 2007 dota as universidades de uma maior autonomia em 

termos de orçamento e de gestão: podem ser-lhes concedidas novas responsabilidades e autoridade em 

matéria de orçamento (autonomia financeira) e têm a possibilidade de criar fundações universitárias ou 

parcerias com empresas.  

Na Hungria, a Lei sobre o Ensino Superior de 2005 introduz um novo modelo de gestão e de mecanismos 

de alocação de fundos, o que vem conferir às instituições de ensino superior uma maior liberdade para gerir 

os seus próprios recursos.  

Em Portugal, a partir de 2007/08, de acordo com o novo sistema de ensino superior, a lei permite que as 

instituições de ensino superior públicas tenham o estatuto de fundação, o que lhes confere maior autonomia, 

nomeadamente em matéria de financiamento.   

Em inícios de 2007, um grupo de trabalho nomeado pelo Ministério da Educação da Finlândia, submeteu 

para aprovação uma série de propostas destinadas a conferir a cada universidade o estatuto jurídico de uma 

fundação e ainda a aumentar a sua autonomia financeira.  

Na Noruega, apesar de a coordenação estatal das instituições de ensino superior ser tradicionalmente forte, 

a Reforma da Qualidade (2000-2001) veio conferir às instituições de ensino superior uma autonomia muito 

maior para a gestão e a organização das suas actividades. Ao mesmo tempo, o desempenho das 

instituições de ensino superior é monitorizado de forma mais rigorosa pelas autoridades centrais.  
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Estabelecer uma ligação directa entre resultados e financiamento  

As autoridades centrais estão cada vez mais interessadas em optimizar o equilíbrio entre os recursos 

financeiros que investem no ensino superior e os resultados globais deste sector. Estão a ser 

implementados mecanismos de financiamento destinados a articular os resultados ou o rendimento 

com a alocação de futuros financiamentos públicos. Normalmente, esta articulação é feita quer 

através de um processo de negociação orçamental e de celebração de contratos entre as instituições 

de ensino superior e o ministério ou o organismo de financiamento competente, quer por via da 

utilização de sistemas de fórmulas de financiamento que incluem indicadores de desempenho 

(ver Capítulo 3).  

Em muitos países, tais políticas já estão solidamente implementadas (na Estónia desde 2002, no 

Reino Unido desde 1986). Noutros casos, foram recentemente implementadas reformas relacionadas 

(na Áustria depois de 2007) ou estão em vias de ser implementadas (na Comunidade flamenga da 

Bélgica desde 2008). O parlamento espanhol está actualmente a discutir alterações ao sistema de 

financiamento que irá apontar na mesma direcção, enquanto a Roménia já incluiu essas medidas 

políticas na sua estratégia a longo prazo para o desenvolvimento do ensino superior.  

As autoridades centrais prestam, necessariamente, uma atenção crescente à utilização de 

instrumentos mais precisos e complexos para monitorizar e comunicar os resultados do ensino 

superior.   

Em França, a introdução da nova lei orgânica sobre finanças públicas (LOLF) em 2006 reforçou as ligações 

entre o financiamento do ensino superior e os resultados baseados em objectivos e indicadores. 

Na Finlândia, em finais dos anos 80 foi introduzida a gestão orientada para os resultados, quando os 

orçamentos das universidades começaram a incluir fundos baseados no desempenho. Porém, a reforma do 

sistema de financiamento só começou em meados dos anos 90. Com este sistema, os objectivos das 

instituições e os recursos necessários para os alcançar são determinados através de negociações entre o 

Ministério da Educação e cada instituição de ensino superior. 

No Reino Unido, o financiamento destinado a apoiar as infra-estruturas de investigação é repartido 

selectivamente, fundamentado através de uma avaliação da qualidade da investigação (Research 

Assessment Exercise (RAE)), realizada periodicamente. Este sistema foi concebido para manter e 

desenvolver a capacidade e a competitividade internacional da investigação realizada em instituições do 

Reino Unido e para promover um nível elevado de qualidade nas instituições que conduzem as melhores 

investigações e beneficiam da proporção maior de financiamento. O RAE consiste, essencialmente, num 

processo de avaliação pelos pares. O próximo RAE será conduzido em 2008.  

Na Noruega, desde 1990 que as instituições de ensino superior utilizam o tipo de planeamento orientado 

para os resultados, o que vai enfatizar a gestão por objectivos e a medição dos resultados. É prioridade do 

Governo afinar ainda mais os dispositivos de financiamento das instituições de ensino superior, estando 

orientado para recompensar os desempenhos e os resultados, ao mesmo tempo que salvaguarda as áreas 

de estudo e as actividades académicas que são importantes mas vulneráveis.   

Promover a diversificação do financiamento  

A maioria dos países prossegue uma política de encorajamento da diversificação das fontes de 

financiamento. As autoridades centrais encorajam as instituições de ensino superior a procurar novos 

recursos financeiros, tais como investimentos de empresas privadas, investigação por contrato e 

outras actividades comerciais, doações, empréstimos, etc. (ver Capítulo 4).  
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Na maior parte dos países, as instituições de ensino superior públicas estão autorizadas a cobrar 

propinas e em alguns casos dispõem de um determinado grau de autonomia que lhes permite fixar os 

próprios montantes a cobrar. Esta política inscreve-se num conjunto de medidas destinadas a 

promover a recolha de fundos adicionais e a colocar uma maior parte do fardo do financiamento nos 

«utilizadores» da universidade. O novo foco posto nas contribuições dos estudantes é 

frequentemente acompanhado de medidas destinadas a tratar a questão da igualdade de acesso ao 

ensino superior, concretamente através do aligeirar do encargo financeiro imposto pelas propinas dos 

estudantes e do alargamento da participação de grupos sub-representados (9).  

O governo da Letónia recomendou às instituições de ensino superior o estabelecimento, por meio de 

doações que lhes são feitas e dos seus recursos próprios, de fundações que atribuem subsídios financeiros 

aos estudantes.  

Na Hungria, está planeado que, no início do ano lectivo 2008/09, as propinas de frequência pagas por 

estudantes subsidiados pelo Estado serão utilizadas em parte para auxílio financeiro e bolsas de estudo e 

em parte para fundos de desenvolvimento das instituições. Os alunos mais brilhantes e os socialmente 

desfavorecidos serão isentos do pagamento de propinas de frequência. 

Em Portugal, o governo estabeleceu um sistema de garantia para os empréstimos a estudantes.   

Na Eslovénia, são cobradas propinas de frequência em determinados programas de Mestrado mas, por 

volta de 2009, o governo pretende abolir todas as propinas de frequência para programas de estudo de nível 

CITE 5. 

Na Eslováquia, pelo menos 40 % dos rendimentos das propinas de frequência têm que ser utilizadas para 

bolsas de estudo.  

No Reino Unido (Inglaterra e Irlanda do Norte), as instituições têm conseguido, desde 2006/07, variar as 

propinas de frequência cobradas até ao montante máximo de £3 000 por ano. Esta mudança, que afecta 

somente os estudantes britânicos inscritos a tempo inteiro num curso de licenciatura – pois as instituições 

sempre tiveram a possibilidade de fixar propinas para pós-graduados, estudantes a tempo parcial e 

estudantes estrangeiros –, foi acompanhada por medidas destinadas a salvaguardar e a promover a 

equidade no acesso ao ensino superior, em particular para grupos com baixos rendimentos ou outros grupos 

sub-representados.  

Abrir ligações com a sociedade e criar parcerias 

Os governos estão a encorajar o desenvolvimento de relações mais estreitas entre instituições de 

ensino superior e a sociedade no sentido lato. As medidas políticas nesta área visam promover os 

resultados das actividades científicas e as oportunidades resultantes daquelas, entre um público mais 

vasto. Entretanto, é também uma prioridade correlacionar o ensino e a investigação com os 

imperativos económicos e sociais nacionais (incluindo as necessidades regionais específicas). Com 

esta finalidade, as autoridades centrais estão a simplificar o quadro regulamentar que rege o uso dos 

resultados da investigação e a fornecer apoio financeiro às instituições de ensino superior para que 

estabeleçam variados tipos de parceria (para informações sobre os incentivos públicos à formação de 

parcerias e direitos de propriedade individual, ver Capítulo 4).  

Na Bélgica (Comunidades francesa e flamenga), Países Baixos, Finlândia, Suécia e Noruega, 

segundo as respectivas leis do ensino superior, a cooperação com a sociedade é uma das três 

                                                      
(9) Para mais informações sobre as contribuições financeiras dos estudantes e sobre apoios 
financeiros públicos, vide Eurydice (2007) Key Data on Higher Education in Europe – 2007.  
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missões essenciais do ensino superior, juntamente com o ensino e a investigação. Na Dinamarca, a 

Lei das Universidades declara que uma das missões da universidade, enquanto núcleo central de 

saberes e de conhecimento e repositório de cultura, é colaborar com a sociedade. Na Islândia, a 

política oficial é de que as universidades se envolvam activamente na disseminação dos resultados 

da investigação académica e do desenvolvimento tecnológico na sociedade.  

São vários os governos que promovem e co-financiam especificamente a criação de parcerias 

multilaterais ou consórcios entre instituições de ensino superior, institutos de investigação, 

autoridades regionais e/ou empresas privadas. Além do mais, as autoridades centrais de vários 

países (Estónia, França, Itália, Portugal, Finlândia e Suécia) continuam a fornecer ou já forneceram 

incentivos financeiros e outros para aumentar a cooperação regional entre instituições de ensino 

superior, empresas e municipalidades locais. 

1.2. Prioridades estratégicas sobre pessoal académico 

Equilíbrio de género  

Nos países europeus, as mulheres encontram-se, regra geral, sub-representadas entre o pessoal 

académico. As mulheres estão particularmente sub-representadas no nível etário mais alto, o qual 

inclui uma proporção relativamente elevado de pessoal em cargos académicos de nível superior (10). 

Tendo em conta o seu relativamente recente acesso aos cargos académicos, na maioria dos países 

as mulheres estão consideravelmente mais presentes em coortes de idades mais baixas e de cargos 

profissionais menos elevados. Diversos países estão a tentar contrariar esta situação de 

desequilíbrio, promovendo a participação feminina no ensino e na investigação através de várias 

medidas. 

Na Bélgica (Comunidade flamenga), o Fundo Especial para a Investigação das Universidades encoraja 

uma mudança de comportamento no seio das instituições, proporcionando incentivos financeiros com base 

no número de novas contratações de mulheres para cargos efectivos.  

Na Áustria, a Lei das Universidades de 2002 estipula que todos os órgãos universitários se devem esforçar 

para alcançar uma representação equilibrada de homens e de mulheres no trabalho, em todas as áreas de 

actividade das universidades. Em concreto, cada universidade é obrigada a adoptar e a implementar um 

«plano de promoção feminina», contribuindo para um equilíbrio de género entre o pessoal do sector do 

ensino superior (docente e não docente).  

Na Suécia, a questão da igualdade de géneros é uma estratégia política. Cada instituição de ensino 

superior precisa de elaborar um plano estratégico para recrutar mais docentes do sexo feminino. A maior 

parte das instituições definem planos de igualdade de oportunidades e produzem relatórios anuais sobre os 

progressos conseguidos, os quais são apresentados ao governo.  

Na Noruega, a igualdade de género entre o pessoal académico é considerada um objectivo político central. 

Todas as instituições de ensino superior têm de desenvolver planos de acção em matéria de equilíbrio de 

género e adoptar medidas para promover o recrutamento de pessoal académico feminino. O comité 

«Mulheres na Investigação» foi, numa primeira fase, nomeado pelo ministério da tutela para o período 2004-

2007 e renomeado para um período de mais três anos em 2007. A missão do comité consiste em apoiar as 

actividades relativas ao equilíbrio de género no ensino superior e no sector da investigação e recomendar 

                                                      
(10) Para mais informações sobre a distribuição do pessoal académico por grupo etário e por 
género, vide Figura C13 em Eurydice (2007) Key Data on Higher Education in Europe –2007.  
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iniciativas e actuações que devem ser concretizadas a esse respeito. O mandato do comité também inclui a 

contribuição para uma consciencialização relativamente à questão da sub-representação de mulheres no 

meio académico em geral. Em Fevereiro de 2007 foi submetido ao ministério um relatório e, actualmente, 

estão a ser estudadas as sugestões nele contidas.  

Equilíbrio etário 

Os dados estatísticos evidenciam que há mais membros do pessoal académico em faixas etárias 

mais altas que em faixas etárias mais jovens (11). A elevada percentagem de pessoal nas faixas 

etárias mais velhas poderá conduzir a um défice de pessoal qualificado em determinadas áreas de 

estudo devido às reformas maciças que se prevêem num lapso de tempo relativamente curto. Além 

do mais, o pessoal académico mais velho é mais oneroso: já progrediram muito nas suas carreiras e 

atingiram escalões salariais muito elevados, pelo que os seus postos de trabalho são muito 

dispendiosos.  

Na Bélgica (Comunidade flamenga), a autonomia institucional em matéria de política de pessoal é 

limitada. Em virtude do pessoal académico sénior ser efectivo, as oportunidades de trabalho para jovens 

académicos são escassas. Em virtude do seu envelhecimento, muitos dos membros do pessoal académico 

irão aposentar-se nos próximos anos; no entanto, trata-se de um processo longo. Em resultado disto, as 

instituições de ensino superior têm por vezes a possibilidade de propor opções de reforma antecipada ao 

pessoal académico sénior (reforma aos 60 em vez de 65 anos). Entretanto, o aumento dos fundos externos 

destinados à investigação conduz ao recrutamento, cada vez mais frequente, de jovens académicos. Dado 

que o pessoal efectivo deve ser remunerado a partir do orçamento para despesas de funcionamento, o seu 

número não pode exceder o de pessoal recém-chegado. Para dar alguma liberdade de acção às 

universidades, o governo tomou medidas que permitem aos membros mais jovens que são titulares de um 

diploma de doutoramento exercerem a actividade docente. Por outro lado, um acréscimo suplementar do 

financiamento público conduzirá a um aumento do número de postos de trabalho efectivos. 

Na República Checa, o desenvolvimento das qualificações e a estrutura etária do pessoal académico são 

potenciados pela oportunidade de as instituições de ensino superior fixarem os seus próprios regulamentos 

salariais que, aliás, o Ministério continua a monitorizar. O Ministério tenciona promover a criação e a 

implementação de programas de educação e de formação contínua assim como programas de 

desenvolvimento profissional para pessoal académico e administrativo, particularmente o mais jovem. 

Na Itália, uma matéria actualmente em debate diz respeito ao recrutamento de novas gerações de pessoal 

docente, dada a idade avançada de muitos académicos e o esperado pico de aposentações nos próximos 

anos (cerca de 40% do pessoal docente efectivo). 

O envelhecimento do pessoal constitui também um problema no ensino superior finlandês. No âmbito da 

reforma do sistema geral de aposentações, a idade de aposentação em instituições de ensino superior 

tende a tornar-se mais flexível e têm sido criados incentivos financeiros com o fim de tornar a aposentação 

tardia mais atractiva.  

Maior autonomia das instituições na gestão do pessoal académico 

No decurso da última década, as instituições de ensino superior adquiriram maior autonomia, não só 

nas matérias financeiras, como também na gestão do seu pessoal académico. Num número 

crescente de países, os processos de selecção, de recrutamento, de contratação e de promoção 

profissional são geridos, em larga medida, ao nível das instituições.  

                                                      
(11) Para mais informações sobre a distribuição de pessoal académico por idade e género, vide 
Figura C13 em Eurydice (2007) Key Data on Higher Education in Europe – 2007.  
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Em alguns países, estas medidas de desregulamentação podem estar directamente relacionadas 

com a evolução dos padrões de emprego e com uma abordagem mais flexível relativamente à 

profissão académica. De um modo geral, há menos postos de trabalho para funcionários públicos 

(isto é, efectivos) e mais acordos contratuais (ver Capítulo 5 para informações sobre recrutamento e 

contratos de trabalho). Tal como sucede com a crescente autonomia na gestão de fundos, de um 

modo geral, estes processos implicam procedimentos de prestação de contas mais numerosos e 

mais rigorosos.  

Na República Checa, as instituições de ensino superior dispõem de um grande poder em matéria de gestão 

de pessoal. Podem determinar, sem restrições regulamentares, o número de pessoal académico em todos 

os escalões. Como a carga horária directa do pessoal académico nas funções docentes não se encontra 

determinada pela legislação, poderá haver diferenças consideráveis entre faculdades ou até entre 

departamentos. Ao não definir explicitamente os limites dos contratos de trabalho, a legislação sobre 

instituições de ensino superior permite que cada instituição decida se os seus docentes serão contratados 

por tempo indefinido ou se terão um contrato de trabalho a termo fixo.  

Na Dinamarca, um dos aspectos da Estratégia do Governo na Economia Global é que as universidades 

tenham uma maior liberdade para atrair investigadores altamente qualificados, praticando modalidades de 

pagamento mais flexíveis. Para além disso, as universidades devem ter maior liberdade no que respeita à 

fundação de cadeiras e à adopção de procedimentos mais flexíveis na nomeação de pessoal administrativo.  

Na França, uma nova lei (Agosto de 2007) dota as universidades com autonomia em termos de gestão dos 

recursos humanos.  

Na Hungria, a lei de 2005 sobre o ensino superior alargou os direitos e a autonomia das instituições de 

ensino superior em termos de governança. Consequentemente, apesar de as regras e a política estratégica 

sobre o pessoal académico estar definida em vários textos legais, as instituições poderão dispor da sua 

própria legislação suplementar. Para além disso, a autonomia institucional incorpora o direito de uma 

instituição de ensino superior criar a sua própria estrutura organizacional, decidir em matérias de emprego, 

seleccionar livremente o seu pessoal e definir os seus deveres profissionais com base nas necessidades e 

nas expectativas da instituição relativamente ao desempenho e à qualidade do trabalho a prestar. 

Na Roménia, as tendências actuais em matéria de governança do ensino superior estão relacionadas com 

um acréscimo da autonomia das instituições de ensino superior para determinar as suas próprias políticas 

de gestão do pessoal académico (recrutamento, avaliação, promoção). 

 

Introdução de critérios de desempenho  

No contexto do ensino superior na Europa, uma cultura cada vez mais direccionada para os 

resultados afecta também o pessoal académico e conduz à introdução de critérios de desempenho. 

Tais medidas proporcionam a oportunidade de recompensar a excelência nas práticas de 

investigação e de docência com compensações especiais ou incentivos, ou ainda por via de um 

sistema remuneratório ligado ao desempenho. Estes critérios também podem revestir-se de especial 

importância no que toca ao recrutamento de pessoal. 

Em muitos países, tais critérios de desempenho já estão a vigorar há algum tempo. 

Na Islândia, as instituições de ensino superior puseram a funcionar, há já várias décadas, um sistema 

formal de compensações e de incentivos baseado no desempenho. As regras intrínsecas a este sistema 

destinam-se a avaliar a contribuição dos investigadores e a sua influência ao nível internacional e nacional. 

Por conseguinte, as instituições têm em consideração os artigos publicados por um investigador em revistas 
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científicas de renome internacional e nas revistas islandesas apreciadas pelos pares, assim como o número 

de livros que a pessoa já publicou e a quantidade de citações do seu trabalho na literatura especializada.  

A situação é semelhante nos Países Baixos e na Suécia.  

Em outros países, a introdução de critérios de desempenho para o pessoal académico representa um 

conceito totalmente novo e que implica um extenso debate. 

A estratégia do governo dinamarquês é a de colocar uma ênfase maior na qualidade do ensino e nas 

qualificações académicas dos professores. Tanto um ensino de qualidade como uma investigação de 

qualidade deverão ser recompensados com um aumento da remuneração. 

Na Irlanda, em virtude de um acordo entre a administração, o pessoal e os sindicatos, os Sistemas de 

Desenvolvimento da Gestão do Desempenho passaram a ser incluídos em todos os institutos de tecnologia. 

Estes sistemas constituem também objecto de acordos nacionais tais como «Towards 2016», sobre 

questões remuneratórias e condições de trabalho. 

Na Itália, entre 1996 e 2006, governos sucessivos procuraram reformar o estatuto jurídico do pessoal 

académico. O actual governo pretende reassumir essa reforma e espera-se que a nova legislação se venha 

a focar também na criação de uma Agência Nacional de Avaliação. A Agência deverá avaliar também o 

desempenho do pessoal docente para fins de progressão na carreira, de modo a instaurar um sistema de 

incentivos financeiros ligados ao desempenho.  

Na Áustria, os acordos em matéria de desempenho referem-se à política estratégica relativa ao pessoal 

académico. Esses acordos incluem, em particular, informações sobre que medidas e incentivos em matéria 

de desenvolvimento dos recursos humanos são necessárias para alcançar os objectivos da universidade e 

que contribuições devem ser feitas por outros membros da universidade.  

Na Roménia, foram introduzidos na avaliação do pessoal académico critérios de desempenho. As 

universidades devem elevar as expectativas do seu pessoal académico em termos de progressão e 

melhorar a organização dos concursos de recrutamento para postos de trabalho de alto nível dirigidos a 

docentes, através da promoção de novas formas de concurso e de uma maior transparência. 

Na Finlândia, o sistema remuneratório baseado no desempenho, que foi implementado em 2006, está a ser 

objecto de um extenso debate. Parece apoiar-se na questão da contradição entre os valores académicos 

tradicionais e outros valores mais empresariais.  
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CAPITULO 2: ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA DO ENSINO 

SUPERIOR  
 

Este capítulo centra-se nas regras e nos mecanismos em que se enquadram as actividades e a 

planificação das instituições de ensino superior. A estrutura de governança de uma instituição diz-nos 

de que maneira os actores envolvidos (incluindo o director executivo da instituição, o pessoal, os 

estudantes, os pais, os governos, leigos, etc.), comunicam entre si: quem presta contas a quem, 

como é que se prestam contas e para quê. No contexto das mudanças rápidas que ocorrem na 

sociedade e da sua relação com o ensino superior, por toda a Europa os países têm reagido de 

diversas maneiras ao imperativo geral de repensar e de reorganizar as estruturas de governança das 

instituições de ensino superior. Enquanto entidades autónomas, as instituições assumem muitas das 

responsabilidades de governança previamente assumidas pelos poderes públicos; porém, as 

instituições de ensino superior ainda são regulamentadas pelo Governo ou por órgãos 

governamentais. Mais ainda: as instituições têm agora de prestar contas da sua actuação de novas 

maneiras: têm de provar que estão a responder de forma apropriada às necessidades da sociedade; 

têm de demonstrar que os fundos públicos que recebem estão a ser usados de forma responsável; e 

têm de conservar níveis de excelência no ensino e na investigação, pois estas constituem as missões 

essenciais das organizações educativas. Um acréscimo na autonomia e uma prestação de contas 

inerente àquela comportaram várias alterações que assinalam uma ruptura com os modos 

tradicionais de auto-governança académica numa comunidade fechada de escolásticos. Os novos 

modelos de governança redistribuem as responsabilidades, a prestação de contas e o poder de 

decisão entre os respectivos actores externos e internos. Distinguem-se diversos mecanismos (12) 

essenciais de coordenação ou de controlo que são relevantes para essas novas estruturas de 

governança no sector do ensino superior, incluindo: 

a regulamentação externa: refere-se à autoridade do Estado ou da região para definir as regras de 

funcionamento das instituições de ensino superior.  

a orientação externa: refere-se ao poder de direcção e de coordenação exercido por actores 

externos na posição de membros de órgãos universitários (por exemplo, conselhos de direcção 

ou de administração), aos quais as autoridades governamentais competentes (ministérios, por 

exemplo) delegaram certas responsabilidades.  

a auto-governança na gestão: refere-se à liderança efectiva e aos membros da direcção 

(reitor/presidente, decanos) que estabelecem metas e tomam decisões que se prendem com a 

estratégia, o funcionamento e as actividades da instituição.  

a auto-governança académica: refere-se à governança de uma instituição de ensino superior, 

através da criação de consensos entre as comunidades académicas que a compõem.  
 

Este capítulo analisa as estruturas e a abrangência da regulamentação e da orientação externas nas 
instituições de ensino superior na Europa, bem como a sua auto-governança académica e na gestão. 
Os órgãos de governança governamentais e institucionais caracterizam-se de acordo com as suas 
responsabilidades, os seus poderes de decisão e os domínios nos quais têm de prestar contas. Em 

                                                      
(12) Estes conceitos foram formulados por investigadores em diferentes estudos sobre o ensino 
superior. É apresentada uma síntese destes mecanismos em Fried, J. (2006) Higher Education 
governance in Europe; autonomy, ownership and accountability – A review of the literature.  
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concreto, este capítulo procura responder às seguintes questões que concernem às estruturas de 
governança do ensino superior na Europa: 

Quem são os actores principais / quais são os principais órgãos envolvidos na governança do ensino 

superior ao nível nacional/regional? Quais são as suas principais responsabilidades? 

Quem são os actores / quais são os órgãos envolvidos na governança ao nível da instituição? Quais 

são as suas principais responsabilidades? 

Quais são as formas de prestação de contas e de partilha de informação praticadas entre instituições 

de ensino superior, as autoridades governamentais, os actores externos, os actores internos e o 

público?  

 

2.1. Governança externa  

Órgãos nacionais e internacionais  

Em todos os países europeus, a responsabilidade global pelo ensino superior reside no ministério da 

tutela, ou seja, o departamento do Governo dirigido por um Ministro. Na Comunidade germanófona da 

Bélgica, na Irlanda e no Reino Unido, os departamentos governamentais usam a designação de 

«departamento» em vez de «ministério». No âmbito deste estudo, a mais alta autoridade 

nacional/central responsável pelo ensino superior é referida como «o ministério» (13).  

Na Dinamarca, a responsabilidade pelos diferentes tipos de instituições de ensino superior é 

distribuída entre três ministérios diferentes. Na Irlanda e no Reino Unido foram instituídos, entre as 

instituições de ensino superior e o Governo, órgãos independentes responsáveis pela distribuição e 

pela monitorização dos fundos públicos, com o fim de assegurar que não há controlo político directo 

sobre cada instituição.  

Regra geral, o Ministério supervisiona as instituições de ensino superior no respeitante ao 

cumprimento da lei, aos códigos ministeriais e aos estatutos legais. O Ministério é responsável pela 

formulação das políticas de ensino superior que se enquadram nos planos estratégicos e de 

desenvolvimento ao nível nacional e institucional. Em vários países, o Ministério é igualmente 

responsável pela formulação das prioridades estratégicas nacionais, seja por via de um plano 

estratégico formal ou de um plano de desenvolvimento para o ensino superior (ver Capítulo 1). Para 

além disso, em alguns países, o Ministério pode nomear actores externos (e por vezes internos) 

como membros dos órgãos de governança ao nível da instituição (ver Secção 2.2).  

Os órgãos nacionais de garantia da qualidade são também elementos importantes da governança 

externa das instituições de ensino superior. Estes órgãos são frequentemente responsáveis pela 

                                                      
(13) Para mais detalhes sobre ministérios e outros órgãos de governança externa no ensino 
superior, vide Eurydice (2007) Decision-making, Advisory, Operational and Regulatory Bodies in 
Higher Education, 2007. European Glossary on Education, volume 5.  
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definição de normas de qualidade e pela condução de avaliações, pela elaboração e implementação 

de políticas e de normas que visam a melhoria da qualidade da educação nas instituições (14).  

O Ministério é habitualmente assistido por um órgão nacional de consulta ou de aconselhamento, 

designado como «Conselho do Ensino Superior», «Conselho consultivo», «Conselho de 

Investigação», ou algo similar. Regra geral, estes órgãos prestam ao Ministério conselhos sobre 

questões respeitantes às políticas de ensino superior, ciências e artes. Em alguns casos, podem 

também monitorizar e analisar tendências europeias ou internacionais que se enquadrem no contexto 

das suas recomendações. Por vezes, tais órgãos nacionais integram os directores executivos de 

instituições de ensino superior, assim como representantes de outros ministérios federais/regionais, 

sindicatos, partidos políticos, governos locais/regionais, instituições de ensino superior e estudantes. 

Cada país possui também um órgão nacional que reúne os directores executivos de todas as 

universidades públicas ou privadas subvencionadas pelo Estado. Geralmente, este órgão é 

designado «Conferência de Reitores» ou «Conselho de Reitores». Nos Países Baixos e na Noruega, 

é designado «Associação de Universidades» e «Associação de Instituições de Ensino Superior», 

respectivamente. No Reino Unido, a Universities UK e GuildHE são os órgãos equivalentes a estas 

associações. Na França, Lituânia, Países Baixos e Áustria, há um órgão equivalente para os 

directores das instituições de ensino superior profissional. Estes órgãos apresentam propostas ao 

Ministério em matéria de desenvolvimento do ensino superior, assim como propostas ou pareceres 

relativamente a projectos de lei e outros textos regulamentares neste campo.  

O Ministério também apela aos conselhos e à peritagem de órgãos como associações de estudantes 

e outras organizações de estudantes; conselhos especializados em administração, ensino artístico ou 

economia política; e ainda associações de investigadores, de doutorandos e de sindicatos.  

Para além das organizações a nível europeu (por exemplo, a Comissão Europeia e a EUA - 

Associação Europeia das Universidades), há também diversas conferências internacionais de reitores 

que produzem um impacte na governança do ensino superior dentro de uma determinada área ou 

região. Tais órgãos internacionais promovem a cooperação e a colaboração entre os decisores 

políticos responsáveis pelo ensino superior e os actores institucionais em diferentes países e por 

vezes em diferentes continentes. Além do mais, eles contribuem para o estabelecimento de práticas e 

de políticas comuns de governança por toda a Europa e mais além. De entre os exemplos de órgãos 

internacionais/regionais que influenciam a governança do ensino superior ao nível das instituições, 

incluem-se os seguintes:  

Agência Universitária da Francofonia (inclui universidades públicas e privadas na Albânia, Bulgária, 

França, Geórgia, Roménia, Rússia, Espanha e Turquia, assim como África, América do Norte e América do 

Sul e Ásia) – http://www.auf.org  

Associação das Universidades da Região dos Cárpatos (Eslováquia, Polónia, Hungria, Ucrânia, 

Roménia e Sérvia) – http://acru.tuke.sk/  

Conferência de Reitores do Danúbio (Áustria, Alemanha, Hungria, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, 

Croácia, República Checa, Polónia, Roménia, Sérvia, Eslováquia, Eslovénia e Ucrânia) – http://drc.uni-mb.si  

                                                      
(14) Para informações sobre órgãos de garantia da qualidade, vide Eurydice (2007) Focus sobre a 
Estrutura do Ensino Superior na Europa – 2006/07. Tendências Nacionais no âmbito do Processo de 
Bolonha.  
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Rede de Universidades das Capitais da Europa (Albânia, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, 

República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, 

Lituânia, Macedónia, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Rússia, Eslováquia, Eslovénia, 

Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido) – http://www.ulb.ac.be/unica/  

Conferência de Reitores das Universidades da Região Alpes-Adriático (Áustria, Croácia, Alemanha, 

Hungria, Itália e Eslovénia) – http://www.alpeadria.org/  

Regulamentações externas que regem a estrutura de governança 
institucional  

Por toda a Europa, as instituições de ensino superior vêm-se transformando em entidades autónomas 

em virtude de alterações sofridas na legislação nacional (nos Países Baixos, Reino Unido e Islândia a 

tradição de autonomia institucional é mais antiga do que noutros países); no entanto, as estruturas de 

governança das instituições de ensino superior encontram-se organizadas em torno de 

regulamentações nacionais ou regionais (na Bélgica, Alemanha e Espanha, os poderes legislativos 

em matéria de ensino superior foram delegados nas Comunidades ou Länder). Na maioria dos 

países, as regulamentações oficiais delineiam quais os órgãos internos de governança e os 

respectivos deveres e responsabilidades. As regulamentações oficiais são geralmente 

complementadas por regras específicas que constam dos estatutos das respectivas instituições, os 

quais geralmente definem os procedimentos de eleição dos órgãos internos de governança.  

Na Áustria, a legislação nacional em matéria de ensino superior regulamenta também os 

procedimentos de eleição dos órgãos institucionais de governança. Em Portugal, os órgãos 

institucionais de governança são regulamentados pela recente legislação de 2007/08, sendo em 

primeiro lugar definidos pela legislação nacional e só depois pelos estatutos das instituições.  

Na Grécia, após uma consulta aprofundada junto da comunidade académica, foi desenvolvido um novo 

quadro regulamentar (Lei-quadro de 2007) que descreve o funcionamento das instituições de ensino 

superior. Esta lei confere uma extensa autonomia às universidades, não só em termos de governança 

administrativa e financeira, mas também em relação a aspectos concretos que lidam com as funções gerais 

das universidades (por exemplo, os procedimentos associados à obrigação das universidades de manter um 

nível de transparência e de publicitação das suas actividades, duração dos estudos, criação de uma nova 

estrutura de apoio financeiro aos estudantes, etc.). 

No Reino Unido, as instituições de ensino superior são organizações privadas, subvencionadas pelo 

Governo, com origens e tradições diversificadas, o que se reflecte nos variados actos de constituição. No 

entanto, podemos dividi-las em dois grandes grupos : de um lado, temos as instituições que adquiriram o 

estatuto de universidades em virtude da aprovação da lei de 1992, em que os poderes dos órgãos de 

administração da universidade são definidos e delimitados pela legislação, assim como pelos instrumentos e 

artigos de administração delineados por cada universidade e aprovados pelo Conselho Privado; do outro 

lado, temos as universidades pré-1992, onde as estruturas de governança são fixadas pelos próprios 

instrumentos de incorporação da universidade (acto de criação ou carta e estatutos) e, por conseguinte, 

observam-se grandes variações. O Relatório Lambert de 2003 sobre Cooperação Universidade-Empresa 

concluiu que algumas das diferenças entre os dois grupos, particularmente no que respeita às estruturas de 

gestão, estavam a começar a diluir-se: «Tradicionalmente, as universidades mais antigas eram geridas 

como comunidades de eruditos. O seu modo de gestão e de governança era do tipo participativo: os 

senados e os conselhos eram numerosos e conservadores. No decorrer da última década, tem-se assistido 

a um movimento gradual no sentido de um estilo de gestão mais directivo, já comum entre as instituições 
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pós-1992... ; Muitas universidades estão a desenvolver estruturas directivas sólidas para substituir as 

antigas comissões de gestão». 

Em diversos países, está a ser objecto de debate o prosseguimento da reforma das estruturas de 

governança do ensino superior.  

Em 2006, o Governo da Lituânia adoptou um Plano de Desenvolvimento do Sistema do Ensino Superior 

para 2006-2010, o qual prevê mudanças substanciais na governança externa e interna do ensino superior. A 

implementação deste plano requer alterações à Lei do Ensino Superior e à Lei sobre Investigação e Ensino 

Superior, o que está a ser extensamente debatido ao nível académico e ao nível político.  

A reforma estrutural é uma das questões mais extensivamente debatidas no seio do sistema de ensino 

superior da Finlândia. Esta reforma encontra-se estreitamente ligada ao Programa Nacional de 

Produtividade, que decorreu entre Novembro de 2003 e Dezembro de 2007 e cobriu o conjunto do sector 

público. O objectivo do Programa era melhorar a produtividade e a eficiência da oferta de serviços públicos e 

teve um impacte directo nas políticas de pessoal e nas estruturas organizacionais das universidades. Alguns 

serviços administrativos, por exemplo, foram transferidos para centros de serviços instituídos por conjuntos 

de instituições cooperantes e os modelos de produção alternativos foram discutidos sob uma perspectiva 

regional.  

Regulamentações externas relativas aos planos estratégicos das 
instituições 

Enquanto entidades autónomas, as instituições de ensino superior são as principais responsáveis 

pelo seu próprio desenvolvimento, actividades e metas institucionais. Num mercado de ensino 

superior cada vez mais competitivo, as instituições têm de provar que estão a responder o melhor 

possível às exigências e às necessidades da sociedade. Para além disso, está também a aumentar a 

concorrência entre as instituições para atrair estudantes. O plano estratégico é um instrumento-chave 

no desenvolvimento e na orientação das actividades e das prioridades de uma instituição.  

Regra geral, um plano estratégico define a visão e a direcção de uma instituição. Anuncia os seus 

objectivos, os modos de implementação e os processos de avaliação que ocorrerão em etapas 

específicas do seu desenvolvimento. Um plano estratégico destina-se a ser um instrumento inclusivo 

ou global para a instituição e, em muitos casos, inclui medidas de incentivo para motivar o pessoal 

docente e não-docente a participar na sua implementação. Muitos planos incluem como prioridade a 

recolha de recursos financeiros adicionais (para complementar ou exceder os fundos estatais) e ainda 

um processo de distribuição de fundos provenientes de terceiros ou de fontes privadas. A garantia de 

qualidade e a criação de um sistema de partilha de informação constituem também elementos 

importantes do plano estratégico.  

Poucos são os países onde as instituições de ensino superior não têm de desenvolver um plano 

estratégico (ver Quadro 2.1).  

Na Comunidade francesa da Bélgica, o decreto que regula o ensino superior determina os objectivos para 

o ensino superior e a missão das instituições.  

Na Comunidade germanófona da Bélgica, a missão e as prioridades estratégicas do Autonome 

Hochschule não foram fixadas pela instituição, mas pelo decreto oficial de 2005.  
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As instituições de ensino superior na Comunidade flamenga da Bélgica têm livre arbítrio para definir, ou 

não, as estratégias ou os planos de desenvolvimento a longo prazo e para considerar, ou não, as 

prioridades governamentais.  

Na Irlanda, a legislação não obriga os institutos de tecnologia a elaborar um plano estratégico; no entanto, 

todos os institutos contam com um.  

Não existem regulamentações oficiais no Chipre que obriguem as universidades a estabelecer um plano 

estratégico ou um plano de desenvolvimento que oriente a realização dos objectivos e as prioridades a 

longo prazo. No entanto, recentemente, no âmbito das políticas orçamentais para as universidades e como 

política global do Governo, é requerido às universidades um plano orçamental trienal.  

Na Polónia, as instituições de ensino superior são legalmente obrigadas a desenvolver estratégias de 

desenvolvimento a longo prazo. Algumas instituições tomaram a iniciativa de implementar tais programas, 

enquanto outras preferem funcionar com base em planos a curto prazo, que apenas alcançam um número 

limitado de anos, em vez dos dez ou mais anos.  

Nos dois casos em que o plano estratégico não é obrigatório, a necessidade de o ter impõe-se de 

facto, pois a obtenção de fundos públicos depende em larga medida da existência de tal plano.  

Na França o Code de l’éducation estipula que os contratos de desempenho para instituições de ensino 

superior são facultativos; porém, na prática, todas as instituições estabelecem um contrato quadrienal com o 

Estado. Estes contratos cobrem todos os campos de actividade e são indispensáveis para a obtenção de 

fundos públicos. 

A regulamentação oficial não obriga a Universidade de Malta a estabelecer um plano estratégico; no 

entanto, o financiamento estatal depende, em larga escala, da apresentação de um plano destes.   

Todos os outros países impõem às suas instituições de ensino superior a elaboração de um plano 

estratégico que é utilizado de diversas formas como instrumento na relação entre aquelas instituições 

e o Estado. Na Áustria e na Finlândia, as instituições de ensino superior concluem, cada três anos, 

contratos de desempenho com o ministério competente e têm de apresentar estratégias que 

especifiquem os objectivos das suas actividades. Na Estónia, um plano de desenvolvimento global 

apresenta-se como um dos requisitos obrigatórios para a constituição de uma universidade. Na 

Letónia e na Islândia, o plano estratégico é considerado um instrumento indispensável para obter a 

acreditação do Estado. Em Portugal, após 2007/08, o plano estratégico é um instrumento 

indispensável para a criação de novas instituições e para o funcionamento normal de qualquer 

instituição existente.  

Na Grécia, até há pouco tempo, as universidades não eram obrigadas a desenvolver planos estratégicos. 

Com base na nova lei de 2007, as universidades são agora obrigadas a elaborar planos quadrienais, não só 

para o planeamento dos postos de ensino e de investigação, mas também para o desenvolvimento 

económico global das instituições. São também exigidos relatórios de progresso anuais.  

No Luxemburgo, o plano estratégico é utilizado pelo Ministério para determinar o montante de 

financiamento público a atribuir à instituição.  

Na Noruega, todas as instituições estatais têm utilizado o método de planificação orientado para os 

resultados após 1990, ano em que se tornou obrigatório por lei, ou mesmo antes dessa data.  

Na maior parte dos países em que as instituições de ensino superior são obrigadas a desenvolver um 

plano estratégico, este deve estar alinhado com as prioridades nacionais ou com as políticas 

estratégicas oficiais para o ensino superior. Neste caso, as políticas estratégicas nacionais ou 
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regionais apoiam-se geralmente em informações fornecidas pelas instituições, bem como nas 

prioridades e objectivos nacionais ou regionais. Por sua vez, as instituições têm de enquadrar, nos 

contextos nacional e regional, as suas estratégias e os seus planos de desenvolvimento, ao mesmo 

tempo que têm de ter em consideração as suas próprias necessidades, recursos e limitações. Em 

todos os países onde é obrigatória a elaboração de um plano estratégico, as regulamentações oficiais 

também estipulam de que forma é que a implementação do plano deverá ser monitorizada, com 

excepção da Dinamarca, Estónia, Espanha, Letónia, Países Baixos e Suécia. Para informações 

adicionais sobre os planos estratégicos nacionais, ver Capítulo 1.  

Regulamentações externas relativas à difusão e à transparência de 
informação  

Independentemente da sua autonomia, as instituições de ensino superior são prestadoras de serviços 

públicos e beneficiárias de fundos públicos. Como tal, o público, especialmente os prestadores de 

financiamento, possui um interesse legítimo em conhecer o que se passa no seio das instituições. Os 

métodos de partilha de informação variam mas, em todos os países, as instituições de ensino 

superior têm a obrigação de prestar contas regularmente das suas actividades. 

Na maior parte dos países é exigido um relatório anual, geralmente preparado e apresentado ao 

Ministério pela direcção executiva da instituição. Apesar de muitos relatórios anuais incluírem 

informações sobre o orçamento da instituição, eles são essencialmente utilizados como instrumentos 

de prestação de contas relativamente às actividades educativas e outras actividades (para 

informação sobre a prestação de contas, ver Capítulo 3). De um modo geral, os relatórios anuais 

incluem informação sobre actividades educativas e outras, estudantes e serviços para os estudantes, 

pessoal e relações internacionais. Em diversos países, os relatórios anuais podem incluir uma 

avaliação dos resultados alcançados pela instituição, uma actualização sobre o progresso em relação 

ao plano estratégico da instituição, um inventário de recursos e informações sobre aspectos 

financeiros.  

Nos Países Baixos, para além do relatório de contas, as instituições de ensino superior têm de apresentar 

informações sobre o ensino (novos programas, etc.), investigação, estudantes, pessoal, taxas de 

diplomados, sistemas de garantia de qualidade, política de relações internacionais, alojamento, hospitais 

universitários (quando existem) e recursos financeiros.   

Na Áustria, as universidades apresentam um relatório anual de desempenho ao Ministério, juntamente com 

um relatório sobre o capital intelectual, as metas sociais, os objectivos e as estratégias, assim como os 

resultados e os impactes dos processos definidos no contrato de desempenho.   

Em Portugal, os relatórios anuais incluem informações sobre os planos de desenvolvimento e a sua 

implementação, uma análise administrativa e financeira, um inventário de recursos disponíveis e a sua 

utilização, a indicação dos objectivos já alcançados, a descrição das mudanças ao nível do pessoal docente 

e não-docente, dados sobre admissões, inscrições e sucesso académico dos estudantes.  

Na Roménia, o relatório anual é um documento-chave para o financiamento das instituições de ensino 

superior e inclui informação sobre a concretização dos objectivos, número de inscrições, postos de trabalho 

de ensino e administrativos, orçamento da instituição, instalações e infra-estruturas, projectos de 

investigação, publicações, relações internacionais, serviços de aconselhamento e orientação, unidades 

experimentais, etc.  
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No Reino Unido, os órgãos de financiamento e as instituições de ensino superior trocam entre si, durante 

um determinado período do ano, documentação e diálogos com vista a partilharem informação relativa à 

avaliação, à planificação e ao desempenho.  

Na Noruega, os relatórios anuais incluem informações sobre os resultados, as realizações e os planos 

futuros, sendo utilizados como base de discussão para as reuniões consultivas anuais entre os 

representantes do Ministério e a instituição de ensino superior. Estas reuniões são importantes para 

monitorizar o sistema e para estabelecer metas e objectivos para os anos seguintes.  

Em muitos países, as instituições de ensino superior têm de efectuar actualizações regulares nas 

bases de dados nacionais com informações sobre actividades, programas académicos, pessoal, 

estudantes matriculados, custo por estudante, diplomas conferidos, etc. As bases de dados nacionais 

são utilizadas pelos ministérios para fins de planificação, monitorização/controlo e orçamentação.  

Na Estónia, todas as instituições de ensino superior têm de fornecer informação sobre os respectivos 

estudantes a uma base de dados electrónica (Sistema Estoniano de Informação sobre Educação). Todas as 

estatísticas nacionais e todos os financiamentos da responsabilidade do Ministério da Educação e da 

Investigação se baseiam na informação que consta dessa base de dados. 

No Reino Unido, a Higher Education Statistics Agency (HESA) é a agência oficial para a recolha, análise e 

difusão de informação quantitativa sobre o ensino superior. A HESA é financiada por e cobre a totalidade 

das instituições de ensino superior do Reino Unido financiadas por fundos públicos, fornecendo toda a 

informação requerida pelo Governo e pelas respectivas agências governamentais que informam acerca das 

decisões políticas. A HESA também opera como veículo de prestação de contas públicas. Os dados 

recolhidos pela HESA cobrem os estudantes, o percurso dos estudantes, o pessoal e os aspectos 

financeiros e são utilizados para fornecer um conjunto de indicadores de desempenho que incluem: 

indicadores sobre o alargamento da participação, taxas de abandono, taxas de conclusão, resultados da 

investigação e inserção de diplomados no mercado de trabalho. 

Em vários países, as instituições de ensino superior conduzem autoavaliações e publicam os seus 

resultados. Outros métodos de difusão de informação incluem: reuniões entre os membros da 

instituição e o Ministério, o órgão de financiamento ou os representantes do mercado de trabalho; 

publicação na Internet; disponibilização de documentação nas bibliotecas universitárias; relatórios 

financeiros trimestrais; relatórios sobre programas de estudo; e relatórios de avaliação externa.   

Na Comunidade germanófona da Bélgica, a instituição de ensino superior consulta regularmente os 

empregadores dos seus antigos estudantes para obtenção de feedback sobre o desenvolvimento da 

instituição.  

Na Dinamarca, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento publicou uma série de directrizes 

sobre o acesso público às fontes privadas de financiamento dos projectos de investigação por parte de 

instituições públicas de investigação, incluindo universidades. De acordo com estas directrizes, as 

instituições públicas de investigação devem fornecer uma síntese anual sobre os fundos privados utilizados 

pela instituição para actividades de investigação. As sínteses anuais devem ser disponibilizadas ao público.   

Na Estónia, as instituições de ensino superior profissional têm de organizar regularmente conferências, 

seminários e workshops.  

Na Grécia, os resultados das avaliações internas e externas asseguradas pela Agência Nacional para a 

Garantia da Qualidade devem ser disponibilizados de forma adequada, de modo a salvaguardar a máxima 

transparência possível. O Ministério também está habilitado a solicitar dados sobre estudantes e 

diplomados.  
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As instituições de ensino superior na Letónia elaboram relatórios anuais específicos sobre a cooperação 

entre instituições de ensino superior, as autoridades estatais e locais e a sociedade. Estes documentos são 

arquivados na biblioteca de cada instituição.  

Na Áustria, o Ministério pode solicitar às universidades um acesso permanente e automatizado aos dados 

necessários para fins de planificação, controlo, estatísticas e cálculo de indicadores financeiros a efectuar 

pelo Ministério.  

Na Eslovénia, os dados relativos à qualidade da educação são recolhidos através de avaliações externas 

efectuadas por uma unidade independente especial do Ministério, a Secretaria do Ensino Superior da 

República da Eslovénia, e apresentados ao Conselho do Ensino Superior da República da Eslovénia.  

Na Eslováquia, de acordo com a lei sobre o livre acesso à informação, as universidades devem fornecer, 

mediante pedido, informações a qualquer indivíduo ou instituição. Cada faculdade prepara também um 

Programa de Estudos anual com informações de base sobre programas de estudo, cursos, condições de 

admissão e de exame, estrutura organizacional e horários para todas as actividades académicas.   

 
Quadro 2.1: Mecanismos de planificação e de difusão de informação das instituições,  

ensino superior público e privado subvencionado pelo Estado, 2006/07 
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BE fr � � � � � LT � � � � � 

BE de � � � � � LU � � � � � 

BE nl � � � � � HU � � � � �

BG � � � � � MT � � � � �

CZ (a) � � � � � NL � � � � �

CZ (b) � � � � � AT � � � � � 

DK � � � � � PL � � � � � 

DE � � � � � PT � � � � �

EE � � � � � RO � � � � �

IE (a) � � � � � SI � � � � � 

IE (b) � � � � � SK � � � � � 

EL � � � � � FI � � � � �

ES � � � � � SE � � � � �

FR � � � � � UK � � � � �

IT � � � � � IS � � � � �

CY � � � � � LI � � � � �

LV � � � � � NO � � � � � 
 

�  Obrigação oficial � Sem obrigação ou regulamentação oficial 

Fonte: Eurydice. 

Notas complementares 

Bélgica (BE de): A informação que consta refere-se ao Autonome Hochschule. 
República Checa: A informação refere-se (a) instituições de nível CITE 5A; (b): escolas de ensino superior 
profissional de nível CITE 5B. 
Alemanha, Estónia e Áustria: A informação é respeitante às universidades. 
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Irlanda: A informação refere-se a (a): universidades; (b): institutos de tecnologia. 
Luxemburgo: Informação não verificada ao nível nacional. 
Malta: A informação é respeitante à Universidade de Malta. 
Polónia: A base de dados nacional contém informações limitadas concernentes principalmente às Ciências.  

2.2. Governança interna 

Órgãos de governança interna 

No contexto das metas e dos objectivos propostos para desenvolver novos modelos de governança 

interna, as instituições de ensino superior têm sido objecto de reformas, em quase todos os países. 

Enquanto entidades autónomas, as instituições de ensino superior detêm, actualmente, a principal 

responsabilidade pela governança e gestão das suas finanças, actividades e recursos humanos. 

Tradicionalmente, as organizações educativas eram geridas por académicos, investigadores ou 

peritos, de acordo com estruturas de gestão de tipo colegial. Agora que as instituições, na maior parte 

dos países, assumiram muitas das responsabilidades de governança previamente detidas pelos 

ministérios, as suas estruturas de gestão mudaram substancialmente.  

O Quadro 2.2 apresenta os principais órgãos de governança das instituições de ensino superior em 

cada país e indica se aqueles são compostos por actores internos ou externos ou se a sua 

composição é mista.  

Todas as instituições de ensino superior na Europa possuem um órgão executivo, frequentemente 

designado Reitoria, presidido por um Reitor, Presidente ou Vice-Reitor que é o director executivo da 

instituição.  

Quase todas as instituições possuem um órgão académico colegial, geralmente designado senado, 

conselho universitário ou académico. O órgão académico é essencialmente responsável por domínios 

relativos aos serviços educativos e de investigação prestados pela instituição.  

O órgão de decisão é responsável pela planificação estratégica e a longo prazo e pela definição da 

orientação estratégica da instituição. Em quase metade dos países estudados, é o órgão académico 

que assume estas tarefas, actuando assim como órgão de decisão. No entanto, na maioria dos 

países, o órgão académico não possui qualquer autoridade nestes domínios institucionais 

importantes.  

Observa-se, por toda a Europa, uma tendência geral no sentido de introduzir um órgão consultivo 

ou de supervisão, cuja missão será a de controlar ou monitorizar o funcionamento da instituição e as 

suas actividades educativas e financeiras, sendo composto exclusiva ou maioritariamente por actores 

externos. Em cerca de um terço dos países, o órgão de supervisão é também o órgão de decisão.  
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Quadro 2.2: Órgãos de governança institucional no ensino superior público e privado subvencionado 

pelo Estado, 2006/07 

 Director executivo Órgão académico Órgão de decisão 
Órgão 

consultivo/supervisor 

BE fr Reitor Conselho académico 
Conselho de gestão 

pedagógica 
Conselho de administração

BE de Director Conselho académico Conselho de gestão 

BE nl Reitor  
(Comité Executivo) 

Conselho académico 
/científico 

Conselho directivo ! 

BG Reitor Conselho académico Assembleia geral Comissão de controlo 

CZ (a) Reitor Senado académico 
Conselho de 

administradores 

CZ (b)  Director da instituição ! 

DK Reitor Conselho académico Conselho de directores 

DE (a) Reitor Conselho da universidade Senado Conselho directivo 

DE (b) Director Conferência Senado dual Conselho directivo 

EE (a) Reitor Conselho Conselho de directores 

EE (b) Reitor Conselho Conselho consultivo 

IE (a) Presidente/Provost Conselho académico Conselho directivo 

IE (b) Presidente/Director Conselho académico Conselho directivo 

EL Reitor Senado ! 

ES Reitor Senado universitário Conselho directivo Conselho social 

FR Presidente 

Conselho académico 
/científico/Conselho de 

Estudos e da Vida 
Universitária 

Conselho de 
administração 

! 

IT Reitor Senado académico Conselho de directores 

CY Reitor Senado Conselho  
 

Exclusivamente 
actores internos 

Actores 
internos e 
externos

Exclusivamente 
actores externos

! 
Órgão 
inexistente

(*) 

Órgão não 
obrigatório para 
todas as 
instituições de 
ensino superior

Fonte: Eurydice. 

Notas complementares 

Bélgica (BE fr, BE nl): As universidades privadas subvencionadas pelo Estado definem a sua própria estrutura 
institucional, que varia de universidade para universidade. A estrutura de governança baseia-se comummente na 
representação de todas as categorias de pessoal, de estudantes e actores externos. 
Bélgica (BE de): A informação refere-se aos órgãos de administração para os Autonome Hochschule. 
República Checa: A informação refere-se a (a): instituições de nível CITE 5A; (b): estabelecimentos de ensino 
superior profissional de nível CITE 5B. Os estabelecimentos de ensino superior profissional que têm o estatuto 
legal de pessoa colectiva, são ainda dotados de um órgão com funções decisionais e consultivas.  
Alemanha: (a): A informação concerne às universidades. Em alguns Länder, o Senado Universitário e o 
Conselho Universitário são substituídos por um único órgão central que acumula as funções de órgão de decisão 
e de órgão académico; (b): A informação refere-se às academias profissionais (Berufsakademien). O Senado 
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dual consiste em representantes das academias e representantes das empresas que acolhem os 
formandos/estagiários. 
Estónia: A informação refere-se a (a): universidades; (b): instituições de ensino superior profissional. 
Irlanda: A informação refere-se a (a): universidades; (b) institutos de tecnologia. 

 

Quadro 2.2 (continuação): Órgãos de governança institucional no ensino superior público e privado 
subvencionado pelo Estado, 2006/07 

 Director executivo Órgão académico Órgão de decisão 
Órgão 

consultivo/supervisor 

LV Reitor Senado/Assembleia académica 
Convenção de conselheiros 

(*) 

LT Reitor Senado/Conselho académico Conselho da universidade 

LU Reitor Conselho da universidade Conselho directivo 

HU Reitor Senado Comité financeiro 

MT Chanceler; Reitor Senado Conselho ! 

NL Magnífico Reitor Conselho executivo 
Conselho de supervisão/
Conselho consultivo dos 
representantes principais 

AT (a) Reitor Senado Conselho universitário 

AT (b) Erhalter Collegium 
Conselho de 

administradores (*)

PL Reitor Senado Conselho (*)

PT (a) Reitor Senado universitário Assembleia universitária 

PT (b) Presidente Conselho geral Conselho de administração

RO Reitor Senado ! 

SI Reitor Senado 
Conselho de administração/ 

Conselho de administradores 
(*)

SK Reitor Senado académico 
Conselho de 

administradores 

FI(a) Reitor Senado ! 

FI(b) Reitor/Autoridade 
administrativa 

Conselho politécnico/ Autoridade administrativa ! 

SE Vice-Reitor Senado Conselho directivo 

UK Vice-Reitor 
Conselho 

académico/Senado 
Órgão/Conselho directivo Assembleia (court) (*) 

IS Reitor Senado ! 

LI Reitor Assembleia/Senado Conselho 

NO Reitor Senado (*) Conselho 
 

Exclusivamente 
actores internos 

Actores 
internos e 
externos

Exclusivamente 
actores externos

! 
Órgão 
inexistente

(*) 

Órgão não 
obrigatório para 
todas as 
instituições de 
ensino superior

Fonte: Eurydice. 
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Notas complementares (continuação) 

Luxemburgo: Informação não verificada ao nível nacional. 
Malta: A informação refere-se aos órgãos de administração da Universidade de Malta.  
Áustria: A informação refere-se (a): às universidades; (b): às Universidades de Ciências Aplicadas 
(Fachhochschulen). O Reitor é o Presidente do Collegium mas não o director executivo da instituição. Tanto o 
Reitor como o Collegium estão envolvidos nos processos de tomada de decisão. O Erhalter, órgão que mantém 
e dirige a instituição, é geralmente uma associação, uma fundação ou uma sociedade limitada. Nem todos os 
Fachhochschulen têm um órgão supervisor.  
Portugal: A informação refere-se (a): às universidades; (b): aos politécnicos. 
Finlândia: A informação refere-se (a): às universidades; (b): aos politécnicos. 
Reino Unido (ENG/WLS/NIR): A assembleia (court) tem poderes limitados e apenas existe em algumas 
instituições.  
Reino Unido (SCT): A assembleia (court) é o órgão directivo das universidades pré-1992.  

Cada tipo de órgão de governança está descrito de forma detalhada em baixo (para informação 

adicional sobre as responsabilidades dos órgãos de governança por país, ver o Anexo ao Capítulo 2). 

Em todos os países, à excepção da Grécia e da Roménia, os actores externos participam em pelo 

menos um órgão de governança das instituições de ensino superior. Nem todas as instituições de 

ensino superior na Alemanha, Letónia e Polónia possuem um órgão de governança que inclui 

membros externos.  

Na Alemanha, no âmbito das reformas do ensino superior, os Länder reestruturaram parcialmente a 

organização e a administração das instituições de ensino superior. O objectivo principal foi reforçar a 

capacidade de actuação e o potencial de realização de cada instituição através da transferência de alguns 

dos poderes de decisão do Ministério do Land e de outros órgãos externos para o órgão de governança 

interno ou para o director do departamento. Para apoiar a governança institucional com peritagem externa, 

as leis que regem o ensino superior na quase totalidade dos Länder instituíram um órgão de administração 

(Hochschulrat) que inclui actores externos com experiência económica ou científica. Esse conselho de 

administração selecciona os membros do Hochschuleitung (Conselho universitário), controla o Conselho 

executivo e aprova a constituição da instituição.  

Na Letónia, a constituição de um órgão consultivo composto por actores internos e externos é opcional. O 

Ministro também pode decidir, caso a caso, que instituições de ensino superior devem formar um órgão 

consultivo. Actualmente, quase todas as instituições de ensino superior no país possuem um órgão desta 

natureza. 

Na Polónia, as instituições de ensino superior têm a opção de formar um órgão consultivo composto 

unicamente por actores externos.   

Direcção executiva 

A estrutura de governança do ensino superior na Europa contempla os cargos de Reitor, Presidente, 

ou Vice-reitor como directores executivos da instituição. Historicamente, verifica-se uma distribuição 

bimodal de poderes em quase todas as instituições de ensino superior europeias. Em muitos países, 

o Reitor ocupava anteriormente uma posição relativamente fraca, enquanto os órgãos de governança 

externos e o corpo docente da instituição detinham grande parte dos poderes de decisão. Com a 

crescente autonomia das instituições, a posição ocupada pelo director executivo tem mudado 

drasticamente por quase toda a Europa: o director da instituição assume agora poderes mais 

diversificados do que antes, em termos de governança e de tomada de decisão.  

O director executivo representa a instituição de ensino superior em transacções legais e em acordos 

de financiamento. Ele é geralmente a figura principal responsável pelo planeamento estratégico das 
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actividades da instituição, incluindo a programação e o desenvolvimento, a organização, a gestão e a 

monitorização. O director da instituição desempenha estas funções em estreita colaboração com os 

respectivos órgãos de governança. 

Na gestão quotidiana da instituição, o director executivo é apoiado por um órgão executivo 

habitualmente designado Reitorado. Regra geral, este órgão é composto por reitores adjuntos ou 

vice-reitores, mas pode também incluir o director administrativo, o chefe da secretaria e o director 

financeiro.  

A maior parte dos países contemplados neste estudo possuem um sistema através do qual o director 

executivo é seleccionado e aprovado pelo órgão académico da instituição. Na Eslovénia, o reitor é 

eleito por todo o pessoal académico e pelos estudantes da instituição; na Grécia, o reitor é eleito pelo 

conjunto do pessoal académico e pelos estudantes, assim como por outros actores internos 

(representantes do pessoal administrativo, assistentes dos professores, pessoal científico, etc.). Na 

Dinamarca e no Reino Unido, o órgão institucional que nomeia o director executivo (o Conselho de 

Directores na Dinamarca e o Órgão ou Conselho Directivo no Reino Unido) é maioritariamente 

composto por actores externos. Na Áustria e nos Países Baixos, o director executivo é nomeado por 

um órgão institucional composto unicamente por actores externos.  

Em vários países, o director executivo é seleccionado ou recomendado por um órgão ao nível da 

instituição, mas deve ser sancionado ou nomeado pelo Ministério (pelo Presidente da República, na 

República Checa e na Eslováquia) ou pelo fundador da instituição (instituições privadas 

subvencionadas pelo Estado). 

 
Quadro 2.3: Método de selecção do director executivo no ensino superior público e privado 

subvencionado pelo Estado, 2006/07 

   

   

  

 Selecção e nomeação internas 

 Selecção interna, nomeação externa 

 Selecção e nomeação externas 

 Informação não disponível 
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Fonte: Eurydice. 

Notas complementares 

Bélgica (BE de): Em 2005, o primeiro director do Autonome Hochschule foi proposto pelo Governo e 
seleccionado pelo conselho de gestão. Os futuros directores serão seleccionados pelo conselho de gestão 
através de concurso público.  
Bélgica (BE nl): Somente o reitor da Universidade de Gand é seleccionado por um órgão institucional e 
nomeado pelo Ministro.  
República Checa: A informação que consta do Quadro concerne às instituições de nível CITE 5A. Nas 
instituições de nível CITE 5B, o director é seleccionado por nomeação externa. 
Itália: A eleição do reitor por actores internos é formalmente ratificada pelo Ministro competente; no entanto, o 
Ministro não pode vetar uma eleição que foi realizada pela instituição.  
Malta: O Chanceler é nomeado pelo Presidente da República sob recomendação do Primeiro-Ministro o qual, por 
sua vez, consulta o líder da oposição. O Vice-chanceler da instituição é nomeado pelo Chanceler, com 
aprovação do Ministro. O Reitor é eleito pelo Conselho Universitário. 

 

A pessoa que é eleita ou nomeada para o cargo de director executivo é geralmente um docente da 

mesma instituição de ensino superior (na Roménia, os candidatos à posição de reitor devem ser 

seleccionados de entre os membros do senado universitário) mas, em vários países, os candidatos a 

este cargo podem ser provenientes de outras instituições, desde que detenham as qualificações 

necessárias. O cargo de director executivo está aberto a concurso público na Comunidade 

germanófona da Bélgica, Alemanha, Estónia, Letónia, Lituânia, Áustria, Portugal (desde 2007/08), 

Finlândia, Reino Unido, Islândia e Noruega.  

Em termos de equilíbrio de poderes dentro das instituições, o director de qualquer órgão de 

governança ocupa um papel importante. Nos países onde o director executivo é o director de facto de 

um dos órgãos de governança, ele/ela dispõe de uma autoridade particularmente forte dentro da 

instituição. Na Comunidade germanófona da Bélgica, Bulgária, Chipre e Reino Unido, o director 

executivo preside também o órgão académico. Em Espanha, o director executivo preside também o 

órgão académico e o órgão de decisão. Na Dinamarca, Estónia, Grécia, Hungria, Áustria (Senado), 

Roménia e Finlândia, o dirigente da instituição é o director de facto do órgão académico/de decisão. 

Na Itália, o reitor preside o órgão académico/de decisão assim como o conselho de directores, que 

actua como órgão supervisor. Na Noruega, o reitor preside o órgão de supervisão/decisão. 

O Chanceler da Universidade de Malta é o dirigente máximo enquanto o vice-chanceler é o presidente ex-

officio do órgão de decisão. O reitor é o responsável máximo dos serviços académicos e administrativos da 

universidade; o reitor é vice-presidente ex-officio do órgão de decisão e presidente do órgão académico. 

Nas instituições de ensino superior onde o dirigente de um dos órgãos de governança não é o 

director executivo da instituição, a autoridade é distribuída entre as duas personalidades. Na Bulgária 

e no Reino Unido, é o próprio órgão de decisão que elege ou nomeia o seu dirigente. Na República 

Checa (nível CITE 5A), os regulamentos internos da universidade determinam o método de selecção 

do presidente do conselho de administradores (órgão supervisor) e do senado (órgão académico/de 

decisão). Nas Comunidades germanófona e flamenga da Bélgica e na Áustria (Conselho 

universitário), os membros do órgão de supervisão/de decisão elegem, eles próprios, o presidente; 

em Portugal, nos institutos politécnicos, o presidente do conselho geral é eleito de entre os membros 

externos. Na Irlanda (institutos de tecnologia), o Ministério nomeia o presidente do órgão de 

supervisão/decisão. No Chipre, o Presidente da República nomeia o presidente do órgão de 
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supervisão, decisão que deverá ser aprovada em Conselho de Ministros. Nos Países Baixos, o 

Ministério da Educação nomeia o presidente do órgão de supervisão.  

Na Suécia, o reitor e o presidente do conselho directivo são nomeados pelo Governo. No âmbito das 

reformas levadas a cabo para fortalecer a autonomia das universidades, a Lei da Educação foi alterada, 

abolindo a anterior regulamentação que estipulava que o presidente deveria ser externo à instituição. 

Presentemente, as universidades têm a opção de nomear o reitor como presidente do conselho directivo.  

Na Noruega, a governança institucional estava tradicionalmente dividida entre as autoridades académicas e 

as administrativas. Actualmente, o conselho de uma instituição de ensino superior pode optar por seguir 

essa tradição, segundo a qual o reitor é eleito por membros da instituição e, enquanto autoridade 

académica, torna-se automaticamente o presidente do conselho, e um dos quatro representantes 

académicos deste órgão. Se, por outro lado, o reitor é nomeado pelo conselho, exerce funções de 

gestão/administração e torna-se secretário do conselho. Neste caso, o ministério nomeia um dos membros 

externos do conselho para presidir o conselho.  

Órgão académico 

O órgão académico é composto, essencialmente, por pessoal académico que trabalha na instituição. 

Geralmente, este órgão inclui representantes do corpo discente e, em alguns países, pode ainda 

incluir o pessoal não-docente. Na França, dez a vinte por cento dos membros do corpo académico 

têm de ser actores externos. Em Malta, o órgão académico da universidade inclui dois actores 

externos que são nomeados pelo Governo. A Noruega é o único país onde o órgão académico não é 

uma parte obrigatória da estrutura de governança institucional; algumas instituições de ensino 

superior integram este órgão, outras não. 

Na maior parte dos países, o órgão académico era, tradicionalmente, o órgão colegial de decisão no 

seio da universidade, sob a autoridade do Estado. Actualmente, o órgão académico continua a ser 

essencialmente responsável por matérias relativas ao ensino e à investigação. Em mais de metade 

dos países cobertos pelo estudo, o órgão académico tem um papel relativamente limitado em termos 

de decisão e não detém responsabilidade directa pelas políticas e orientações da instituição ou pelo 

seu desenvolvimento estratégico.  

Nos países onde se encontra separado do órgão de decisão, o órgão académico recorre a peritos e a 

consultores especializados nas respectivas disciplinas para actuarem nos domínios respeitantes à 

universidade. De um modo geral, o director executivo ou o órgão de decisão devem obter aprovação 

do órgão académico para questões relacionadas com programas académicos, exames, nomeação de 

quadros académicos superiores ou de pessoal académico. O órgão académico também supervisiona 

os procedimentos de garantia da qualidade e os regulamentos internos dentro das unidades de base 

da instituição.   

Em três países, o órgão académico detém uma autoridade mais vasta que nos restantes países. Na 

Bulgária e na Alemanha, o órgão académico determina o número de vagas para ingresso na 

instituição. Nestes países e no Chipre, o órgão académico é também responsável pelo orçamento da 

instituição, incluindo a afectação interna de fundos.  
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Órgão de decisão 

O órgão de decisão é responsável pelo planeamento estratégico, pela política geral de ensino e de 

investigação e pelo desenvolvimento global da instituição. De um modo geral, este órgão detém 

autoridade para aprovar ou modificar os estatutos ou a carta da instituição e a sua aprovação é 

necessária para quase todas as decisões tomadas pelo director executivo.  

Na República Checa (nível CITE 5A), Dinamarca, Estónia, Itália, Lituânia, Letónia, Hungria, Portugal, 

Eslovénia e Eslováquia, o órgão académico é também órgão de decisão. Na Grécia, Letónia, Polónia, 

Roménia, Finlândia e Islândia, onde (de um modo geral) não há órgãos supervisores, com a 

atribuição de maior autonomia às instituições, foram delegadas responsabilidades suplementares no 

órgão académico/de decisão. Nestes países, o senado é responsável pela avaliação da instituição e 

pela avaliação do desempenho do reitor, pela adopção do plano financeiro e pela aprovação do 

relatório financeiro da instituição. Na Finlândia e na Islândia, o senado inclui um número limitado de 

actores externos que, enquanto elementos de orientação externa, proporcionam perspectivas e 

experiências diferentes. 

Na Áustria, o senado deve aprovar os planos de desenvolvimento e de organização; no entanto, grande 

parte dos poderes de decisão é da competência do conselho universitário (ver Órgão consultivo/supervisor). 

Em vários países, o órgão destinado a assumir os poderes de decisão é distinto do órgão académico 

ou do órgão supervisor. Em França e em Malta, onde não existe um órgão de supervisão, o órgão de 

decisão inclui actores externos e assume as competências de supervisão e de gestão das actividades 

da instituição e do reitor. Na Comunidade flamenga da Bélgica, os membros externos são nomeados 

pelo próprio órgão de decisão. Na Comunidade francesa da Bélgica e em Malta, o Governo nomeia 

vários actores externos como membros deste órgão; no entanto, a maioria dos membros que o 

compõem devem pertencer à instituição.  

Órgão consultivo/supervisor  

A Estónia, Espanha e Hungria criaram, no seio das suas instituições de ensino superior, órgãos 

consultivos com funções de apoio à estrutura de governança interna. Estes órgãos actuam como 

mecanismos de orientação externa e comportam perspectivas externas perante questões 

concernentes à governança institucional; no entanto, a sua aprovação não é um requisito para 

quaisquer decisões e, oficialmente, estes órgãos não monitorizam a instituição. A principal finalidade 

deste tipo de órgão consultivo é a de apoiar a comunicação e a cooperação entre a instituição de 

ensino superior e o Ministério, melhorar as relações entre a instituição e a sociedade e introduzir uma 

perspectiva externa nas estratégias e nas linhas de orientação da instituição. Na Letónia, Polónia e 

Eslovénia, as instituições de ensino superior têm a opção de introduzir um órgão consultivo, mas este 

não constitui um elemento obrigatório da governança institucional.  

Na Hungria, o conselho financeiro formula pareceres sobre várias matérias e supervisiona a utilização 

responsável e a rentabilidade dos fundos. O conselho financeiro foi instituído como parte dos esforços 

nacionais para melhorar a eficiência e a prestação de contas no ensino superior. A Lei sobre o Ensino 

Superior de 2005 tinha investido o conselho financeiro de poderes de decisão relativamente a determinadas 

matérias financeiras; contudo, em resultado de uma asserção por parte das instituições de ensino superior 

de que este poder infringia a autonomia institucional, o Tribunal Constitucional alterou o papel e a função 

deste conselho, transformando-o num órgão consultivo do senado para as questões financeiras. 
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Os órgãos de supervisão exercem responsabilidades similares no conjunto dos países europeus; no 

entanto, em cada país, a área de actuação destes órgãos é definida de acordo com as tradições e as 

estruturas nacionais (ou institucionais). A finalidade geral de um órgão de supervisão, em termos de 

autonomia institucional, é a salvaguarda dos interesses da instituição e, em termos de prestação de 

contas, é assegurar que a instituição cumpre a legislação e os regulamentos nacionais. Este órgão é 

geralmente responsável pela aprovação de toda a informação que deve ser submetida ao Ministério 

(relatórios anuais, relatórios de desempenho, relatórios financeiros, etc.) e pela supervisão da 

auditoria financeira da instituição. O órgão supervisor é, de um modo geral, a entidade legal que 

nomeia e demite o director executivo da instituição.  

Na Comunidade germanófona da Bélgica, Irlanda, Chipre, Luxemburgo, Suécia, Listenstaine e 

Noruega, o órgão supervisor também actua como órgão de decisão e é responsável pelo 

planeamento estratégico e planos de desenvolvimento da instituição.  

Na República Checa, o conselho de administradores (nível CITE 5A) presta consultoria sobre planos a 

longo prazo, orçamentos, relatórios anuais e outras matérias apresentadas pelo reitor ou pelo ministro; a 

aprovação do conselho é requerida para matérias tais como a criação de uma nova entidade legal, a 

alienação de propriedades e a utilização de outros bens da universidade. Está actualmente em curso um 

debate nacional sobre o papel do conselho de administradores e se este deve intervir no planeamento 

estratégico para a educação, a investigação e o desenvolvimento.  

Na Áustria, o conselho universitário partilha com o senado algumas das responsabilidades de tomada de 

decisão em matéria de planos organizacionais e de desenvolvimento.  

Todos os órgãos de supervisão incluem actores externos. As instituições de ensino superior na 

Comunidade germanófona da Bélgica, Bulgária, República Checa (nível CITE 5A), Alemanha 

(academias de ensino superior profissional), Luxemburgo, Países Baixos, Áustria, Eslováquia e 

Listenstaine criaram um órgão supervisor composto unicamente por actores externos. Nestes países, 

o órgão supervisor actua como um mecanismo de orientação externa para as questões internas à 

instituição; no entanto, existem também elementos de regulamentação externa devido ao facto deste 

órgão possuir uma autoridade bastante extensa relativamente a domínios específicos.  

Há vários exemplos de órgãos de supervisão nos quais a maioria dos actores é externa mas em que 

os actores internos também participam. Este é o caso da Comunidade francesa da Bélgica, Alemanha 

(universidades de alguns Länder), Dinamarca, Irlanda (institutos de tecnologia), Itália e Suécia. Aqui, 

os actores internos exercem uma certa influência directa sobre o órgão supervisor; assim, apesar de 

actuarem principalmente como mecanismos de orientação externa, estes órgãos integram também 

alguns elementos de governança interna. 

No Chipre, Lituânia, Portugal, Eslovénia e Noruega, o órgão supervisor é composto, em igual 

proporção, por actores internos e externos, ou por uma maioria de actores internos. Estes órgãos 

representam uma espécie de mistura entre os mecanismos de orientação externa e de auto-

governança em termos de gestão.  

Composição e mandato dos órgãos de governança  

O Ministério ou Governo é normalmente a autoridade responsável pela nomeação dos membros 

externos de todos os órgãos consultivos e de supervisão. Na Comunidade germanófona da Bélgica, 

alguns actores externos são nomeados por uma organização não-governamental e, no Chipre, 



A Governança do Ens ino Super ior  na Europa 

42 

Lituânia, Áustria, Eslováquia e Reino Unido, a própria instituição de ensino superior selecciona alguns 

dos actores externos.   

Geralmente, o reitor e/ou um membro do quadro superior de gestão fazem parte dos órgãos 

supervisores que incluem actores internos. Inversamente, na República Checa (nível CITE 5A) ser 

membro do órgão de supervisão é incompatível com as responsabilidades de reitor ou de gestor de 

topo. Os representantes do pessoal docente e discente são também membros de quase todos os 

órgãos de supervisão que integram actores internos. Na Dinamarca, Chipre, Portugal, Eslovénia e 

Noruega, os órgãos supervisores também incluem representantes do pessoal não-docente.  

O mandato dos membros da globalidade dos órgãos de governança varia entre dois e cinco anos, 

dependendo do país e da instituição. A maior parte dos países criam mandatos de quatro ou cinco 

anos, geralmente com a possibilidade de um segundo mandato.  

Na Bulgária, o reitor e os órgãos de governança das instituições mudam ao mesmo tempo. O 

reitor é eleito pela assembleia geral e o seu mandato termina automaticamente quando expira o 

mandato da assembleia geral. 

Gestão intermédia 

A estrutura de governança das unidades orgânicas (faculdades, departamentos, institutos, etc.) 

reflecte normalmente a estrutura da instituição ao nível central. Os decanos e os órgãos de gestão 

intermédia têm um papel significativo em todos os domínios de actividade das instituições. Com as 

novas estruturas de governança, verificou-se uma transferência dos poderes detidos pelos decanos. 

Tradicionalmente, o reitor era eleito como representante do pessoal docente da respectiva unidade 

orgânica e exercia, com frequência, uma grande influência mas tinha pouco poder. Actualmente, os 

reitores detêm uma função executiva similar à função do director executivo e são geralmente 

nomeados em vez de eleitos; exercem funções em matéria de gestão orçamental e outras funções de 

gestão e, cada vez mais, devem equilibrar o tradicional papel de protecção dos interesses do pessoal 

docente com um papel de gestão reforçado.  

Na Itália, as faculdades desempenharam desde sempre um papel preponderante na governança das 

universidades. De facto, a faculdade é o verdadeiro eixo do poder nas universidades italianas. A inovação 

curricular, a introdução de novas actividades de ensino, o recrutamento de pessoal, a promoção profissional, 

a gestão operacional dos financiamentos – todos estes domínios são do âmbito das competências da 

faculdade e do seu órgão colegial de decisão. Para além disso, o processo interno de afectação de recursos 

baseia-se nas negociações (muitas vezes informais) entre as unidades académicas e os órgãos internos de 

administração. As negociações reflectem o equilíbrio de poderes entre diferentes faculdades e diferentes 

disciplinas académicas, apesar de algumas universidades particularmente inovadoras terem desenvolvido 

critérios consideravelmente mais objectivos e transparentes e modelos matemáticos para a afectação 

interna de recursos. Na prática, muitas decisões ao nível central são, na verdade, a formalização de 

decisões tomadas ao nível das faculdades. As faculdades também têm uma relação privilegiada com o 

Conselho Nacional de Universidades.  

Na Eslovénia, as universidades estão a promover a cooperação entre as suas partes constitutivas e o 

pessoal docente, frequentemente através da criação conjunta de estruturas como, por exemplo, uma escola 

de pós-graduação, uma cátedra universitária, um campus universitário, uma biblioteca universitária, 

institutos, centros ou departamentos. As instituições de ensino superior estão igualmente a separar a função 

administrativa da função de desenvolvimento profissional/percurso profissional.  
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Na Noruega, observa-se uma tendência para integrar as responsabilidades administrativas e académicas 

nas unidades orgânicas, com líderes académicos nomeados para chefiarem os departamentos. Os 

conselhos de departamento estão a ser substituídos por órgãos consultivos, assembleias de pessoal, etc. 

De um modo geral, observa-se uma diversificação mais acentuada nos dispositivos de governança das 

instituições, onde a eleição de responsáveis académicos para alguns departamentos é combinada com a 

nomeação de outros responsáveis para outros departamentos; variações similares ocorrem ao nível das 

faculdades. 

No Reino Unido, muitas universidades estão a desenvolver sólidas estruturas de direcção para substituir a 

«gestão por comissão». Esta abordagem, com campos de responsabilidade bem definidos, delegações de 

poder transparentes e equipas de gestão coesas constituídas por docentes e administradores, permite uma 

gestão dinâmica num ambiente em que as decisões não podem esperar pela próxima reunião do comité. Em 

muitas universidades, as estruturas de gestão foram simplificadas, reduzindo substancialmente os 

procedimentos hierarquizados. A devolução de competências às unidades académicas tem sido um tema 

recorrente; a devolução de poder às escolas, faculdades ou departamentos pode ser um poderoso agente 

de mudança nas instituições que procuram instaurar uma cultura mais empreendedora.  

 

2.3. Ensino superior privado independente 

Em Portugal e na Noruega, onde o sector do ensino superior privado goza de um elevado nível de 

reconhecimento, existe um órgão de nível nacional que reúne os directores executivos das 

instituições de ensino superior privadas, e que é similar às conferências dos reitores das 

universidades públicas.  

Em onze países, os órgãos de governança nas instituições de ensino superior privadas 

independentes são regulamentados da mesma forma que as instituições de ensino superior públicas, 

nomeadamente na Bulgária, República Checa, Itália, Letónia, Países Baixos, Portugal (a partir de 

2007/08), Roménia, Eslovénia, Eslováquia, Suécia e Reino Unido (Inglaterra).  

A governança das instituições no sector do ensino superior privado independente é muitas vezes 

regulamentada de forma diferente do sector do ensino superior público. Na Comunidade flamenga da 

Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Lituânia, Hungria, Malta e Áustria, as instituições de ensino 

superior privadas podem definir a sua própria estrutura de governança interna. Em vários países, a 

estrutura de governança interna das instituições de ensino superior privadas independentes 

apresenta determinadas diferenças específicas.  

Na Comunidade flamenga da Bélgica, todas as instituições possuem uma estrutura de gestão baseada na 

representação de todo o pessoal, do corpo discente e de actores externos.  

Na Estónia, a Lei sobre as Escolas Privadas define os órgãos de gestão das instituições de ensino superior 

privadas independentes, mas não identifica os domínios nos quais aqueles órgãos detêm poderes de 

decisão. Os órgãos de gestão encontram-se mencionados na lei como sendo compostos pelo reitor e pelo 

conselho, mas a mesma lei omite qualquer referência a um órgão de governança onde estejam incluídos 

actores externos; todavia, algumas instituições privadas independentes instituíram um órgão consultivo que 

inclui actores externos. 

No Chipre, um quadro jurídico nacional inclui regulamentos oficiais que definem os órgãos de governança 

institucionais para as instituições de ensino superior privadas. As três primeiras universidades abriram em 

Setembro de 2007. 
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Não existem regulamentos para o ensino superior privado em Malta, para além da obrigatoriedade, que é 

válida para cada instituição de ensino superior, de obter uma licença de funcionamento. Em 2007, a 

Comissão Nacional para o Ensino Superior recomendou uma revisão das regulamentações para o sector do 

ensino superior privado.  

Na Polónia, a legislação não obriga as instituições de ensino superior privadas a terem senados mas, caso 

não os tenham, devem criar um outro órgão colectivo superior e nomear um reitor.  

Na Noruega, as instituições de ensino superior privadas são legalmente obrigadas a possuir um conselho 

que conte com, pelo menos, cinco membros, enquanto as universidades públicas têm de contar com onze 

membros; no entanto, a maioria dos regulamentos são idênticos para ambos os sectores.  

 
Quadro 2.4: Regulamentações externas relativas à governança institucional,  

ensino superior privado independente, 2006/07 

   

   

  

 
Ensino superior privado independente 
com regulamentações distintas do sector 
público 

 
Ensino superior privado independente 
com regulamentações idênticas ao 
sector público 

 
Sem ensino superior privado 
independente 

  

  

  

 

 

Fonte: Eurydice. 

Notas complementares 

Luxemburgo: Informação não verificada ao nível nacional. 
Portugal: A partir de 2007/08 e com a introdução de nova legislação, a estrutura e o processo de criação de 
instituições de ensino superior são agora idênticos para instituições privadas independentes e públicas. 
Reino Unido (ENG): Todas as instituições de ensino superior são classificadas como instituições privadas. A 
governança institucional é a mesma, quer se trate de um instituição subvencionada pelo Estado ou não, mas a 
regulamentação financeira difere, pois as instituições de ensino superior independentes não recebem 
financiamento público. Assim, não estão sujeitas à regulamentação financeira imposta por um organismo 
financiador. 
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2.4. Desafios da governança interna  

Para que uma instituição de ensino superior funcione eficazmente é necessário que todos os seus 

órgãos de governança interna cooperem entre si, partilhem informação por meio de canais de 

comunicação abertos e disponham de processos operacionais transparentes e fiáveis. A governança 

interna pode ser problemática se um ou outro órgão de governança for demasiado dominante em 

relação aos restantes. Pelo contrário, deve existir um «equilíbrio de poderes» entre as várias 

autoridades (Bargh et al., 1996; Shattock, 2003).  

A incorporação de actores externos nos órgãos de governança institucionais é defendida pelos 

membros da comunidade do ensino superior (por exemplo, Bargh et al., 1996; Davies, 1985; Fried, 

2006; Scott, 2003). Os actores externos transportam para as instituições de ensino superior 

perspectivas diferentes, peritagem e ainda uma transparência suplementar, actuando igualmente 

como elo de ligação entre as actividades do ensino superior e a sociedade. No entanto, a existência 

de órgãos supervisores compostos unicamente ou principalmente por actores externos pode revestir-

se de alguma controvérsia em termos de autonomia institucional. Para as organizações educativas, 

este tipo de orientação externa pode colidir com o tradicional estilo de gestão colegial, 

particularmente quando a instituição e o seu corpo docente exercem apenas uma influência limitada 

ou indirecta nos seus órgãos superiores de governança. De facto, pode ser muito difícil para um 

órgão de gestão da instituição implementar decisões tomadas por um órgão de topo desse tipo sem 

suficiente apoio ou representação de indivíduos com autoridade no seio da instituição (tal autoridade 

prende-se muitas vezes mais com o campo de especialidade do que com o estatuto hierárquico). Tal 

como em todas as organizações compostas por peritos, os membros das instituições de ensino 

superior apresentam alguma resistência às directivas de tipo top-down (Pellert, 2007).  

Em muitos países, o órgão supervisor é composto em iguais proporções por actores internos e 

externos ou por uma maioria de actores internos. Estes órgãos representam uma espécie de mistura 

entre mecanismos de orientação externa e modos de auto-governança na gestão. Nestes casos, há 

muito menos controvérsia relativamente à questão da autonomia institucional devido ao elevado nível 

de envolvimento de actores internos. A presença de actores externos pode ajudar a limitar os 

facciosismos e as politiquices internos que podem influenciar o planeamento estratégico e as 

decisões financeiras ao nível da instituição. Para além disso, a questão da auto-governança pode 

também facultar à instituição um sentimento de apropriação quanto aos processos de governança: 

em vez de ter de prestar contas a uma instância (essencialmente) externa, a instituição detém a 

responsabilidade principal pela orientação tomada e pela planificação e monitorização das suas 

actividades. 

Funcionários, dirigentes, peritos e investigadores no sector do ensino superior têm revelado algumas 

inquietações relativamente à pouca experiência em matéria de gestão profissional por parte de 

peritos académicos nomeados para posições de topo, à luz do movimento da ‘Nova Gestão Pública’ 

que tem acompanhado a autonomia institucional (Davies, 1985; Pellert, 2007; Zechlin, 2007). Há 

muitos argumentos a favor da auto-governança por parte de peritos académicos, enquanto actores 

melhor qualificados para tomar decisões em matéria de orientação da instituição e de salvaguarda 

dos valores tradicionais do ensino superior face aos efeitos potencialmente nefastos da globalização 

e da massificação. No entanto, a peritagem académica e um interesse pessoal na missão e nas 

normas que regem o ensino superior não implicam necessariamente a competência necessária para 

lidar com as múltiplas exigências que os líderes educacionais enfrentam hoje em dia. Por toda a 
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Europa, despontam formas diversas de responder à necessidade de melhorar as competências 

profissionais em matéria de gestão do ensino superior.  

Na Polónia, há actualmente diversas estruturas implementadas para oferecer formação especializada em 

gestão para pessoal em cargos de direcção. A Fundação Polaca de Reitores oferece ao pessoal de direcção 

das instituições de ensino superior públicas e não públicas oportunidades para melhorarem as suas 

qualificações, tais como as Escolas de Verão de Gestão Estratégica, dirigidas aos reitores e chanceleres 

recém-eleitos ou já em exercício. 

Na Finlândia, há pressões ao nível institucional para uma liderança mais profissional e o papel do senado 

universitário centra-se, cada vez mais, nas questões estratégicas. À medida que as universidades 

aumentam a gama de serviços prestados à sociedade e diversificam a sua base de financiamento, têm de 

aumentar e profissionalizar o pessoal encarregue das actividades externas e da gestão de fundos externos. 

Em geral, o equilíbrio entre a liderança individual e os conselhos colegiais está a mudar, e o poder dos 

líderes individuais está a aumentar. Actualmente, uma comissão de trabalho composta por dois elementos 

que está a analisar a questão da autonomia financeira das universidades, está igualmente a debater a 

questão de tornar a liderança institucional mais profissional, assim como os modelos de eleição ou de 

nomeação para órgãos de governança e dirigentes académicos (reitor, decanos).  

No decorrer dos anos 90, as instituições de ensino superior na Noruega começaram a recrutar pessoal 

administrativo especializado para prepararem decisões ao nível da direcção. Por conseguinte, neste país as 

instituições tiveram tempo de avaliar e de apreciar as melhorias resultantes dessa medida, em termos de 

administração profissional.  

Na Europa, desde 1999 que a gestão do ensino superior constitui um campo de estudo no seio das 

instituições de ensino superior, se bem que a maioria dos programas de estudo tenham sido iniciados 

somente em 2002 ou até posteriormente. Actualmente, são oferecidos programas ao nível de 

Mestrado em determinadas universidades na Alemanha, Espanha, Países Baixos, Áustria, Reino 

Unido e Noruega. 
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CAPÍTULO 3: FINANCIAMENTO PÚBLICO DIRECTO DAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 

Apesar de a maioria das políticas nacionais na Europa estarem actualmente a encorajar as 

instituições de ensino superior a recorrer às fontes privadas de financiamento (ver Capítulo 4), o 

financiamento público directo continua a representar uma parcela substancial do orçamento do ensino 

superior. Em 2003 (15), no seio dos 27 Estados-membros da União Europeia, 79.9 % do 

financiamento para as instituições de ensino superior era proveniente de fontes públicas. Em cinco 

países, esta proporção era inferior a 70 %: Polónia (69 %), Chipre (65.8 %), Lituânia (61.8 %), 

Bulgária (55.2 %) e Letónia (44.9 %). Os métodos que as autoridades públicas utilizam para financiar 

as instituições de ensino superior merecem ser objecto de uma análise aprofundada, pois são 

susceptíveis de influenciar de maneira decisiva as estratégias das instituições.  

De um modo geral, denota-se na Europa um certo grau de mudança nos mecanismos tradicionais de 

financiamento do ensino superior. Por exemplo, os mecanismos de financiamento envolviam, 

tradicionalmente, negociações entre as instituições de ensino superior e o Estado para chegarem a 

acordo sobre o montante a ser atribuído, o cálculo deste montante com base nos custos reais 

incorridos pela instituição e a atribuição de subsídios compartimentados por rubricas orçamentais. Em 

contraste, no decurso dos últimos 15 anos, muitos países têm desenvolvido dotações globais e 

fórmulas para calcular os montantes afectados, assim como medidas para relacionar o nível de 

financiamento público com o desempenho das instituições. Esta tendência é, com frequência, 

acompanhada de novos procedimentos de controlo e de prestação de contas.  

Na sua comunicação de Maio de 2006 sobre a modernização das universidades (16),Realizar a 

agenda da modernização das universidades: ensino, investigação e inovação, a Comissão Europeia 

enfatizou a importância de basear o financiamento do ensino superior mais nos resultados do que nas 

despesas reais, e ainda a importância de dotar as instituições de uma autonomia efectiva e de torná-

las plenamente responsáveis pelo seu desempenho perante a sociedade.  

Este capítulo tenta responder às seguintes questões ao nível dos países europeus: 

! O financiamento público das instituições de ensino superior é feito com base no seu 

desempenho? Que outros critérios são tomados em consideração?  

! O financiamento público atribuído serve de incentivo para as instituições de ensino superior 

concretizarem os objectivos estratégicos definidos ao nível nacional, por exemplo, por via de um 

contrato de desempenho?  

! A investigação financiada pelas autoridades públicas serve para apoiar as infra-estruturas e as 

actividades correntes de funcionamento, ou está limitada aos subsídios destinados a projectos 

específicos?  

                                                      
(15) Vide Eurydice (2007) Key Data on Higher Education in Europe –2007, Capítulo C, Quadro C12.  
(16) Comissão Europeia (2006) Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu. 

Realizar a agenda da modernização das universidades: ensino, investigação e inovação.  
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! Como é que as instituições de ensino superior são responsabilizadas em termos de prestação de 

contas relativamente ao financiamento público que receberam?  

! As instituições de ensino superior podem transferir verbas públicas não utilizadas de um ano para 

o outro?  

! As instituições de ensino superior privadas independentes têm acesso ao financiamento público?  

As opções assumidas pelos governos com respeito a estas questões permitem atingir objectivos 

diferentes, incluindo o reforço da qualidade e a racionalização da utilização de recursos. As mesmas 

decisões são também susceptíveis de gerar um extenso debate sobre as respectivas repercussões 

intencionais ou não intencionais para as políticas estratégicas das instituições de ensino superior (ver 

Secção 3.4).  

Antes de abordar os vários mecanismos de financiamento público directo (17) das instituições de 

ensino superior na Europa, deve salientar-se que as instituições de ensino superior geralmente 

recebem dotações globais que se destinam a cobrir diversas categorias de despesa.  

No anexo é fornecida informação detalhada ao nível nacional sobre os critérios para a alocação de 

financiamento público às instituições de ensino superior. 

Tipos de dotação 

Somente na Bulgária, República Checa (nível CITE 5B), Grécia, Chipre e Letónia os fundos públicos 

são atribuídos segundo rubricas financeiras que devem ser estritamente respeitadas. Na Grécia, 

desde 2007/08 que é conferida às instituições de ensino superior mais autonomia neste domínio, e na 

Letónia, de 2009 em diante, prevêem-se medidas similares.  

Na Grécia, actualmente, distinguem-se cinco rubricas orçamentais: pessoal, despesas de funcionamento, 

serviços de catering para estudantes, pessoal temporário e investimentos públicos. Após 2007/08, as 

instituições de ensino superior são autorizadas a efectuar determinadas transferências dentro dos 

orçamentos para despesas de funcionamento e investimentos públicos. Na Bulgária, distinguem-se cinco 

rubricas: custos dos estudos; investigação; bolsas; custos de edição de manuais, resultados de 

investigação, etc.; e custos de investimento de capitais. Na Letónia, as instituições de ensino superior 

devem, actualmente, solicitar autorização dos cofres do Estado para efectuar transferências entre montantes 

fixados para salários, despesas com imóveis e outras despesas correntes.  

Em todos os outros países, a dotação global é dividida entre categorias de despesa, dependendo 

mais da governança interna de cada instituição. Na Bélgica, Irlanda (institutos de tecnologia), França, 

Lituânia, Hungria, Polónia e Eslovénia, as instituições recebem dotações globais, mas têm de gastá-

las de acordo com as rubricas orçamentais submetidas ao financiamento ou ao órgão de supervisão. 

Na França, as instituições de ensino superior devem submeter a proposta de orçamento à autoridade 

supervisora antes da sua implementação. Em certos casos, o orçamento pode ser submetido para 

aprovação ou recusado pelas autoridades (em caso de, por exemplo, não conformidade com o balanço 

orçamental ou com a alocação de financiamento público). Na Hungria, as instituições têm de enviar 

anualmente às autoridades responsáveis uma proposta orçamental preliminar antes de iniciarem qualquer 

despesa. A autoridade responsável pode introduzir alterações, caso considere que a proposta não permite à 

instituição atingir os seus objectivos essenciais. As instituições de ensino superior na Polónia têm de 

                                                      
(17) Por conseguinte, fica excluído o financiamento indirecto (isto é, transferências públicas para o 

sector privado sob a forma de subsídios públicos, empréstimos públicos, isenções fiscais, etc.). 
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submeter os seus planos financeiros ao Ministério das Finanças, mas não existe qualquer autoridade 

institucionalizada para aprovar esses planos.  

Na maioria dos casos, as dotações globais destinam-se a cobrir as despesas de ensino e as 

despesas de funcionamento correntes. Em casos raros, os salários do pessoal podem ser excluídos. 

Em metade dos países estudados, as dotações globais podem financiar determinados tipos de 

despesa de investigação (ver Secção 3.1.4). 

Na Bélgica (Comunidade germanófona), os salários do pessoal são pagos directamente do orçamento da 

Comunidade. Na França, os salários do pessoal são pagos pelo Estado. No entanto, as instituições de 

ensino superior podem pagar os salários directamente dos fundos próprios, no caso de algumas categorias 

de pessoal contratado. Na Dinamarca, as dotações globais têm que ver unicamente com as despesas de 

ensino.  

 
Quadro 3.1: Tipo de dotação pública principal,  

ensino superior público e privado subvencionado pelo Estado, 2006/07  

   

   
  

Dotação global com forte autonomia 

Dotação global com proposta de 
orçamento aprovada pelas autoridades 
públicas 

Dotação de acordo com rubricas 
orçamentais 

Variável de acordo com a autoridade 
regional 

  

  
 

Fonte: Eurydice. 

Notas complementares 

República Checa: A informação diz respeito às universidades. As instituições de nível CITE 5B recebem as suas 
dotações de acordo com as rubricas orçamentais.  
Alemanha: Cada Land define a autonomia financeira das instituições de ensino superior.  
Irlanda: A informação diz respeito às universidades. A partir de 2007/08, as propostas orçamentais para os 
institutos de tecnologia devem ser aprovadas pelo órgão de financiamento das universidades (Autoridade para o 
Ensino Superior) (antes de 20007/08: pelo Departamento de Educação e Ciência). 
Luxemburgo: Informação não verificada ao nível nacional. 
Finlândia: A informação diz respeito às universidades. Os politécnicos estão sujeitos às regulamentações e aos 
princípios orçamentais aplicados pelas respectivas autoridades responsáveis. 
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3.1. Mecanismos de financiamento 

O Quadro 3.2 representa os principais mecanismos de financiamento público na Europa. Em 

determinados países, o mecanismo mais largamente utilizado (a fórmula de financiamento) pode 

incorporar alguns dos outros mecanismos principais; no entanto, esta situação não se encontra 

representada neste Quadro. Para os fins a que se propõe este estudo, um mecanismo é assinalado 

como «aplicado» apenas quando é utilizado fora de uma fórmula de financiamento.  

 
Quadro 3.2: Principais mecanismos de financiamento público directo, 

ensino superior público e privado subvencionado pelo Estado, 2006/07 

 
BE
fr

BE
de 

BE
nl 

BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 

Negociação orçamental com o organismo de 
financiamento com base numa estimativa de 
orçamento submetida pela instituição 

 � �  � �   � � 

Orçamento estabelecido pelo organismo de 
financiamento com base nos custos de anos 
precedentes 

    �  �   �   

Fórmula de financiamento � � � � � � ! � � � ! � � � �  

Contratos de desempenho baseados em 
objectivos estratégicos �  � �  �  �     � 

Contratos baseados num número predeterminado 
de diplomados por área de estudo        �       �   

Financiamento para projectos de investigação 
específicos, atribuído no âmbito de 
procedimentos concorrenciais 

� � � � � �  � � �  � � � : 

                 

 
H
U

MT NL AT 
P
L 

PT 
R
O

SI SK FI SE 

UK-
ENG/
WLS/
NIR 

UK-
SCT

IS LI NO

Negociação orçamental com o organismo de 
financiamento com base numa estimativa de 
orçamento submetida pela instituição 

�  � �    

Orçamento estabelecido pelo organismo de 
financiamento com base nos custos de anos 
precedentes 

 �        � � 

Fórmula de financiamento � � � � � � � � � � � � � � � 

Contratos de desempenho baseados em 
objectivos estratégicos    �  � �  � �    �   

Contratos baseados num número predeterminado 
de diplomados por área de estudo                 

Financiamento para projectos de investigação 
específicos, atribuído no âmbito de 
procedimentos concorrenciais 

� � � � � � � � � � � � � � � � 

 

� Mecanismo aplicado ! Variável de acordo com a autoridade regional : Dados não disponíveis 

Fonte: Eurydice. 

Notas complementares 

Bélgica (BE de): A partir de 2009/10, prevê-se a introdução de um novo sistema de atribuição de recursos 
operacionais baseado numa proposta orçamental elaborada pela instituição de ensino superior, onde se incluirão 
todas as receitas e despesas do ano precedente. 
Bélgica (BE nl): Os meios afectos no passado são, em certa medida, contemplados na fórmula de 
financiamento. 
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República Checa: Os contratos de desempenho e as negociações que lhes estão associadas só dizem respeito 
às instituições de ensino superior público de nível CITE 5A. Para instituições públicas de nível CITE 5B, as 
fórmulas de financiamento são determinadas ao nível regional. Para instituições públicas e privadas 
subvencionadas pelo Estado de nível CITE 5B, é possível receber fundos do Ministério da Educação para 
desenvolver objectivos fixados ao nível nacional. 
Dinamarca: Em 2006/07, os contratos de desempenho só diziam respeito a universidades. Em 2008, as 22 
instituições de ensino superior não-universitárias, que se fundiram em oito instituições, serão também sujeitas a 
contratos de desempenho.  
Alemanha: Cada Land define o método de alocação de fundos públicos directos destinados a instituições de 
ensino superior.  
Irlanda: A fórmula de financiamento diz respeito às universidades, enquanto os institutos de tecnologia operam 
com base em negociações orçamentais. São também conferidos fundos às universidades a partir do lançamento 
de concursos para actividades relacionadas com as prioridades estratégicas nacionais (ver Secção 3.1.2).  
Grécia: A introdução de contratos de desempenho para universidades foi recentemente adoptada pelo 
parlamento, mas ainda não foi efectivada. 
Espanha: Cada Comunidade Autónoma determina o seu próprio método de atribuição de financiamento público 
directo a instituições de ensino superior. 
Luxemburgo: Informação não verificada ao nível nacional. 
Áustria: Os contratos de desempenho não englobam as Universidades de Ciências Aplicadas 
(Fachhochschulen).  
Eslovénia: As negociações aplicam-se apenas à parte do orçamento relativa ao investimento. As despesas em 
que as instituições de ensino superior incorrem no ano precedente são largamente tidas em consideração na 
fórmula de financiamento. 
Reino Unido (ENG): Apesar de a maior parte da dotação para o ensino ser alocada segundo uma fórmula que 
comporta resultados associados ao desempenho, encontra-se também sujeita a um acordo (ou contrato) de 
financiamento onde se especifica o volume de actividade docente a ser prestado. Este volume de actividade 
docente é definido em termos latos, excepto para disciplinas sujeitas a numerus clausus, tais como Medicina e 
Ensino e no caso de fundos destinados a vagas adicionais para estudantes. Para estes casos, o acordo de 
financiamento especifica um número alvo de estudantes.  
Islândia: A fórmula de financiamento e os contratos de desempenho não se aplicam às duas instituições de 
ensino superior sob a tutela do Ministério da Agricultura.  
Listenstaine: A informação acerca do financiamento da investigação só diz respeito ao Hochschule
Liechtenstein. 

Nota explicativa 

As fórmulas de financiamento (ver Secção 3.1.1) são usadas para calcular a dimensão das dotações públicas 
para o ensino e/ou para as actividades de funcionamento correntes e, em alguns casos, para a investigação. Os 
critérios para a alocação de fundos incluem os critérios de input e/ou indicadores de desempenho (para 
informações detalhadas por país, ver o Anexo). 

Os contratos de desempenho (ver Secção 3.1.2) estabelecidos entre instituições e autoridades públicas 
baseiam-se em objectivos estratégicos imputados à instituição. Existem outras medidas relacionadas com o 
desempenho para avaliar o progresso.   

Os contratos entre as instituições de ensino superior e as autoridades públicas baseados no número de 
diplomados (ver Secção 3.1.3), envolvem o número de diplomados em disciplinas ou grupos de disciplinas 
específicas, a ser atingido durante um período fixado. 

As negociações orçamentais baseadas nas estimativas das instituições, os orçamentos baseados em custos de 
anos precedentes, os contratos de desempenho e o financiamento destinado a projectos de investigação 
específicos são mecanismos representados no Quadro apenas nos casos em que são aplicados fora da fórmula 
de financiamento.  

A quase totalidade dos países europeus utiliza a fórmula de financiamento para calcular a dimensão 

das dotações públicas para instituições de ensino superior, destinadas ao ensino e/ou actividades de 

funcionamento e, em certos casos, investigação. Contudo, este não é o caso da Alemanha (em certos 

Länder), Irlanda (institutos de tecnologia), Chipre, Luxemburgo e Malta.  

Na Irlanda, até 2007, os orçamentos anuais para os institutos de tecnologia eram calculados com base em 

negociações com o Departamento de Educação e Ciência. Com a implementação da Lei sobre os institutos 

de tecnologia de Fevereiro de 2006, a Autoridade para o Ensino Superior assumiu responsabilidades pelo 

financiamento directo destes institutos, pretendendo introduzir um modelo de financiamento similar àquele 
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que está a ser introduzido de forma faseada no sector universitário. No Chipre, as diferentes dotações 

públicas conferidas às instituições de ensino superior são determinadas por via de negociações baseadas 

numa estimativa orçamental submetida por cada instituição. Essa estimativa cobre os requisitos que surgem 

a partir do nível de inscrições, alterações nas infra-estruturas existentes, criação de novas faculdades e 

introdução de novos programas. A Universidade do Luxemburgo, criada em 2003, está actualmente a 

implementar o seu primeiro contrato plurianual. A Universidade submeteu uma proposta de orçamento ao 

Ministro que tutela o ensino superior, que por sua vez a fez aprovar pelo Governo. Em Malta, os montantes 

das dotações públicas são determinadas a partir de um orçamento estimado que é submetido pela 

instituição, a qual descreve as suas necessidades para o ano seguinte com base no número de pessoal e de 

estudantes matriculados.  

A utilização de fórmulas de financiamento para calcular os montantes do financiamento público 

atribuído às instituições de ensino superior generalizou-se por toda a Europa. No entanto, a 

importância destas fórmulas no que concerne a outros mecanismos para alocação de financiamento 

público varia de país para país.  

Na Bélgica (Comunidade francesa), Lituânia (18), Hungria, Roménia e Listenstaine, as fórmulas de 

financiamento constituem o único método utilizado para calcular o montante das principais dotações 

públicas às instituições de ensino superior. Na Irlanda, a fórmula de financiamento determina a quase 

totalidade da dotação anual recorrente atribuída às universidades. No Reino Unido (Inglaterra), o 

montante da dotação global para instituições de ensino superior é em grande medida calculado 

utilizando a fórmula de financiamento. Na Bulgária, é utilizada a fórmula de financiamento para 

calcular os custos ligados aos estudos, os quais representam 80 % do financiamento público. 

Vários países introduziram as fórmulas de financiamento acompanhadas por métodos de cálculo do 

financiamento público que não dependem de parâmetros usados na fórmula de financiamento. Esta 

situação pode significar que se tem de preservar o mesmo montante de um ano para outro 

(Comunidade flamenga da Bélgica e Países Baixos), que se deve ter em conta os custos precedentes 

(Dinamarca, Itália, Polónia, Eslovénia e Noruega), ou responder às dificuldades financeiras especiais 

de determinadas instituições (França). Estes mecanismos de alocação podem ser utilizados para 

prosseguir objectivos como, por exemplo, a estabilidade dos recursos e a liberdade da investigação 

(Dinamarca e Noruega).  

Para além da fórmula de financiamento, diversos países conferem financiamentos públicos no quadro 

dos contratos de desempenho (ver Secção 3.1.2), que envolvem um procedimento de negociação e 

se baseiam em objectivos mais qualitativos e genéricos que aqueles que são incluídos nas fórmulas. 

Estes contratos por vezes contrabalançam de forma significativa o impacte da fórmula de 

financiamento no montante total atribuído, como é o exemplo da Áustria. 

3.1.1. Fórmulas de financiamento 

As fórmulas de financiamento são consideradas como um meio para aumentar a transparência do 

financiamento público através da repartição objectiva dos fundos disponíveis pelas instituições, 

evitando assim as pressões políticas excessivas.  

                                                      
(18) Na Lituânia, as instituições de ensino superior recebem financiamento público apenas para 
programas de estudo que são acreditados. 
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Um pouco por todo o lado, as fórmulas de financiamento baseiam-se em critérios de input, que se 

referem ao volume de actividade institucional (19). As actividades institucionais podem ser calculadas 

de acordo com o volume de recursos (número de membros do pessoal, salários do pessoal, número 

de estudantes matriculados, edifícios, etc.) de que as instituições de ensino superior dispõem para 

organizar a sua oferta educativa. Em muitos casos, as fórmulas de financiamento também incluem 

critérios de desempenho, os quais estão relacionados com os resultados atingidos por uma instituição 

durante um determinado período. Assim, as fórmulas de financiamento podem oferecer um incentivo 

às instituições de ensino superior para melhor racionalizarem os seus recursos, já que estabelecem 

uma ligação entre o montante do financiamento público atribuído e a capacidade da instituição para 

utilizar os recursos da forma mais «rendível» possível, durante um determinado período. 

Critérios de input  

Nas fórmulas de financiamento, os critérios relativos aos inputs utilizados para determinar o montante 

destinado ao ensino e ao funcionamento da instituição variam segundo o país. O mais comummente 

utilizado é o número de estudantes matriculados durante o ano precedente ou o ano corrente, 

ponderado consoante o ramo de estudo. Em alguns países, o número de estudantes de cada 

instituição elegível para financiamento público é pré-estabelecido com ou pelas autoridades 

nacionais. Este número corresponde às vagas de estudo financiadas pelo Estado, disponíveis numa 

instituição (Bulgária, Lituânia, Hungria, Roménia e Listenstaine), ou ao número de vagas de estudo 

por preencher, ou ao número de matrículas disponíveis em conformidade com o número de 

diplomados, de acordo com o estipulado no contrato entre a instituição e as autoridades públicas 

(Estónia, Letónia e Finlândia).  

Outras características, para além das que se relacionam com o número de estudantes, as quais 

podem por vezes garantir uma certa estabilidade ao modelo de alocação de fundos, são tidas em 

consideração com muito menos frequência. Trata-se, por exemplo, de variáveis relativas aos custos 

de arrendamento das universidades (Finlândia), da área de superfície dos edifícios (França), se estão 

localizados na capital (Reino Unido – Inglaterra), do número de membros do pessoal (Grécia, França, 

Polónia – instituições públicas – e Portugal), de critérios relativos à oferta educativa (França e 

Eslováquia), etc. (para uma informação detalhada, ver anexo). 

 

                                                      
(19) Chevaillier, Thierry; Eicher; J-Cl. (2002) Higher Education Funding: A Decade of Changes.  
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Quadro 3.3: Critérios relativos aos inputs incluídos na fórmula de financiamento utilizada para o ensino e 

o funcionamento, ensino superior público e privado subvencionado pelo Estado, 2006/07  

 
BE
fr

BE
de 

BE
nl 

BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 

Número de estudantes matriculados no ano prévio 
ou no ano corrente � � �  �    � �  � �     

Número de vagas de estudo financiadas pelo 
Estado, disponíveis na instituição ou que têm que 
ser oferecidas pela instituição 

   �   ! �   !    � �  

Outros indicadores do volume de actividade 
institucional           �  �      

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE 

UK-
ENG/ 
WLS/ 
NIR 

UK-
SCT

IS LI NO

Número de estudantes matriculados no ano prévio 
ou no ano corrente   � � � �  � � � � � �   �

Número de vagas de estudo financiadas pelo 
Estado, disponíveis na instituição ou que têm que 
ser oferecidas pela instituição 

�      �         �

Outros indicadores do volume de actividade 
institucional      � �   � �  �     

 

" Critérios considerados ! Variável consoante a autoridade regional 

Fonte: Eurydice. 

Notas complementares 

Bélgica (BE de): Até 2009/10, o número de estudantes matriculados tidos em consideração na dotação anual 
corresponde ao ano académico de 2004/05. Para o programa de Enfermagem, é afecto um montante fixo 
correspondente a custos de funcionamento.  
Bélgica (BE nl): O montante da dotação global afecto às instituições de ensino superior baseia-se actualmente 
no número de estudantes matriculados em 2000 (universidades) e em 2003 (colégios universitários). Até 2008, 
como medida transitória, não serão consideradas flutuações nestes números.  
República Checa: A informação diz respeito às instituições de nível CITE 5A. Só os estudantes que não 
excedam por mais de um ano o período de tempo serão contados.  
Dinamarca e Islândia: Não existem na fórmula de financiamento critérios relacionados com os inputs.  
Alemanha: Cada Land define o método de alocação de financiamento público directo às instituições de ensino 
superior.  
Irlanda (institutos de tecnologia), Chipre, Luxemburgo e Malta: Não existe fórmula de financiamento. 
Espanha: Cada Comunidade Autónoma define o método de alocação de financiamento público directo a 
instituições de ensino superior. 
Luxemburgo: Informação não verificada ao nível nacional. 
Países Baixos: Para as universidades, o número de estudantes considerados na fórmula de financiamento 
corresponde às matrículas no primeiro ano. 
Áustria: O número de estudantes matriculados diz respeito unicamente às Universidades de Ciências Aplicadas 
(Fachhochschulen). Quanto às universidades, os critérios utilizados na fórmula de financiamento são todos 
relativos ao desempenho da instituição (ver Quadro 3.4). 
Polónia, Eslovénia e Suécia: Só os estudantes a tempo inteiro ou equivalentes são considerados para o total 
de estudantes.  
Finlândia: Politécnicos: número de estudantes matriculados. Universidades: número de estudantes que a 
instituição deveria inscrever em conformidade com o seu contrato de desempenho.  
Reino Unido (ENG/NIR): Só os estudantes que completam o seu ano de estudos são tidos em conta. (WLS): Só 
uma pequena proporção de financiamento relativa aos estudantes depende do número de estudantes 
matriculados. A grande parte do financiamento relativo aos estudantes depende do número de créditos 
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completados. 

Nota explicativa 

Para uma informação nacional detalhada sobre as categorias de critérios apresentadas no Quadro 3.3, ver o 
Anexo.  
Todos os critérios que referem o número de estudantes matriculados na instituição ou o número de vagas de 
estudo isentos de propinas são ponderados de acordo com o ramo de estudos do estudante em causa.  

Nas fórmulas de financiamento, o número de estudantes tido em conta é associado a um custo 

unitário fixado por aluno. Esses custos são, em qualquer lado, ponderados em função do ramo e do 

nível de estudos no qual o estudante se inscreveu e também se o estudante está matriculado em 

regime de tempo integral ou parcial, para além de outros factores.  

Na Comunidade flamenga da Bélgica, por exemplo, os programas de estudo são ponderados com um 

factor 1, 2 ou 3, ou um factor 1, 1.2, 1.4 ou 1.6 (em colégios superiores). Em termos globais, os programas 

de Ciências Sociais e Humanas recebem pelo ranking mais baixo, e os programas de Engenharia e de 

Medicina recebem pelo ranking mais alto. Na Noruega, o custo calculado por estudante é ponderado a partir 

do custo do equipamento científico e da complexidade de ensino do programa de estudos.  

Dependendo do país, os custos unitários fixados por estudante são posicionados de diversas formas 

em relação à despesa efectiva de cada instituição de ensino superior. Podem basear-se nas 

despesas efectivas das instituições no termo de um dado período (Grécia), ou corresponder a um 

custo médio estimado a nível nacional, com base em estatísticas, como sucede na maioria dos 

países. Podem também corresponder a um custo normativo por estudante, que é estabelecido tendo 

em conta diversos factores como, por exemplo, um rácio estudante/pessoal com um valor 

considerado optimal e outras medidas estandardizadas de eficiência utilizadas para calcular aqueles 

que deveriam ser os custos por estudante, em vez dos custos reais numa base efectiva ou média (20). 

É esta a situação da Comunidade francesa da Bélgica, Bulgária, Roménia e Listenstaine. Quando os 

custos unitários se baseiam em médias nacionais ou em custos normativos, podem servir como um 

incentivo à racionalização do uso de recursos.  

Indicadores de desempenho 

Para determinarem o montante de financiamento para o ensino e funcionamento, aproximadamente 

metade dos países utiliza indicadores de desempenho que se focam nas taxas de sucesso dos 

estudantes (ver Quadro 3.4). Os indicadores de desempenho mais comuns para as actividades 

docentes centram-se nas taxas de sucesso dos estudantes, medidas através do número de 

diplomados. Na República Checa, Itália e Áustria (universidades), os indicadores prestam especial 

importância ao respeito pelo período normal necessário para terminar os cursos. Alguns países usam 

outros indicadores relativos às taxas de sucesso dos alunos (para além do número de diplomados em 

alguns países).  

Na Dinamarca, Áustria e Listenstaine, é considerado o número de estudantes que são aprovados nos 

exames. O número de créditos obtidos pelos estudantes é considerado na Suécia (estudantes a tempo 

integral) e na Noruega. No Reino Unido (Inglaterra e Irlanda do Norte), o número de estudantes 

matriculados não é considerado na fórmula de financiamento; somente aqueles estudantes que completam 

o ano de estudos, sendo o seu número ponderado de acordo com o ramo e o tipo de estudos. Para o 

desempenho da instituição, a Itália e os Países Baixos (universidades de ensino profissional) consideram, 

                                                      
(20) Vide Salmi, J. and Hauptman A.M. (2006) Resource allocation mechanisms in tertiary education: a 

typology and an assessment.  
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respectivamente, a taxa de insucesso no final do primeiro ano e o número de estudantes que abandonam os 

seus estudos.  

Na Comunidade Flamenga da Bélgica, Irlanda (universidades) e Reino Unido (Escócia), os critérios 

de desempenho centram-se, actualmente, unicamente na investigação (ver Secção 3.1.4); no 

entanto, é provável que esta situação se venha a alterar na Comunidade flamenga da Bélgica e na 

Irlanda.  

Na Comunidade flamenga da Bélgica, em 2008, estes critérios de desempenho serão utilizados para 

calcular a dotação global para o ensino e investigação. Na Irlanda, há planos para estabelecer um segundo 

critério de desempenho relacionado com a normalização de «boas práticas» nacionais e internacionais, e 

para atribuir maior importância à definição de objectivos e à avaliação de resultados.  

 
Quadro 3.4: Critérios relativos ao desempenho, incluídos na fórmula de financiamento utilizada para o 

ensino e o funcionamento, ensino superior público e privado subvencionado pelo Estado, 2006/07 

 
BE
fr 

BE
de 

BE
nl 

BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU

Indicadores ligados aos resultados dos 
estudantes 

    � �  �     �  �   

Redução dos custos de pessoal             �     

Nível de qualificação do pessoal docente        !    !       

Resultados da avaliação das instituições          �      �  

Qualidade das infra-estruturas, gestão e 
serviços prestados à comunidade 
universitária 

                 

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE 

UK-
ENG/ 
WLS/
NIR 

UK-
SCT IS LI NO

Indicadores ligados aos resultados dos 
estudantes 

�  � �  �  � � � � �   � �

Redução dos custos de pessoal                 

Nível de qualificação do pessoal docente     � � �          

Resultados da avaliação das instituições      �           

Qualidade das infra-estruturas, gestão e 
serviços prestados à comunidade 
universitária 

      �          

 

� Critérios considerados ! Variável consoante a autoridade regional 

Fonte: Eurydice. 

Notas complementares 

Bélgica (BE nl), Irlanda (universidades), Polónia (instituições públicas) e Reino Unido (SCT): Os critérios de 
desempenho focam-se unicamente na investigação (ver Secção 3.1.4). 
República Checa: A informação diz respeito às instituições de nível CITE 5A.  
Alemanha: Cada Land define o método de alocação do financiamento público directo às instituições de ensino 
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superior.  
Irlanda (institutos de tecnologia), Chipre, Luxemburgo e Malta: Não há qualquer fórmula de financiamento. 
Grécia: Com a nova lei para as universidades adoptada em 2007, passaram a ser usados vários indicadores de 
desempenho para o financiamento público.   
Espanha: Cada Comunidade Autónoma define o método de financiamento público directo aplicado às 
instituições de ensino superior. 
França: Os contratos estabelecidos entre o Estado e as instituições definem os objectivos a concretizar e os 
indicadores de desempenho, o que permite a avaliação dos resultados. 
Luxemburgo: Informação não verificada ao nível nacional. 
Áustria: A informação diz respeito às universidades. 
Portugal: A partir de 2007/08, a qualidade dos serviços e dos equipamentos educativos e científicos nas 
instituições de ensino superior vai influenciar o montante de financiamento público que aquelas recebem.  
Islândia: O desempenho institucional é estimado de acordo com o número de estudantes que realizam os seus 
exames.  

Nota explicativa 

Para informações nacionais detalhadas sobre as categorias de critérios apresentadas no Quadro 3.4, ver o 
Anexo. Para critérios de desempenho ligados à investigação, ver a Secção 3.1.4.  

Na Lituânia, não existem indicadores de desempenho relativos ao ensino na fórmula utilizada para 

calcular a alocação da dotação anual do Estado atribuída às instituições de ensino superior. Porém, 

os resultados que concernem à qualidade dos programas de estudo ou à produtividade da 

investigação (ver Secção 3.1.4) e que foram retirados da avaliação das instituições ou programas de 

estudo para fins de acreditação, são tidos em consideração no momento de determinar os montantes 

a afectar. Em Portugal, no momento de calcular o montante das dotações públicas às instituições de 

ensino superior, são tidos em consideração, para além dos indicadores de desempenho, os 

resultados das investigações realizadas pelo Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior (21). 

Na Polónia e na Roménia, os actuais critérios de desempenho não se focam nas taxas de sucesso 

dos estudantes, mas sim na qualidade do pessoal e/ou na qualidade da gestão. No entanto, no 

quadro da estratégia para o ensino superior 2002-2010, na Roménia, para determinar os montantes 

de financiamento público a atribuir, prevê-se ter em conta a classificação geral de cada universidade 

com base no desempenho que obtém no sistema nacional de classificação das universidades.  

Na Comunidade germanófona da Bélgica, Bulgária, Grécia e Espanha, os debates políticos, as 

estratégias e as reformas em curso focam-se na introdução de indicadores de desempenho para 

fixarem a dimensão das dotações globais para as instituições. 

Na Comunidade germanófona da Bélgica, está a ser preparado um novo sistema de financiamento para 

despesas de funcionamento da única instituição de ensino superior, o qual será aplicado a partir de 2009/10. 

As iniciativas levadas a cabo pelo Autonome Hochschule desde 2005, nos domínios da formação e da 

investigação, podem ser tidas em conta na dotação global anual. Na Grécia, com a nova lei das 

universidades adoptada recentemente pelo Parlamento, os indicadores de qualidade ligados ao 

desempenho institucional serão tidos em conta na distribuição do financiamento público. Na Espanha, 

apesar das Comunidades Autónomas serem actualmente responsáveis pelos mecanismos, de certa forma 

variáveis, utilizados para financiar as instituições de ensino superior, por regra, todos esses mecanismos se 

baseiam em custos. O Parlamento nacional está, actualmente, envolvido num debate sobre a modificação 

do sistema de financiamento das universidades, de modo a que se venha a basear também em resultados. 

 

                                                      
(21) Este órgão foi substituído, no Outono de 2007, por uma agência para a avaliação e 
acreditação do ensino superior.  



A Governança do Ens ino Super ior  na Europa 

58 

A importância relativa dos indicadores de resultados (outcomes) para determinar os montantes da 

dotação pública, varia consoante o país. Na Estónia, o total da dotação pública global é definido 

através do nível de desempenho, previsto nos contratos com as instituições, em termos de número de 

estudantes diplomados (ver Secção 3.1.3). No Reino Unido (Inglaterra), o desempenho é o factor 

preponderante da fórmula de financiamento. Na Suécia, 45 % da dotação global é determinada pelos 

resultados dos estudantes a tempo integral, por ano lectivo. Nos Países Baixos, o desempenho define 

50 % da componente educativa da dotação global recebida.  

Na Finlândia (a partir de 2007) e na Noruega, aproximadamente um terço do financiamento é definido 

por critérios de desempenho. Na Noruega, em 2006, a componente de investigação incluída na 

dotação global passou a basear-se mais no desempenho. Na Lituânia, Hungria e Roménia, o 

desempenho das instituições pesa entre 12% a 20% na dotação global para o ensino, o 

funcionamento e a investigação. Na Irlanda (universidades) e na Itália, esta proporção é de 5 % ou 

menos.  

Na Dinamarca e Áustria (universidades), somente os indicadores relativos ao desempenho são 

utilizados na fórmula de financiamento; no entanto, na Áustria, estas fórmulas só determinam 

parcialmente o montante da dotação global. 

Critérios sociais e académicos 

Certos governos introduziram na fórmula de financiamento destinada a calcular as dotações públicas 

às instituições de ensino superior critérios que permitem apoiar os esforços das instituições para 

concretizarem os diferentes objectivos sociais ou académicos definidos ao nível nacional, ou que as 

incentivam a fazê-lo.  

Na Itália, a fórmula de financiamento tem em consideração as condições económicas e sociais das áreas 

onde as universidades estão situadas, de forma a atribuir recursos mais substanciais às instituições de 

ensino superior que matriculam estudantes provenientes de meios sociais mais desfavorecidos, e atende 

também ao facto de uma determinada instituição ter sido criada muito recentemente. Na Áustria, a fórmula 

de financiamento inclui dados relativos à proporção de docentes do sexo feminino, assim como o número de 

mulheres diplomadas em programas de doutoramento. No Reino Unido (Inglaterra), são tomados em 

consideração na fórmula de financiamento os custos adicionais em que as instituições incorrem ao 

matricularem estudantes provenientes de meios desfavorecidos ou não tradicionais ou estudantes que 

apresentam deficiências. Na Irlanda, é adoptada, para a fórmula de financiamento, uma abordagem similar 

no que respeita aos estudantes oriundos de meios desfavorecidos. Na Comunidade flamenga da Bélgica, 

a partir de 2008, o mecanismo de financiamento promove o acesso ao ensino superior de grupos étnicos e 

socioeconómicos sub-representados neste nível de ensino. 

 

3.1.2. Contratos de desempenho 

Em doze países, a totalidade ou parte do financiamento público directo destinado às instituições de 

ensino superior é atribuída de acordo com um contrato de «desempenho» que é estabelecido entre o 

Estado e a instituição concernente. Para além da alocação de um orçamento, estes contratos 

assentam no princípio da definição de objectivos estratégicos para uma instituição de ensino superior. 

Eles podem também representar um instrumento útil para avaliar se as instituições alcançaram, ou 
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não, os seus objectivos. Para as autoridades públicas, os contratos de desempenho representam, 

assim, um poderoso mecanismo que lhes permite orientar as políticas estratégicas das instituições. 

Denotam-se diferenças entre países no que respeita à importância do contrato de desempenho na 

alocação de fundos públicos. Os contratos que influenciam grande parte do financiamento público são 

estabelecidos no seguimento de uma negociação. É este o caso na França (22) (desde 1989), 

Luxemburgo (desde 2003), Áustria (desde 2007), Roménia (desde 1998, revisto em 2006), Finlândia 

(desde meados da década de 90) e Islândia (desde 1997). Na Grécia, este tipo de contrato foi 

adoptado muito recentemente. Na Dinamarca, os contratos de desempenho, que foram recentemente 

introduzidos e não são legalmente obrigatórios, são um pré-requisito para a obtenção de 

financiamento público mas não determinam os montantes a atribuir. 

Na França, dado o facto de os salários dos professores-investigadores ser pago essencialmente pelo 

Estado, o financiamento público distribuído a partir de negociações contratuais somente cobre entre 10 % a 

15 % dos orçamentos das universidades e a situação varia de uma universidade para outra. A dotação 

global para as actividades de funcionamento é atribuída de acordo com uma fórmula de financiamento. O 

objectivo desta política é reforçar a parte dos créditos contratuais atribuídos com base numa avaliação 

qualitativa dos resultados, em contraposição com os créditos atribuídos numa base puramente quantitativa. 

Na Áustria, o orçamento atribuído com base em contratos de desempenho corresponde a 80 % da dotação 

global para universidades, sendo os restantes 20 % baseados numa fórmula de financiamento. Na 

Roménia, o contrato anual está associado à globalidade das dotações públicas. Na Finlândia e na Islândia, 

excluindo o financiamento público para projectos de investigação específicos, o contrato de desempenho 

cobre o restante das dotações públicas. Ainda na Finlândia, 6.5 % do montante fixado pelo contrato é afecto 

a projectos relevantes para as prioridades políticas estratégicas nacionais. 

Quando os contratos de desempenho constituem um mecanismo principal para a alocação de fundos 

públicos às instituições de ensino superior, eles contêm não só os objectivos estratégicos que as 

próprias instituições de ensino superior definem, mas também os objectivos estratégicos nacionais 

(ver Capítulo 1) que envolvem uma grande parte das actividades das instituições. Na Roménia e na 

Islândia, estes objectivos são fixados separadamente para cada instituição. Os contratos são 

estabelecidos por um período de 3 anos na Áustria e Finlândia, de 3 a 4 anos na Dinamarca, de 4 

anos na França, de 5 anos na Islândia e de 1 ano na Roménia. 

Na Dinamarca, os contratos de desempenho definem os objectivos estratégicos, os meios e os domínios-

chave das universidades, focando as quatro actividades nucleares, designadamente: a educação, a 

investigação, a disseminação do conhecimento e o intercâmbio de conhecimentos. Na França, os contratos 

estipulam objectivos para as universidades e englobam a qualidade da oferta e da investigação, a 

governança, a luta contra a desigualdade de oportunidades, etc. Os contratos devem articular os requisitos 

do serviço público nacional em termos de ensino superior, com as políticas e opções estratégicas para o 

desenvolvimento de cada instituição. No Luxemburgo, o contrato concluído entre a universidade e o Estado 

centra-se na política geral da instituição e nas suas opções estratégicas, nos seus objectivos e actividades 

nos domínios do ensino, investigação, mobilidade dos estudantes, documentação e administração. Na 

Áustria, o contrato tem de incluir os objectivos estratégicos das universidades, os programas de estudo e os 

serviços, os desenvolvimentos planeados e os incentivos em termos de gestão de recursos humanos, assim 

como os planos para o desenvolvimento da investigação, os contributos para o progresso social (incluindo 

medidas para aumentar a proporção de mulheres em cargos mais elevados, cursos para estudantes 

trabalhadores, expansão de áreas de cultura e de investigação com impacte social, transferência de 

                                                      
(22) Na França, os contratos estão ligados à maioria do financiamento público directo atribuído às 
instituições de ensino superior, excluindo o salário dos professores-investigadores. 
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conhecimento e de tecnologia), as actividades e projectos internacionais planificados e a cooperação 

interuniversitária. Na Roménia, o plano estratégico sobre o qual assenta o contrato tem de incluir os 

objectivos estratégicos de cada instituição, os seus programas de estudo e as estratégias a serem 

adoptadas para o ensino, a investigação, a gestão de recursos humanos, as parcerias, o financiamento, a 

estratégia de gestão e a estratégia de garantia da qualidade.   

Em quatro países, os contratos de desempenho dizem respeito apenas a uma pequena parte do 
financiamento público alocado e destinam-se ao financiamento de projectos específicos ou a 
objectivos mais específicos. Na República Checa, Portugal e Eslováquia, esses contratos são obtidos 
no quadro de um procedimento concorrencial para projectos submetidos pelas entidades candidatas. 
Na Comunidade flamenga da Bélgica, entre 2008 e 2010, o financiamento para estes contratos será 
alocado de acordo com o número de estudantes. Entretanto, serão definidos os indicadores de 
desempenho. A partir de 2010, o financiamento será alocado com base no desempenho da 
instituição.   

Na Comunidade flamenga da Bélgica, 4 % do financiamento directo é alocado através de contratos de 

desempenho (2000-2007) relacionados com a inovação do ensino e da aprendizagem e com a reforma 

curricular. A partir de 2008, essa proporção passa a ser de 2 %, e os contratos contemplam aspectos como 

o alargamento do acesso e o sucesso académico alcançado por estudantes provenientes de grupos sociais 

sub-representados. Na República Checa, 7.4 % do financiamento público recebido para a educação pelas 

instituições de ensino superior de nível CITE 5A é alocado através de um contrato de desenvolvimento anual 

(mas renovável). Para obter este financiamento, os planos institucionais a longo prazo têm de estar em linha 

com as prioridades definidas pelo plano do ensino superior 2006-2010, estabelecido pelo Ministério da 

Educação (internacionalização, aumento da qualidade e da excelência das actividades académicas e 

desenvolvimento do ambiente académico), e o projecto submetido tem de estar relacionado com as 

prioridades nacionais anuais no que respeita às actividades de ensino. O Ministério da Educação também 

afecta fundos às regiões, fundos esses que se destinam especificamente a permitir às instituições de nível 

CITE 5B a implementação de objectivos nacionais conceptuais na área da educação. Em Portugal, as 

instituições de ensino superior que pretendem melhorar e desenvolver-se, podem candidatar-se a um 

financiamento plurianual baseado num contrato-programa/contrato de desenvolvimento. Este tipo de 

contrato confirma os objectivos estratégicos a curto e médio prazo, os quais podem concernir às melhorias 

da qualidade, ao desenvolvimento curricular, ao reforço e à manutenção de infra-estruturas, à modernização 

da gestão, etc. Na Eslováquia, a proporção de contratos de desenvolvimento no financiamento público para 

o ensino é similar à da República Checa. A alocação de um contrato (anual ou plurianual) a uma instituição 

de ensino superior pública para realizar um projecto de desenvolvimento ligado às actividades de ensino 

está dependente do facto de os planos estratégicos a longo prazo das instituições públicas estarem em 

conformidade com os do Ministério da Educação.  

Na Irlanda existe um mecanismo de financiamento semelhante, mas ainda não se encontra 

formalizado por via de um contrato de desempenho. Este Fundo Estratégico de Inovação confere 

fundos às universidades para projectos que estão em linha com as prioridades estratégicas nacionais, 

numa base concorrencial, e é inteiramente separado da dotação recorrente anual para as 

universidades. 

Os contratos de desempenho podem ser utilizados como um incentivo, por exemplo, nos casos em 

que o financiamento público diminui se os objectivos não são alcançados. Actualmente, a relação 

entre os resultados das instituições no que respeita aos objectivos fixados e o nível de financiamento 

alocado está a ser objecto de uma (re)definição nos diversos países onde uma grande parte do 

financiamento alocado é obtido através do contrato de desempenho. Quando a concretização dos 

objectivos é considerada, são utilizados indicadores essencialmente quantitativos, enquanto a 
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realização de objectivos mais qualitativos não constitui (ainda) um factor determinante para o 

montante de financiamento alocado. 

Na Dinamarca, as realizações das universidades comparadas com os seus contratos de desempenho não 

exercem qualquer influência, actualmente, no montante do financiamento público que recebem. As 

estratégias do Governo prevêem ligar a dotação pública de base para as universidades a uma avaliação 

global dos resultados e ao nível de realização dos objectivos de qualidade fixados. Os indicadores 

quantitativos que figuram nos contratos e que incidem sobre os resultados obtidos pelas universidades em 

termos de mobilidade dos estudantes, o número de diplomados, as patentes e a utilização de resultados de 

investigação, o total de investigação publicada, os recursos externos e os investigadores estrangeiros, 

poderiam ser utilizados para este fim. Na França, a lei orgânica respeitante às leis das finanças de 2006 

define um sistema de desempenho para a gestão pública baseado em contratos de desempenho renováveis 

com instituições de ensino superior, em que a gestão mais eficaz recebe montantes de financiamento mais 

elevados. No Luxemburgo, falta ainda estudar os efeitos do primeiro contrato plurianual actualmente em 

vigor e deve ainda ser conduzida uma avaliação das actividades da universidade concernente. 

Independentemente dos resultados, o Estado comprometeu-se a financiar, de forma crescente, as 

actividades da universidade até 2009. Na Áustria, durante a primeira geração de contratos (que começaram 

em 2007), as universidades têm de submeter relatórios sobre as suas realizações no que respeita ao 

contrato de desempenho. Os resultados serão tidos em conta para o contrato seguinte. Na Roménia, os 

resultados obtidos relativamente ao contrato anual são tidos em consideração unicamente por via de uma 

fórmula de financiamento que inclui indicadores de desempenho. Na Finlândia, o número de qualificações 

actualmente conferidas pelas universidades em comparação com os objectivos estipulados no acordo trienal 

de desempenho é tido em consideração para o cálculo do montante de financiamento no acordo 

subsequente. Na Islândia, estão actualmente a ser estudadas as avaliações respeitantes aos contratos, em 

que os objectivos e a estratégia das próprias instituições de ensino superior têm um papel crucial. 

 

3.1.3. Contratos baseados num número predeterminado de 
diplomados por ramo de estudo  

Na Estónia e na Letónia, os contratos estabelecidos entre as instituições de ensino superior e as 
autoridades públicas dizem respeito ao financiamento público que ‘paga’ os serviços educativos 
prestados pela instituição. Esses serviços devem assegurar que um determinado número de 
estudantes obtêm o diploma no final de um dado período, em disciplinas ou grupos de disciplinas 
específicas, em níveis de estudo específicos, e que são oferecidas as vagas de estudo 
correspondentes com isenção de pagamento de propinas. Na Estónia, está actualmente em curso um 
debate sobre se o contrato deverá incluir orientações e missões estratégicas. Nas instituições de 
ensino superior profissional estonianas, a dotação não é estabelecida por via de um contrato mas sim 
especificada numa directiva emitida pelo Ministro da Educação e da Investigação.   

Em ambos os países, o financiamento público obtido através de acordos contratuais representa uma 
parcela importante do apoio financeiro público às instituições de ensino superior (70-80 % na 
Estónia), apesar de existirem outras dotações públicas que se destinam especialmente à investigação 
e ao investimento. 

Na Estónia, as instituições têm de se candidatar ao financiamento público para a prestação de um 

serviço educativo.  

Na Estónia, para decidir sobre a distribuição dos recursos disponíveis entre instituições, o Ministério da 

Educação e da Investigação obtém aconselhamento por parte de uma comissão especial formada por 

representantes de diferentes ministérios, universidades, empregadores, sindicatos e estudantes. As várias 
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associações profissionais podem também submeter propostas. Os critérios principais são a prioridade das 

disciplinas académicas (particularmente no que respeita ao mercado de trabalho), conforme se encontra 

estabelecido pela comissão, assim como a qualidade e a eficácia demonstradas pelas instituições.  

Em ambos os países, a conclusão de contratos prévios influencia o montante dos futuros contratos.  

Na Estónia, os contratos que estabelecem o número de diplomados que uma instituição deve produzir 

entraram em vigor em 2002. Actualmente, se o número de vagas de estudo fixado num contrato não é 

preenchido, o Ministério tem o direito de retirar o montante de financiamento correspondente no contrato 

seguinte. A partir de 2009/10, o Ministério também terá em conta diversos critérios de desempenho, 

incluindo o número exacto de diplomados com nível de Mestrado (aqueles que ingressaram em 2002 já 

terão, normalmente, terminado os seus estudos), para calcular o total de vagas de estudo subvencionadas 

pelo Estado. Na Letónia, o nível de transigência com contratos prévios, no que respeita ao número de 

vagas de estudo e de diplomados, tem em conta os montantes atribuídos.  

3.1.4. Financiamento público para investigação 

As instituições de ensino superior na Europa recebem dinheiros públicos para investigação e 

desenvolvimento (I&D) através de vários métodos de financiamento que abordam o desempenho de 

maneiras diferentes. Tal prática envolve o financiamento de despesas relativas à investigação 

fundamental ou aplicada nas instituições de ensino superior, incluindo todos os institutos de 

investigação e unidades experimentais a funcionar sob o seu controlo directo, administradas por elas 

ou associadas a estas. Não são consideradas aqui as bolsas de investigação para estudantes 

diplomados, pois não constituem um financiamento público directo às instituições.  

Ao nível público, distinguem-se dois tipos principais de financiamento da investigação no ensino 

superior: 

Financiamento de base para investigação, o que implica a atribuição de uma dotação para 

investigação que a instituição pode usar como desejar. Esta pode ser:  

Alocada especificamente para investigação; 

Adicionada a uma dotação global para outros tipos de despesa, nomeadamente de ensino e/ou 

actividades de funcionamento.  

Alocação de financiamento por via de um procedimento concorrencial para projectos específicos ou 

programas de investigação. 

Na quase totalidade dos países, os fundos públicos para investigação são atribuídos segundo um 

sistema dual de apoio, composto por financiamento de base para investigação, cuja utilização é 

determinada pela instituição, e pela alocação de financiamento público numa base concorrencial para 

projectos de investigação específicos. Na Roménia, contudo, o único mecanismo de financiamento da 

investigação no ensino superior envolve um procedimento concorrencial para projectos de 

investigação específicos.  

Regra geral, no que respeita a projectos de investigação específicos, a fonte de financiamento é um 

órgão nacional especializado em investigação e desenvolvimento (como o fundo científico nacional, 

uma academia nacional ou um conselho de investigação), enquanto a dotação de base para 

investigação é distribuída pelo mesmo órgão responsável pela alocação de recursos financeiros para 

o ensino e as actividades de funcionamento. Em diversos países, tais como a Bulgária, a Finlândia e 
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o Reino Unido (Escócia), a maior parte do financiamento público para investigação destina-se a 

projectos específicos.  

O financiamento de base para a investigação permite às instituições estipularem as suas próprias 

prioridades e financiar as suas infra-estruturas e actividades correntes. No entanto, a existência 

desse mecanismo de alocação de fundos não indica qual é o montante envolvido, nem implica que o 

financiamento público para a investigação seja suficiente. Em aproximadamente metade dos países, 

as instituições de ensino superior recebem financiamento de base especificamente para a 

investigação (ver Anexo). Nos restantes, o financiamento da investigação está incluído numa dotação 

global para outros tipos de despesa. A Comunidade flamenga da Bélgica e a Itália usam ambos os 

métodos de alocação de recursos.  

 
Quadro 3.5: Critérios para a alocação de financiamento público de base para I&D,  

ensino superior público e privado subvencionado pelo Estado, 2006/07 

   

   

  

 Critérios relativos aos inputs 

 Critérios relativos ao desempenho 

 
Sem critérios específicos para a 
investigação  

 
Sem financiamento público de base para 
I&D 

 
Variável dependendo da autoridade 
regional 

 Informação não disponível 

 

 

Fonte: Eurydice. 

Notas complementares 

Bélgica (BE de): Por derrogação, e dentro de um orçamento limitado, o Governo pode, em certos casos, 
providenciar uma dotação específica suplementar para investigação. 
República Checa: A informação diz respeito a instituições de nível CITE 5A.  
Alemanha: Cada Land define o método de alocação de financiamento público directo às instituições de ensino 
superior.  
Espanha: Cada Comunidade Autónoma determina o seu próprio método de alocação de financiamento público 
directo às instituições de ensino superior. 
França: O contrato quadrienal entre o Estado e as instituições de ensino superior públicas – universidades, em 
particular – inclui o sector da investigação. Aquele integra critérios que têm em conta as equipas que beneficiam 
de subvenções e de Bonus Qualité Recherche (BQR), que é uma forma de apoio financeiro anual colocado à 
disposição da universidade para esta levar a cabo a sua política de investigação. Este bónus é retirado de 
créditos de funcionamento e de equipamento disponibilizados pelo Ministério. 
Portugal: São também incluídos na dotação de base os fundos para a cooperação internacional, a promoção de 
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uma cultura científica e tecnológica, etc. 
Listenstaine: A informação diz respeito unicamente ao Hochschule Liechtenstein. 

Para definir o montante de financiamento de base para investigação, os países referem-se aos inputs 

(através de critérios relativos ao custo das actividades de investigação levadas a cabo pela 

instituição) ou ao desempenho da instituição no domínio da investigação, ou a ambos (ver Anexo 

para informações nacionais detalhadas). Ter em conta os indicadores de desempenho também pode 

ser uma maneira de estimular a competição entre as instituições para que realizem uma investigação 

de elevada qualidade. 

Quando os países se referem ao inputs relativos à investigação, na maioria das vezes, os critérios 

focam-se no número de estudantes doutorados e/ou no número de membros do pessoal que trabalha 

no campo da investigação. Podem também focar-se no valor das actividades de investigação 

desenvolvidas (Malta) ou nos custos precedentes neste sector (Bulgária, Dinamarca e Islândia).  

A Comunidade francesa da Bélgica, Bulgária, Alemanha e Malta usam uma abordagem baseada 

essencialmente em inputs na alocação de financiamento de base para investigação. É provável que, 

num futuro próximo, esta situação evolua na Bulgária. 

Na Bulgária, a nova estratégia para o ensino superior inclui planos para elaborar uma fórmula de 

financiamento baseada no desempenho, a qual será aplicada ao financiamento público alocado às 

instituições de ensino superior, destinado especificamente à investigação,.  

Para determinarem o montante das dotações de base para a investigação, os outros países têm em 

conta – em diferentes proporções – tanto os custos de investigação suportados pelas instituições, 

como o seu desempenho neste campo.  

Na Suécia e no Listenstaine, a alocação de financiamento público de base para investigação baseia-

se essencialmente em considerações políticas. No Chipre, o financiamento de base para investigação 

baseia-se nas necessidades apresentadas pelas instituições durante a fase de negociação. 

Na Comunidade Flamenga da Bélgica, Estónia, Irlanda (universidades), Hungria, Polónia e 

Eslováquia, o montante do financiamento de base para investigação baseia-se principalmente no 

desempenho das instituições em termos de qualidade das actividades de investigação. 

Entre os países que ponderam o montante desta dotação de acordo com o desempenho da 

instituição, os indicadores utilizados com mais frequência são: 

! o número de publicações académicas, o número de citações nas revistas científicas, a extensão 

da actividade lectiva do pessoal docente; 

! o número de diplomas de mestrado/doutoramento atribuídos durante um período prévio, o 

número de teses de doutoramento defendidas; 

! o montante de financiamento público obtido para determinados projectos de investigação numa 

base concorrencial; 

! o montante de financiamento para investigação proveniente de fontes privadas; 

! o número e o tipo de projectos de investigação desenvolvidos;  

! a utilização de resultados da investigação (licenças, copyright, serviço prestados, etc.); 
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! os prémios e distinções recebidas, certificados de qualidade recebidos; 

! o número de títulos científicos conferidos pela instituição; 

! a participação em projectos internacionais de investigação científica; 

! o desenvolvimento do pessoal de investigação. 

Todos os países que têm em conta o desempenho institucional consideram o número de diplomas de 

mestrado/doutoramento atribuídos e/ou a publicação de resultados da investigação na literatura 

académica. O montante de financiamento de base para investigação está ligado à capacidade da 

instituição para obter financiamento público para determinados projectos de investigação na 

República Checa (nível CITE 5A), Dinamarca, Lituânia e Noruega. O montante de financiamento 

privado obtido para investigação é tido em consideração na Dinamarca, Estónia, Irlanda 

(universidades) e Lituânia. A Estónia, Itália e Polónia consideram o volume de investigação (número e 

tipo de projectos de investigação levados a cabo) como um indicador de desempenho. A utilização 

comercial dos resultados da investigação influencia o montante de financiamento público alocado na 

Estónia e na Polónia. Os últimos quatro indicadores da lista dizem respeito unicamente à Lituânia e à 

Polónia.  

Para as dotações de base em matéria de investigação, o desempenho institucional também pode ser 

avaliado através da medição da qualidade dos planos estratégicos em relação aos objectivos 

estabelecidos ao nível nacional. Assim, na República Checa, a dotação alocada às universidades 

para implementar os seus planos para o sector da investigação a longo prazo (5 a 7 anos) depende 

da qualidade do plano, o qual é avaliado por uma comissão de peritos nacionais e estrangeiros. 

Na França e na Islândia, o desempenho esperado em termos de investigação é definido nos 

contratos com o Estado e é determinado para cada instituição.  

Na Islândia, esses indicadores podem focar-se, por exemplo, no número de publicações científicas. 

Em Portugal e no Reino Unido, a dotação de base para a investigação é calculada a partir de 

exercícios periódicos de avaliação da investigação, conduzidos nas instituições de ensino superior. 

Também na Eslováquia, o financiamento de base para a investigação baseia-se numa avaliação das 

universidades, mas concernente a outras áreas para além da investigação. 

Em Portugal, cada três anos, um painel de peritos internacionais independentes avalia todos os centros de 

investigação em relação aos standards internacionais, incluindo publicações em revistas internacionais, a 

actividade de concessão de patentes, a conformidade com as recomendações e a utilização eficaz de 

fundos recebidos previamente. Os resultados desta avaliação e as classificações das instituições daí 

resultantes são também tomados em consideração na alocação de fundos para determinados projectos, 

numa base concorrencial.  

Na Eslováquia, a ARRA (Academic Ranking and Rating Agency) conduz avaliações e classificações 

regulares de instituições de ensino superior, das suas faculdades e programas de estudo, de acordo com a 

qualidade das suas actividades (nos domínios da educação, investigação e tecnologia). Esses resultados, 

assim como as capacidades científicas e tecnológicas das instituições, as suas capacidades em termos de 

investigação, e as suas realizações científicas, tecnológicas ou artísticas, são tidos em consideração na 

alocação de dotações de base para a investigação, o desenvolvimento e as actividades artísticas.  
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No Reino Unido, o Research Assessment Exercise (RAE) centra-se na qualidade dos produtos publicados 

(publicações, produtos e actuações artísticos) e na qualidade da investigação segundo as normas nacionais 

e internacionais. A informação submetida pelo RAE relativamente a cada área disciplinar é classificada por 

um painel de avaliação pelos pares composto por especialistas em cada área. As classificações são 

utilizadas para determinar o montante de financiamento para investigação indexado sobre a qualidade, que 

cada instituição de ensino superior recebe do conselho nacional de financiamento. Na Inglaterra, por 

exemplo, as classificações de categorias 1, 2 e 3 não atraem actualmente qualquer financiamento e uma 

classificação de categoria 5* atrai aproximadamente quatro vezes mais financiamento do que uma 

classificação de categoria 4, pelo mesmo volume de actividade de investigação. Os anteriores RAE foram 

conduzidos em 1986, 1989, 1992, 1996 e 2001. O RAE tem gerado alguma controvérsia pelo custos 

elevados que implica e pelo facto de que tende a inibir certas iniciativas por parte da comunidade 

académica, simplesmente para irem ao encontro das expectativas dos painéis de avaliadores. Ao próximo 

RAE, em 2008, suceder-se-á um novo sistema mais baseado em métricas.  

Para financiamentos públicos alocados, numa base concorrencial, a instituições que se candidatam 

com projectos de investigação específicos, observam-se também procedimentos de avaliação pelos 

pares que utilizam critérios de desempenho.  

Na grande maioria dos países, os mecanismos de alocação de fundos para a investigação estimulam 

a competição entre as instituições, orientando o conteúdo da investigação no sentido das prioridades 

nacionais. Isto ocorre, primeiramente, através de um financiamento público muito generalizado para 

projectos concebidos ou aprovados ao nível nacional, para o qual as instituições concorrem por via de 

uma candidatura; em segundo lugar, resulta de indicadores de desempenho que muitos países usam 

para calcular os seus níveis de dotação de base para a investigação.  

3.2. Controlo das instituições na utilização do financiamento  

Conforme já foi previamente explicado, as instituições de ensino superior na Europa são 

relativamente livres para utilizar os fundos públicos que auferem da forma que desejam, 

especialmente nos casos em que lhes são afectas dotações globais que cobrem diferentes categorias 

de despesas. Porém, há várias maneiras de controlar a utilização de fundos públicos: por via de 

medidas de prestação de contas e de regulamentações às quais as instituições estão sujeitas no que 

se refere ao transporte de fundos não utilizados de um ano para outro.  

3.2.1. Medidas de prestação de contas 

As medidas de responsabilização ou prestação de contas das instituições de ensino superior 

relativamente à utilização do financiamento público permitem às autoridades públicas e/ou outras 

partes interessadas, orientar as políticas financeiras e estratégicas das instituições, e podem actuar 

como um mecanismo regulador relativamente à sua autonomia. A garantia da qualidade, que é um 

aspecto importante da governança e da prestação de contas das instituições de ensino superior, só é 

aqui abordada quando exerce um impacteo directo no montante do financiamento público (23).  

                                                      
(23) Para uma análise detalhada sobre a garantia da qualidade, vide Eurydice (2007) Focus sobre 
a Estrutura do Ensino Superior na Europa  – 2006/07. Tendências Nacionais no âmbito do Processo 
de Bolonha.  
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Quadro 3.6: Medidas de prestação de contas em relação à utilização de fundos públicos,  

ensino superior público e privado subvencionado pelo Estado, 2006/07 

 
BE
fr

BE
de 

BE
nl 

BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 

Auditorias financeiras externas obrigatórias � � � � � �  � � �  � � � � � � 

Auditorias financeiras internas obrigatórias     �   � � �     � �  

Fundos públicos ligados a indicadores de 
desempenho    �  � � ! � � � ! � �  � �  

Fundos públicos ligados à concretização de 
planos/objectivos estratégicos das instituições     � �    �    �     

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE 

UK-
ENG/ 
WLS/
NIR 

UK-
SCT IS LI NO

Auditorias financeiras externas obrigatórias � � � � � � � � � � � � � � � �

Auditorias financeiras internas obrigatórias � � �  �  �   � � �     

Fundos públicos ligados a indicadores de 
desempenho  �  � � � � � � � � � � � � � �

Fundos públicos ligados à concretização de 
planos/objectivos estratégicos das instituições         �  �  �     

 

� Medida de prestação de contas utilizada ! Variável dependendo da autoridade regional 

Fonte: Eurydice. 

Notas complementares 

República Checa: A informação é respeitante às instituições de nível CITE 5A.  
Alemanha: Cada Land define o método de alocação de financiamento público directo às instituições de ensino 
superior.  
Irlanda: Os indicadores de desempenho apenas dizem respeito às universidades.  
Grécia: De acordo com a nova lei das universidades de 2007, o financiamento público está ligado à realização 
dos objectivos inscritos nos planos estratégicos das instituições. 
Espanha: Cada Comunidade Autónoma define o método de alocação de financiamento público directo às 
instituições de ensino superior.  
Luxemburgo: Informação não verificada ao nível nacional. 
Suécia: As auditorias financeiras internas são obrigatórias em todas as universidades e em dois colégios 
universitários. 
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Auditorias financeiras 

Praticamente todos os países instituíram sistemas nacionais – ou sistemas ao nível de topo da 

autoridade educativa – de auditoria financeira à utilização do financiamento público para o ensino 

superior. Estes procedimentos permitem assegurar a transparência das práticas financeiras das 

instituições. A Itália é o único país em que não existe um órgão nacional ou regional perante o qual as 

universidades têm que prestar contas sobre a utilização de fundos públicos, excepto para dotações 

destinadas a projectos de investigação específicos (PRIN e FIRB).  

Em treze países, as próprias instituições de ensino superior têm de organizar auditorias financeiras. 

Na Suécia observa-se um requisito similar, mas que não abrange todas as instituições de ensino 

superior. Nos Países Baixos, Roménia e Reino Unido (Escócia), a estrutura do relatório de auditoria 

anual baseia-se numa metodologia comum a todas as instituições de ensino superior. 

Indicadores de desempenho no mecanismo de financiamento público 

Quase todos os países asseguram que as instituições de ensino superior têm de prestar contas da 

utilização que fazem dos fundos públicos, fazendo corresponder pelo menos parte do montante da 

dotação auferida ao seu desempenho. Tal responsabilidade implica ter em consideração os 

indicadores de desempenho nas fórmulas de financiamento utilizadas para calcular as dotações 

públicas globais e/ou os indicadores de resultados da investigação para as dotações específicas 

destinadas à investigação (ver Secções 3.1.1 e 3.1.4). Na Lituânia e em Portugal, os desempenhos 

estimados na utilização dos resultados de avaliações externas de instituições ou dos programas de 

estudo podem também influenciar o montante do financiamento público que as instituições recebem. 

Todos os países que associam o financiamento público aos resultados têm uma maneira diferente de 

avaliar a importância dos indicadores para determinar os montantes (ver Secção 3.1.1).  

Realização dos planos/objectivos estratégicos no mecanismo de financiamento público 

Os planos estratégicos das instituições, que são obrigatórios na vasta maioria dos países (ver 

Capítulo 2), também constituem um instrumento que pode medir as realizações alcançadas pelas 

instituições. Em alguns países, tal pode provocar um impacte no montante do financiamento público 

que as instituições recebem.  

Na Dinamarca, França, Luxemburgo, Áustria (universidades), Roménia e Finlândia (universidades), 

os planos ou objectivos estratégicos são incluídos no contrato de desempenho para financiamento 

público. Actualmente, nestes seis países, não existe um sistema que tenha em conta a realização de 

objectivos qualitativos estratégicos para determinar o montante do financiamento público, apesar de 

alguns deles poderem vir a fazê-lo no futuro (ver Secção 3.1.2). Na Finlândia, as realizações 

associadas aos objectivos quantitativos incluídos no plano estratégico são tomadas em consideração 

nos financiamentos públicos.  

Na República Checa, Itália e Eslovénia, as realizações decorrentes do plano estratégico podem 

influenciar o montante do financiamento público alocado às instituições. Na Irlanda, pode também ser 

este o caso, num futuro próximo.  

Na República Checa, as realizações das instituições de ensino superior públicas de nível CITE 5A 

decorrentes das prioridades definidas no plano nacional para o ensino superior 2006-2010 são tomadas em 

consideração na conclusão de contratos de desenvolvimento com o Ministério da Educação (ver Secção 
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3.1.4). Na Irlanda, no contexto do novo modelo recorrente de alocação de fundos, que está a ser 

implementado no sector universitário de forma faseada, a Autoridade para o Ensino Superior está 

actualmente a considerar a alocação de uma percentagem da dotação recorrente anual às universidades, 

consoante os resultados associados aos seus planos estratégicos trienais. Na Itália, as dotações públicas 

globais podem ser reduzidas no caso de a avaliação do plano de desenvolvimento trienal levado a cabo pela 

Comissão Nacional para a Avaliação do Sistema Universitário revelar que os resultados reais ficam muito 

aquém dos objectivos fixados no plano, ou se uma percentagem demasiado pequena dos fundos públicos 

alocados foi utilizada para o desenvolvimento desse plano. Na Eslovénia, o financiamento público pode ser 

reduzido se o Ministério do Ensino Superior tomar conhecimento de que os fundos públicos não foram 

gastos de maneira apropriada, ou seja, de acordo com as regras financeiras e os objectivos do plano 

estratégico da instituição.  

Também na Bulgária e no Reino Unido existem regulamentações que têm em conta a realização dos 

objectivos estratégicos na fixação dos montantes de financiamento público a atribuir. 

Na Bulgária, as regulamentações oficiais asseguram que os montantes dos fundos públicos alocados às 

instituições estão associados aos resultados das avaliações regulares das instituições, conduzidas no 

quadro dos procedimentos de acreditação. Em particular, a implementação de objectivos estratégicos que 

as instituições estabeleceram para si próprias (no domínio dos processos educativos, do pessoal 

académico, da criação de parcerias e da cooperação com outras instituições) a curto, médio e longo prazo, 

é objecto de avaliações regulares levadas a cabo pela comissão de controlo de uma agência de avaliação e 

de acreditação. No entanto, na prática, os resultados destas avaliações não são tidas em conta na alocação 

de fundos públicos. No Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte), os termos e as 

condições para alocação de uma dotação por parte dos organismos de financiamento a cada instituição são 

estabelecidos no memorando financeiro e no contrato individual de financiamento de cada instituição, o qual 

especifica as metas a atingir relativamente ao número de estudantes que concluem o ano académico (no 

País de Gales, em associação com o número de créditos obtidos). O acordo é construído em termos gerais 

e as instituições podem variar, dentro de certos parâmetros, no número de estudantes. O organismo de 

financiamento monitoriza a correspondência relativamente a esses parâmetros e, em algumas 

circunstâncias, se as instituições falham em atingir as suas metas, as dotações podem ser retiradas.  

Para além das medidas de prestação de contas aqui descritas e que estão directamente ligadas à 

utilização de fundos públicos, a prestação de contas também engloba a transparência das actividades 

das instituições, particularmente quanto à comunicação com o organismo de financiamento e a 

publicação dos resultados de avaliações internas e informações sobre a investigação, o ensino e as 

finanças (ver Capítulo 2). Esta medida de prestação de contas envolve, para além das autoridades 

públicas, um painel de actores mais extenso.    

3.2.2. Liberdade para transferir fundos públicos não utilizados  

A capacidade para transferir fundos não utilizados de um ano para o seguinte representa um aspecto 

importante da autonomia financeira detida por certas instituições de ensino superior. Esta flexibilidade 

facilita à instituição a definição de estratégias a médio e longo prazo e permite o financiamento de 

projectos plurianuais, permitindo até a realização de investimentos que farão gerar receitas. 

Diferentes países adoptaram diferentes políticas relativamente a este aspecto. Os dados aqui 

apresentados não contemplam fundos públicos recebidos para projectos de investigação específicos, 

os quais estão geralmente sujeitos a regulamentações específicas em termos de transferência de 

fundos de um ano para outro.  
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Dezoito países ou regiões permitem às instituições de ensino superior a conservação de fundos 

públicos não utilizados e a sua afectação à rubrica orçamental julgada mais apropriada. Os fundos 

não utilizados que são mantidos não têm impacte em futuros financiamentos públicos.  

Sete países ou regiões autorizam as instituições de ensino superior a transferir fundos de um ano 

para o ano seguinte, mas colocam restrições quanto à sua utilização. 

Na Comunidade flamenga da Bélgica, os fundos transferidos não podem ser utilizados para cobrir 

compromissos financeiros recorrentes de longo prazo (tais como as despesas com postos de trabalho 

efectivos). Na Dinamarca, Grécia, França e Polónia, os fundos públicos não utilizados podem ser usados 

no ano seguinte, na mesma rubrica orçamental à qual foram alocados originalmente. Na Itália, os fundos 

não utilizados podem ser usados para todas as transacções financeiras relacionadas com actividades de 

funcionamento da instituição. Em Malta, as instituições têm de obter autorização do Ministro da Educação 

para poderem depositar fundos públicos não utilizados num fundo de reserva. A utilização dessa reserva 

está igualmente sujeita à autorização do Ministro da Educação.  

Nos restantes países, os fundos não utilizados ou são devolvidos às autoridades públicas (na 

República Checa, para instituições de nível CITE 5B, Letónia, Lituânia e Eslovénia), ou são 

conservados e deduzidos das próximas dotações públicas recebidas (Irlanda, para os institutos de 

tecnologia e Estónia).  

 

 
Quadro 3.7: Liberdade para transferir fundos públicos não utilizados de um ano para o ano seguinte,  

ensino superior público e privado subvencionado pelo Estado, 2006/07 

   

   

  

 
Transferência de fundos sem imposição 
de condições quanto à sua utilização  

 
Transferência de fundos com imposição 
de condições quanto à sua utilização 

 Transferência não autorizada  

 
Variável dependendo da autoridade 
regional 

  

  

 

 

Fonte: Eurydice. 

Notas complementares 

República Checa: As possibilidades de transferir fundos aplicam-se somente às instituições de nível CITE 5A e 
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encontram-se limitadas pela legislação.  
Alemanha: Cada Land define o método de alocação de financiamento público directo às instituições de ensino 
superior.  
Estónia: A informação aplica-se apenas a universidades privadas subvencionadas pelo Estado. As instituições 
de ensino superior profissional estatais podem transferir 3 % dos fundos alocados pelo Estado.  
Irlanda: As possibilidades de transferir fundos aplicam-se somente às universidades.  
Espanha: Cada Comunidade Autónoma define o método de alocação de financiamento público directo às 
instituições de ensino superior. 
Luxemburgo: Informação não verificada a nível nacional. 
Finlândia: Os politécnicos estão sujeitos às regulamentações das respectivas autoridades competentes no 
respeitante às possibilidades de transferir fundos.  
Suécia: Apenas até 10 % da dotação global recebida pode ser transferida de um ano para o seguinte. No caso 
de esta margem ser ultrapassada, o orçamento da instituição pode ser reduzido no ano seguinte. 
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3.3. Financiamento público do ensino superior privado independente 

As instituições de ensino superior privadas independentes recebem, por definição, menos de 50 % do 

seu financiamento de fontes públicas. Os mecanismos e a importância do financiamento público a 

estas instituições de ensino superior variam de um país para outro. Esta secção visa explicar em que 

medida é que as possibilidades de financiamento público a instituições de ensino superior privadas 

independentes são similares ou diferentes das instituições de ensino superior públicas nos países 

onde o sector do ensino superior privado apresenta taxas de frequência de estudantes relativamente 

comparáveis. Por questões de clareza, o termo «instituições privadas» será aqui utilizado para referir 

instituições de ensino superior privadas independentes. Os dados apresentados apenas cobrem os 

países com um sector de ensino superior privado sobre o qual existia, à data, informação disponível: 

República Checa, Estónia, Letónia, Hungria, Áustria, Polónia, Portugal, Eslovénia e Eslováquia. 

Na Estónia e na Letónia, há uma proporção significativa de estudantes matriculados em instituições 

privadas. De acordo com dados recolhidos desde 2003 (24), esta proporção atingiu aproximadamente 

20 % das instituições de nível CITE 5A, e 30 % de instituições de nível CITE 5B. Nestes dois países, 

os mecanismos de financiamento para instituições públicas e privadas são os mesmos: os fundos 

públicos são alocados no quadro de um contrato baseado num determinado número de diplomados 

em ramos de estudo específicos, num dado período (ver Secção 3.1.3). Na Estónia, porém, o 

financiamento público no âmbito dos contratos é alocado principalmente a instituições públicas. Neste 

país, as instituições privadas também podem receber dotações específicas do orçamento do Estado 

ou de autoridades locais. Na Letónia, o financiamento público também pode ser alocado para a 

realização de estudos científicos.  

Na Polónia e em Portugal, o sector do ensino superior privado encontra-se fortemente desenvolvido: 

em 2003 (25), um quarto dos estudantes no nível CITE 5A estavam matriculados em instituições 

privadas, enquanto no nível CITE 5B, respectivamente um quinto e quase metade dos estudantes 

nestes países estavam matriculados em instituições de ensino superior privadas. Nestes dois países, 

as instituições privadas não podem receber uma dotação global similar àquela que recebem as 

instituições públicas, mas têm acesso a determinadas possibilidades de financiamento para projectos 

específicos.  

Na Polónia, as instituições privadas que satisfazem os requisitos regulamentares do ministério responsável 

pelo ensino superior são também elegíveis à obtenção de dotações que cobrem uma proporção das 

propinas pagas pelos estudantes a tempo integral, assim como outras dotações que podem cobrir os custos 

de outras actividades para além do ensino. Em Portugal, podem ser alocados fundos públicos a instituições 

de ensino superior privadas por via de contratos baseados em serviços sociais, em projectos de elevada 

qualidade, na formação de professores, em incentivos ao investimento, na investigação e em bolsas de 

estudo relacionadas com o desempenho. 

Na República Checa, Hungria, Áustria, Eslovénia e Eslováquia, o sector do ensino superior privado 

não é muito representativo (26). Existem, para cada um destes países, diferentes possibilidades de 

financiamento público destinado a instituições de ensino superior privadas.  

                                                      
(24) Vide Eurydice (2007), Key Data on Higher Education in Europe – 2007, Quadro A3.  
(25) Op cit. 
(26) Op cit. 
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Na República Checa, Hungria e Eslováquia, em certas circunstâncias, as instituições privadas podem 

receber dotações globais similares às que recebem as instituições públicas.  

Na República Checa, as instituições privadas de nível CITE 5A, que funcionam como organizações não 

lucrativas, podem receber do Ministério da Educação dotações para programas de estudo acreditados; para 

programas de aprendizagem ao longo da vida; para actividades artísticas e criativas; assim como para 

actividades de ensino, de investigação e de desenvolvimento em conexão com esses programas. São 

aplicados os mesmos procedimentos de alocação e critérios utilizados para as instituições públicas. No 

entanto, as instituições de ensino superior privadas só muito raramente recebem fundos. Na Hungria, as 

instituições privadas são elegíveis para receberem uma dotação que cobre as mesmas rubricas orçamentais 

que as instituições públicas (bolsas de estudo para estudantes, formação e investigação), excluindo as 

actividades de funcionamento. Esta dotação é alocada a instituições privadas e públicas, correspondendo ao 

número de vagas de estudo subvencionadas pelo Estado nas instituições de ensino superior. Na 

Eslováquia, o Ministério da Educação pode afectar uma dotação global a uma instituição privada que se 

candidate à implementação dos seus programas de estudo acreditados, às suas actividades de investigação 

e desenvolvimento, a actividades artísticas e ao seu desenvolvimento em geral. 

Na República Checa e na Eslováquia, as instituições privadas podem candidatar-se à obtenção de 

financiamento público para projectos de investigação e para outros tipos de projectos, numa base 

concorrencial. Na Eslováquia, o Ministério da Educação tem igualmente de proporcionar esquemas 

de financiamento às instituições privadas para benefício dos estudantes. 

Na Áustria e na Eslovénia, as autoridades nacionais afectam fundos às instituições privadas em troca 

da prestação de serviços educativos específicos. Na Eslovénia, as instituições privadas podem 

candidatar-se à obtenção de financiamento público para projectos de investigação. 

Na Áustria, a lei proíbe o Governo federal de financiar universidades privadas; no entanto, pode «pagar» 

serviços educativos às instituições de ensino superior privadas, como cursos de interesse geral que vêm 

complementar a oferta das universidades públicas. Na Eslovénia, as instituições privadas podem receber 

fundos estatais para determinados programas aprovados pelo Estado. Neste caso, são alocadas dotações 

globais para as actividades académicas, incluindo a investigação e actividades relacionadas, para 

investimentos e projectos de desenvolvimento. Os mecanismos de financiamento, os critérios e os 

procedimentos de prestação de contas são idênticos aos das instituições públicas. 

3.4. Modelos de financiamento público: temas e desafios  

Os mecanismos de financiamento público para o ensino superior na Europa constituem 

alavancas que permitem aos governos centrais prosseguir os seus objectivos estratégicos 

dentro do sector e as principais tendências que actualmente se observam provocam uma série de 

debates. O Quadro 3.8 apresenta uma visão geral destas tendências.  

Uma breve síntese dos diversos estudos e fontes internacionais recentes sobre os desafios 

relacionados com o financiamento público do ensino superior, revela que os actuais modelos de 

financiamento fazem emergir uma série de questões relativamente às vantagens e desvantagens 

desses modelos. Em alguns casos, estes estudos também discutem certas medidas correctivas que 

respondem a resultados indesejáveis.  

A utilização de uma fórmula de financiamento (ver Secção 3.1) para alocar fundos às instituições de 

ensino superior está muito divulgada e, frequentemente, coincide com o objectivo de assegurar a 
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transparência na distribuição de fundos entre as instituições. No entanto, há diversos aspectos destas 

fórmulas que estão sujeitos a debate.  

Uma fórmula de financiamento que se baseia no número de estudantes matriculados numa instituição 

pode servir de incentivo à racionalização do uso de recursos. É este o caso, particularmente se os 

custos unitários por estudante se baseiam nos custos médios ao nível nacional ou em custos 

normativos estabelecidos a partir de diferentes parâmetros que são utilizados para calcular quanto 

deveriam ser os custos dos estudos numa situação ideal e não aquilo que eles são na realidade, de 

acordo com Salmi e Hauptman (27). Pelo contrário, se o custo unitário por estudante reflecte os custos 

reais suportados pela instituição, a necessidade de racionalizar a utilização de recursos não é tão 

premente. 

Uma fórmula de financiamento baseada no número de estudantes matriculados torna as instituições 

vulneráveis às flutuações nas matrículas de estudantes, o que inevitavelmente produz um impacte 

directo nas suas receitas. Alguns custos de base das instituições (como as infra-estruturas) não 

podem ser reduzidos de um ano para o seguinte (28). Para lidarem com esta situação, as instituições 

podem adaptar os tipos de programas que oferecem de forma a corresponderem às preferências dos 

estudantes, atraindo assim mais estudantes (29). Apesar de esta estratégia conseguir garantir que os 

cursos correspondem às necessidades da sociedade em termos de educação a curto prazo,  pode 

também levar a uma redução da diversidade de cursos e ao desaparecimento de certas disciplinas 

académicas importantes, mas menos populares. À luz destas questões, as fórmulas de financiamento 

poderiam incluir incentivos à preservação de disciplinas académicas mais vulneráveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 3.8: Síntese dos mecanismos de financiamento público,  

ensino superior público e privado subvencionado pelo Estado, 2006/07  

 Fórmula de financiamento  
                                                      
(27) Salmi, J. e Hauptman A.M. (2006), Resource allocation mechanisms in tertiary education: a 
typology and an assessment, p. 74. 
(28) OECD/IMHE-HEFCE project on financial management and governance of higher education 
institutions report. On the edge: securing a sustainable future for higher education, 2004, p. 40. 
(29) OECD (2007) Strehl, F.; Reisinger, S.; Kalatschan, M.  Funding Systems and their Effects on 
Higher Education Systems. 
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 Contratos de desempenho  
Variável dependendo da autoridade regional: DE, ES  

Fonte: Eurydice. 

Notas complementares 

Estónia e Letónia: Financiamento público alocado às instituições de ensino superior, no âmbito de contratos 
baseados num número predeterminado de diplomados.  
Luxemburgo: Informação não verificada ao nível nacional. 

Nota explicativa 

Informação baseada no Quadro 3.2.  

Uma outra questão levantada pelas fórmulas de financiamento é a margem de manobra que as 

autoridades públicas têm para ajustar o orçamento quando se verifica um aumento significativo nos 

níveis de participação. Se não for feito nenhum ajustamento quando o número de alunos aumenta 

drasticamente, o montante alocado por estudante baixa, comportando consequências financeiras 

negativas para as instituições.  

Muito frequentemente, os custos unitários por estudante são ponderados de forma diferente nas 

fórmulas de financiamento, consoante o ramo de estudos escolhido. Este sistema está sujeito a 

debate em diversos países devido à falta de consistência e de equilíbrio entre as disciplinas que se 

pode observar em algumas fórmulas (30). 

De acordo com um relatório do CEGES submetido à Comissão Europeia (31), a utilização de 

indicadores de desempenho na fórmula de financiamento, em particular o número de estudantes 

que passam os seus exames ou o número de diplomados, é um incentivo ao decréscimo das taxas 

de abandono e à limitação da duração dos estudos. No entanto, este factor também pode conduzir a 

um decréscimo das exigências académicas, na medida em que as instituições tentarão potenciar os 

seus resultados. Deste ponto de vista, os sistemas de garantia da qualidade, como a avaliação 

                                                      
(30) Ibid.  
(31) CEGES (2007) Rates of return and funding models in Europe. Final report to the Directorate-
General for Education and Culture of the European Commission. 
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externa, têm um papel fundamental. Segundo Salmi e Hauptman (32), também é importante para a 

alocação de fundos públicos que esta esteja associada ao desempenho da instituição apenas numa 

pequena  proporção e que este aspecto seja combinado com o número de estudantes matriculados.  

A proporção que os indicadores de desempenho devem representar no orçamento de uma instituição 

é, de facto, uma questão importante.  

Se os indicadores de desempenho podem constituir um incentivo à melhoria da eficácia da «produção 

educativa» (em termos de número de diplomados, taxas de absentismo, de retenção, etc.) podem, no 

entanto, não ser o mecanismo de financiamento mais adequado no que respeita à promoção da 

qualidade. Neste sentido, os contratos de desempenho baseados em objectivos fixados permitem 

uma análise mais precisa das realizações institucionais em diferentes áreas. A alocação de fundos 

numa base concorrencial a partir de uma avaliação da qualidade dos projectos e das instituições 

pode também actuar como um incentivo à melhoria da qualidade.  

Os mecanismos que regem a alocação do financiamento público para investigação suscitam 

inúmeras questões. As dotações alocadas a projectos específicos numa base competitiva, com 

critérios de selecção qualitativos e quantitativos são susceptíveis de exercer uma influência positiva 

na qualidade. Por outro lado, se a alocação de fundos públicos para investigação é unicamente feita 

numa base concorrencial, poderá vir a tornar-se cada vez mais orientada para as prioridades políticas 

actuais, em detrimento da investigação fundamental. Segundo Truffin (33), quando o financiamento da 

investigação consiste principalmente em contratos para programas de investigação com um prazo 

limitado e centrado em temas definidos pelos poderes políticos, outras actividades como a 

investigação fundamental e a educação podem sofrer. 

De acordo com diversos estudos, a alocação de uma dotação de base para investigação (e não para 

projectos específicos) representa um meio para as instituições levarem a cabo as suas actividades de 

investigação fundamental enquanto lhes permite elaborar planos de investigação a longo prazo. No 

entanto, a dotação de base deve basear-se em parâmetros ligados ao desempenho (e não baseados 

principalmente em custos precedentes), de modo a actuar como um incentivo à melhoria da 

qualidade.  

                                                      
(32) Salmi, J. e Hauptman A.M. (2006) op.cit., p. 75.  
(33) Truffin C. (2006), L’université déchiffrée: le financement des universités en Communauté 
française de Belgique, p. 19.  
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CAPÍTULO 4: FUNDOS PRIVADOS ANGARIADOS PELAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 

Tal como foi analisado no Capítulo 1 sobre as estratégias nacionais, as recentes reformas ocorridas 

em muitos países vão no sentido de aumentar a autonomia das instituições de ensino superior no que 

respeita à gestão financeira e, em particular, à angariação e à utilização de fundos privados. Em 

muitos países, as instituições de ensino superior públicas são predominantemente financiadas por 

fontes públicas, revelando baixas percentagens de financiamento privado. No entanto, no decurso da 

última década, muitos países têm tentado diversificar as fontes de financiamento para os sistemas de 

ensino superior.  

Como pode ser observado no Quadro 4.1, ao nível da UE-27 a despesa por agregado familiar (em 

que as propinas e outras taxas cobradas aos estudantes constituem a parte mais significativa) 

aumentou de 7 para 13 % entre 1999 e 2004. Os aumentos mais significativos na proporção 

representada por esta fonte de financiamento foram observados em França (de 2,5 para 9,7 %), Itália 

(de 2 para 18 %) e Letónia (de 35 para 48 %). Na Bulgária, Letónia, Lituânia e Polónia, a despesa por 

agregado familiar representava entre um quarto e metade do total dos fundos das instituições de 

ensino superior durante o período considerado. O financiamento privado proveniente de outras fontes 

(ver nota explicativa, Quadro 4.1) aumentou ligeiramente entre 1999 e 2004 na França, na Itália e na 

Eslováquia. Em 2004, o seu montante representava menos de 3 % do financiamento total para o 

ensino superior na Bulgária, Irlanda, Grécia, Chipre, Letónia, Malta e Áustria, enquanto nos Países 

Baixos, Suécia e Reino Unido representava cerca de 10% ou mais e na Hungria mais de 15 %.  

Independentemente do nível real de financiamento privado nos diferentes países, as mensagens 

políticas por parte das autoridades educativas, por todo o lado, encorajam o aparecimento de novas 

formas de financiamento do ensino superior.  

Este capítulo aborda as seguintes questões: 

! Qual é a autonomia das instituições de ensino superior em matéria de propinas pagas pelos 

estudantes (34)? 

! Quais são as possibilidades para as instituições de ensino superior de obtenção de financiamento 
privado e de formação de parcerias com o sector privado? Que restrições e medidas de controlo 
existem nestes domínios?  

! Quais são as regulamentações em vigor no que respeita à utilização de fundos privados? Estes 
podem ser utilizados para as actividades comerciais das instituições de ensino superior ou têm de 
ser utilizados no âmbito das metas fixadas para o ensino e investigação? Em que medida devem 
as instituições de ensino superior prestar contas sobre a utilização de fundos privados?  

! Quais são os incentivos implementados pelos países para apoiar as instituições de ensino 
superior na sua procura de financiamentos privados? 

 

                                                      
(34) Para mais informações sobre as contribuições dos estudantes e as suas famílias, vide Eurydice 

(2007) Key Data on Higher Education – 2007, Capítulo C. 
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Quadro 4.1: Proporções relativas dos gastos privados por agregado familiar e «outras entidades 

privadas» nas instituições de ensino superior, como uma % das despesas totais recebidas por estas 
instituições, 1999-2004 

 

� 
Agregado 
familiar 

� Outras entidades 
privadas 

Fonte: Eurostat, UOE.  

Notas complementares 

Bélgica: As despesas excluem as instituições de ensino superior privadas independentes e a Comunidade 
germanófona.  
Dinamarca: A despesa ao nível do ensino pós-secundário não superior está parcialmente incluída no ensino 
secundário superior e no ensino superior.  
Irlanda, Espanha, Portugal, Reino Unido e Islândia: A despesa para serviços complementares aos serviços 
educativos não está disponível.  
Grécia: A despesa ao nível de governo local não é disponibilizada. 
Países Baixos e Islândia: A despesa no âmbito do nível CITE 5B não é disponibilizada.  
Portugal: A despesa ao nível do ensino pós-secundário não superior, a despesa imputada às reformas e a 
despesa aos níveis local e regional não estão disponíveis.  
Eslováquia: A despesa do nível CITE 5B está incluída no nível de ensino secundário superior. 

Nota explicativa 
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Este indicador mostra as proporções relativas de despesas que as instituições de ensino superior (ou seja, todos 
os programas dos níveis CITE 5 e 6) recebem dos agregados familiares e de outras fontes privadas de 
financiamento. Corresponde ao conceito dos fundos finais, que cobrem a parte das despesas de educação 
gastas directamente por uma fonte de financiamento. Outros gastos privados em instituições de ensino superior 
incluem despesas realizadas por empresas, instituições religiosas e outras organizações com fins não lucrativos 
(mas não instituições de ensino). Os gastos dos agregados familiares incluem as despesas dos estudantes e das 
suas famílias. 

Os totais da UE-27 são calculados com base nos dados disponíveis nos países participantes no estudo e em 
estimativas para os países onde não existe informação disponível.
 

4.1. Autonomia das instituições na utilização das propinas 

Em aproximadamente dois terços dos países (ver Quadro 4.2), as instituições de ensino superior 

podem cobrar propinas aos estudantes matriculados em cursos de licenciatura. Na Estónia, Letónia, 

Lituânia, Hungria e Roménia, tal só respeita aos estudantes que não são subvencionados pelo 

Estado. Na Comunidade francesa da Bélgica, Bulgária, Espanha, França, Países Baixos, Áustria, 

Eslováquia e Reino Unido (Escócia), os montantes das propinas são determinados pelas autoridades 

educativas centrais. Nos restantes países onde são cobradas propinas em cursos de licenciatura, as 

instituições de ensino superior podem determinar o montante dentro dos limites definidos pelas 

mesmas autoridades.  

Em aproximadamente dez países, ou não há qualquer possibilidade de pedir aos estudantes para 

pagarem propinas, ou essa possibilidade está limitada às situações como: certos cursos a tempo 

parcial, estudantes inscritos numa segunda qualificação, cursos não incluídos nos programas de 

estudo, situações em que o estudante já excedeu o período de duração normal dos estudos, etc. (35).  

Metade dos países que podem cobrar propinas em estudos a tempo integral conducentes a uma 

primeira qualificação, dispõem de uma larga margem de manobra para afectar as propinas pagas por 

estudantes ao seu orçamento. Esta autonomia pode ser especialmente significativa quando a 

despesa por agregado familiar, que inclui outros elementos para além das propinas para uma 

primeira qualificação, representa uma parcela considerável dos recursos das instituições de ensino 

superior (ver Quadro 4.1). É este o caso na Bulgária, Itália e Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e 

Irlanda do Norte). A proporção de despesas no ensino superior por agregado familiar é cerca de 20 % 

para a Itália e Reino Unido e 40 % para a Bulgária. Para os outros países que dispõem de autonomia 

na utilização das propinas pagas pelos estudantes, esta fonte de receita representava, em 2004, 

cerca de 10 % do total ou menos.  

Em oito países, de acordo com as regulamentações nacionais, as instituições de ensino superior têm 

de afectar as propinas cobradas por estudos a tempo integral conducentes a uma primeira 

qualificação aos gastos relacionados com os objectivos educacionais ou outros objectivos essenciais 

das instituições de ensino superior, ou ainda ao apoio financeiro prestado aos estudantes.  

Na Lituânia, as propinas têm de estar afectas a um programa financeiro especial desenvolvido pela 

instituição, o qual visa implementar os objectivos e as metas inscritas nos estatutos das instituições de 

ensino superior. Na Áustria, os estudantes decidem como é que as propinas devem ser alocadas a partir de 

várias opções propostas pelo senado universitário. 

                                                      
(35) Vide Eurydice (2007) Key Data on Higher Education in Europe – 2007, indicadores C9 e C11. 
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Em dois países onde a despesa por agregado familiar representava, em 2004, entre 25 e 50 % do 

total de fundos disponíveis para as instituições de ensino superior (Lituânia e Letónia, ver o Quadro 

4.1), os recursos tinham de ser gastos no quadro dos objectivos de base das instituições de ensino 

superior. A Hungria está prestes a adoptar uma abordagem similar a partir de 2008/09, quando as 

propinas pagas pelos estudantes deverão aumentar consideravelmente (ver Capitulo 1). 

 
Quadro 4.2: Autonomia na utilização de propinas pagas pelos estudantes a tempo integral por uma 

primeira qualificação, ensino superior público e privado subvencionado pelo Estado, 2006/07 

 
Propinas  
para estudos a tempo integral, conducentes a 
uma primeira qualificação 

 Autonomia na utilização 

 Restrições na utilização 

 
Sem propinas  
para estudos a tempo integral, conducentes 
a uma primeira qualificação 

 
Variável dependendo da autoridade 
regional 

 Informação não disponível 
 

Fonte: Eurydice. 

Notas complementares 

República Checa: A informação diz respeito unicamente às instituições públicas de nível CITE 5A.  
Alemanha: Em alguns Länder, as instituições de ensino superior cobram propinas para estudos a tempo integral, 
conducentes a uma primeira qualificação, estando sujeitas a restrições na utilização das mesmas. Nos restantes 
Länder, as instituições de ensino superior não cobram tais taxas.  
Estónia, Letónia, Lituânia, Hungria e Roménia: As propinas para estudos a tempo integral, conducentes a 
uma primeira qualificação aplicam-se somente a estudantes que não são subvencionados pelo Estado. 

Nota explicativa 

As situações em que as propinas têm de ser pagas unicamente para estudos a tempo integral, conducentes a 
uma primeira qualificação, em determinadas instituições privadas subvencionadas pelo Estado, assim como para 
determinados cursos a tempo parcial, estudos conducentes a uma segunda qualificação, cursos não incluídos 
nos programas de estudo ou nos casos em que um estudante excedeu o período de duração normal dos 
estudos, são incluídas no Quadro sob o título «sem propinas para estudos a tempo integral, conducentes a uma 
primeira qualificação».  
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4.2. Outras fontes privadas autorizadas 

Potencialmente, existe para as instituições de ensino superior uma vasta variedade de fontes 

privadas de financiamento (para além das propinas). No entanto, na globalidade dos países, as 

instituições de ensino superior não fazem uso dessas possibilidades, seja porque estão proibidas de 

o fazer, seja porque nem todas as possibilidades estão ainda à sua disposição.  

 

 
Quadro 4.3: Fontes de financiamentos privados disponíveis para instituições de ensino superior públicas 

e restrições à sua utilização, 2006/07 

 
BE 
fr 

BE 
de 

BE 
nl BG

CZ
DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT

Doações/legados �  � � � � � � � � � �  � � �

Empréstimos � � � "! � � � � � �  �  � � �
Rendas/receitas de 
propriedades  � � � � � � � � � � � �  � � �

Financiamento de postos de 
trabalho �  �   � � � � "!  �  �  �

Exploração dos resultados 
da investigação/ 
investigação contratada 

�  � � � � � � � � � � � � � �

Taxas de serviços 
prestados  � � � � � � � � � � � � � � � �

Juros de investimentos � � � "! � � � � � �  �  � � � 
Criação de empresas 
comerciais � "! �  � � "! � � �  � � � � "! 
                 

 LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO

Doações/legados � � � � � � � � � � � � � � � � 

Empréstimos : � � � � � � � � "! "! "! � "! � "! 
Rendas/receitas de 
propriedades  � � � � � � � � � � � "� � �  � 

Financiamento de postos de 
trabalho �  � � � � � � � � � � � � � �

Exploração dos resultados 
da investigação/ 
investigação contratada 

� � � � � � � � � � � � � � � �

Taxas de serviços 
prestados  � � � � � � � � � � � � � � � �

Juros de investimentos : � � � � � � � � "! "! � � "!  "! 
Criação de empresas 
comerciais � � � � � � "! � � � � � � "!  � 

 

� 
Fonte autorizada sem restrições � Fonte restrita ou sujeita a 

condições 
: Dados não disponíveis 

"! Fonte não autorizada  Fonte ainda não explorada   

Fonte: Eurydice. 

Notas complementares 

República Checa: A informação exposta diz respeito unicamente a instituições que oferecem qualificações de 
nível CITE 5A.  
Estónia: As instituições de ensino superior profissional têm mais restrições na procura de fundos privados que 
as universidades. Aquelas só têm o direito de cobrar serviços relacionados com as actividades principais 
(formação contínua, consultoria profissional, etc.).  
Espanha: Relativamente a algumas fontes, cada Comunidade Autónoma determina se aquelas são autorizadas 
ou não.  
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Luxemburgo: Informação não verificada ao nível nacional. 
Hungria: De acordo com uma nova decisão introduzida em Setembro de 2007, as instituições de ensino superior 
já não têm autorização para aceitar empréstimos. 
Finlândia: Os politécnicos não estão autorizados a criar empresas comerciais.  

Nota explicativa 

Financiamento de postos de trabalho refere-se ao financiamento de um cargo de professor ou de investigador 
numa instituição de ensino superior por um patrocinador privado. Taxas de serviços prestados podem ser 
geradas a partir da prestação de formação contínua a empresas, consultoria, serviços médicos ou outro tipo de 
serviços. Juros de investimentos englobam todos os tipos de investimentos financeiros que geram lucros. 
Fonte ainda não explorada significa que uma forma específica de fundo privado ainda não está disponível e 
que não existem regulamentações oficiais referentes a ela. 

Enquanto certos países (Dinamarca, Irlanda, Chipre, Letónia, Áustria, Roménia, Eslovénia, Reino 

Unido) autorizam todas ou quase todas as fontes privadas de receitas mencionadas aqui 

(Quadro 4.3) e não proíbem explicitamente qualquer fonte, a maioria dos países impõem restrições a 

pelo menos duas fontes de financiamento (para mais informações sobre restrições e condições, ver 

Secção 4.4.). 

Em diversos países, determinadas fontes ainda não foram exploradas e utilizadas e não existem 

quaisquer regulamentações oficiais referentes a elas.  

Em virtualmente todos os países, as instituições de ensino superior podem aceitar doações e 

legados de entidades privadas ou de indivíduos.  

Para além disso, a exploração dos resultados da investigação assim como os contratos de 

investigação sob a forma de projectos de investigação conjunta entre instituições de ensino superior 

e contratantes privados são inquestionavelmente as fontes de financiamento privado mais comuns.  

A prestação de serviços, como a formação contínua para adultos e mais particularmente para 

empresas, os serviços de consultoria e a organização de eventos, constitui também uma fonte de 

financiamento privado muito importante. Na Polónia, este tipo de fonte também pode incluir serviços 

médicos como, por exemplo, serviços de diagnóstico e de reabilitação altamente especializados. Na 

Alemanha, as receitas geradas a partir de serviços prestados na área de cuidados de saúde cobre 

cerca de dois terços das despesas em hospitais universitários. 

As receitas geradas a partir do aluguer de instalações ou de outros equipamentos, assim como outras 

rendas/receitas provenientes de propriedades constituem fontes adicionais de receita em muitos 

países. Em todos os países, à excepção da Bélgica (Comunidade germanófona), Alemanha, Lituânia, 

Portugal e Islândia, é permitido às instituições de ensino superior a criação de empresas comerciais. 

Na Finlândia, desde 2006, as universidades estão autorizadas a criar empresas; contudo, esta 

autorização ainda não começou a ser posta em prática. 

As instituições de ensino superior estão autorizadas a contrair empréstimos na maioria dos países. 

No Reino Unido, praticamente todas as instituições de ensino superior têm o direito de recorrer a 

empréstimos, se bem que possam verificar-se algumas variações, pois estas instituições são regidas 

por estatutos próprios em vez de regulamentações oficiais. As instituições de ensino superior podem 

contrair muitos tipos de empréstimo, desde o simples crédito bancário a métodos mais sofisticados, 

incluindo diferentes tipos de parceria pública-privada. 
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Outro tipo de fonte de rendimento assinalado por muitos países é o dos juros de investimentos 

financeiros.  

Na Bulgária, Eslováquia, Finlândia, Islândia e Noruega, as instituições de ensino superior estão 

explicitamente proibidas de contrair empréstimos ou de realizar investimentos financeiros. Este é 

também o caso da Suécia no que diz respeito aos empréstimos. 

O patrocínio de postos de trabalho (até onde este tipo de fonte já foi explorado) é autorizado em 

todo o lado, excepto na Grécia. No Reino Unido é prática frequente. Na Bélgica (Comunidades 

francesa e flamenga), algumas cátedras são patrocinadas pela comunidade empresarial, apesar de 

esta não ser uma prática muito comum. A situação é semelhante nos Países Baixos, Áustria e 

Finlândia. É autorizada na Noruega, mas muito rara. Na Eslovénia, é encorajado o recrutamento de 

investigadores em empresas e o co-financiamento de jovens investigadores. No entanto, nos 

restantes países o patrocínio de postos de trabalho não parece estar muito divulgado.  

As fontes privadas de financiamento que mais frequentemente requerem aprovação prévia de uma 

autoridade responsável são os empréstimos, os investimentos e a criação de empresas (ver Secção 

4.4. sobre restrições e condições). 

4.3. Parcerias com o mundo empresarial 

Para a maior parte das instituições de ensino superior que procuram activamente fundos privados, as 

parcerias com o mundo empresarial são uma base importante para intensificar as possibilidades de 

financiamento. Estas parcerias provam ser extremamente valiosas para transferência de investigação 

e para a comercialização dos resultados da investigação académica.  

Projectos conjuntos de investigação ou investigação encomendada parecem estar entre as 

formas mais comuns de cooperação e são, como já foi mencionado acima, das mais importantes 

fontes de financiamento privado, em geral. Em alguns países, como a Bélgica (Comunidade 

francesa), a República Checa (CITE 5A) e a Polónia, existem recompensas para promover resultados 

muito importantes ao nível da investigação. Em muitos países têm sido criados parques de inovação 

e centros de tecnologia em parceria com empresas privadas (Bélgica (Comunidades francesa e 

flamenga), Bulgária, República Checa (CITE 5A), França, Itália, Lituânia, Hungria, Polónia, Portugal, 

Roménia, Finlândia, Suécia e Noruega), muitas vezes em cooperação com as autoridades locais e 

regionais. 

Na Itália, as parcerias entre a associação de empregadores e as universidades também incluem o 

patrocínio de cursos de Mestrado orientados para os objectivos definidos pela associação de 

empregadores, assim como bolsas para projectos de conclusão de estudos que sejam relevantes nas 

áreas de interesse da associação. Na Bélgica (Comunidade flamenga), podem ser desenvolvidos em 

cooperação com uma empresa projectos de investigação no âmbito de doutoramentos, em particular 

na área de engenharia. 

Na Bulgária, algumas instituições de ensino superior estabeleceram, dentro da sua estrutura, 

sectores (ou centros) de investigação, onde os projectos de investigação são elaborados e depois 

submetidos ao Fundo Nacional para a Ciência. Estes centros não recebem qualquer apoio financeiro 

da parte das autoridades públicas, para além de uma pequena verba para cobrir os custos de 

funcionamento. Se os projectos de investigação são conduzidos com sucesso, as receitas geradas 
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pela rendibilidade dos resultados e os direitos de propriedade revertem a favor desses centros de 

investigação.  

4.4. Restrições e condições em relação à angariação e utilização de 
outros fundos privados e às parcerias  

No decurso da última década, muitos países tiveram de alterar as regulamentações, de forma a 

facilitar a angariação e a utilização de fundos privados e a esse respeito não existem quaisquer 

limitações. 

Porém, em inúmeros países, têm de ser preenchidas algumas condições gerais relativas a fundos 

privados e à formação de parcerias, nomeadamente as actividades empresariais planeadas têm de 

estar correlacionadas com as missões essenciais e os objectivos educacionais da instituição (Estónia, 

França, Luxemburgo, Países Baixos, Polónia, Letónia) ou respeitar o seu estatuto enquanto 

instituições de ensino superior públicas (Alemanha). Na Dinamarca, França, Finlândia e Noruega, 

este tipo de condição geral existe especificamente em relação à criação de empresas.  

Em França, a função das empresas criadas por instituições de ensino superior é a produção, promoção e 

comercialização de bens e serviços no âmbito das missões de um serviço público de ensino superior. A 

situação é similar no Luxemburgo. 

Nos Países Baixos, a parte central de um programa do ensino superior não pode ser prestada por um 

parceiro externo e é da responsabilidade exclusiva da instituição de ensino superior.  

Na Finlândia, as empresas podem ser criadas pelas universidades se houver uma clara necessidade delas 

para a produção de serviços educativos, de investigação e artísticos com um grande impacte social. A 

situação é semelhante na Noruega.  

Em muitos casos, as instituições de ensino superior também têm de agir de acordo com requisitos 

muito mais específicos quando estão a angariar fundos privados e poderá também haver restrições 

quanto aos tipos de fundos que podem ser angariados.  

Na Bélgica (Comunidade germanófona), República Checa, Alemanha, Irlanda, França, Hungria, 

Malta, Países Baixos, Eslovénia e Reino Unido, a contracção de empréstimos está sujeita a 

restrições. Nestes países, as instituições de ensino superior têm, normalmente, de respeitar 

determinados procedimentos em conformidade com um quadro estabelecido e, muitas vezes, é 

necessário obter o acordo prévio do Ministério antes de realizar um empréstimo financeiro.  

Em Malta, solicitar empréstimos com montantes acima das trinta mil liras maltesas (aproximadamente 

69 730 euros), requer a aprovação por escrito do Ministro da Educação.

Nos Países Baixos, as transacções só podem ser realizadas com instituições financeiras classificadas no 

nível A. 

No Reino Unido, as instituições de ensino superior que contraem empréstimos, têm de cumprir todos os 

requisitos acordados com o órgão de financiamento. No entanto, mesmo que essas condições sejam 

alcançadas, nem o Governo nem o órgão de financiamento garantem os compromissos financeiros da 

instituição de ensino superior.  

Verificam-se também restrições aos investimentos na Bélgica (Comunidades germanófona e 

flamenga), República Checa, Hungria, Malta, Países Baixos, Polónia e Suécia. 
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Na Bélgica (Comunidades francesa e flamenga), as instituições de ensino superior não estão autorizadas 

a efectuar investimentos financeiros directos. No entanto, podem criar uma empresa financeira em 

cooperação com uma empresa privada do sector bancário de forma a efectuar investimentos financeiros em 

empresas derivadas (spin-off). 

Na República Checa, as instituições de ensino superior públicas não estão autorizadas a investir bens 

imobiliários, subsídios ou dotações adquiridas através do Estado, em corporações ou cooperativas 

comerciais.  

Na Hungria e Polónia, as instituições de ensino superior só podem investir os seus excedentes financeiros 

temporários em títulos ou obrigações do Estado. As instituições de ensino superior não podem investir no 

mercado de acções.  

Na Suécia, as instituições de ensino superior não estão autorizadas a fazer lucros a partir de fundos 

privados. Por conseguinte, só os investimentos ligados às actividades principais das instituições de ensino 

superior são autorizados.  

Outras restrições específicas aplicam-se igualmente a receitas de propriedades, patrocínio de postos 

de trabalho e taxas de serviços prestados.  

Na Bélgica (Comunidade flamenga), as rendas de propriedades deverão ser utilizadas para a manutenção 

de edifícios e para investimentos imobiliários. Na Noruega, a instituição de ensino superior pode alugar as 

suas propriedades, mas tal não deve suceder às custas das actividades correntes da instituição.  

Na Eslováquia, o patrocínio de postos de trabalho baseia-se num acordo que especifica as condições entre 

ambas as entidades legais (empresa e instituição de ensino superior). 

Na Suécia, no que diz respeito às prestações de serviço sob a forma de formação contínua, a cobrança de 

propinas a estudantes não é permitida. As empresas ou organizações podem, no entanto, pagar por cursos 

encomendados. Nos Países Baixos, a cooperação entre universidades e hospitais universitários tem de 

assentar num acordo prévio em que são especificadas as responsabilidades em termos de financiamento e 

de pessoal. 

No caso da criação de empresas, existem determinadas condições que devem ser preenchidas em 

diversos países. 

Na Bélgica (Comunidades francesa e flamenga), a participação de uma instituição de ensino superior 

numa empresa spin-off deve basear-se num acordo com a direcção da instituição que garanta uma 

remuneração em virtude da sua contribuição financeira ou de outro tipo. Medidas protectoras similares são 

definidas por lei com respeito à participação das instituições de ensino superior em centros de incubação de 

empresas e em parques de inovação e de investigação. 

Na República Checa, é necessário um aval prévio do conselho de administração de uma instituição de 

ensino superior antes de se criar uma pessoa legal distinta. As instituições de ensino superior públicas não 

podem oferecer garantias para dívidas financeiras de outras entidades ou exercer o direito de penhora sobre 

bens imobiliários. Não estão autorizadas a associarem-se com corporações comerciais públicas ou a 

tornarem-se sócias gerais numa parceria limitada.  

Na Dinamarca, uma universidade pode fundar uma única sociedade anónima de capital mas pode deter 

uma parte do capital de companhias similares criadas por outros institutos de investigação públicos. A sua 

comparticipação de capital não pode exceder 5 milhões de coroas dinamarquesas ou 3 % dos seus lucros 

destinados a actividades de investigação e desenvolvimento.  

Na Grécia, apenas estão autorizadas as empresas cujo único propósito consiste num aumento das receitas 

e dos bens das instituições de ensino superior.  
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Na Hungria, as regulamentações oficiais que as instituições de ensino superior são obrigadas a seguir 

especificam que as empresas em fase de arranque não podem estabelecer novas empresas e têm 

responsabilidades limitadas e, ainda, que a instituição de ensino superior tem de deter a maioria do capital.  

Na Polónia, as instituições do sector público (incluindo as instituições de ensino superior) não podem 

adquirir ou comprar acções em empresas.  

Na Suécia, a criação de empresas privadas requer o acordo prévio do Governo. 

Na Eslováquia, a criação de uma empresa baseia-se num acordo com ambas as entidades legais (empresa 

e instituição de ensino superior), o qual especifica as condições. 

4.5. Incentivos públicos à angariação de fundos privados  

Para implementar as suas estratégias e políticas de diversificação do financiamento do ensino 

superior, incluindo em particular outras fontes privadas de financiamento para além do agregado 

familiar, quase todos os países europeus desenvolveram algum tipo de incentivo para as instituições 

de ensino superior e/ou parceiros privados (ver Quadro 4.4).  

 
Quadro 4.4: Incentivos públicos à angariação de financiamento privado, 

instituições de ensino superior públicas e privadas subvencionadas pelo Estado, 2006/07 
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Financiamento privado considerado na 
alocação de fundos públicos ou na 
avaliação externa 

  �  �  � �       �  

Benefícios fiscais para as instituições �  �    �   

Benefícios fiscais para 
doadores/patrocinadores/parceiros privados 

� �  � �  � � � � � � � 

Apoio financeiro ou de outro tipo para 
parcerias com o sector privado 

� �      � � �  

Quadro regulamentar que autoriza as 
instituições a deter os seus próprios direitos 
de propriedade intelectual 

  �  � � � �    �  � �   
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Financiamento privado considerado na 
alocação de fundos públicos ou na 
avaliação externa  

    � �    �       

Benefícios fiscais para as instituições �  �  �       � �    

Benefícios fiscais para 
doadores/patrocinadores/parceiros privados 

�  �   � �  � �  � �   � 

Apoio financeiro ou de outro tipo para 
parcerias com o sector privado 

     � �   � � � �   � 

Quadro regulamentar que autoriza as 
instituições a deter os seus próprios direitos 
de propriedade intelectual 

         � � � �   � 

 

� Incentivos existentes 

Fonte: Eurydice.  
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Notas complementares 

República Checa: A informação diz respeito apenas às instituições de nível CITE 5A.  
Grécia: Com a nova lei aprovada em Março de 2008, as universidades são autorizadas a deter os direitos de 
propriedade intelectual relativamente aos resultados da investigação realizada pelo pessoal interno. 
Itália: Os benefícios fiscais para os doadores não são uma prática comum. 
Luxemburgo: Informação não verificada ao nível nacional. 

Nota explicativa 

Os gastos privados em instituições de ensino superior considerados aqui não incluem propinas ou outras taxas. 

Financiamento privado considerado na alocação de fundos públicos ou na avaliação  

A capacidade de uma instituição para obter financiamento privado é tida em consideração na fixação 

do montante de financiamento público a atribuir a esta, num número muito limitado de países. Na 

Dinamarca, Estónia, Irlanda (universidades), Lituânia e Polónia, esta questão concerne às dotações 

para investigação (ver Capítulo 3). Para além disso, na Dinamarca, os contratos de desempenho das 

universidades definem objectivos específicos no que respeita à utilização dos resultados da 

investigação e à cooperação com partes terceiras, incluindo o sector empresarial. Mas o grau de 

realização desses objectivos não constitui um critério formal de avaliação e não influencia a alocação 

de fundos públicos. Na Comunidade flamenga da Bélgica, o montante de financiamento privado, 

angariado através de contratos de investigação, é um critério para a alocação de financiamento 

público destinado à transferência de conhecimento.  

Em Portugal e na Finlândia, o facto de as instituições de ensino superior receberem financiamento 

privado pode influenciar o montante da dotação alocada para o ensino e para as despesas de 

funcionamento.  

Em Portugal, a importância dos laços com a comunidade, particularmente através da prestação de serviços 

e da constituição de parcerias, representa um dos critérios de avaliação para o ensino superior. Esses 

resultados são tidos em conta na determinação do montante do orçamento de funcionamento de base para 

as instituições de ensino superior. Na Finlândia, os critérios de desempenho estabelecidos com as 

universidades incluem objectivos relacionados com o volume de angariação de fundos privados, o qual é 

tido em consideração na fixação do orçamento seguinte.  

A avaliação das instituições de ensino superior na Bulgária, Estónia, Letónia e Eslovénia engloba a 

capacidade daquelas para obter financiamento privado.  

Benefícios fiscais para as instituições 

Os benefícios fiscais para as instituições de ensino superior relacionados com doações ou outros 

tipos de financiamento privado existem em sete países. 

Na Comunidade flamenga da Bélgica, os benefícios fiscais para as instituições de ensino superior estão 

associados aos custos do pessoal de investigação. Na República Checa (nível CITE 5A) e na Polónia, as 

possibilidades de obtenção de benefícios fiscais dependem da utilização dos fundos, que devem estar 

direccionados para o ensino e investigação (República Checa) ou investidos em fundos específicos, tais 

como fundos sociais ou de desenvolvimento. Na Letónia, as instituições de ensino superior estão isentas de 

determinados impostos devido ao facto de terem o mesmo estatuto legal que as organizações sem fins 

lucrativos. Na Hungria, em alguns casos, as instituições de ensino superior têm a possibilidade de 

desenvolver actividades comerciais sem terem de pagar impostos. Nos Países Baixos, o financiamento 

privado das instituições de ensino superior está, em casos específicos, isento de taxas. A partir de Janeiro 

de 2006, as doações recebidas pelas instituições de ensino superior ficaram isentas de impostos.  
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No Reino Unido, todas as instituições de ensino superior têm o estatuto de instituição de caridade, o que 

confere benefícios fiscais. Em Inglaterra, um relatório do Governo publicado em 2004 sugeriu que as 

instituições de ensino superior poderiam elevar os seus níveis de excelência e ganhar maior autonomia em 

relação ao Estado se aumentassem as suas receitas através de doações voluntárias. Consequentemente, o 

Governo criou um programa de financiamento, a decorrer entre 2005 e 2008, destinado a ajudar o sector do 

ensino superior a melhorar a sua capacidade para a angariação de fundos.  

Benefícios fiscais para doadores/patrocinadores/parceiros privados 

Na Comunidade francesa da Bélgica, República Checa (nível CITE 5A), Espanha, França, Letónia, 

Luxemburgo, Hungria, Roménia, Eslováquia, Finlândia e Reino Unido, as doações efectuadas às 

instituições de ensino superior podem ser objecto de benefícios fiscais para os doadores. Na Letónia, 

Lituânia e Roménia, isto aplica-se aos patrocinadores. 

Na Comunidade flamenga da Bélgica, Dinamarca, Grécia, Espanha, França, Itália, Letónia, Portugal e 

Noruega, as empresas que desenvolvam investigação em parceria com instituições de ensino 

superior usufruem de benefícios fiscais.  

Na Dinamarca, as empresas privadas podem obter uma isenção fiscal de 50 % para despesas relacionadas 

com projectos de investigação e de desenvolvimento co-financiados por institutos públicos de investigação, 

incluindo universidades. Na Itália, segundo um projecto-lei que entrou em vigor em Janeiro de 2007, as 

empresas e os empresários podem beneficiar de isenções fiscais para actividades de investigação 

desenvolvidas em parceria com universidades, até ao limite de 15 % do montante investido. Em Portugal, 

as empresas podem deduzir dos seus impostos uma percentagem significativa das suas despesas em 

investigação e desenvolvimento, incluindo despesas no âmbito das parcerias com as universidades. Na 

Noruega, o Governo confere créditos de imposto a médias e pequenas empresas que desenvolvam 

projectos de investigação e de desenvolvimento em colaboração com instituições de ensino superior e com 

institutos de investigação públicos. 

Apoio financeiro ou de outro tipo para parcerias com o sector privado 

Aproximadamente metade dos países já implementou – com frequência recentemente – ou está em 

vias de implementar vários incentivos relacionados com as parcerias entre instituições de ensino 

superior e o sector privado. Na França, as dotações públicas para a investigação focam-se mais em 

projectos desenvolvidos em parceria com o sector privado, em particular por via da acção da Agence 

nationale pour la recherche, criada em 2005. As prioridades do Governo finlandês também apontam 

nessa direcção. Na Lituânia, os planos de actividade do Ministério da Educação e da Ciência 

prevêem o desenvolvimento de vários programas que permitirão o financiamento de programas de 

investigação realizados em parceria com empresas.  

Na Comunidade flamenga da Bélgica e na Finlândia (desde 2006), o Governo pode alocar dotações a 

instituições de ensino superior para implementar interfaces com vista ao estabelecimento de 

parcerias com o sector privado. Na Finlândia, porém, ainda não existem estruturas deste tipo. Na 

França e em Portugal, o quadro regulamentar que rege a implementação destas interfaces tornou-se 

menos restritivo em 2007. Na Itália, o Governo simplificou a estrutura regulamentar que rege a 

criação de empresas spin-off por universidades e ainda lhes oferece apoio financeiro para 

estabelecerem este tipo de estrutura.  

A Finlândia, Suécia e Noruega oferecem um vasto leque de medidas de apoio e de potenciais fontes 

de financiamento para parcerias com o sector privado. Na Bulgária, vários programas piloto 
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destinados ao apoio à formação de parcerias entre universidades e pequenas e médias empresas 

fazem parte do plano de acção para o ensino superior a decorrer até 2010.  

Na Suécia, diferentes autoridades estatais, conselhos de investigação e fundações proporcionam incentivos 

sob a forma de dotações, destinados a promover a cooperação entre instituições de ensino superior, 

empresas e autoridades locais. Na Finlândia, o estabelecimento de sistemas de inovação nacionais e 

regionais sob a forma de políticas, estruturas organizacionais e de programas de financiamento está a criar 

uma infra-estrutura mais vasta para a realização de parcerias. Na Noruega, foi lançada uma extensa 

variedade de medidas destinadas a promover a cooperação em matéria de I&D entre a indústria e o ensino 

superior. Estas medidas visam, por exemplo, influenciar as formas de trabalhar dos membros do pessoal 

académico e disseminam os resultados da investigação, de modo a que as empresas possam fazer uso 

deles mais facilmente ou encorajar os investigadores a dedicarem mais atenção às possibilidades de 

comercialização dos seus resultados de investigação. Também se podem focar na melhoria das 

competências das empresas na área da investigação e desenvolvimento.  

Na Roménia, foi implementada uma agência nacional que apoia as parcerias e a transferência de 

conhecimentos entre instituições de ensino superior, a sociedade e o sector privado. No Reino Unido, 

desde 1998, as instituições de ensino superior têm sido apoiadas através de uma série de programas 

estatais de financiamento destinados a desenvolver a sua capacidade para comercializar o 

conhecimento gerado por meio de actividades de investigação. O Higher Education Innovation Fund 

(Inglaterra) e o Knowledge Transfer Grant (Escócia) representam dois exemplos de tais programas de 

financiamento.  

Por fim, a Grécia apoia a formação de parcerias com o sector privado através do desenvolvimento de 

estruturas de informação para potenciais parceiros.  

 
Quadro regulamentar relativo aos direitos de propriedade intelectual 

As políticas nacionais relativas aos direitos de propriedade intelectual representam um importante 

aspecto que pode favorecer o financiamento privado das instituições de ensino superior. São treze os 

países onde existe um quadro legislativo que autoriza as instituições de ensino superior a deter os 

direitos de propriedade intelectual para os resultados da investigação conduzida pelo seu pessoal, 

permitindo-lhes gerar recursos a partir da comercialização dos resultados alcançados (ver Quadro 

4.4). Estas medidas, de um modo geral, existem desde os finais dos anos 90 ou são mais recentes. 

Na Dinamarca e na Finlândia, há regulamentos nacionais que especificam certas condições 

respeitantes à partilha de lucros comerciais com o investigador concernente.   

Na Estónia, os contratos de trabalho podem determinar quem detém os direitos de propriedade intelectual 

dos resultados da investigação conduzida por um investigador empregado. A maioria das instituições de 

ensino superior já desenvolveu regulamentos internos sobre os direitos de propriedade intelectual e 

incluíram-nos nos contratos de trabalho celebrados com o pessoal de investigação. Na Finlândia, a política 

de direitos de propriedade intelectual é regulamentada, desde 2007, por uma lei sobre invenção. Esta lei 

obriga os investigadores que trabalham para uma universidade ou um politécnico a informar a instituição 

sobre as suas invenções. As regulamentações internas da instituição determinam, então, quem detém os 

direitos de propriedade intelectual. Na Suécia, os investigadores detêm os direitos sobre os resultados da 

investigação mas podem transferir esses direitos para a instituição. Na Noruega, uma lei de 2003 suprimiu 

os privilégios do pessoal académico com respeito aos resultados da investigação e autorizou as instituições 

de ensino superior a comercializarem esses resultados. No entanto, os investigadores reservam o direito de 

publicar os resultados em vez de os patentearem. Na Roménia, no caso da investigação financiada por 
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fontes públicas, as instituições de ensino superior e o Ministério da Educação e da Investigação detêm os 

resultados, excepto se o contrato de investigação não contém uma cláusula contrária.  

Quando a investigação é financiada por parceiros privados, a propriedade dos resultados da 

investigação é regida por um contrato entre as partes, o qual é negociado caso a caso. Dois países 

tomaram medidas que visam apoiar as instituições de ensino superior nesta questão.  

Na Comunidade flamenga da Bélgica, as parcerias entre instituições de ensino superior e as empresas 

são regidas por decreto, de maneira a salvaguardar os interesses das instituições de ensino superior. Deve 

ser feito um acordo sobre a disseminação dos resultados e os direitos de propriedade intelectual, garantindo 

uma partilha justa dos lucros. No Reino Unido (Inglaterra), o Relatório Lambert sobre a Colaboração entre 

Empresa-Universidade, publicado em 2003 pelo então Departamento da Educação e Competências e pelo 

então Departamento do Comércio e Indústria, chamou a atenção para as dificuldades inerentes à questão 

da propriedade dos resultados da investigação co-financiada pelas universidades e parceiros privados. Em 

Maio de 2004 foi criado um grupo de trabalho sobre a propriedade intelectual, composto por representantes 

das universidades e do mundo empresarial, com o objectivo de produzir um conjunto de modelos de 

contratos de colaboração em matéria de investigação, de modo a facilitar as negociações entre potenciais 

colaboradores.  
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4.6. Prestação de contas 

Na quase totalidade dos países, as medidas de prestação de contas para os fundos privados não 

diferem daquelas que foram implementadas para os fundos públicos (ver Capítulo 3). Os relatórios 

financeiros, que têm de ser submetidos regularmente às autoridades, ou os procedimentos de 

auditoria implementados têm também em consideração a angariação e a utilização dos fundos 

privados. 

Há, no entanto, algumas excepções ligadas à organização de medidas de prestação de contas para 

instituições de ensino superior. 

Na Islândia, em contraste com o que sucede para os fundos públicos, as instituições de ensino 

superior não são obrigadas a submeter relatórios sobre os fundos privados a nenhuma autoridade, 

em virtude da sua ampla autonomia. 

Em quatro países observam-se especificidades relativamente à prestação de contas em matéria de 

fundos privados, o que origina medidas de controlo mais estreitas.  

Na Dinamarca, as doações e subsídios provenientes de terceiros têm de ser inscritos separadamente nas 

contas anuais. As universidades devem ter uma contabilidade separada para as despesas/receitas das 

empresas que lhe pertencem integralmente ou em parte. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

emitiu um conjunto de directrizes sobre o acesso público a financiamentos privados para investigação em 

instituições públicas de investigação, incluindo as universidades. Segundo as directrizes, as instituições 

públicas de investigação têm de fornecer uma síntese anual sobre o financiamento privado da investigação 

realizada na instituição. Essas sínteses anuais têm de ser disponibilizadas ao público. 

Na Itália, não há actualmente órgãos externos aos quais as universidades tenham de prestar contas sobre a 

utilização de fundos privados. No entanto, a situação é diferente no que concerne à criação de incubadoras 

de empresas, empresas derivadas (spin-offs) e parcerias entre universidades e indústrias. A monitorização e 

a avaliação das actividades de investigação e dos resultados obtidos são confiados, por decreto, ao 

Ministério e ao CIVR (Comité de Avaliação da Investigação). Este último tem de fornecer ao Ministério 

relatórios trimestrais (no mínimo) com os resultados alcançados nestas áreas. Nos casos em que a parceria 

foi estabelecida com recursos financeiros disponibilizados pela universidade enquanto parceiro co-

financiador, os departamentos académicos têm de prestar contas às autoridades universitárias.  

Na Lituânia, de acordo com a Lei do Ensino Superior, as instituições de ensino superior têm também de 

prestar contas às instituições a partir das quais o financiamento foi obtido.  

Na Noruega, o Ministério recebe relatórios anuais sobre a participação da instituição em parcerias e sobre a 

relevância de tal participação no que se refere a outras actividades da instituição. Se for necessário, o 

Ministério pode ordenar a uma instituição que se retire de tais parcerias, tendo em conta as suas 

responsabilidades essenciais. 
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4.7. Desafios para a angariação de fundos privados  

É inegável o facto de que as fontes que emanam do sector privado contribuem para aproximar mais o 

ensino superior à sociedade. Nesta perspectiva, segundo Escotet (36), as parcerias com o sector 

privado deveriam incluir, entre outros, a participação de todos os sectores da economia em 

programas de investigação aplicada desenvolvidos por instituições do ensino superior; cursos 

leccionados em instituições de ensino superior públicas por peritos do sector da indústria; 

financiamento de programas em troca de patentes e direitos de autor; a partilha de infra-estruturas 

científicas e tecnológicas e a aceleração de processos de transferência; e retorno financeiro por parte 

das empresas conforme o número de diplomados que empregam.  

Este último ponto implica que o ensino superior deveria ser pago por aqueles que beneficiam dele. 

Subjacente a este ponto está a ideia de que as empresas deveriam contribuir para a educação da sua 

mão-de-obra através do financiamento do ensino superior e também através de medidas fiscais. Este 

interessante modelo requer, evidentemente, uma cooperação muito próxima entre as autoridades 

responsáveis, os órgãos de governança das instituições de ensino superior e as empresas. 

No entanto, enquanto uma política de encorajamento de parcerias entre instituições de ensino 

superior e o mundo empresarial é indispensável na economia do conhecimento, por outro lado, não 

se deve negligenciar o facto de que as instituições de ensino superior e as empresas privadas são 

organizações com culturas e objectivos diferentes.  

Por conseguinte, mesmo promovendo uma cooperação mais estreita, os decisores políticos não 

podem permitir que os princípios de um mercado totalmente livre se infiltrem no ensino superior 

público, e deveriam considerar medidas para proteger a liberdade académica, evitando a 

predominância de considerações financeiras na escolha de tópicos para a investigação, por exemplo.  

Como foi discutido neste capítulo, em alguns países, as autoridades proíbem explicitamente certas 

formas de financiamento privado para instituições de ensino superior públicas, e são aplicadas 

diversas restrições e condições durante a procura e a utilização de fundos privados.  

Se estas restrições e condições constituem uma salvaguarda relativamente à oferta de um serviço 

público de qualidade ou se, pelo contrário, são um elemento de obstrução ao desenvolvimento de 

fontes de financiamento privado, é uma questão aberta ao debate.  

 

                                                      
(36) Escotet, Miguel Ángel (2006) : University Governance, Accountability and Financing. 
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CAPÍTULO 5: PESSOAL ACADÉMICO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR 

 

As instituições de ensino superior têm sido, em muitos países e durante os últimos dez anos, dotadas 

de maior autonomia no que respeita à gestão do seu pessoal académico (ver Capítulo 1). 

Por pessoal académico entendemos quer o pessoal qualificado directamente envolvido no processo 

educativo (tal como o pessoal docente e os investigadores com actividade docente), quer o pessoal 

que detém um certo tipo de responsabilidade na gestão e/ou coordenação de todos os indivíduos a 

trabalhar na instituição. Por conseguinte, a situação do pessoal administrativo (secretariado, 

contabilidade, gestão financeira, etc.) e do pessoal exclusivamente de investigação não é aqui 

considerada.  

Este Capítulo foca-se principalmente no pessoal docente, pois os diversos aspectos concernentes às 

funções de gestão (em particular a nomeação/eleição de reitores) são apresentados no Capítulo 2. 

Na globalidade, no que concerne ao pessoal de gestão, as principais categorias comummente 

observadas na maioria dos países são as de director/reitor/presidente, vice-reitor, decano e director 

de departamento; no que concerne ao pessoal docente são as de professor, leitor e assistente (37).  

Este Capítulo centra-se estritamente nas instituições de ensino superior públicas e privadas 

subvencionadas pelo Estado.  

Este Capítulo procura responder às seguintes questões: 

1. Quais os actores/órgãos responsáveis pelo recrutamento de pessoal académico e 

quais são os seus poderes de decisão em termos de definir a quantidade de pessoal, as 

qualificações e os critérios de selecção e de nomeação para os diferentes 

departamentos/faculdades?  

2. Qual o nível de flexibilidade das instituições quando os processos de recrutamento 

vêm especificados nas regulamentações oficiais?  

3. Quem emprega o pessoal académico e qual é a autoridade que negoceia os 

contratos de trabalho?  

4. Qual é o grau de autonomia das instituições no que respeita à remuneração e às 

possibilidades de promoção do seu pessoal?  

5. Qual é o grau de autonomia das instituições no que respeita à definição de cargas de 

trabalho e de tarefas?  

6. Quem é responsável pela definição dos critérios de avaliação? 

                                                      
(37) Para informação detalhada sobre os critérios de recrutamento (qualificações, etc.) e as atribuições 

de diferentes categorias de pessoal, vide Eurydice (2001) Pessoal docente. Glossário Europeu da 
Educação, Volume 3 e Eurydice (2002) Pessoal da gestão, aconselhamento e apoio. Glossário 
Europeu da Educação, Volume 4. 
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5.1. Actores/órgãos responsáveis pelo recrutamento de pessoal 
académico 

Na maioria dos países, o processo de recrutamento, no seu conjunto, baseia-se essencialmente num 

esforço conjunto entre as instituições de ensino superior e as autoridades ao nível central.  

Na Dinamarca, as universidades são livres de determinar o número de lugares disponíveis para pessoal 

académico, devendo, porém, respeitar um limite máximo de docentes, o qual é fixado pelo Ministério das 

Finanças. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação distribui então os postos de trabalho entre as 

universidades. No global, os procedimentos de recrutamento são determinados por ordem ministerial, sendo 

as universidades responsáveis pelo procedimento de recrutamento propriamente dito. 

Na Estónia e na Letónia, as instituições são directamente responsáveis pela nomeação de pessoal 

(escolha do número e distribuição de categorias de pessoal entre os diferentes departamentos), enquanto 

que as regulamentações oficiais estipulam os critérios de recrutamento gerais e específicos (perfil, grau(s) 

requerido(s), experiência profissional prévia, etc.) para cada categoria de pessoal docente. 

Em Espanha, as universidades decidem sobre o número de postos disponíveis (docentes e outros), 

enquanto os critérios de selecção e as condições de acesso a posições permanentes se baseiam nas 

regulamentações oficiais em vigor ao nível nacional. Para além disso, as universidades públicas têm uma 

margem de decisão mais ampla no que respeita ao recrutamento de pessoal administrativo e não-docente.  

Em Malta, segundo a lei do ensino superior, a universidade e o Malta College of Arts, Science and 

Technology (MCAST) são responsáveis pela fixação do número de postos de trabalho requeridos. O 

MCAST estabeleceu os seus próprios critérios de recrutamento para diferentes categorias de pessoal.  

No entanto, uma observação mais detalhada das diferentes etapas deste processo (Quadro 5.1) põe 

em evidência o facto de que algumas dessas etapas dependem largamente do nível central ou 

institucional.  

Assim, as categorias de pessoal e os respectivos critérios de elegibilidade (qualificações, experiência 

profissional prévia, etc.) são definidos, na maioria dos países, através de regulamentações oficiais. 

Numa dúzia de países ou regiões, esses elementos são definidos em conjunto, ao nível central e ao 

nível institucional. 

Em contraste, as definições e as decisões relativas ao número de postos disponíveis, a maneira pela 

qual o pessoal é nomeado para diferentes departamentos e faculdades, e em menor grau, a sua 

nomeação, são da responsabilidade das instituições, na vasta maioria dos países. Dois ou mais 

destes elementos são definidos conjuntamente aos níveis central e institucional na Comunidade 

germanófona da Bélgica, Dinamarca, França e Chipre.  

Somente cinco países (República Checa, Grécia, Países Baixos, Eslovénia e Reino Unido) gozam de 

uma autonomia institucional em termos de recrutamento, que é particularmente digna de referência. 

Na República Checa, a lei sobre as instituições de ensino superior de nível CITE 5A especifica que as 

instituições são autónomas em termos de fixação de critérios de recrutamento, definindo as categorias de 

pessoal e sua distribuição. Com excepção das instituições estatais, onde a autoridade do reitor é limitada, o 

papel deste é geralmente muito importante no processo de recrutamento. Os decanos de faculdades 

desempenham também um papel essencial no processo de recrutamento.  

Nos Países Baixos, o processo de recrutamento de pessoal académico é da responsabilidade integral das 

instituições, na medida em que não existem regulamentações oficiais relativamente a este ponto. 
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Na Eslovénia, é requerida ao reitor a adopção de um conjunto de regras para toda a universidade. O 

processo de recrutamento (incluindo a definição de critérios exigidos para cada categoria) é, então, entregue 

à responsabilidade do decano. 

No Reino Unido, as instituições de ensino superior têm a responsabilidade primária pelo recrutamento, 

conservação e desenvolvimento do seu próprio pessoal. Cada instituição é responsável pela decisão sobre 

o número de pessoal académico e pela definição das qualificações e critérios envolvidos em cada caso. 

 
Quadro 5.1: Distribuição das responsabilidades entre os actores encarregues do processo de 

recrutamento, ensino superior público e privado subvencionado pelo Estado, 2006/07 
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Fonte: Eurydice. 

Notas complementares 

França: Em Agosto de 2007, foi adoptada uma lei sobre as liberdades e as responsabilidades das universidades. 
Entre outros aspectos, esta lei prevê uma autonomia crescente no poder de decisão das instituições quanto às 
questões de gestão de pessoal. O recrutamento de professores-investigadores é feito por comissões de selecção 
nomeadas pelo Conselho de Administração na instituição de ensino superior, tendo o presidente o direito de veto 
em todos os recrutamentos. O pessoal com vínculo contratual pode ser contratado por tempo determinado ou 
indeterminado. Para além disso, a nova lei autoriza os presidentes das universidades a recrutar pessoal a 
contrato – incluindo pessoal docente e de investigação – por períodos fixos ou indeterminados, de acordo com 
uma percentagem da massa salarial estabelecida no contrato plurianual. 
Luxemburgo: Informação não verificada ao nível nacional. 
Hungria: Os docentes universitários e de escolas superiores constituem uma excepção, na medida em que são 
nomeados pelo Presidente da República ou pelo primeiro-ministro. 

Tal como foi sublinhado no Capítulo 2, os papéis e as responsabilidades dos directores das 

instituições (reitores, presidentes, etc.) têm evoluído consideravelmente nas últimas décadas na 

maioria dos países, ao ponto de se terem tornado uma das peças-chave na governança interna das 

instituições.  
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Como tal, no que diz respeito ao recrutamento de pessoal docente, o chefe da instituição pode ser 

responsável pelo lançamento do processo de recrutamento (como, por exemplo, na República Checa 

(CITE 5B) e na Dinamarca), e está envolvido nas diferentes etapas, em graus variáveis segundo o 

país, incluindo a negociação de contratos de trabalho (República Checa, Letónia, Polónia, Eslovénia 

e Listenstaine) e a nomeação e repartição de pessoal (Dinamarca, França, Malta e Listenstaine).  

Todavia, na maioria dos países, grande parte das etapas do processo de recrutamento são confiadas 

a um dos órgãos colegiais existentes (senado, conselho de administração) ou são instituídas numa 

base ad hoc, sob a forma de uma comissão de nomeação, comissão especial, etc., na qual o chefe 

da instituição participa. Para mais detalhes sobre os órgãos responsáveis pela governança interna, 

ver Capítulo 2. 

Na Dinamarca, no que respeita ao recrutamento de professores e de professores associados ou adjuntos, o 

reitor nomeia uma comissão de avaliação que inclui um presidente e entre dois a quatro membros 

suplementares (a maioria dos membros têm de ser externos à universidade, sendo mesmo encorajada a 

participação de membros estrangeiros). Relativamente às outras categorias de pessoal, o reitor estabelece 

uma comissão ad hoc ou nomeia peritos para avaliar os candidatos. 

Na Alemanha, o reitor é responsável pelos procedimentos de recrutamento, em concertação com o senado 

e o decano da faculdade concernente, como elemento integrante de um conselho de nomeação. Isto aplica-

se a todos os recrutamentos de pessoal docente. 

No Chipre, o senado nomeia uma comissão especial que deve redigir sínteses das entrevistas realizadas 

com os vários candidatos e transmiti-las ao conselho da faculdade. Em seguida, um corpo eleitoral que inclui 

membros do conselho da faculdade, do pessoal académico e da direcção da instituição, transmite a sua 

decisão ao senado. Após a aprovação, o conselho toma a decisão final.  

No Luxemburgo, com base numa proposta do decano da faculdade concernente, o reitorado instala um 

conselho de nomeação que inclui geralmente cinco membros, dos quais pelo menos dois são externos. A 

comissão é encarregue de analisar as candidaturas e de propor classificações para os candidatos.  

Em Malta, o recrutamento de pessoal docente é efectuado pelo conselho da universidade, sob 

recomendação de uma comissão de selecção (constituída pelo reitor, três membros do pessoal docente e 

um membro do conselho exterior à universidade). 

Na Polónia, a decisão de empregar professores efectivos é da responsabilidade do reitor, geralmente em 

resposta aos decanos das faculdades, após a decisão tomada pelo conselho da faculdade ou pelo senado 

universitário.  

Na Islândia, o processo de decisão relativo ao número de postos de trabalho disponíveis é da total 

responsabilidade do reitor e do senado.  

Em certos países, a composição, ou a própria natureza do órgão colegial, varia de acordo com o tipo 

de categoria seleccionada. Assim, os professores universitários não são seleccionados pelo mesmo 

órgão que selecciona as outras categorias de pessoal docente na Estónia, Letónia, Luxemburgo e 

Listenstaine. 

Na Estónia, os professores universitários são eleitos pelo conselho da universidade. Todos os outros 

membros do pessoal académico são eleitos por um órgão de decisão misto, que é geralmente o órgão de 

decisão mais importante de uma estrutura académica (faculdade ou similar).  

Na Letónia, a selecção de professores é efectuada pelo conselho docente; a assembleia da faculdade ou o 

conselho da universidade assume a tarefa de recrutar os outros tipos de pessoal.  
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No Luxemburgo, os professores assistentes são nomeados pelo reitorado, enquanto os professores 

catedráticos são nomeados por um conselho de directores.  

No Listenstaine (Universidade de Ciências Humanas e Academia Internacional de Filosofia), os professores 

são recrutados conjuntamente pelo reitor e pelo senado. O processo de selecção de professores adjuntos 

baseia-se na colaboração entre o reitor e a faculdade.  

Em outros países, o processo de recrutamento para as mesmas categorias de pessoal pode ser 

muito diferente, dependendo do tipo de instituição. É este, particularmente, o caso na Estónia (entre 

instituições de ensino superior académico e profissional).  
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5.2. Principais tipos de métodos de recrutamento 

Entre os principais tipos de métodos de recrutamento identificados no Quadro 5.2, o recrutamento de 

pessoal académico faz-se, principalmente, a partir de anúncios públicos (jornais oficiais ao nível 

central, imprensa nacional ou internacional, sítios da Internet, etc.), em todos os países. Apesar de as 

instituições serem muitas vezes responsáveis pela colocação do pessoal académico devem, porém, 

fazê-lo em conformidade com determinados critérios definidos ao nível central. 

Na Bélgica, a nomeação para um cargo no ensino superior público deve obedecer a um anúncio público. Na 

Comunidade germanófona, porém, a nomeação para um cargo de chefe de departamento tem lugar por via 

de um anúncio interno.  

Na Alemanha, os anúncios públicos para recrutamento de pessoal académico de nível intermédio podem 

incluir restrições (definidas ao nível federal), limitando o acesso a candidatos com 35 anos ou mais.  

Na Suécia, para lugares académicos com uma duração superior a seis meses, as instituições de ensino 

superior são obrigadas a contratar pessoal por via de anúncios públicos. 

Na Comunidade flamenga da Bélgica, Dinamarca, Hungria, Polónia (para pessoal efectivo) e Suécia 

em particular, os anúncios públicos constituem a base para o recrutamento de pessoal académico 

(financiados pelo sector público). A legislação em vigor especifica qual a responsabilidade das 

instituições em termos de definição do conteúdo e/ou publicação dos anúncios. 

Na Grécia, após serem aprovados e assinados pelo Ministério da Educação, os anúncios são primeiro 

incluídos na publicação oficial do órgão legislativo. As instituições têm, depois, de publicá-los na imprensa 

diária nacional.  

Para além dos procedimentos de recrutamento por via de anúncios públicos que, na maioria dos países, 

as instituições têm a obrigação de publicar, as instituições de ensino superior podem gozar de um certo 

grau de flexibilidade, especialmente no que toca aos procedimentos de recrutamento distintos, conforme 

as instituições ou as categorias de pessoal a recrutar.  

Na Comunidade flamenga da Bélgica, os anúncios públicos concernem à primeira nomeação para um 

novo posto de trabalho no ensino superior público. A nomeação de pessoal académico mais experiente está 

sujeita ao parecer da direcção da instituição. 

Na Finlândia, os procedimentos variam, não apenas de acordo com as categorias de pessoal, mas também 

de acordo com o tipo de instituição. Por conseguinte, o recrutamento de professores universitários está 

sujeito a regulamentações mais extensíveis. 

Os anúncios públicos são geralmente publicados ao nível nacional. Na Dinamarca (para lugares de 

professor ou de professor associado/adjunto), Chipre, Malta, Áustria e por vezes Finlândia, são também 

publicados ao nível internacional. 
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Quadro 5.2: Principais tipos de métodos de recrutamento,  

ensino superior público e privado subvencionado pelo Estado, 2006/07 
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� Nível central � Nível institucional ! Procedimento não utilizado 

Fonte: Eurydice. 

Notas complementares 

Bélgica (BE de): Apesar de as responsabilidades em termos de implementação de procedimentos de 
recrutamento serem, teoricamente, partilhadas entre os níveis central e institucional, a Autonome Hochschule 
possui, na verdade, muito pouca flexibilidade nestas matérias.  
República Checa: A informação apresentada refere-se apenas a instituições de ensino superior de nível CITE 
5A. 
Letónia: A informação fornecida quanto aos concursos refere-se unicamente a professores ou professores 
associados. 
Luxemburgo: A informação mencionada no Quadro para ‘anúncios públicos’ diz respeito unicamente aos 
professores e professores associados. (Informação não verificada ao nível nacional). 
Listenstaine: A informação mencionada no Quadro para ‘anúncios públicos’ respeita unicamente à Hochschule
Listenstaine.  

Nota explicativa  

‘Concurso’ refere-se a provas relacionadas com perfis/funções específico(a)s, realizadas pelos candidatos que 
concorrem para postos de trabalho predefinidos.  

Menos de metade dos países que recrutam pessoal académico por via de anúncios públicos 

organizam concursos.  

Regra geral, os procedimentos para organizar estes concursos estão sujeitos a critérios definidos ao 

nível central enquanto, por seu lado, as instituições são responsáveis pela organização do concurso e 

pela nomeação de candidatos para os lugares disponíveis.  

Na República Checa, a lei determina que os recrutamentos (pelo menos no caso das primeiras nomeações) 

para lugares destinados ao pessoal académico em instituições públicas e estatais (nível CITE 5A), tenham 

lugar por via de um concurso. Este deve ser anunciado por via de anúncio público (ao nível nacional), com 

um mínimo de 30 dias de antecedência em relação à data limite para o envio de candidaturas. Os critérios e 

a organização de um concurso são da inteira responsabilidade da instituição. 

Na Estónia, a lei sobre as universidades estipula que o recrutamento para todas as posições de docência 

seja feito por via concursal. As condições e os procedimentos para o concurso são fixados pelo conselho 

universitário. O pessoal académico (incluindo o reitor) de instituições de ensino superior profissional é 

também recrutado por via de um concurso, mas o procedimento é mais rigoroso para estas instituições. 

Neste caso, o procedimento é claramente fixado através de uma regulamentação ministerial que estipula 
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que o reitor terá de publicar anúncios públicos ao nível nacional, em conformidade com as informações 

especificadas na regulamentação.  

Na Roménia, o concurso de recrutamento é organizado por um grupo de docentes (Catedra) que representa 

uma ou mais disciplinas/áreas curriculares ligadas ao perfil requerido. Os procedimentos de recrutamento e 

os critérios de selecção são fixados ao nível nacional, pela legislação relativa ao estatuto do pessoal 

docente. As comissões ad hoc para examinar os candidatos aos lugares de professor auxiliar, assistente e 

de leitor universitário são aprovadas pelo conselho da faculdade e pelo senado. O pessoal de gestão é eleito 

pelo pessoal docente da instituição e essa eleição é confirmada pelo senado (com excepção do reitor, que é 

nomeado por ordem ministerial). 

A organização de concursos pode basear-se num processo de decisão conjunta, tal como sucede em 

Itália, na medida em que cada actor (Estado/instituição) intervém em praticamente todas as etapas do 

procedimento.  

Na Itália, os procedimentos para a realização de concursos são definidos por lei. A instituição propõe um 

concurso, o qual deve ser aprovado pelo conselho de administração e ratificado pelo reitor. O pedido formal 

para a realização do concurso é então submetido ao Ministério, que coloca um anúncio no jornal oficial por 

um período de 60 dias. A instituição designa uma comissão de selecção constituída por membros internos e 

externos, na qual há um envolvimento ao nível central. O pessoal recrutado beneficia, então, de um estatuto 

que é válido em todo o território nacional. 

Em Espanha e França, as instituições têm de seguir os procedimentos estabelecidos ao nível central 

e controlar os processos inerentes, em conformidade com esses procedimentos. 

Em Espanha, o acesso aos postos de pessoal docente com vínculo de funcionário público requer uma 

autorização nacional, a qual é obtida por via da aprovação em concurso (organizado pelo conselho de 

coordenação da universidade). Os titulares desta autorização podem então apresentar a sua candidatura 

aos lugares de funcionários públicos.   

Em França, para entrar num concurso para lentes (maîtres de conférences) e professores, é necessário ter 

o nome inscrito em pelo menos uma das listas nacionais de candidatos qualificados para estas categorias 

(elaboradas pelo Conseil national des universités). Essa inscrição é válida por quatro anos.  

Em Portugal, o recrutamento por via de concurso aplica-se a determinadas categorias de pessoal, 

nomeadamente professores catedráticos ou professores associados e assistentes estagiários no seio 

de instituições universitárias, e professores coordenadores, professores adjuntos e assistentes em 

instituições politécnicas. Porém, este método de recrutamento não é sistematicamente utilizado para 

professores universitários, que também podem ser recrutados para posições similares directamente a 

partir de outra instituição de ensino superior (ou seja, sem necessidade de concurso).  

5.3. Empregadores e contratos de trabalho 

Não obstante a flexibilidade do poder decisional das instituições quanto aos procedimentos de 

recrutamento variar de país para país e estar, de um modo geral, condicionada às regulamentações 

oficiais, as instituições são inegavelmente autónomas nas suas funções de empregadoras e 

negociadoras de contratos de trabalho. 

A informação apresentada no Quadro 5.3 mostra que as instituições são consideradas como 

empregadoras formais de pessoal académico na grande maioria dos países, com excepção da 

Grécia, França e Islândia. Esta situação aplica-se geralmente a todo o pessoal (em todas as 
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categorias), com excepção da Estónia, onde o ministério responsável pelo ensino superior emprega o 

reitor das instituições de ensino superior profissional estatais. 

Em certos países, o empregador é um actor específico dentro da instituição. É este o caso dos 

reitores das instituições de ensino superior na Bulgária. Nas universidades públicas dinamarquesas, 

esta função é desempenhada pelos directores da faculdade ou do departamento.  

Como foi mencionado no Capítulo 1, observam-se também algumas medidas de desregulação na 

flexibilidade crescente dos dispositivos contratuais e na redução do número de postos de trabalho 

com estatuto de funcionário público.  

Assim, denota-se uma tendência para a flexibilização dos requisitos relativos aos contratos e/ou 

estatutos profissionais em certos países.   

Na Comunidade germanófona da Bélgica, o decreto de 2005 contemplava a modificação do estatuto 

profissional em particular, com o objectivo de permitir a possibilidade de contratar Gastdozenten (assistentes 

convidados) e de permitir, especialmente, o recrutamento do Direktor e dos chefes de departamento 

(Fachbereichleiter) por mandatos renováveis com a duração de cinco anos. 

Na França, a lei relativa às liberdades e responsabilidades das universidades, adoptada em Agosto de 

2007, veio conceder mais autonomia decisional às instituições no que diz respeito à gestão de pessoal. 

Na Áustria, uma alteração efectuada, em 2001, ao Service Code for Universities aboliu os contratos de 

trabalho regidos pelo direito público para todos os novos docentes universitários. Os novos contratos são 

regidos pela legislação geral do trabalho que se aplica ao pessoal em regime contratual. Segundo a lei de 

2002 sobre as universidades, os acordos relativos aos contratos de trabalho para pessoal académico 

previamente contratado serão igualmente convertidos em contratos regidos pelo direito privado.  

Do mesmo modo, em diversos países, os contratos são directamente negociados com a instituição. 

Este é particularmente o caso na Dinamarca, Estónia (universidades), Malta, Países Baixos, 

Roménia, Eslovénia, Listenstaine e Noruega.  

Na Estónia (universidades), Letónia, Malta, Eslovénia e Noruega, os contratos são negociados 

especificamente com o reitor ou a autoridade hierarquicamente mais relevante.  

Na Estónia, os contratos celebrados em universidades são negociados com o reitor. A conclusão de um 

contrato pode ser recusada caso as condições ou procedimentos para a realização de um concurso tenham 

sido violados. A lei menciona também que podem ser assinados contratos de trabalho por período 

indeterminado, com docentes a leccionar há mais de onze anos na mesma universidade. Em relação ao 

cargo de reitor, o candidato escolhido negoceia o seu contrato com o membro mais antigo do conselho 

universitário. No caso das instituições de ensino superior profissional, o contrato é negociado ao nível 

ministerial.  

Em Malta, o pessoal académico negoceia os seus contratos de trabalho com base num acordo colectivo 

com a instituição, a qual é representada pelo presidente do conselho e pelo reitor (universidade) ou pelo 

director e pelo presidente do conselho de administração (MCAST), enquanto representantes legais. 

Na República Checa (nível CITE 5A) e na Suécia (com excepção dos vice-reitores, para os quais os 

contratos são celebrados com o governo), os contratos são negociados com a instituição, sendo 

igualmente apoiados pelos sindicatos.  

Na maioria dos países, o pessoal docente nas instituições de ensino superior públicas e privadas 

subvencionadas pelo Estado é empregado numa base contratual regida pela legislação geral do 
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trabalho (quer os seus contratos sejam permanentes ou não). Para catorze países ou regiões, a 

flexibilidade das instituições é nitidamente mais limitada, na medida em que a maior parte do seu 

pessoal docente possui o estatuto de funcionário público (quadro regulamentar distinto da legislação 

que rege as relações contratuais no sector público ou privado) ou de funcionários públicos de carreira 

(como em Portugal e na Noruega). Em metade destes países há, no entanto, um quadro estatutário 

misto (pessoal contratado como funcionário público ou numa base contratual). É este o caso nas 

Comunidades francesa e flamenga da Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Itália e Eslovénia.  
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Quadro 5.3: Empregador e tipo de estatuto de pessoal docente,  

ensino superior público e privado subvencionado pelo Estado, 2006/07 

Empregador Tipo de estatuto 

  

 Nível central  Dados não disponíveis 

 Instituição    

 Funcionários públicos  

 Empregados em regime contratual 
 

Fonte: Eurydice. Fonte: Eurydice. 

Notas complementares 

Bélgica (BE de): O Decreto de 2005, relativo à criação do Autonome Hochschule, esteve na origem da fusão 
entre as autoridades competentes de três instituições de ensino superior distintas, que eram consideradas como 
empregadoras. A partir daí, apenas o Autonome Hochschule, enquanto pessoa moral de direito público dotada 
de autonomia, é considerado como entidade empregadora.  
Alemanha: Só os professores universitários são nomeados efectivos, enquanto as outras categorias de pessoal 
docente não o são. 
Espanha: Apesar de os professores serem empregados pela instituição, ao candidatarem-se a um lugar de 
professor universitário, têm de ser previamente acreditados por um órgão oficial ao nível nacional. 
Irlanda: O pessoal académico é empregado com o estatuto de trabalhador do sector público. 
Itália: Os contratos de trabalho são regidos pelo direito público. O pessoal académico tem o estatuto de 
funcionário público, beneficiando do mesmo estatuto e contratos em todo o território. 
Letónia: O reitor celebra um contrato de trabalho com o indivíduo eleito para um cargo académico (professor, 
professor associado, leitor ou assistente) por um período de seis anos. 
Luxemburgo: Informação não verificada ao nível nacional. 
Islândia: O pessoal académico em instituições de ensino superior privadas subvencionadas pelo Estado é 
contratado pelas instituições de ensino superior, enquanto o pessoal académico que trabalha nas instituições de 
ensino superior estatais é contratado pelas autoridades governamentais.  

Nota explicativa 

Por funcionário público entende-se qualquer pessoa empregada por autoridades públicas (ao nível central ou 
regional), em conformidade com uma legislação distinta daquela que rege as relações contratuais no sector 
público e privado. Funcionários de carreira são professores nomeados efectivos pelas autoridades centrais ou 
regionais apropriadas, nos países onde estas representam a autoridade educativa de topo. 
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5.4. Salários e promoções 

As condições salariais (incluindo elementos como escalões salariais (38), salário bruto anual e bónus) 

representam outro domínio no qual as instituições de ensino superior podem intervir. No entanto, num 

grande número de países, o nível central preserva importantes prerrogativas relativamente a grande 

parte destes aspectos.  

O Quadro 5.4 mostra que o processo de definição dos escalões salariais (que permitem ao pessoal 

docente progredir para um nível salarial máximo durante a sua carreira profissional, partindo de uma 

base salarial mínima) repousa em grande parte na legislação e em outros documentos oficiais 

emitidos ao nível central, na grande maioria dos países. 

Em alguns países (como a Irlanda, Malta, Portugal, Eslovénia e Finlândia), estes escalões são 

negociados pelo Estado e pelas instituições ou sindicatos. 

No Reino Unido, a negociação salarial opera através de um órgão específico, o JNCHES (Joint 

Negotiating Committee for Higher Education Staff). 

Só a República Checa (CITE 5A), a Estónia, a Áustria e o Listenstaine confiam às suas instituições a 

responsabilidade de definir esses escalões.  

Na Suécia, os salários não se baseiam nesse tipo de escalão mas são fixados individualmente para 

cada trabalhador, com base no seu desempenho.  

Uma análise dos actores/órgãos responsáveis pela fixação dos salários brutos anuais revela uma 

situação mais equilibrada.  

Em aproximadamente metade dos países, o salário bruto anual é fixado principalmente pelas 

autoridades centrais (por meio de legislação e documentos oficiais). Na maioria desses países, esta 

observação está correlacionada com o estatuto (de funcionário público) do pessoal docente.  

Na outra metade dos países, este processo baseia-se num poder decisional conjunto 

(Estado/instituições). 

Na Letónia, os salários são estabelecidos pela instituição e não podem descer abaixo dos índices salariais 

fixados pelas autoridades centrais.  

No Luxemburgo, a universidade estabelece a estrutura salarial, que deve ser aprovada pelo Ministro do 

Ensino Superior. 

Em Malta, o conselho universitário ou o conselho de administração do Malta College of Arts, Science and 

Technology (MCAST) fixa os salários brutos anuais com o Ministro da Educação. Das suas decisões resulta 

um acordo colectivo assinado com o sindicato que representa o pessoal académico.  

                                                      
(38) Há dois tipos de escalão salarial que, muito frequentemente, são lineares, ou seja, incluem um 

número fixo de níveis sucessivos, mas também se podem basear numa matriz. Neste caso, 
baseiam-se em tabelas salariais que têm em consideração vários factores como, por exemplo, a 
duração do tempo de serviço e as qualificações. Os membros do pessoal docente podem 
progredir consoante um ou vários factores (tais como os graus ou classificações associados a um 
trabalho específico), aumentando assim os níveis salariais possíveis.  
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Na Eslovénia, as instituições podem determinar os salários em conformidade com a lei relativa às 

instituições do sector público e contam com dois tipos de acordo colectivo. 

Na Espanha, Lituânia e Finlândia, esta situação é observada apenas para certos tipos de instituição 

ou de pessoal.  

Em Espanha, os salários são estabelecidos conjuntamente pelo Estado e pelas instituições para pessoal 

sem estatuto de funcionário público.  

Na Lituânia, esta situação só se aplica a investigadores convidados.  

Na Finlândia, o sector politécnico oferece múltiplos esquemas salariais baseados no estatuto legal de cada 

instituição e nos contratos resultantes dos acordos colectivos. 

 

 
Quadro 5.4: Actores/órgãos responsáveis pelas condições salariais e promoções,  

ensino superior público e privado subvencionado pelo Estado, 2006/07 
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Fonte: Eurydice. 

Notas complementares 

Bulgária: A escala salarial para o pessoal académico é determinada ao nível institucional, enquanto a 
remuneração do pessoal é regulamentada ao nível central. 
República Checa: (a): Instituições de nível CITE 5A. A escala de salários é da responsabilidade das instituições 
públicas e é determinada pelas regulamentações internas da instituição. Se os salários não resultam de um 
acordo colectivo, devem pelo menos igualar um montante mínimo do salário que é garantido e fixado pelo 
governo. Os bónus oferecidos ao pessoal docente são da plena responsabilidade das instituições (por exemplo, 
bónus baseados no desempenho relacionado com a investigação). (b): Instituições de nível CITE 5B. Neste 
nível, os bónus estão associados aos desempenhos individuais do pessoal docente (por exemplo, supervisão de 
grupos de estudo, cargos de gestão, actividades especializadas, bom desempenho constante, etc.).  
Dinamarca: Os salários baseados numa escala de pagamentos são decididos ao nível central através de um 
acordo colectivo entre a Confederação Dinamarquesa de Associações Profissionais e o Ministério das Finanças. 
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Alemanha: Os bónus associados ao desempenho serão remunerados de forma progressiva, no futuro. 
Estónia: Os critérios de progressão salarial ao nível da instituição têm de estar de acordo com os requisitos 
gerais para certos cargos académicos (devem ser tidas em consideração as qualificações académicas e a 
experiência profissional prévia). 
Espanha: Os salários de base e suplementares são estabelecidos anualmente ao nível central. Os governos 
autónomos podem, por sua vez, adoptar diferentes modalidades de salário. A informação apresentada no 
Quadro diz respeito ao pessoal docente com vínculo de funcionário público.  
Itália: A única forma de compensação salarial existente baseia-se em horas suplementares em actividades 
lectivas. 
Letónia, Hungria e Polónia: O conceito de salário de base bruto anual não existe. Foi substituído por salário 
mensal. 
Luxemburgo: Informação não verificada ao nível nacional. 

 

Em alguns países, os salários são negociados entre as autoridades centrais e as organizações 

sindicais que representam o pessoal académico. 

Na Dinamarca, os salários resultam de um acordo colectivo entre a confederação dinamarquesa, as 

associações profissionais (Akademikernes Centralorganisation) e o Ministério das Finanças. 

Na Noruega, os salários do pessoal académico no ensino superior é fixado por via de negociações entre o 

Estado e as organizações sindicais.  

Somente as instituições nos Países Baixos, Suécia e Reino Unido detêm uma forte autonomia em 

termos de fixação dos salários anuais.  

Na Suécia, os salários são estabelecidos numa base individual, no seguimento de negociações ao nível de 

cada instituição, e baseiam-se num acordo geral entre a Agência Sueca para os Empregados 

Governamentais (Arbetsgivarverket), que representa os empregados do Estado, e os sindicatos nacionais. 

Todos os salários, excepto os dos vice-chancellors (que são determinados e fixados pelo Governo), são 

definidos pelas instituições.  

No Reino Unido, as instituições de ensino superior estabelecem os seus próprios salários, apesar de a 

maioria optar por trabalhar com outras instituições, de forma a acordarem escalas salariais comuns para 

todos, salvo os que ocupam cargos mais altos (senior staff). Os escalões salariais são negociados ao nível 

nacional, através do mecanismo do Joint Negotiating Committee for HE Staff (JNCHES), entre as 

Universidades e as Colleges Employers Associations (UCEA) e os sindicatos que representam o pessoal no 

sector do ensino superior.  

Com os salários, são também oferecidos bónus (geralmente com base no tempo de serviço e/ou no 

desempenho do pessoal académico) na maioria dos países, com excepção da Comunidade francesa 

e germanófona da Bélgica, Irlanda, Suécia e Noruega. 

As informações disponíveis sobre os actores/órgãos responsáveis pela definição de critérios para 

atribuição de bónus revelam similaridades com a situação que se observa ao nível da fixação de 

salários. A maioria dos países que definem salários com base nas negociações entre o Estado e as 

instituições ou sindicatos fazem o mesmo para determinar as condições relativas aos bónus. Aqueles 

que, na definição dos salários, se apoiam na legislação e em regulamentações oficiais, fazem o 

mesmo relativamente aos bónus.  

A situação referente à definição de critérios de promoção é nitidamente heterogénea, na medida em 

que é praticada ao nível central em metade dos países e ao nível institucional na outra metade. 
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5.5. Funções e tempo de trabalho 

Em praticamente todos os países, apenas as principais funções atribuídas ao pessoal académico 
aparecem descritas na legislação ou outras regulamentações oficiais de carácter obrigatório. Tal 
significa que, em geral, existem descrições das diferentes categorias/níveis de pessoal e respectivas 
tarefas, mas que estas descrições podem ser adaptadas às necessidades específicas da instituição.  

As funções concretas ligadas a um posto de trabalho específico aparecem normalmente descritas no 

contrato de trabalho e são formuladas ao nível da instituição. 

Na Bélgica, a legislação estabelece os deveres do pessoal nas instituições de ensino superior em termos 

gerais, englobando a investigação, o ensino e a prestação de serviços.  

Na Hungria, as posições académicas de nível elevado implicam mais requisitos e as respectivas funções 

são também mais especificadas ao nível central. A instituição de ensino superior poderá acrescentar os 

seus próprios requisitos e apresentar detalhadamente as tarefas associadas a essa função, em 

conformidade com os respectivos estatutos.  

Na Áustria, de acordo com a Lei das Universidades de 2002, os professores universitários são 

responsáveis pela investigação e pelo ensino, pela promoção e apreciação das artes, e pelo ensino na sua 

área académica.  

Na Suécia, a instituição procura assegurar que o pessoal docente em todas as categorias leccione em 

cursos conducentes a uma licenciatura. No entanto, os assistentes de investigação e professores titulares 

associados devem dedicar-se essencialmente à investigação.  

O tempo de trabalho é muito variável, dependendo do tipo de posto e, normalmente, baseia-se num 

acordo colectivo e/ou em regulamentações gerais nessa matéria. Em alguns países, a carga horária 

anual individual é determinada pela instituição, em conformidade com os limites máximos definidos 

pelas autoridades centrais. Este é o caso na Alemanha, Itália, Polónia, Roménia, Eslovénia e 

Eslováquia.  

A proporção relativa das actividades de ensino, de investigação e das tarefas administrativas é 

geralmente fixada pelas próprias instituições. No entanto, podem ser observados padrões nacionais 

em diversos países.  

Na República Checa (nível CITE 5A), o rácio médio estimado das actividades científicas em relação às 

actividades educativas e a outras actividades (administrativas, por exemplo) é de cerca de 40/50/10, mas 

difere substancialmente entre os domínios de estudo e as instituições. 

No Luxemburgo, as tarefas dos professores-investigadores são, geralmente, distribuídas na seguinte 

proporção: investigação (50 %), ensino (40 %), outras (10 %). 

Na Hungria, os professores assistentes passam no mínimo dez horas por semana da sua carga horária 

semanal a ensinar. Eles desenvolvem também actividades de investigação e desempenham outras tarefas 

relacionadas com o funcionamento da instituição de ensino superior, tarefas que lhes são atribuídas pelo 

seu empregador. O empregador pode aumentar o volume de trabalho atribuído ao ensino até 70 %, ou 

reduzi-lo até 25 %. Os investigadores consagram pelo menos 90 % do seu tempo total de trabalho a 

actividades científicas, para além de contribuírem para as actividades educativas da instituição. 

Na Noruega, o pessoal académico das universidades que possui um vínculo permanente à instituição tem, 

tradicionalmente, o direito próprio de consagrar 50 % do seu tempo de trabalho a actividades de 

investigação. No entanto, este não é um direito legal. Nos contratos de trabalho, a instituição pode definir o 

tempo dedicado à investigação. Actualmente, alguns colégios universitários seguem também esta prática. 
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Tradicionalmente, neste tipo de instituição, o pessoal académico consagrava bastante menos tempo à 

investigação do que ao ensino. 

5.6. Avaliação e prestação de contas 

Reconhecida como uma parte importante do Processo de Bolonha, a garantia de qualidade no ensino 

superior tem sido objecto de reformas e de iniciativas nacionais em muitos dos países europeus, no 

decurso dos últimos dez anos.  

Na maior parte dos países, a avaliação individual do pessoal académico é parte integrante dos 

procedimentos internos de garantia de qualidade. Os procedimentos internos são, frequentemente, 

tornados obrigatórios pelas autoridades educativas e são geralmente fixados pelas próprias 

instituições. As instituições de ensino superior são muitas vezes apoiadas na elaboração desses 

procedimentos por agências nacionais de garantia de qualidade independentes e por associações 

internacionais. Estes órgãos também asseguram que as normas internacionais de garantia de 

qualidade são respeitadas (39). 

 

 
Quadro 5.5: Responsabilidade pela definição de critérios para a avaliação do pessoal académico,  
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Fonte: Eurydice.  

Notas complementares 

Bélgica (BE fr): Os critérios de avaliação são estabelecidos ao nível institucional para as instituições de ensino 
superior que não são regidas pela Comunidade francesa e ao nível central para aquelas que são regidas pela 
Comunidade francesa. 
Luxemburgo: Os procedimentos de avaliação estão actualmente a ser implementados. (Informação não 
verificada ao nível nacional). 

Os critérios para a avaliação do pessoal académico são fixados ao nível institucional, na maioria dos 

países. No entanto, poderá haver indicações gerais por parte dos poderes centrais relativamente aos 

factores que devem ser incluídos na avaliação.  

Na Estónia, por exemplo, os requisitos para acreditação fixados pelo governo estipulam que, para avaliar as 

actividades do pessoal docente, as instituições de ensino superior precisam de estabelecer critérios e 

métodos eficazes que tenham em consideração todos os campos de actividade (ensino, orientação dos 

estudantes, investigação e tarefas especiais da instituição).  

Na Roménia, não obstante o facto de os critérios gerais de avaliação serem definidos ao nível central, o 

peso de cada critério é fixado anualmente pelo Senado para cada posto de ensino e tempo de serviço, de 

                                                      
(39) Para informações sobre os órgãos de garantia de qualidade, vide Eurydice (2007) Focus sobre a 

Estrutura do Ensino Superior na Europa – 2006/07. Tendências Nacionais no âmbito do Processo 
de Bolonha.  
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acordo com as políticas de desenvolvimento da instituição. Os senados universitários podem incluir outros 

critérios de avaliação, destinados a fomentar o desenvolvimento das instituições. 

Na Letónia e na Lituânia a avaliação também ocorre através do concurso de recrutamento. 

Na Letónia, a avaliação do pessoal académico ocorre antes da contratação. Os postos académicos vigoram 

por um período de seis anos, de modo que uma pessoa é reavaliada no caso de se candidatar para o 

período seguinte. Os critérios de avaliação são contemplados no documento sobre o ‘Procedimento para a 

Avaliação das Qualificações Científicas e Pedagógicas dos Candidatos à Categoria de Professor 

Universitário ou de Professor Associado’, adoptado pelo Conselho de Ministros. No que diz respeito a outras 

categorias académicas (docentes, leitores e assistentes), os respectivos critérios de avaliação são 

determinados ao nível da instituição, tal como sucede na maioria dos países europeus. 

Na Lituânia, os lugares de docente e investigador são preenchidos por um período nunca superior a cinco 

anos. No final desse período é anunciado novo concurso para preenchimento das vagas, ao qual o detentor 

do lugar pode voltar a candidatar-se. O preenchimento dos requisitos por parte do candidato ao provimento 

de um lugar no seio de uma instituição de ensino superior é algo que é avaliado durante o concurso ou no 

decorrer da avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é realizada durante o período de 

mandato. Uma resolução do Governo adoptada em 2005 relativa à revisão dos requisitos mínimos de 

qualificação para as categorias de cientista, outros investigadores e docentes em instituições públicas de 

ensino superior e de investigação, exigiu que as instituições apresentassem, em 1 de Janeiro de 2006, 

novas descrições dos requisitos para estes postos de trabalho, os procedimentos para a avaliação de 

desempenho e a organização de um concurso.  

Na Roménia e Finlândia, a avaliação desempenha um papel crucial para determinar esquemas 

salariais e promoções com base no desempenho.  

Na Roménia, segundo as disposições do quadro legislativo, a qualidade das actividades de ensino e de 

investigação, tal como é determinada pela avaliação do pessoal docente, constitui um dos critérios utilizados 

para fixar os salários no sector do ensino superior. As normas metodológicas para esta avaliação anual são 

estabelecidas pelo Ministro da Educação e da Investigação e aprovadas pelo Governo. A ponderação de 

cada critério para cada categoria docente e nível de antiguidade é determinada anualmente pelo senado 

universitário, o qual pode introduzir outros critérios e indicadores de desempenho que apoiam o 

desenvolvimento da instituição de ensino superior e reforçam a sua competitividade. 

Na Finlândia, o sistema salarial baseado no desempenho baseia-se na avaliação de duas componentes: o 

nível de exigência (requisitos de emprego) e o desempenho individual. O nível de exigência é calculado 

utilizando critérios negociados ao nível nacional. O desempenho do pessoal académico é avaliado 

separadamente e em primeiro lugar para as actividades docentes, de investigação e serviços. A 

classificação média final do desempenho é ponderada com base no tempo relativo consagrado às três 

actividades. 

Na Itália e na Islândia observa-se uma avaliação específica das actividades individuais de 

investigação. 

Na Itália, a lei exige que os membros do pessoal académico apresentem um relatório anual das suas 

actividades de investigação. No caso de o desempenho ser insuficiente, são atribuídas penalizações. Por 

exemplo, se um investigador obteve fundos da universidade e não produziu resultados, fica virtualmente 

impedido de se candidatar a outros financiamentos. 

Em todos os países, os estudantes estão envolvidos no processo de avaliação do pessoal 

académico, principalmente por via de questionários. Na Itália, actualmente, este é o único método 

para avaliar a qualidade do pessoal docente.  
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Em França, em algumas universidades, estas avaliações estão numa fase experimental – 

frequentemente com o acordo do pessoal docente –, permitindo aos estudantes participarem por via 

de um questionário. Actualmente, esta prática não está generalizada.  

A frequência das avaliações situa-se geralmente entre períodos de quatro a seis anos. No entanto, há 

algumas excepções. Na Roménia, Finlândia e Listenstaine, a avaliação ocorre anualmente. Na 

Comunidade germanófona da Bélgica, ocorre de dois em dois anos e, na Comunidade flamenga, o 

pessoal académico recentemente nomeado é avaliado três anos depois da referida nomeação. 

5.7. Desafios para a gestão do pessoal académico 

Os professores são a chave para o sucesso das instituições de ensino; o mesmo é válido para o 

ensino superior. Para além disso, as universidades também necessitam de investigadores altamente 

qualificados. Por conseguinte, é crucial para as instituições que estas consigam atrair e reter pessoal 

académico de qualidade. O Capítulo 1, que foca as políticas estratégicas, aponta para o problema do 

envelhecimento da força de trabalho no sector académico em alguns países e para as dificuldades de 

atrair pessoal mais jovem para o sector do ensino superior. Contudo, poderá também haver um 

problema ao nível de remuneração: hoje em dia – pelo menos para certas disciplinas – potenciais 

professores e investigadores têm mais possibilidades de trabalhar fora do sistema do ensino superior 

(público) por melhores salários. A perspectiva de uma carreira mais estruturada, com possibilidades 

de desenvolvimento e de progressão, pode também constituir um incentivo. Em alguns países, os 

potenciais candidatos são claramente mais atraídos para outros sectores em consequência dos 

salários muito baixos praticados no ensino superior público (40).  

Tal como a organização e o financiamento dos sistemas de ensino superior na Europa se 

transformaram, o mesmo ocorreu com as condições de ensino e de investigação, que constituem as 

tradicionais tarefas do pessoal académico. Já foi repetidamente observado que as funções atribuídas 

ao pessoal académico estão a tornar-se cada vez mais diversificadas (41) e podem englobar 

inclusivamente funções como a liderança, a gestão e a consultoria. Há membros do pessoal 

académico que cada vez mais se envolvem em procedimentos de garantia de qualidade e de 

prestação de contas, funções que consomem muito tempo e muito esforço. 

Com a autonomia crescente conferida às instituições de ensino superior na gestão dos seus recursos 

financeiros e humanos, há uma necessidade nítida de organizar programas formais de gestão e de 

liderança para aqueles que detêm responsabilidades directas em relação ao pessoal (42). É evidente 

que, para satisfazer as exigências inerentes ao recrutamento de indivíduos altamente qualificados, 

são requeridas competências muito específicas, o que levanta a questão de saber se os gestores de 

pessoal do ensino superior devem possuir eles próprios uma formação científica ou serem gestores 

profissionais de recursos humanos (ver também o Capítulo 2). 

                                                      
(40) É este o caso na Polónia e na Roménia. Vide, por exemplo, Chmielecka, E. (2006) Multiple 

employment as an additional source of revenue: under what conditions can it be of advantage to 
both academics and universities?, e Agachi, P. S. (2006) Multiple employment issues at the 
‘Babes-Bolyai’ University in Cluj-Napoca, Romania: a case study. 

(41) Gordon, G.; Whitchurch, C. (2007) Managing human resources in higher education: the 
implications of a diversifying workforce.  

(42) Gordon, G.; Whitchurch, C.: op. cit. p. 149. 
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É vital que se elabore uma estratégia e um plano a longo prazo para a gestão dos recursos humanos 

no ensino superior. 

Dunkin (43) sugere uma configuração para uma estratégia de base, que engloba as seguintes 

medidas: 

! determinar quantas pessoas são necessárias; 

! identificar os défices existentes e as competências necessárias; 

! atrair e reter as pessoas; 

! gerir os desempenhos; 

! desenvolver um sistema de recompensas; 

! criar possibilidades de desenvolvimento profissional para o pessoal. 

Independentemente do facto de o desenvolvimento de estratégias para a gestão do pessoal no sector 

do ensino superior ser, ou não ser, da competência das autoridades centrais ou institucionais ou de 

resultar de um esforço conjunto, é crucial que haja uma reflexão acerca da optimização desses 

recursos. 

 

                                                      
(43) Dunkin, R. (2005) The HR Challenge: some more thoughts. Response to keynote address at the 

conference in ‘Trends in the Management of Human Resources’. 
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CONCLUSÕES  

 

Uma recomendação formulada em 2006 pelo Grupo de Trabalho sobre a governança do ensino 

superior do Conselho da Europa sublinhou que «é necessário debruçarmo-nos sobre o que é que a 

autonomia das instituições de ensino superior nas sociedades modernas inclui, em termos de 

conteúdo (legal, financeiro, etc.), assim como em termos de órgãos e de actores» (Kohler e Huber, 

2006). O actual estudo da Rede Eurydice sobre os quadros regulamentares que regem a governança 

do ensino superior responde à recomendação do Conselho da Europa. Para além disso, este estudo 

explora as prioridades políticas nacionais na área do ensino superior. As conclusões que se seguem 

sintetizam a situação em matéria de governança institucional, de financiamento e de pessoal, em 

relação aos principais modelos de governança identificados na literatura (44).  

Ao nível estatal, os modelos de Estado regulador e de Estado supervisor constituíram as principais 

linhas de análise. De acordo com o primeiro modelo, o financiamento das instituições provém 

essencialmente de fontes públicas. Este modelo baseia-se na assunção de que as regulamentações 

que regem as actividades de funcionamento das instituições são definidas em pormenor pelas 

autoridades públicas e que a conformidade em relação àquelas é assegurada por via de mecanismos 

como a inspecção ou formalidades burocráticas.   

O modelo de Estado regulador contrasta geralmente com o de Estado supervisor (ou de controlo 

externo). Neste último modelo, as instituições detêm uma vasta autonomia em diferentes áreas. O 

controlo é assegurado com base na definição de objectivos nacionais que devem ser implementados 

pelas instituições, na transparência das políticas institucionais assim como em diversas medidas de 

prestação de contas para as instituições ou respectivo pessoal. O controlo externo pode ser 

observado igualmente na influência crescente de actores externos nos órgãos de governança das 

instituições. O modelo de Estado supervisor envolve, com frequência, a estimulação da competição 

entre as instituições.  

Ao nível das instituições em particular, serviram igualmente de referência três importantes tipos de 

governança. Trata-se do modelo de auto-governança exercido pela comunidade académica; o 

modelo de auto-governança exercido pelo órgão directivo, em que a direcção da instituição detém 

uma posição forte na definição de objectivos e na tomada de decisão; e, por fim, o modelo de 

empreendedorismo universitário, que envolve fontes de financiamento diversificadas e o 

desenvolvimento de parcerias com o sector privado. 

Com base nas análises desenvolvidas por este estudo, é evidente que o vasto leque de situações 

existentes na Europa contém diferentes aspectos de cada um destes modelos. Porém, foram 

igualmente observadas algumas situações nacionais fortemente contrastantes que aderem mais a um 

ou a outro modelo em particular.  

 

                                                      
(44) Para uma síntese dos principais modelos de governança do ensino superior, vide Kohler e 
Huber 2006.  
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1. Estruturas de governança do ensino superior 

Autonomia institucional versus prestação de contas: conciliar a 
liderança centralizada, a participação de actores externos e a auto-
governança académica  

No ensino superior, o equilíbrio entre autonomia e prestação de contas é por vezes muito difícil de 

alcançar. Por toda a Europa, as instituições de ensino superior são entidades legalmente dotadas de 

plena autonomia; ao mesmo tempo, existem regulamentações externas que enquadram a autonomia 

das instituições de ensino superior de uma forma extremamente detalhada em termos de missão, de 

actividades e de estrutura. Estas regulamentações permitem aos governos e ao público pedirem 

contas às instituições de ensino superior relativamente aos serviços que prestam e aos fundos que 

recebem.   

A estrutura de governança interna das instituições de ensino superior na Europa é regida através de 

legislação em todos os países participantes neste estudo (com excepção das universidades do  Reino 

Unido criadas antes de 1992, que se encontram estruturadas de acordo com as respectivas cartas e 

estatutos). As regulamentações delineiam os órgãos de governança a nível institucional e os 

respectivos direitos, deveres e responsabilidades. As regulamentações oficiais são complementadas 

por regras específicas anunciadas na carta de constituição ou estatuto de cada instituição, que 

habitualmente definem os procedimentos para a eleição ou nomeação dos órgãos de governança 

interna. Na Grécia e na Áustria, os procedimentos de eleição de órgãos de governança ao nível das 

instituições são regulamentados pela legislação nacional. 

Tendência para uma participação maior dos actores externos  

Não há um modelo predominante de governança do ensino superior na Europa: a diversidade 

continua a ser a marca do ensino superior europeu. Por outro lado, é evidente que, na maioria dos 

países, actores externos têm assumido papéis importantes no funcionamento interno das instituições 

de ensino superior (ver Quadro 2.2). Com efeito, há apenas dois países (Grécia e Roménia) que não 

incluem actores externos nos órgãos de governança das instituições. Os papéis, os perfis e os 

métodos de selecção, assim como o grau de influência dos actores externos, variam de país para 

país; no entanto, denotam-se alguns padrões e tendências gerais: indivíduos com experiência na 

indústria ou no comércio são convidados a participar num órgão de governança institucional com o 

objectivo de contribuir para a criação de sinergias entre a instituição e a economia e melhorar a 

eficiência interna (OECD, 2003). Do mesmo modo, representantes da sociedade civil participam na 

governança interna a fim de promoverem os interesses regionais e culturais e a contribuição da 

instituição para o desenvolvimento económico e social (Eurydice, 2000).  

Na maioria dos países, as instituições de ensino superior contam com um órgão consultivo ou de 

supervisão que integra ou é composto unicamente por actores externos. Este órgão está, 

habitualmente, investido de funções duais de autonomia e de prestação de contas: em termos de 

autonomia, o órgão de supervisão serve para preservar os interesses da instituição da intervenção 

directa dos poderes políticos, incluindo o ministério da tutela; em termos de prestação de contas, este 

órgão proporciona legitimidade moral e política, torna disponíveis ao público informações relativas ao 
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desempenho, engloba a avaliação do desempenho e, a um nível mais básico, contribui para 

assegurar que a instituição actua em conformidade com as regulamentações oficiais. 

Menos comum é a integração de actores externos como membros de um órgão de decisão de uma 

instituição de ensino superior, o qual é essencialmente responsável pela planificação estratégica a 

longo prazo. Na Comunidade germanófona da Bélgica, Luxemburgo e Listenstaine, onde os sectores 

do ensino superior são relativamente pequenos, os órgãos de decisão são compostos exclusivamente 

por actores externos. Na Áustria, as responsabilidades do órgão de decisão nas universidades são 

partilhadas entre o senado e o conselho universitário; este último é composto exclusivamente por 

actores externos e assume a maioria das funções decisionais. Se bem que os actores externos 

possam conciliar os planos e as estratégias institucionais com os interesses económicos e sociais, os 

órgãos de decisão que são compostos exclusivamente por actores externos podem ser controversos 

em termos de autonomia institucional. Se a tomada de decisão a propósito do planeamento 

estratégico da instituição é feita unicamente por membros empregados ou nomeados pelo Governo e 

que não trabalham para a instituição de ensino superior, pode a instituição ser considerada 

autónoma?   

Em 2005, o Grupo de Trabalho sobre a governança do ensino superior do Conselho da Europa

concluiu que «a governança deveria ser entendida como um processo de implementação de 

objectivos a longo prazo e de elaboração de estratégias para concretizar esses objectivos» 

(Vukasovic, 2005). Como nos mostra o Quadro 2.2, a responsabilidade pela definição de objectivos e 

pela planificação estratégica é assumida pelos órgãos de governança compostos exclusivamente por 

actores internos, em aproximadamente dois terços dos países da Europa. Entretanto, na quase 

totalidade dos países, os planos estratégicos têm de estar em linha com as políticas nacionais em 

matéria de ensino superior. As políticas nacionais e as prioridades fixadas servem de linhas de 

orientação globais para o processo de governança das instituições; por sua vez, as instituições de 

ensino superior têm de prestar contas relativamente à conformidade da sua actuação com este 

quadro político.  

As questões da auto-governança académica e das competências de 
gestão  

Em mais de metade dos países participantes do estudo, as responsabilidades do órgão académico 

são especificamente do domínio académico. Este órgão também presta apoio ou conselho aos 

órgãos de decisão e de supervisão (nos países onde estes são duas entidades distintas). Na França, 

Malta, Portugal (politécnicos), Finlândia e Islândia, as instituições de ensino superior permitem que 

actores externos participem no órgão académico; em outros países, só os actores internos podem ser 

membros desse órgão.  

Há muitos argumentos por parte de membros da comunidade académica em favor de uma auto-

governança confiada aos actores internos enquanto indivíduos melhor qualificados para tomar 

decisões sobre o governo da instituição. Aquilo que frequentemente se apresenta como uma 

resistência das instituições de ensino superior à mudança não é algo necessariamente negativo: 

ajustamentos que afectem a qualidade, valores e outros aspectos do ensino superior, não devem ser 

empreendidos com ligeireza. Para além do mais, a auto-governança académica provoca nos 

membros da instituição um sentimento de apropriação em relação aos processos de governança. Em 

vez de terem de prestar contas a um órgão (essencialmente) externo, os membros internos detêm a 
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responsabilidade primeira pela direcção, pelo planeamento e pela monitorização das actividades da 

instituição. Apesar de a representação externa nos órgãos de governança da instituição ter tendência 

para reduzir o poder relativo dos interesses académicos, tal não implica necessariamente que os 

interesses externos predominem.   

Entretanto, as exigências impostas pela sociedade contemporânea às instituições de ensino superior, 

enquanto organizações, requerem uma gestão eficiente e eficaz. À luz do movimento de «nova 

gestão pública» que tem acompanhado a autonomia institucional (Pellert, 2007; Zechlin, 2008), vários 

peritos no sector do ensino superior já expressaram preocupações em relação à falta de experiência 

profissional em matéria de gestão por parte de peritos académicos que ocupam cargos elevados. 

Para resolver este problema, por toda a Europa, instituições de ensino superior e associações estão a 

implementar nas faculdades programas de desenvolvimento dos recursos humanos, oportunidades 

de formação e workshops ou seminários sobre a gestão do ensino superior, dirigidos ao pessoal 

docente e não docente.  

A importância de uma liderança interna centralizada  

Há um factor essencial no equilíbrio entre autonomia/prestação de contas que se evidencia nos 

esforços generalizados para reforçar a autoridade do director executivo da instituição. O 

fortalecimento do papel de director pode ajudar as instituições a melhorar a sua coerência e o seu 

desempenho globais num ambiente competitivo, clarificando as linhas de responsabilidade e 

melhorando a capacidade estratégica da instituição (OCDE, 2003).  

Com a reforma das estruturas de governança das instituições, o papel do director também se 

modificou. O director executivo de uma instituição de ensino superior tem de conciliar várias 

responsabilidades de organização e é a ele que cabe, essencialmente, prestar contas de todas as 

actividades. As competências académicas continuam a ser as principais qualificações para o cargo 

de director executivo, principalmente devido à especificidade dos fins e dos serviços oferecidos pelas 

instituições de ensino superior. Entretanto, as competências em matéria de liderança e de gestão são 

actualmente consideradas qualidades acrescidas para um director executivo, pois a competência 

académica por si só não garante que o indivíduo seja também um bom líder, diplomata ou estratega.  

2. O financiamento das instituições de ensino superior está em 
constante evolução  

A crescente autonomia financeira das instituições 

A autonomia constitui, em termos de gestão financeira, um aspecto-chave das tendências actuais da 

governança do ensino superior. O desafio é permitir que as instituições desenvolvam políticas 

estratégicas destinadas a realizar os seus próprios objectivos assim como as prioridades nacionais 

para o sector do ensino superior. Somente cinco países (Bulgária, República Checa (instituições de 

nível CITE 5B), Grécia até 2007/08, Chipre, e Letónia até 2009) atribuem financiamento público às 

instituições segundo rubricas orçamentais que têm de ser estritamente respeitadas. Em outras partes, 

vigoram as dotações globais mas, em alguns países da Europa central e do leste, assim como na 

Bélgica e em França, as instituições têm de respeitar as suas próprias rubricas orçamentais que terão 

sido aprovadas pelas autoridades públicas (ver Quadro 3.1).  
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Nos restantes países, a autonomia financeira das instituições face às dotações globais que estas 

recebem está muito bem estabelecida. Na Estónia, Itália, Países Baixos, Portugal, Reino Unido 

(Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte) e Listenstaine, as instituições também gozam de um 

elevado grau de autonomia no que toca à utilização das propinas que cobram.  

A possibilidade de transferir financiamento público não gasto de um ano para o seguinte e a 

autonomia em relação à utilização desse excedente orçamental (ver Quadro 3.6) verifica-se na 

maioria dos países e não apenas naqueles onde as instituições gozam de uma forte autonomia no 

que respeita às suas dotações globais.  

Governança por objectivos na alocação de financiamento público 

O financiamento público alocado segundo um mecanismo em que as instituições se comprometem a 

alcançar certos objectivos definidos ao nível nacional é comum na Europa; o modelo de Estado 

supervisor vigora, por conseguinte, de diversas maneiras. O financiamento público alocado para 

projectos de investigação específicos ligados a objectivos nacionais ocorre em todos os países como 

uma forma de governança por objectivos.   

Em sete países (Dinamarca, França, Luxemburgo, Áustria, Roménia, Finlândia e Islândia), um 

montante significativo – ou até a totalidade – do financiamento público atribuído às instituições está 

associado a contratos de desempenho. Estes contratos são concluídos no seguimento de uma 

negociação entre os directores das instituições e as autoridades públicas, que fixam os objectivos 

para as principais áreas de actividade e de desenvolvimento das instituições, geralmente por vários 

anos. Os contratos de desempenho representam para as autoridades públicas um instrumento 

financeiro potencialmente poderoso, permitindo-lhes orientar os planos e as políticas estratégicas das 

instituições. No entanto, actualmente, quer os objectivos qualitativos incluídos nesses contratos 

tenham sido alcançados, quer não, pouca influência tem no montante de financiamento a atribuir no 

contrato seguinte. Esta situação pode vir a sofrer alterações em alguns dos países concernentes.  

Um outro meio de associar os objectivos nacionais ao financiamento público consiste na alocação de 

dotações às instituições para o desenvolvimento de um projecto específico que se foque nas 

prioridades identificadas ao nível nacional, que geralmente implicam a qualidade das actividades 

académicas ou o desenvolvimento das instituições. Esta prática, que concerne a uma pequena parte 

do financiamento público, observa-se na Comunidade flamenga da Bélgica, na República Checa, na 

Irlanda, em Portugal e na Eslováquia.  

Por fim, a Comunidade flamenga da Bélgica (em 2008), a Irlanda, a Itália e o Reino Unido (Inglaterra) 

integraram, nas suas fórmulas de financiamento, mecanismos que visam promover o acesso ao 

ensino superior por parte dos estudantes provenientes de meios desfavorecidos.  

Estimular a competição entre as instituições  

A promoção da competição entre instituições de ensino superior através de mecanismos de 

financiamento público, que constitui outra característica do modelo de Estado supervisor, é uma 

prática muito difundida na Europa. Fórmulas de financiamento baseadas no número de estudantes 

inscritos e/ou na sua taxa de sucesso, associadas a recursos públicos limitados encontram-se 

praticamente por todo o lado. A Bélgica (Comunidade francesa), Irlanda (universidades), Lituânia, 

Hungria, Polónia, Roménia, Eslováquia, Suécia, Reino Unido e Listenstaine, determinam uma grande 
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parte ou a totalidade do financiamento público em função desse tipo de fórmulas de financiamento. 

Em outros países, há medidas destinadas a garantir uma certa estabilidade aos recursos alocados, o 

que tem em consideração as necessidades individuais das instituições, tais como a alocação de um 

montante fixo ou o considerar dos custos prévios. Só os países com um sector de ensino superior 

pequeno (Chipre, Luxemburgo e Malta), assim como instituições não universitárias na Irlanda 

(actualmente), não fazem uso das fórmulas de financiamento.  

Alguns países (República Checa, Irlanda, Portugal e Eslováquia) atribuem fundos públicos a projectos 

relacionados com o ensino ou com actividades de funcionamento, no quadro de uma competição 

entre instituições.  

Na área da investigação, a maior parte dos países tem em consideração o desempenho institucional 

para calcular os níveis de dotação de base para investigação. Encontra-se generalizado o tipo de 

financiamento público obtido no âmbito de um procedimento concorrencial. Na Roménia, este é o 

único meio de obtenção de financiamento público para investigação.  

Diversas formas de prestação de contas vis-à-vis financiamento 
público  

As instituições de ensino superior são totalmente responsáveis pela prestação de contas à sociedade 

e às autoridades públicas em particular, pelo financiamento público que recebem. As medidas de 

prestação de contas em vigor assumem formas diversas. As auditorias financeiras externas são 

generalizadas por toda a Europa. Responder perante o órgão de financiamento e publicar a 

informação em bases de dados públicas também são medidas generalizadas (ver Quadro 2.1).  

No que concerne à alocação de financiamento público, as medidas de prestação de contas que 

vigoram na maioria dos países europeus têm em consideração os indicadores de desempenho que 

se focam nos resultados dos estudantes e nas actividades de investigação das instituições.  

No entanto, a situação está longe de ser homogénea, na medida em que a importância dos 

resultados na determinação do montante do financiamento público varia fortemente de um país para 

outro. Na Estónia e na Letónia, a obtenção de resultados é a finalidade do financiamento público, o 

qual é regido por um contrato baseado num número pré-determinado de diplomados em cada ramo 

de estudos. O Reino Unido (Inglaterra) é, incontestavelmente, um dos países onde o montante do 

financiamento alocado às instituições depende mais do seu desempenho, em relação à conclusão do 

ano académico pelos estudantes e à qualidade da investigação. Na Dinamarca, o financiamento para 

o ensino depende apenas dos resultados dos estudantes. No que concerne à dotação de base para a 

investigação, a Comunidade flamenga da Bélgica, Estónia, Irlanda (universidades), Hungria, Polónia 

e Eslováquia consideram sobretudo o desempenho das instituições.  

Outros elementos apontam para o facto de que a intenção de estabelecer uma associação tão 

estreita entre financiamento e resultados não ocorrem em todo o lado. Se considerarmos a maioria do 

financiamento público alocado, o desempenho é tido em conta por um máximo de 5 % na Irlanda 

(universidades) e na Itália. Alguns países determinam o nível de financiamento de acordo com o 

desempenho em termos de ensino (Eslovénia e Suécia) ou de investigação (Comunidade flamenga 

da Bélgica, Irlanda, Polónia, Roménia e Reino Unido (Escócia)), mas não condideram ambos os 

aspectos. No entanto, a Comunidade flamenga da Bélgica e a Roménia prevêem também tomar em 
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consideração, em breve, os resultados dos estudantes para determinar o montante do financiamento 

alocado às instituições.  

Na maior parte dos países onde o financiamento das instituições depende muito pouco ou nada do 

desempenho em termos de resultados dos estudantes ou da investigação (Comunidades francesa e 

germanófona da Bélgica, Bulgária, Grécia, Espanha, Chipre e Malta) há reformas em curso.  

Incentivos e restrições em termos de parcerias e de financiamento 
privado 

A diversificação no financiamento das instituições de ensino superior, que constitui um aspecto-chave 

no desenvolvimento do modelo de universidade empreendedora, depende fortemente das estratégias 

das instituições de ensino superior, assim como dos modelos de governança definidos ao nível 

central. Os incentivos implementados pelas autoridades públicas e o nível de autonomia e as 

restrições que se aplicam às instituições de ensino superior são susceptíveis de influenciar o 

montante do financiamento privado angariado.  

Neste domínio, podem ser mencionados a Estónia, Chipre, Letónia, Áustria e Roménia como países 

onde as instituições possuem uma forte autonomia para criarem empresas, realizarem investimentos 

financeiros e empréstimos financeiros. A situação na Irlanda, Eslovénia e Reino Unido é similar, 

todavia as autoridades definiram procedimentos precisos para respeitar em caso de pedidos de 

empréstimo. No entanto, a Bulgária, a Eslováquia e os países nórdicos (com excepção da 

Dinamarca) são relativamente severos em relação a estas três formas de gerar fundos privados. 

A vasta maioria dos países europeus tem implementado incentivos para apoiar as instituições de 

ensino superior na sua procura de fundos privados e nas suas parcerias com o sector privado. Em 

cinco países não se proporcionam incentivos deste género (ver Quadro 4.4). Todos os outros países 

proporcionam pelo menos um tipo de incentivo público, em que as vantagens fiscais para doações e 

as parcerias privadas são as mais comuns. As parcerias com empresas privadas (em particular no 

que respeita à investigação), que representam uma fonte significativa de financiamento privado, são 

objecto de vários tipos de apoio financeiro directo e de outros tipos de apoio (ver Capítulo 4) em 

aproximadamente uma dúzia de países.  

No que respeita aos níveis de autonomia e aos incentivos que existem para o desenvolvimento de 

parcerias com o sector privado na área da investigação, deveríamos mencionar a Comunidade 

flamenga da Bélgica, a França, a Finlândia e o Reino Unido. Estes são os únicos países que 

oferecem um quadro regulamentar que autoriza as instituições a deter os direitos de propriedade 

intelectual dos resultados da investigação realizada pelo seu pessoal, para além de permitir que as 

instituições criem empresas – por vezes sob certas condições – e de apoiarem as parcerias com o 

sector privado na área da investigação, em particular por via de financiamento directo.  

No entanto, ao nível europeu, raramente se observa uma forte correlação entre uma política 

permissiva em termos de diversificação do financiamento através do sector privado e o 

desenvolvimento de uma série de incentivos nessa matéria.  
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3. Pessoal académico nas instituições de ensino superior 

Aspectos dos procedimentos de recrutamento normalmente 
definidos ao nível central 

O processo de recrutamento de pessoal engloba vários níveis de responsabilidade. O processo que 

conduz à nomeação/designação de pessoal contempla diversas etapas distintas (incluindo a definição 

de categorias de pessoal e os seus critérios de elegibilidade, o número de postos requeridos e as 

decisões em matéria de nomeação de pessoal). É interessante notar que algumas dessas etapas 

reflectem um número preponderante de decisões tomadas ao nível central, enquanto outras apontam 

no sentido de um elevado grau de autonomia das instituições em termos de tomada de decisão.  

Por conseguinte, o modelo de Estado regulador pode ser observado, na vasta maioria dos países, no 

que toca à definição de categorias de pessoal e respectivos critérios de elegibilidade. Por outro lado, 

a definição de outras etapas do processo de recrutamento parece estar dentro da esfera de acção 

das instituições. Somente em cinco países (República Checa, Grécia, Países Baixos, Eslovénia e 

Reino Unido), a situação é caracterizada por um elevado ou mesmo pleno grau de autonomia 

institucional no decorrer de todo o processo. Nesta medida, podemos concluir que, na maioria dos 

países, o processo de recrutamento no seu conjunto (com todas as etapas incluídas), está associado 

ao modelo de Estado supervisor. 

As instituições são empregadoras do pessoal docente na maioria 
dos países 

A passagem de um Estado regulador para um Estado supervisor pode ser observada na informação 

respeitante aos actores que são considerados como empregadores de pessoal docente. Na medida 

em que, na vasta maioria dos países para os quais a informação está disponível (frequentemente 

através de legislação nacional e de outros documentos oficiais), a instituição é claramente 

considerada como o empregador efectivo de pessoal, é evidente que o modelo de Estado supervisor 

predomina nestes casos. 

A observação paralela dos tipos de estatuto/contrato de trabalho revela diferenças mais subtis. Em 

mais de metade dos países, os docentes são empregados numa base contratual (geralmente regida 

pelo direito público). Em catorze países ou regiões, os docentes têm o estatuto de funcionários 

públicos. Neste grupo de países, observa-se a tendência para um abrandamento dos estatutos 

profissionais, na medida em que em metade deles é possível realizar outros tipos de esquemas 

contratuais.  

Diferenças em termos de salários e de promoções 

A situação concernente aos processos de tomada de decisão em matéria de salários e de promoções 

varia significativamente, tornando assim difícil identificar tendências nítidas no sentido de um desses 

modelos principais. No entanto, pode ser observado que os aspectos relacionados com o processo 

de definição de escalões salariais tende a recair na esfera do modelo de Estado regulador em 

aproximadamente metade dos países. Em outros oito países, a situação está mais próxima do 

modelo de Estado supervisor. Somente a República Checa (instituições de nível CITE 5A), Estónia, 

Áustria e Listenstaine são caracterizados por um elevado nível de autonomia institucional a esse 

respeito.  



A Governança do Ens ino Super ior  na Europa 

120 

 

* * * 

 

Por fim, não obstante o facto de a informação reunida no âmbito do presente estudo se basear quase 

exclusivamente em regulamentações oficiais, tentaremos facultar algumas perspectivas gerais da 

actual governança das instituições de ensino superior na Europa.  

Em termos de autonomia, as políticas nacionais parecem focar-se fortemente na gestão financeira 

das instituições. Uma tendência similar, ainda que pouco nítida, pode ser observada em relação à 

margem de manobra de que as instituições dispõem em matéria de pessoal. Os países onde as 

instituições dispõem de uma forte autonomia financeira não são necessariamente os mesmos onde 

as questões ligadas ao pessoal são da responsabilidade das instituições. As estruturas de 

governança interna são regulamentadas ao mesmo nível em quase todos os países.  

A governança por objectivos e desempenho está em desenvolvimento por toda a Europa. Em 

praticamente todos os países, as instituições devem implementar planos estratégicos que reflictam as 

prioridades nacionais. Numa larga maioria de países, para determinar o nível de financiamento, deve 

ser tomado em conta o desempenho, em diferentes graus. Finalmente, este tipo de governança por 

objectivos e desempenho é possível devido a uma evolução nos papéis dos directores executivos das 

instituições, que são agora responsáveis pela implementação de estratégias que visam concretizar 

esses objectivos e pelos resultados alcançados. No entanto, a este respeito, deve sublinhar-se que, 

actualmente, as formas de controlo baseiam-se mais em aspectos quantitativos e com menos 

frequência nos resultados, em relação aos objectivos mais qualitativos e societais.  

O desenvolvimento das relações entre as instituições de ensino superior e o mundo exterior, e as 

empresas privadas em particular, caracteriza-se pela presença de actores externos em alguns órgãos 

de governança das instituições. Uma vez mais, esta presença externa ocorre em graus variados, 

dependendo de cada país. Para além de estabelecerem relações com os representantes do mundo 

empresarial, as instituições estão ainda sujeitas a uma grande pressão no que diz respeito às bases 

do seu financiamento, no qual se espera que a parte proveniente do sector privado cresça. Este 

objectivo está no centro das políticas estratégicas e/ou reformas em inúmeros países, englobando o 

desenvolvimento de incentivos para obter financiamento privado. No entanto, as regulamentações 

que vigoram nesta matéria colocam alguns limites às relações com o sector privado.  
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GLOSSÁRIO 
 

Códigos por países  

UE-27 União Europeia  PL Polónia 

AT Áustria  PT Portugal 

BE Bélgica  RO Roménia 

BE fr Bélgica – Comunidade 
francesa 

 
SE Suécia 

BE de Bélgica – Comunidade 
germanófona  

 
SI 

Eslovénia 

BE nl Bélgica – Comunidade 
flamenga 

 SK 
Eslováquia 

BG Bulgária  UK Reino Unido 

CY Chipre  UK-ENG Inglaterra 

CZ República Checa  UK-WLS País de Gales 

DK Dinamarca  UK-NIR Irlanda do Norte 

DE Alemanha  UK-SCT Escócia 

EE Estónia    

EL Grécia    

ES Espanha  Países Os três países da Associação 

FI Finlândia  de Europeia de Comércio Livre que são 

FR França  AECL /  membros do Espaço Económico  

IE Irlanda  EEE Europeu 

HU Hungria    

IS Islândia    

IT Itália    

LI Listenstaine    

LT Lituânia    

LU Luxemburgo    

LV Letónia    

MT Malta    

NL Países Baixos    

NO Noruega    
 

Símbolos estatísticos 

: Dados não disponíveis 

PIB Produto Interno Bruto 
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Definições 

Actores externos: indivíduos que têm um interesse directo na função, nas práticas e nos resultados 

das instituições de ensino superior (membros da administração central, regional ou local, 

empregadores do mercado de trabalho ou outros representantes da indústria, membros dos 

sindicatos, associações nacionais de estudantes, representantes da sociedade civil, diplomados, pais 

de estudantes, etc.). 

Actores internos: pessoas empregadas ou inscritas numa instituição de ensino superior. 

Classificação Internacional Tipo da Educação (CITE 1997) 

A Classificação Internacional Tipo da Educação (CITE) é um instrumento adequado para a 

compilação de dados estatísticos sobre a educação à escala internacional. Informações adicionais 

sobre a CITE 97 podem ser consultadas no sítio Internet oficial: 

http://unescostat.unesco.org/en/pub/pub0.htm. 

Os níveis CITE 97 abrangidos por este estudo são: 

! CITE 5: Ensino superior (primeira etapa) 

A admissão a estes programas exige normalmente a conclusão dos níveis CITE 3 ou 4. O 

nível CITE 5 inclui programas de ensino superior de tipo académico com uma base teórica 

muito ampla (CITE 5A), e programas de ensino superior de orientação profissionalizante 

tradicionalmente mais curtos que os programas académicos e concebidos para o ingresso no 

mercado de trabalho (CITE 5B). Somente os programas de nível CITE 5A dão acesso aos 

programas de doutoramento de nível CITE 6. 

! CITE 6: Ensino superior (segunda etapa) 

Este nível está reservado apenas aos estudos superiores conducentes a uma qualificação 

avançada em investigação (Ph.D. ou doutoramento). 

Contrato de desempenho: estabelecido entre instituições e autoridades públicas e baseado na 

definição de objectivos estratégicos atribuídos à instituição. Existem diferentes medidas de avaliação 

do progresso relacionadas com o desempenho.  

Critérios de desempenho: estão relacionados com os resultados alcançados por uma instituição 

durante um período precedente. Estes critérios estabelecem uma ligação entre o montante de 

financiamento público alocado e a capacidade para potenciar a utilização dos recursos recebidos, 

durante um dado período. Esta capacidade pode ser medida, por exemplo, através do número de 

estudantes que terminam com sucesso o seu ano de estudos ou pelo número de diplomas recebidos. 

Muitas vezes, os critérios de desempenho são incluídos nas fórmulas de financiamento e são 

geralmente encarados como um incentivo à racionalização de recursos. 

Critérios de input: uma variedade de factores que têm que ver com o volume de actividade de uma 

instituição e que se podem basear, por exemplo, nas inscrições dos estudantes no ano precedente ou 

no ano corrente, no número de pessoal e nas vagas de estudo subvencionadas. São utilizados nas 

fórmulas de financiamento.  

Director executivo: reitor, presidente, presidente honorário (chancellor), vice-presidente honorário/ 

vice-reitor (vice-chancellor), ou director de uma instituição de ensino superior. Esta pessoa representa 
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a instituição de ensino superior em assuntos legais e em acordos de financiamento. É, geralmente, a 

principal figura responsável pelo planeamento estratégico das actividades da instituição, incluindo a 

programação e o desenvolvimento, a organização, a gestão e a monitorização. O director executivo é 

incumbido de prestar contas das actividades da instituição.  

Dotação de base para a investigação: dotação para as actividades de investigação de uma 

instituição de ensino superior, que não se destina a projectos específicos. Esta dotação pode ser 

alocada em função do custo das actividades de investigação desenvolvidas na instituição de ensino 

superior, do seu desempenho ou em função de considerações políticas. A dotação de base pode ser 

integrada na dotação para o ensino e funcionamento ou destinar-se especificamente à investigação. 

Dotação global: dotação financeira destinada a cobrir diversas categorias de despesa tais como o 

ensino, custos correntes de funcionamento e/ou investigação. 

Dotação para um projecto de investigação específico: dotação alocada a uma instituição de 

ensino superior para realizar um projecto de investigação específico, no seguimento de um 

procedimento concursal. 

Fórmula de financiamento: utilizada com critérios estandardizados para calcular a extensão das 

dotações públicas às instituições de ensino superior para o ensino e/ou actividades correntes de 

funcionamento e, em certos casos, para a investigação. Os critérios para a alocação de fundos 

incluem critérios de input e/ou indicadores de desempenho. 

Garantia de qualidade: termo genérico que se refere a um processo corrente e contínuo de 

avaliação (avaliação, monitorização, de garantia, manutenção e melhoria) da qualidade de um 

sistema, de uma instituição ou de um programa de ensino superior.  

Instituições de ensino superior: instituições de ensino superior públicas e privadas oficialmente 

reconhecidas, que oferecem programas de níveis CITE 5 e 6 aprovados pela legislação do país 

concernente. As universidades estrangeiras instaladas num país e as instituições estatais de 

formação em segurança nacional, ou de formação militar e policial não são abrangidas por este 

estudo. 

Instituições de ensino superior privadas independentes: instituições que são directamente ou 

indirectamente administradas por uma organização não-governamental (igreja, sindicato, empresa ou 

outra) e que recebem menos de 50 % do seu financiamento das autoridades públicas.  

Instituições de ensino superior privado subvencionadas pelo Estado: instituições que são directa 

ou indirectamente administradas por uma organização não-governamental (igreja, sindicato, empresa 

privada ou outra) e que recebem mais de 50 % do seu financiamento das autoridades públicas. 

Instituições de ensino superior público: instituições que são directa ou indirectamente 

administradas por uma autoridade educativa pública. 

Órgão académico: geralmente designado como senado, conselho académico ou conselho 

universitário, este órgão é essencialmente responsável pelas questões relacionadas com os serviços 

educativos e de investigação prestados pela instituição. Em alguns países, os representantes do 

corpo discente e o pessoal não-docente também podem ser membros deste órgão.  
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Órgão consultivo: apoia a estrutura de governança institucional e transporta perspectivas externas 

para os assuntos relacionados com a instituição de ensino superior; no entanto, não é necessária a 

aprovação deste órgão para quaisquer decisões e, oficialmente, este órgão não exerce controlo sobre 

a instituição. O órgão consultivo inclui sempre actores externos, sendo frequentemente composto 

unicamente por estes.  

Órgão de decisão: órgão de governança da instituição responsável pelo planeamento estratégico a 

longo prazo e pela definição das orientações da instituição. Em alguns países, o órgão académico ou 

o órgão consultivo actuam na qualidade de órgão de decisão, enquanto, em outros países, este órgão 

é uma entidade distinta dos outros dois.  

Órgão de supervisão: órgão que vigia ou controla as actividades de funcionamento, educativas e 

financeiras de uma instituição. Regra geral, é responsável pela aprovação da informação submetida 

ao Ministério (relatórios anuais, relatórios de desempenho, relatórios financeiros, etc.) e pela 

supervisão das auditorias financeiras da instituição. Este órgão é, geralmente, a entidade legal que 

contrata ou destitui o director executivo da instituição. Todos os órgãos supervisores incluem actores 

externos e muitos são compostos exclusivamente por aqueles.  

Plano estratégico: documento que define as missões e as prioridades estratégicas de uma 

instituição de ensino superior e que as vincula a objectivos precisos e actividades a realizar durante 

um período de tempo variável.  

Propinas: contribuições anuais pagas pelos estudantes para cobrir a totalidade ou parte dos custos 

de frequência do ensino superior.  

Recomendação: directrizes não obrigatórias de natureza consultiva, emitidas pelas autoridades 

educativas de nível superior. 

Regulamentação: lei, decreto ou outro documento oficial de natureza prescritiva, emitido pelas 

autoridades educativas de nível superior. 
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Órgãos de governança das instituições, instituições de ensino superior públicas e privadas subvencionadas pelo Estado, 
2006/07 (Capítulo 2) 

País Director Executivo Órgão Académico Órgão de Decisão Órgão Consultivo/Supervisor 

BE fr Reitor Conselho Académico Conselho de Gestão Pedagógica Conselho de Administração 

BE de Director Conselho Académico – 
responsável principalmente pela 
submissão de recomendações e 
de conselhos ao Conselho 
Administrativo. 

Conselho de Gestão – designa o director, os membros do Conselho e 
organiza a transferência de poderes para o director ou para o 
Conselho Académico; elabora os currículos e decide sobre a 
organização interna da instituição de ensino superior.  

BE nl Reitor (Comité Executivo): 
responsável pelos assuntos 
administrativos e financeiros da 
universidade, assim como pelo 
seu património; prepara o 
orçamento e o relatório anuais; 
implementa as decisões do 
Conselho Directivo; representa a 
universidade. 

Conselho Académico – aconselha 
o Conselho Executivo e o 
Conselho Directivo em todas as 
matérias relacionadas com o 
ensino/educação. 
Conselho Científico – aconselha 
o Conselho Executivo e o 
Conselho Directivo em todas as 
matérias relativas à investigação. 

Conselho Directivo – órgão geral 
com funções reguladoras, 
determina os regulamentos 
internos e os procedimentos da 
universidade em matéria de 
ensino e actividades de 
investigação e estudantes; 
determina a estrutura e a orga-
nização da universidade; aprova 
o orçamento e o relatório anual, 
nomeia os professores e os 
quadros superiores; determina a 
política geral da universidade. 

# 

 
 

BG Reitor: representa a instituição de 
ensino superior; os seus poderes 
alcançam todas as matérias 
relativas aos estudantes; prepara 
o relatório anual sobre as 
actividades e as questões 
financeiras; apresenta os 
resultados da avaliação e do 
sistema de garantia de qualidade 
internos. 

Conselho Académico – 
responsável por todas as 
questões relativas aos estudos e 
às actividades de investigação; 
regula a política educativa e de 
investigação; estabelece e 
monitoriza os sistemas de 
avaliação e de garantia de 
qualidade; determina as áreas e 
os tipos de programas de estudo 
e de graus académicos; propõe o 
número de estudantes a admitir; 
aprova as condições de trabalho 
e a avaliação do pessoal 
académico; aprova o orçamento 
anual e garante a utilização 

Assembleia Geral – aprova ou 
rejeita as regras internas que 
regulam a governança da 
instituição de ensino superior; 
discute e aprova o relatório anual 
submetido pelo Reitor; constitui a 
Comissão de Controlo, um órgão 
autónomo que supervisiona as 
várias actividades da instituição e 
que é responsável pela auditoria 
interna.  
 

Conselho de Controlo – órgão 
especializado autorizado a 
exercer controlo/supervisão 
interna sobre todas as 
actividades da instituição de 
ensino superior. Os membros 
deste órgão não podem ser 
membros do Conselho 
Académico, Vice-Reitores, 
Reitores Adjuntos, Decanos ou 
Directores das unidades 
principais e afiliados da instituição 
de ensino superior concernente. 
Este Conselho deve assegurar 
que a instituição obedece aos 
regulamentos oficiais e deve 
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País Director Executivo Órgão Académico Órgão de Decisão Órgão Consultivo/Supervisor 

responsável dos fundos; define 
os regulamentos internos das 
unidades orgânicas e aprova as 
relações e a cooperação 
internacionais.

comunicar as suas conclusões ao 
Conselho Académico; 
anualmente, dá pareceres sobre 
as estimativas e sobre o 
orçamento provisório da 
instituição ao Conselho 
Académico e à Assembleia Geral; 
comunica as suas actividades e 
conclusões à Assembleia Geral, 
pelo menos uma vez por ano. 

CZ (a) Reitor: principal membro da 
direcção da instituição; requer 
aprovação do Senado para a 
maioria das matérias. 
 

Senado Académico – decide sobre a estrutura organizacional; aprova 
as decisões do Reitor sobre os regulamentos internos, o orçamento, 
o relatório anual de actividades e gestão económica, o planeamento 
a longo prazo, etc.; recomenda ao Presidente da República os 
candidatos ao cargo de Reitor. 

Conselho de Administradores – 
aprova o relatório anual do Reitor; 
presta consultoria sobre 
planeamento a longo prazo e 
outras matérias apresentadas 
pelo Reitor ou pelo Ministro. 
Determinados assuntos requerem 
também aprovação do Conselho, 
como é o caso da criação de 
unidades orgânicas da 
universidade, venda de bens da 
universidade e utilização de outro 
património.  

CZ (b) Director da Instituição – órgão estatutário de uma instituição dotada de personalidade jurídica; decide em 
domínios respeitantes à instituição, salvo disposição em contrário. 

# 

DK Reitor: assegura a gestão 
quotidiana; possui autoridade 
global para a contratação de 
quadros superiores de gestão; faz 
recomendações relativas ao 
orçamento e aprova as contas; 
define as regras a aplicar nos 
processos disciplinares. 

Conselho Académico – formula pareceres sobre a distribuição interna 
de fundos, sobre as questões estratégicas centrais em matéria de 
investigação e de ensino, apresenta recomendações relativamente 
às comissões académicas, atribui diplomas de Ph.D e outros 
diplomas de doutoramento. 

Conselho de Directores – é a 
autoridade máxima da 
universidade; tem poder 
regulatório, estabelece directrizes 
para a organização, define 
actividades e desenvolvimento a 
longo prazo, administra fundos, 
estabelece acordos com o 
Ministério, aprova orçamentos, 
nomeia o Reitor e os quadros 
superiores de gestão. 
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DE (a) Para além do Reitor ou 
Presidente, a instituição de 
ensino superior tem um 
Chanceler que é técnico superior 
de administração e é responsável 
pelo orçamento. 

Conselho da Universidade – 
elege o conselho directivo, 
adopta as resoluções 
relativamente aos estatutos da 
instituição. 

Senado – ratifica a eleição do 
Reitor pelo pessoal académico da 
instituição e toma decisões sobre 
o orçamento da instituição, sobre 
o número de estudantes a admitir, 
criação de unidades orgânicas, 
questões-chave em matéria de 
investigação e questões relativas 
a jovens académicos, 
regulamentos de exames e 
propostas dos departamentos 
para nomeações de professores. 

Conselho Directivo 

DE (b) Director Conferência Senado dual Conselho Directivo 

EE (a) Reitor: assume a 
responsabilidade global pelas 
actividades e pelo 
desenvolvimento da instituição, 
pela utilização lícita e adequada 
dos recursos financeiros; é a 
autoridade máxima em questões 
administrativas e disciplinares. 

Conselho – aprova os estatutos da universidade e das suas unidades 
estruturais, adopta os planos de desenvolvimento, aprova o 
orçamento, estabelece as regras para os concursos de recrutamento 
de pessoal docente e de pessoal de investigação, elege professores 
ordinaria, confere o título de professor emeritus, toma decisões sobre 
questões relacionadas com o património da universidade, etc. 
Também decide e resolve outros assuntos que recaem na esfera da 
sua competência, de acordo com o regulamento e os estatutos da 
universidade. 
 

Conselho de Administração – faz 
a ligação entre o Ministério e as 
instituições de ensino superior. 
Pode apresentar propostas ao 
Ministro da Educação e da 
Investigação, assim como ao 
Conselho da Universidade, em 
matérias que concernem ao 
desenvolvimento da universidade. 
Tem de apresentar publicamente 
a avaliação que faz da 
universidade, pelo menos uma 
vez por ano. Um representante 
autorizado do Conselho participa 
nas sessões do Conselho da 
Universidade, onde dispõe do 
direito de expressão.  
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EE (b) Reitor: aprova os regulamentos 
internos e os estatutos das 
unidades estruturais da 
instituição; aprova o orçamento 
da instituição e assegura a sua 
implementação; controla os 
fundos orçamentais da instituição. 
O Reitor é responsável perante o 
Conselho e perante o Ministro do 
Ministério que tutela a instituição. 

Conselho – adopta um plano de desenvolvimento da instituição, 
elege pessoal docente, toma decisões em matéria de património do 
Estado colocado à disposição da instituição, etc. 
 

Conselho Consultivo – A Lei das 
Universidades e a Lei do Ensino 
Superior Profissional descrevem, 
em linhas gerais, o papel do 
órgão consultivo e identificam em 
detalhe as áreas em que o 
Conselho e o Reitor detêm poder 
de decisão, mas também 
proporcionam alguma 
flexibilidade, na medida em que 
afirmam que estas duas 
instâncias devem decidir e 
resolver outras questões que se 
enquadram na esfera da sua 
competência, de acordo com o 
definido na lei e nos estatutos da 
universidade. 

IE (a) Presidente/Provost Conselho Académico Conselho Directivo 

IE (b) Presidente/Director: chefia a 
instituição; faz a gestão 
quotidiana. 

Conselho Académico – assiste o 
Conselho Directivo no 
planeamento, coordenação, 
desenvolvimento e supervisão 
das actividades educativas; 
protege, mantém e desenvolve as 
normas académicas.

Conselho Directivo – gere e controla os assuntos da instituição. 

EL Reitor Senado – define a política geral para o ensino e para a investigação, 
atribui os postos de docência/científicos após a aprovação dos 
mesmos por parte do Ministério.

# 
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ES Reitor: é responsável pela 
liderança, direcção e gestão da 
universidade, implementação das 
políticas aprovadas pelos órgãos 
colegiais, executando os acordos 
estabelecidos. Preside ao 
Senado e ao Conselho. 

Senado Universitário – 
representa a comunidade da 
universidade: debate as políticas 
da universidade, gere os postos 
de trabalho, incentiva a 
elaboração de políticas no seio 
de outros órgãos de direcção e 
também pode criar comissões 
específicas.

Conselho Directivo – estabelece 
os planos estratégicos, as 
directivas, regulamentos, 
procedimentos, a organização do 
ensino e da investigação, os 
recursos e a orçamentação. 
Assiste o Reitor. 

Conselho Social – órgão externo 
que representa os interesses 
mais vastos da sociedade no seio 
da universidade. O Conselho 
colabora com a universidade para 
definir critérios e prioridades para 
o planeamento estratégico da 
instituição. O Conselho também 
faz recomendações relacionadas 
com a programação e a gestão, 
as finanças e a orçamentação, e 
com a gestão dos bens, assim 
como outros assuntos 
relacionados com a comunidade 
da universidade. O Conselho 
conta com três actores externos e 
três actores internos que são 
eleitos pelo Conselho Directivo e 
estão igualmente ao serviço 
deste órgão. 

FR Presidente: é responsável pelo 
governo geral da universidade. 

Conselho Académico /Científico 
/Conselho de Estudos e da Vida 
Universitária – presta consultoria 
ao Conselho de Administração, 
de acordo com as respectivas 
competências sobre as principais 
orientações da universidade.  

Conselho de Administração  – 
aprova os estatutos institucionais 
e as estruturas internas; é um 
órgão de deliberação geral da 
universidade. 

# 

IT Reitor: representa a universidade, 
é responsável pelo planeamento 
estratégico, em cooperação com 
o Conselho Académico e com o 
Conselho de Administração 
(preside a ambos). 

Senado Académico – aconselha o Reitor e o Conselho de 
Administração e é responsável pelo plano de desenvolvimento da 
universidade; dispõe de poderes de decisão quanto a alterações aos 
estatutos, a regulamentos académicos, à gestão financeira, incluindo 
a distribuição de fundos às diferentes unidades internas e a 
indivíduos, à gestão de recursos humanos, à determinação do valor 
das propinas a pagar pelos estudantes e às mudanças nas estruturas 
de investigação. 

Conselho de Administração – 
gere e controla os recursos 
económicos e financeiros; define 
os regulamentos administrativos, 
financeiros e contabilísticos; 
aprova o orçamento e o relatório 
de contas; estabelece o valor da 
contribuição financeira dos 
estudantes. (Este órgão assume 
diferentes tarefas, consoante a 
instituição de ensino superior). 
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CY Reitor 
 
 

Senado – é responsável, entre 
outros, pelo trabalho académico 
da Universidade, tanto ao nível 
do ensino como da investigação. 
O Senado aprova as decisões do 
Reitor relativamente aos 
programas académicos, níveis 
dos exames de admissão e dos 
exames semestrais, sistemas de 
notação e de classificação, 
promoções e atribuição de 
diplomas e certificados; 
determina as necessidades da 
Universidade em termos de 
instalações e de equipamentos; 
decide sobre a repartição do 
orçamento e sobre as relações 
com outras universidades e 
instituições educativas; 
recomenda ao Conselho a 
criação ou a extinção de 
faculdades ou departamentos e 
qual o número de estudantes a 
serem admitidos na Universidade.

Conselho – responsável pela gestão e controlo dos assuntos 
administrativos e financeiros da Universidade, assim como do seu 
património e, em particular, pelo orçamento anual, pelo nível de 
salários e outros benefícios do pessoal da Universidade, e ainda pela 
distribuição dos fundos destinados à construção de infra-estruturas 
da Universidade. Para além disso, este órgão tem o poder e a 
competência para averiguar e ratificar as eleições ou promoções de 
pessoal académico; também tem o poder e a competência para 
ratificar as nomeações e as promoções do pessoal administrativo da 
Universidade.  
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LV Reitor: autoridade máxima da 
universidade, é responsável pela 
administração geral, assegura a 
legalidade e a eficiência na 
utilização dos fundos e dos bens 
públicos, promove o 
desenvolvimento do pessoal, 
assegura a liberdade académica. 

Senado/Assembleia Académica – aprova os procedimentos e os 
serviços a prestar, regula todas as áreas de actividade, examina e 
aprova os programas de estudo. A Assembleia Académica requer 
uma maior participação e uma maior representação de membros do 
pessoal do que o Senado; pode efectuar alterações aos estatutos da 
instituição, aprova as leis internas, elege os membros de todos os 
órgãos de governança.  

Assembleia consultiva (*) – 
articula com o Senado e com o 
Reitor em relação a questões 
estratégicas para o 
desenvolvimento da instituição. 
Tem o direito de recomendar a 
análise de questões ao Senado e 
à Assembleia Académica. A 
Assembleia é fundada por 
iniciativa do Senado ou mediante 
o pedido do Ministro da Educação 
e da Ciência. Os membros são 
eleitos pelo Senado; o Ministro 
tem o direito de nomear o 
Presidente, no caso de a 
Assembleia ter sido criada a seu 
pedido. 

LT Reitor: é responsável pela 
conformidade dos actos da 
universidade com a lei, com o 
estatuto da universidade e com 
outras disposições legais; admite 
e dispensa pessoal; é 
responsável pelos incentivos e 
por medidas disciplinares; é 
responsável pela actividade 
financeira, pela gestão interna, 
pelo uso do património, pela 
qualidade e pelo nível das 
actividades de ensino superior, 
investigação e actividades 
culturais/artísticas; prepara o 
relatório anual. 

Senado/Conselho Académico – adopta e submete à aprovação do 
Seimas (Parlamento) o estatuto da universidade e eventuais 
alterações aos mesmos; nomeia representantes do conselho, elege e 
revoga o cargo de reitor, aprova as nomeações dos membros do 
Reitorado/pessoal, regula a avaliação do desempenho e os exames, 
controla a qualidade dos estudos e da formação de investigadores, 
aprova os programas de estudo e de investigação e as mudanças 
estruturais e submete propostas ao Governo.

Conselho da 
Universidade/Faculdade – 
prepara as conclusões relativas 
ao plano de desenvolvimento a 
longo prazo; apresenta propostas 
sobre programas de estudo e de 
investigação e sobre mudanças 
estruturais; supervisiona a 
prestação de apoio financeiro, 
anuncia as eleições para o 
Senado e para o cargo de Reitor; 
prepara as conclusões sobre o 
relatório anual submetido pelo 
Reitor; avalia de que forma a 
instituição cumpre os seus 
objectivos; avalia a utilização dos 
bens; propõe auditorias e anuncia 
os resultados das avaliações 
efectuadas. 
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LU Reitor Conselho da Universidade – 
órgão consultivo composto por 
representantes da universidade, 
assiste/aconselha o Reitor sobre 
documentos a serem aprovados 
pelo Conselho Directivo. 

Conselho Directivo – elabora a estratégia global da instituição e 
controla as suas actividades; aprova os documentos preparados pelo 
Reitorado sob recomendação do Conselho da Universidade. 

HU Reitor: dirige e representa a 
instituição; exerce o direito de 
empregador; assegura que a 
instituição actua em 
conformidade com a lei; cria 
ambientes de trabalho, de 
formação e de investigação em 
condições adequadas de saúde e 
de segurança; toma decisões em 
matérias não delegadas a 
nenhum órgão institucional; 
assegura uma utilização 
adequada dos bens; prossegue 
as actividades previstas na carta 
de fundação e prescritas na lei; 
realiza as obrigações em matéria 
de deveres de informação; 
estabelece práticas de gestão 
apropriadas; obedece às regras 
de contabilidade; age de acordo 
com outros requisitos declarados 
na Lei do Ensino Superior. 

Senado – adopta o plano de desenvolvimento interno, a estratégia 
para a investigação, desenvolvimento e inovação; define as tarefas 
de formação e de investigação e monitoriza a sua execução. 
 

Comité/Conselho Financeiro – 
formula pareceres, contribui para 
a preparação de decisões 
estratégicas, coopera na 
monitorização dos planos 
estratégicos, apoia a instituição 
na execução das suas tarefas, na 
utilização dos fundos e dos 
recursos, monitoriza a eficiência 
profissional e a rendibilidade do 
órgão de gestão da instituição, 
assiste o Senado na preparação 
de decisões e dá pareceres sobre 
as suas actividades financeiras e 
de desenvolvimento. 
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MT Chanceler/Presidente honorário: 
entidade máxima, responsável 
pela legalidade da actuação da 
universidade. 
Vice-Chanceler: desempenha 
funções de chanceler quando 
necessário. 
Reitor: principal responsável 
académico e administrativo, 
responsável pela administração 
quotidiana, presidente do Senado 
e dos Conselhos de Faculdade, 
representante legal da 
Universidade; exerce autoridade 
sobre os recursos humanos e 
dispõe de um forte poder de 
decisão. 

Senado – responsável pela 
direcção geral das actividades 
académicas: regula os estudos, a 
investigação, a documentação e 
os exames; decide a atribuição 
de graus académicos, diplomas, 
etc.; estabelece as condições de 
admissão, reconhece 
qualificações/diplomas/-
certificados estrangeiros; 
aconselha o Conselho em 
assuntos académicos, aconselha 
o Governo em matérias de 
aprendizagem, ciência e 
tecnologia. 

Conselho – administra e controla 
todo o património, estabelece e 
extingue postos académicos e 
outros, institutos, departamentos, 
faculdades, outras entidades; 
elabora os estatutos, paga os 
salários a todo o pessoal, nomeia 
directores de departamentos sob 
recomendação dos respectivos 
departamentos, nomeia e paga 
examinadores.  

# 

NL Rector Magnificus Conselho Executivo – responsável pela gestão da instituição em 
assuntos jurídicos, adopta o plano estratégico e assegura a garantia 
de qualidade da instituição. 

Conselho de Supervisão – 
supervisiona a direcção da 
instituição, assegura que o 
Conselho Executivo actua em 
conformidade com as leis e com 
os regulamentos; é responsável 
perante o Ministro; selecciona e 
nomeia os membros e a 
presidência do Conselho 
Executivo. 
Conselho Consultivo dos 
Representantes Principais – 
órgão essencialmente consultivo 
constituído por representantes da 
universidade (pessoal/-
estudantes); algumas 
decisões/regulamentos do 
Conselho Executivo necessitam 
de aprovação do Conselho 
Consultivo, tais como o plano 
estratégico e o sistema de 
garantia de qualidade. 
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AT (a) Reitor: supervisiona todas as 
faculdades; elabora os projectos 
de planos de desenvolvimento e 
de organização e os contratos de 
desempenho. 
 

Senado – promulga os estatutos da universidade 
e aprova o plano de desenvolvimento e o plano 
organizacional preparados pelo Reitor; elege os 
membros do Conselho Universitário; elabora os 
currículos para os programas de estudo; 
determina os títulos académicos a atribuir pela 
universidade; atende recursos relativos aos 
estudos; submete ao Conselho Universitário uma 
pequena lista de três candidatos para o posto de 
Reitor, e exerce vários direitos de co-
determinação em questões concernentes ao 
Reitorado, ao Conselho Universitário e às 
nomeações de pessoal académico. 

Conselho Universitário – aprova o plano de 
desenvolvimento, a estrutura organizacional 
(organigrama) e o projecto para os contratos de 
desempenho; organiza avaliações externas e 
intervém nas decisões relativas aos estudos e aos 
currículos. Supervisiona a legalidade, a eficiência e a 
gestão financeira da instituição; prepara o relatório 
de desempenho e as contas orçamentais. É 
responsável pela selecção e pela destituição do 
Reitor e dos Vice-Reitores.  

AT (b) Erhalter: a base organizacional é 
geralmente uma associação, uma 
fundação ou, na maioria dos 18 
casos, uma sociedade de 
responsabilidade limitada 
(Ges.m.b.H.). (O Reitor não 
exerce funções de direcção 
devido à dualidade entre os 
estatutos público e privado das 
instituições). 

Collegium – órgão de decisão, e conselho executivo independente. O 
Reitor é o Presidente do Collegium.

 

Conselho de Administradores (*) 
– os Fachhochschulen podem ser 
dotados de um conselho 
comparável ao Conselho 
Universitário, dependendo do tipo 
de organização (associação, 
fundação, etc.). As sociedades de 
responsabilidade limitada são 
dotadas de tal conselho; porém, é 
a legislação que regula o governo 
corporativo do sector privado que 
exige a existência desse órgão e 
não a legislação que regula os
Fachochschulen. 
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PL Reitor: director e representante 
da instituição de ensino superior, 
administra os seus recursos e as 
suas actividades, supervisiona as 
actividades de ensino e de 
investigação, administra as 
matérias financeiras, assegura a 
observância das leis e da 
segurança, responsabiliza-se 
pela eventual violação das 
finanças públicas. 

Senado – adopta os estatutos da instituição de ensino superior, os 
regulamentos relativos aos estudos, e as condições de admissão; 
adopta o plano de actividades e o plano financeiro, aprova o relatório 
financeiro da instituição, define os regulamentos que regem a 
aquisição e venda de bens, a constituição de parcerias e de 
fundações; define as linhas de execução, formula as directrizes para 
os conselhos das unidades orgânicas; avalia o desempenho da 
instituição, aprova os relatórios do Reitor e avalia o desempenho 
deste; expressa opiniões relativamente à comunidade académica da 
instituição, dá pareceres sobre matérias submetidas pelo Reitor, por 
conselhos das unidades orgânicas ou por membros do Senado. 
 

Conselho (*) – o seu modo de 
operar e o seu leque de poderes 
são especificados nos estatutos, 
que podem também definir os 
poderes conjuntos do Conselho e 
do Senado. Este órgão pode 
incluir representantes dos órgãos 
estatais, territoriais e entidades 
profissionais autónomas; 
instituições e associações 
científicas, profissionais e 
artísticas; organizações de 
empregadores, organizações 
económicas autónomas, 
instituições empresariais e 
financeiras. No caso das 
instituições de ensino superior 
profissional não-públicas 
subvencionadas pelo Estado, os 
membros podem também incluir 
representantes de instituições de 
ensino superior com as quais a 
instituição profissional está a 
cooperar.

PT (a) Reitor: representa e dirige a 
universidade, preside aos órgãos 
colegiais, propõe as linhas de 
orientação gerais da vida 
universitária, é responsável pelas 
actividades académicas, 
administrativas e financeiras.

Senado Universitário – aprova a orientação geral da universidade, os 
planos de desenvolvimento e os projectos de orçamento; aprova os 
relatórios anuais de actividades e financeiro, aprova a 
criação/encerramento de unidades orgânicas/institutos; confere 
diplomas e distinções académicos, detém o poder disciplinar e 
estabelece o valor das propinas de inscrição. Uma secção 
permanente do Senado é responsável pelas questões disciplinares 
no seio da universidade. 

Assembleia Universitária – 
discute e aprova os estatutos da 
universidade e as alterações a 
efectuar; nomeia o Reitor e 
determina o seu salário.  

PT (b) Presidente Conselho Geral Conselho de Administração!
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RO Reitor Senado – adopta o plano estratégico da instituição, revê os 
regulamentos e a carta da instituição de ensino superior, organiza 
programas de ensino e cursos em conformidade com os critérios de 
acreditação, solicita o número de vagas a serem subvencionadas 
pelo Estado, é responsável pela organização administrativa, pela 
validação das estruturas de gestão eleitas, valida importantes 
decisões tomadas pelos conselhos de faculdade e apoia os acordos 
de cooperação propostos pelas faculdades.

# 

SI Reitor: responsável pelo 
funcionamento da instituição de 
ensino superior, coordena as 
actividades educativas, científicas 
e artísticas, submete um relatório 
das suas actividades, adopta 
(com o Senado) critérios de 
garantia de qualidade, representa 
a instituição na celebração de 
contratos de trabalho, recruta 
pessoal académico mediante 
propostas apresentadas pelos 
decanos das faculdades. 

Senado – aprova programas de estudo, contribui para a formação de 
políticas nacionais para o sector do ensino superior, determina os 
planos de progresso da instituição, decide sobre critérios para a 
autoavaliação da instituição, para as habilitações dos docentes e 
para a avaliação dos estudos; estabelece os regulamentos de ordem 
geral respeitantes às funções da instituição.

Conselho de Administração  – 
define os critérios e decide sobre 
a gestão dos bens e dos recursos 
da instituição de ensino superior; 
avalia as consequências 
financeiras das suas actividades, 
determina o valor das propinas e 
de outras contribuições. 
Conselho de Administradores (*) 
– grupo de trabalho do Conselho 
de Administração criado para 
promover a cooperação entre a 
instituição e a sociedade e para 
fornecer assistência informal à 
gestão da instituição.  

SK Reitor: gere e representa a 
instituição; é responsável perante 
o Senado e o Ministro pelas 
actividades da instituição. 

Senado Académico – responsável pelo parecer e aprovação de todas 
as decisões respeitantes à introdução de novos programas de 
estudo, e às mudanças nos quadros superiores de gestão; elege o 
Reitor; aprova as propostas do Reitor relativamente às instituições 
subordinadas, aos regulamentos internos, à nomeação de Vice-
Reitores e de membros do Conselho Científico, ao orçamento e à 
utilização dos recursos financeiros, ao estatuto do Conselho de 
Administradores, aos candidatos propostos pelo Reitor para o 
Conselho de Administradores, à estratégia a longo prazo e ao 
relatório anual, às condições de admissão de estudantes; elege um 
representante para o Conselho do Ensino Superior.

Conselho de Administradores – 
responsável pela aprovação do 
relatório anual e do plano 
estratégico. 



 

142 

País Director Executivo Órgão Académico Órgão de Decisão Órgão Consultivo/Supervisor 

FI (a) Reitor: presidente do Senado; 
é responsável pela liderança 
geral da instituição de ensino 
superior. 

Senado – é responsável pelo desenvolvimento da instituição de 
ensino superior, aprova o plano financeiro e o plano de actividades, 
decide sobre os princípios para a alocação de fundos, aprova os 
decretos internos, estabelece a estrutura organizacional.

# 

FI (b) Reitor: presidente do conselho, 
assegura a administração interna 
da instituição.  
Poder Organizativo: planeamento 
financeiro e estratégico. 

Conselho do Politécnico – detém a responsabilidade geral pelo 
desenvolvimento da instituição de ensino superior politécnico; propõe 
ao Poder Organizativo o plano de desenvolvimento, o orçamento 
anual e as modificações nas funções educativas; decide sobre os 
princípios do modelo de alocação interna de fundos; e determina os 
regulamentos internos. A autonomia do estabelecimento é, em larga 
medida, determinada pelas decisões tomadas pelo Poder 
Organizativo no que respeita ao financiamento e aos objectivos-
chave.  
Poder Organizativo – decide sobre o desenvolvimento estratégico e 
adopta o plano de acção e o plano financeiro, assim como o 
orçamento. 
N.B. A administração dos estabelecimentos de ensino politécnico e 
politécnicos, apenas vagamente regulamentada pela legislação, é em 
larga medida deixada ao critério do Poder Organizativo do 
Politécnico. 

#!

!

SE Reitor Senado – órgão consultivo para 
as questões relacionadas com a 
educação e a investigação. 

Conselho Directivo – é responsável por todas as matérias 
respeitantes à instituição de ensino superior; decide sobre questões 
de orientação geral das actividades e de organização, sobre 
relatórios anuais, informação orçamental, programas e relatórios de 
auditoria, alocação interna de recursos, cessação de contratos de 
trabalho, medidas disciplinares, sistema de admissões, sistema de 
nomeação de pessoal. 
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País Director Executivo Órgão Académico Órgão de Decisão Órgão Consultivo/Supervisor 

UK Reitor Em instituições criadas após 
1992: Conselho Académico – 
aconselha o director da instituição 
e o órgão directivo sobre o 
desenvolvimento das actividades 
académicas e os recursos 
necessários. É responsável pelos 
critérios de admissão de 
estudantes, conteúdos 
curriculares, normas académicas, 
validação de cursos, políticas de 
avaliação e de exame, nomeação 
e dispensa de examinadores 
internos e externos, 
procedimentos para atribuição de 
qualificações e títulos honorários, 
procedimentos para expulsão de 
estudantes. 
Em instituições anteriores a 1992: 
Senado – responsável pela 
regulamentação, direcção e 
supervisão do trabalho 
académico e atribuição de 
diplomas.  

Em instituições criadas após 
1992: Órgão Directivo – 
determina o perfil e missão 
educativos, supervisiona as 
actividades, monitoriza a 
utilização eficaz e eficiente dos 
recursos, salvaguarda os bens da 
instituição, aprova as estimativas 
de receitas /despesas anuais, 
contrata o director executivo e 
outros cargos de nível superior, 
estabelece os mapas de 
pagamento e as condições de 
trabalho de outro pessoal, nomeia 
auditores externos.  
Em instituições anteriores a 1992: 
Conselho – responsável pelas 
finanças e investimentos da 
instituição de ensino superior, 
gere as suas propriedades e 
edifícios, celebra contratos em 
nome da instituição, em muitos 
casos supervisiona actividades de 
aprendizagem, ensino e 
investigação. 

Assembleia (Court) (*) – existe 
apenas em algumas instituições: 
originalmente investido de 
responsabilidade global pelo 
conjunto das actividades da 
instituição, o seu papel tem-se 
tornado mais restrito. Já não 
contribui para o processo de 
tomada de decisão mas oferece 
um vasto fórum onde os 
membros podem levantar 
qualquer questão relativamente à 
instituição. 

IS Reitor Senado – promove os interesses e os objectivos da universidade e 
dos seus institutos.

# 

LI  Reitor: dirige e representa a 
instituição, executa as decisões, 
introduz e coordena elementos do 
plano estratégico. 

Assembleia/Senado – é 
responsável pelas actividades 
académicas e de investigação da 
instituição e implementa as 
decisões tomadas pelo Conselho; 
aconselha o Reitor e o Conselho.

Conselho – órgão de supervisão e de controlo. Um representante do 
Governo participa como membro, juntamente com representantes 
dos sectores científico, económico e da administração pública. 
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País Director Executivo Órgão Académico Órgão de Decisão Órgão Consultivo/Supervisor 

NO Reitor: quando é nomeado pelo 
Conselho: é responsável pela 
gestão quotidiana das actividades 
académicas e administrativas. 
Quando é eleito, o Reitor é 
também presidente do Conselho. 
A governança interna é partilhada 
entre a autoridade académica e a 
autoridade administrativa. 

Senado (*) Conselho – assegura a qualidade das actividades académicas, a 
legalidade e a eficiência das actividades: define a estratégia, conduz 
os projectos orçamentais, tem responsabilidade global pelos 
assuntos académicos e administrativos.  
 

#! Órgão não existente 

(*) Órgão não obrigatório para todas as instituições de ensino superior 
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Critérios utilizados para as dotações públicas atribuídas a instituições de ensino superior públicas e privadas subvencionadas 
pelo Estado, 2006/07 (Capítulo 3)

 Dotação para actividades de ensino e de funcionamento  
(e de investigação: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, 

AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotação de base destinada especificamente para a 
investigação 

 Critérios de input Critérios de 
desempenho 

Critérios de input Critérios de 
desempenho 

BE fr Número de estudantes regularmente 
inscritos e ponderação do custo por 
estudante em função do ramo de estudos. 
As flutuações neste número são, pelo 
menos parcialmente, consideradas na 
fórmula. 

 Montante fixo + uma certa 
percentagem do acréscimo 
em dotações destinadas ao 
funcionamento das três 
maiores universidades e 
academias universitárias  

 

BE nl 2006/07: número de estudantes inscritos 
em 2000 e ponderação do custo por 
estudante em função do ramo de estudos. 
A partir de 2008:  
- montante fixo estabelecido de acordo 
com a dimensão e o perfil da instituição 
(entre 6 e 15 % do total, inversamente 
proporcional à dimensão da instituição); 
- número de estudantes inscritos em 2000 
e ponderação do custo por estudante 
segundo o ramo de estudos. 

2006/07: número de 
doutoramentos conferidos.  
A partir de 2008: número 
de créditos adquiridos 
pelos estudantes e número 
de diplomas atribuídos. 

 (Universidades) 
Número de diplomas de 
mestrado e de doutoramento 
atribuídos, número de 
publicações académicas e de 
referências citadas em 
publicações periódicas 
académicas.  
Envolvimento das 
universidades na promoção 
da participação de mulheres 
na investigação e na 
mobilidade do pessoal. 

BE de Para um programa de estudos (formação 
de professores): o número de estudantes 
matriculados em 2004/05; para outro 
programa de estudos (formação de 
enfermeiros): número fixo que deve 
corresponder aos custos de 
funcionamento. 
 

  

BG Número de estudantes subvencionados e 
de vagas para estudantes de 

Resultados da avaliação e 
acreditação das instituições 
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 Dotação para actividades de ensino e de funcionamento  
(e de investigação: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, 

AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotação de base destinada especificamente para a 
investigação 

 Critérios de input Critérios de 
desempenho 

Critérios de input Critérios de 
desempenho 

doutoramento; ponderação dos custos 
normativos por estudante, em função do 
ramo de estudos. 
Componente de investigação: sem 
fórmula. Montante geralmente 
determinado com base nos custos de 
anos precedentes, na capacidade da 
instituição para conduzir actividades de 
investigação, na natureza da instituição e 
no seu potencial para o desenvolvimento 
neste campo. 

de ensino superior. 

CZ Instituições de ensino superior de nível 
CITE 5A  
Número de estudantes inscritos no ano 
lectivo anterior e ponderação em função 
do custo dos estudos em cada programa 
acreditado. Os programas de estudo são 
divididos em sete categorias de custos. O 
acréscimo anual no número de estudantes 
inscritos em cada instituição é 
determinado por negociação entre as 
instituições de ensino superior e o 
Ministério da Educação, da Juventude e 
do Desporto. 

Instituições de ensino 
superior de nível CITE 5A  
Os estudantes que 
excedem a duração normal 
dos estudos em mais de 
um ano não são elegíveis 
para a contagem. O 
número de diplomados é 
ponderado em função do 
custo dos programas de 
estudo e do nível de 
qualificação. 

Instituições de ensino 
superior de nível CITE 5A  
Dotação para a 
investigação directamente 
ligada às actividades 
educativas 
Número de professores 
(profesor) e de professores 
associados (docent), e 
número de estudantes em 
programas de estudo de 
Mestrado e de Doutoramento. 
Dotação para os planos de 
investigação da instituição  
Qualidade do plano de 
investigação da universidade 
a longo prazo (5 a 7 anos), 
que é avaliado por uma 
comissão de peritos nacionais 
e estrangeiros. 

Instituições de ensino 
superior de nível CITE 5A  
Dotação para a 
investigação directamente 
ligada às actividades 
educativas 
Número de diplomados. 
Apoio à investigação que é 
recebido a partir de vários 
projectos em concurso aberto 
para obtenção de fundos 
públicos. 
Dotação para os planos de 
investigação da instituição  
Qualidade do plano de 
investigação da universidade 
a longo prazo (5 a 7 anos), 
que é avaliado por uma 
comissão de peritos 
nacionais e estrangeiros. 

 Escolas profissionais superiores de 
nível CITE 5B  
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 Dotação para actividades de ensino e de funcionamento  
(e de investigação: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, 

AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotação de base destinada especificamente para a 
investigação 

 Critérios de input Critérios de 
desempenho 

Critérios de input Critérios de 
desempenho 

Fórmula de financiamento determinada ao 
nível regional. 

DK  Número de estudantes a 
tempo integral aprovados 
nos exames, ponderado em 
função dos custos por 
estudante, de acordo com o 
ramo de estudos. 
 

Instituições de ensino 
superior no nível CITE 5A 
Dotações de base para 
investigação  
Aspectos históricos. 
Dotações marginais para 
investigação  
50 % do montante atribuído 
em proporção com os 
subsídios da universidade 
para as suas actividades de 
ensino. 

Instituições de ensino 
superior no nível CITE 5A 
Dotações marginais para 
investigação  
40 % do montante atribuído 
de acordo com a capacidade 
das instituições de ensino 
superior para encontrarem 
outras fontes (públicas ou 
privadas) de financiamento 
da investigação e 10% 
atribuído em proporção com 
o número de diplomados em 
programas de doutoramento. 

DE Variável de acordo com o Land. Variável de acordo com o 
Land. 
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 Dotação para actividades de ensino e de funcionamento  
(e de investigação: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, 

AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotação de base destinada especificamente para a 
investigação 

 Critérios de input Critérios de 
desempenho 

Critérios de input Critérios de 
desempenho 

EE Preenchimento de vagas de estudo e 
resultados de exames (de admissão à 
universidade). 
 

Número de diplomados por 
nível académico de acordo 
com grupos principais de 
disciplinas ou, se 
necessário, ramos de 
estudo ou currículos, tal 
como se encontra fixado no 
contrato entre a instituição 
de ensino superior e o 
Ministério da Educação e 
da Investigação. 

 Publicações, licenças para 
investigação, volume de 
projectos de investigação e 
número de teses de 
doutoramento defendidas. 
 
 

IE Universidades  
Para 95 % da dotação global: número de 
estudantes inscritos e ponderação em 
função dos custos por estudante, de 
acordo com quatro categorias principais 
de estudo. São tidas em conta certas 
características: contextos sociais 
desfavorecidos, deficiência e estudantes 
adultos de segunda oportunidade. 

Universidades  
Para 5 % da dotação 
global: número de 
diplomados de investigação 
em programas de Ph.D e 
de Mestrado (para 75 %), 
financiamento da 
investigação a partir de 
fontes privadas (para 
25 %). 

  

 Institutos de tecnologia 
Negociação do orçamento com o órgão de 
financiamento, com base numa estimativa 
de orçamento apresentada pela 
instituição. 

   

EL Número de estudantes ponderado em 
função do seu programa de estudos, 
número de professores, número de 
departamentos, número de professores 
com responsabilidades ao nível da 
investigação. 
+ Negociação orçamental com o órgão de 

De acordo com a nova lei 
das universidades, serão 
utilizados vários 
indicadores de qualidade. 

 Vários indicadores. 
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 Dotação para actividades de ensino e de funcionamento  
(e de investigação: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, 

AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotação de base destinada especificamente para a 
investigação 

 Critérios de input Critérios de 
desempenho 

Critérios de input Critérios de 
desempenho 

financiamento, com base numa estimativa 
de orçamento apresentada pela instituição 
e tendo em consideração os custos 
anteriores. 

ES Variável de acordo com a Comunidade 
Autónoma. 

Variável de acordo com a 
Comunidade Autónoma. 

Variável de acordo com a 
Comunidade Autónoma. 

Variável de acordo com a 
Comunidade Autónoma. 

FR Dotação de funcionamento  
Número de estudantes inscritos na 
preparação de um diploma nacional ou 
num concurso (excepto o CAPES, que se 
encontra incluído nos IUFM), o número de 
pessoal docente, a área de superfície da 
instituição, os tipos de programa 
oferecidos. É calculada uma carga horária 
para ensino, expressa em 
horas/estudante, a qual varia consoante o 
tipo de programa oferecido. No entanto, 
este sistema, que é muito técnico, integra 
coeficientes de correcção e mecanismos 
de compensação. 

Dotação de 
funcionamento  
Os contratos entre o 
Estado e as instituições 
estabelecem objectivos a 
serem alcançados e os 
indicadores 
correspondentes, o que 
permite uma avaliação dos 
resultados. 

Os objectivos de investigação 
são definidos num contrato 
quadrienal com o Estado e a 
estes objectivos encontram-
se associados indicadores de 
input. 

Os objectivos de 
investigação são definidos 
num contrato quadrienal com 
o Estado e a estes objectivos 
encontram-se associados 
indicadores de desempenho. 

IT Para 75 % do orçamento global: custos 
anteriores. 

 Número de pessoas 
activamente empregadas no 
sector da investigação, 
número de cursos de 
investigação ao nível de 
doutoramento. 

Produtividade da 
investigação (número de 
projectos de investigação 
desenvolvidos e publicações 
académicas). 

 Dotação que redistribui os recursos 
entre instituições de acordo com os 
ramos de estudo que proporcionam 
Custo médio por estudante nos vários 
ramos de estudo e número de estudantes 
inscritos. 
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 Dotação para actividades de ensino e de funcionamento  
(e de investigação: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, 

AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotação de base destinada especificamente para a 
investigação 

 Critérios de input Critérios de 
desempenho 

Critérios de input Critérios de 
desempenho 

 Recursos suplementares  
Condições económicas e sociais das 
zonas em que as instituições estão 
localizadas; data de criação da instituição. 

Recursos suplementares  
Decréscimo da taxa de 
abandono no final do 
primeiro ano de frequência 
dos estudos; aumento do 
número de diplomados, 
ponderado em função do 
número de anos 
necessários para obter a 
qualificação pretendida; 
participação activa da 
instituição em projectos de 
investigação científica ou 
académica; decréscimo dos 
custos com pessoal. 

  

CY Negociação orçamental com o órgão 
financiador, com base numa estimativa de 
orçamento submetida pela instituição. 

 Negociação baseada nas 
necessidades das 
universidades. 

 

LV Número de vagas subsidiadas pelo 
Estado, atribuídas a uma instituição, e 
ponderação dos custos de base por 
estudante em função do campo temático 
de estudos em particular.  

Conformidade com 
contratos anteriores, no 
que diz respeito ao número 
de vagas de estudo 
oferecidas e ao número de 
diplomados. 

Número de vagas de estudo 
na instituição, número de 
membros de pessoal com um 
grau académico num ramo 
científico. 

Número de diplomas de 
Licenciatura, Mestrado e 
Doutoramento atribuídos no 
ano anterior. 

LT Número de vagas de estudo 
subvencionadas pelo Estado, disponíveis 
numa instituição e custos estimados por 
ramo de estudos, ‘ciclo’ de estudos e tipo 
de estudos e número de estudantes 
doutorados. 

Para 15 % da dotação 
global: são utilizados vários 
indicadores no quadro da 
avaliação da produtividade 
em investigação de 
instituições de ensino 
superior: o número de 
artigos em revistas 
internacionais, o número de 
títulos científicos 
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 Dotação para actividades de ensino e de funcionamento  
(e de investigação: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, 

AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotação de base destinada especificamente para a 
investigação 

 Critérios de input Critérios de 
desempenho 

Critérios de input Critérios de 
desempenho 

conferidos, a participação 
em projectos e programas 
de investigação científica 
ao nível internacional, em 
contratos para 
investigação, em 
comissões de entidades 
industriais, etc. 

LU (:) (:) (:) (:) 

HU Número de vagas de estudo 
subvencionadas pelo Estado e 
ponderação dos custos por estudante em 
função do programa do ramo de estudos e 
se este decorre em regime de tempo 
parcial ou integral. 
Número de membros de pessoal 
académico que são contratados como 
investigadores ou professores e o número 
de candidatos doutorandos em formações 
financiadas pelo Estado. 

Para 12,5 % da dotação 
global: vários indicadores 
de desempenho, tais como 
diplomas atribuídos, tipos 
de curso, ou ainda 
indicadores da actividade 
de investigação. 

  

MT Negociação baseada num orçamento 
estimado e consideração do número de 
estudantes inscritos, número de pessoal 
académico e administrativo, número de 
programas leccionados e actividades de 
investigação. 

Número de diplomados.   
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 Dotação para actividades de ensino e de funcionamento  
(e de investigação: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, 

AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotação de base destinada especificamente para a 
investigação 

 Critérios de input Critérios de 
desempenho 

Critérios de input Critérios de 
desempenho 

NL Universidades 
Número de estudantes inscritos no 
primeiro ano (13 %); orçamento fixo 
(37 %), número de candidatos 
doutorandos. 

Universidades 
Número de diplomados 
(50 %). 

  

 Universidades de ensino profissional 
Número de estudantes inscritos (20 %). 

Universidades de ensino 
profissional 
Número de diplomados e 
número de estudantes que 
abandonam os estudos 
(80 %). 

  

AT Universidades 
Um procedimento formal de negociação 
que resulta num contrato de desempenho 
determina 80 % da dotação. 

Universidades 
Número de estudantes em 
graus de Licenciatura e de 
Mestrado que realizam os 
seus estudos no período de 
estudos, número de 
diplomas de conclusão 
atribuídos (ponderados em 
função do tipo ou do ramo 
de estudos), número de 
diplomas ao nível de 
Licenciatura e de Mestrado 
atribuídos dentro da 
duração regular dos 
estudos, número de 
diplomas de Doutoramento 
atribuídos (ponderados em 
função do ramo de 
estudos), o montante de 
receitas obtido a partir de 
projectos de investigação e 
de desenvolvimento, e 
desenvolvimentos nas 
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 Dotação para actividades de ensino e de funcionamento  
(e de investigação: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, 

AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotação de base destinada especificamente para a 
investigação 

 Critérios de input Critérios de 
desempenho 

Critérios de input Critérios de 
desempenho 

artes. 
Proporção de docentes do 
sexo feminino, número de 
mulheres diplomadas em 
programas de 
doutoramento, e o número 
de estudantes admitidos 
em programas de Mestrado 
ou de Doutoramento 
detentores de um grau 
académico (de primeiro 
ciclo) estrangeiro, isto é, 
não austríaco.  

AT Universidades de Ciências Aplicadas
(Fachhochschulen) 
Custo médio por cada estudante inscrito, 
o qual varia consoante o ano e o 
programa de estudos. 
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 Dotação para actividades de ensino e de funcionamento  
(e de investigação: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, 

AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotação de base destinada especificamente para a 
investigação 

 Critérios de input Critérios de 
desempenho 

Critérios de input Critérios de 
desempenho 

PL Número de estudantes a tempo integral, 
número de estudantes doutorandos a 
tempo integral, número de membros do 
pessoal académico, considerados em 
conjunção com os índices de custos para 
os diferentes ramos de estudo. São 
considerados os custos anteriores. 

Nível de qualificação do 
pessoal docente. 

Número de docentes com 
responsabilidades ao nível da 
investigação. 

Desenvolvimento do pessoal 
académico, direito a conferir 
títulos científicos, certificados 
de qualidade recebidos, 
número de publicações e de 
projectos de investigação 
desenvolvidos, a actividade 
docente do pessoal 
académico, diplomas e 
distinções recebidas por 
excelência na investigação, 
utilização dos resultados da 
investigação (licenças, 
serviços prestados, 
copyright, etc.).  

PT Número de estudantes de todos os cursos 
com direito ao financiamento público; 
custos médios com o pessoal (medidas de 
qualificação indirectas); rácios 
professor/estudante; rácios 
professor/pessoal não-docente; o 
financiamento depende de custos de 
referência calculados em função dos 
mesmos critérios para todas as 
instituições, usando uma relação pré-
definida entre outras despesas correntes e 
despesas com o pessoal (15/85). 
+ negociação orçamental com o 
organismo financiador, com base numa 
estimativa orçamental submetida pela 
instituição. 

Nível de qualificações do 
pessoal académico 
(fracção de pessoal 
académico detentor do 
grau de Doutoramento); 
taxas de eficácia das 
licenciaturas (primeiro 
ciclo); taxas de eficácia das 
pós-graduações (graus de 
Mestrado e de 
Doutoramento atribuídos); 
classificação baseada no 
mérito (estabelecida pelo 
CNAVES); resultados da 
avaliação (atribuída pelo 
CNAVES). 

Número de investigadores. Resultados de uma avaliação 
conduzida cada três anos por 
um painel internacional de 
peritos independentes e a 
classificação das instituições 
resultante desta avaliação. 
Avaliação baseada em 
normas internacionais, 
incluindo publicações em 
revistas internacionais, 
registo de patentes, 
conformidade com as 
recomendações e a 
utilização adequada de 
fundos anteriormente 
adquiridos. 



 

155 

 Dotação para actividades de ensino e de funcionamento  
(e de investigação: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, 

AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotação de base destinada especificamente para a 
investigação 

 Critérios de input Critérios de 
desempenho 

Critérios de input Critérios de 
desempenho 

PT  Estas avaliações estão 
relacionadas com o 
desempenho institucional, 
por exemplo em termos de 
processos de ensino, do 
nível de qualificação dos 
professores, da 
investigação levada a cabo, 
os equipamentos 
pedagógicos e científicos, a 
inserção de diplomados no 
mercado de trabalho, e a 
eficácia ao nível da 
organização e da gestão.  

  

RO Para 80 % da dotação global: Número de 
estudantes subvencionados, por nível de 
estudos e por tipos de programas, 
ponderado segundo coeficientes de 
equivalência, os quais expressam o 
esforço financeiro (associado a uma área 
de especialização e a um tipo de 
educação). 

Para 20 % da dotação 
global: qualidade do 
pessoal docente, nível de 
capacidade de 
investigação, qualidade das 
infra-estruturas, bibliotecas 
e centros de recursos de 
informação, serviços 
sociais e de gestão. 

  

SI Para 75 %: despesa efectiva no ano 
precedente + 25 %, calculado com base 
na inscrição de estudantes a tempo 
integral e no custo por estudante 
ponderado em função do programa de 
estudos. 

Estudantes por programa 
de estudos que obtiveram 
uma qualificação no ano 
civil precedente e 
ponderado em função do 
rácio estudante/diplomado 
para um programa de 
estudos específico. 

  

SK Instituições de ensino superior 
públicas 
Número de estudantes, fundos 

Instituições de ensino 
superior públicas 
Número de diplomados. 

 Instituições de ensino 
superior públicas 
Capacidade das instituições 
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 Dotação para actividades de ensino e de funcionamento  
(e de investigação: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, 

AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotação de base destinada especificamente para a 
investigação 

 Critérios de input Critérios de 
desempenho 

Critérios de input Critérios de 
desempenho 

necessários para a implementação de 
programas de estudo, classificação das 
instituições de ensino superior 
(universitárias ou não-universitárias) e 
outros critérios relacionados com a oferta 
de ensino.  

ao nível científico e 
tecnológico, as suas 
capacidades em termos de 
investigação, as suas 
realizações científicas, 
tecnológicas ou artísticas, os 
resultados das suas 
actividades nestas áreas, a 
sua posição na classificação 
de universidades dedicadas 
à investigação, resultante 
desta avaliação. 

FI Universidades 
Número de diplomas de Mestrado e de 
Doutoramento que é suposto que as 
universidades atribuam durante o período 
especificado no contrato de desempenho, 
multiplicado pelo custo unitário que 
reflecte as diferenças entre ramos de 
estudo e prioridades políticas.  

Universidades 
Para 32,5 % da dotação 
global: número de diplomas 
de Mestrado e de 
Doutoramento que são 
efectivamente atribuídos 
durante o período 
especificado no contrato de 
desempenho; número de 
publicações académicas e 
outros indicadores para 
medição da qualidade, 
eficiência e impacte social. 

  

 Politécnicos 
Número de estudantes em diferentes 
áreas de estudo. 

Politécnicos 
Para 30 % da dotação 
global: número médio de 
diplomas de base e de pós-
graduação atribuídos nos 
dois anos anteriores. 

  

SE Programas de estudo do primeiro e 
segundo ciclos 
Número de estudantes a tempo integral, 

Programas de estudo do 
primeiro e segundo ciclos 
Para 45 % da dotação 

Decisão política (sem critérios 
estandardizados). 
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 Dotação para actividades de ensino e de funcionamento  
(e de investigação: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, 

AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotação de base destinada especificamente para a 
investigação 

 Critérios de input Critérios de 
desempenho 

Critérios de input Critérios de 
desempenho 

multiplicado pela receita unitária para 
cada ramo de estudos.  

global: Número de 
estudantes a tempo integral 
que passam os seus 
exames, multiplicado pela 
receita unitária para cada 
ramo de estudos. 
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 Dotação para actividades de ensino e de funcionamento  
(e de investigação: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, 

AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotação de base destinada especificamente para a 
investigação 

 Critérios de input Critérios de 
desempenho 

Critérios de input Critérios de 
desempenho 

UK-ENG/ 
NIR 

Dotação para o ensino 
Número de estudantes que concluem o ano de estudos, ponderado em 
função de factores relativos às disciplinas, factores relativos aos 
estudantes (há custos mais elevados associados a cursos em regime de 
tempo parcial e a cursos que envolvem parcerias entre instituições e 
empregadores) e factores relativos à instituição (há custos mais 
elevados associados ao funcionamento em Londres, a instituições 
especializadas, a instituições pequenas e a edifícios históricos). Uma 
ponderação adicional reconhece os custos suplementares implicados no 
recrutamento e no apoio a estudantes procedentes de contextos 
desfavorecidos e não-tradicionais, assim como a estudantes com 
deficiência, e reflecte o sucesso das instituições no recrutamento e na 
manutenção destes estudantes.  

  

UK-WLS Dotação para o ensino 
Número de créditos obtidos pelos estudantes, ponderado em função de 
factores relativos às disciplinas. Uma pequena proporção da dotação é 
alocada tendo em conta outros factores. Estes incluem verbas que 
reconhecem os custos adicionais do recrutamento e apoio a estudantes 
procedentes de contextos desfavorecidos e não-tradicionais, assim como 
a estudantes com deficiência, e reflectem o sucesso das instituições no 
recrutamento destes estudantes; uma outra verba para a oferta de 
cursos em língua galesa e um pequeno pagamento baseado no número 
de estudantes activos matriculados.  
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 Dotação para actividades de ensino e de funcionamento  
(e de investigação: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, 

AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotação de base destinada especificamente para a 
investigação 

 Critérios de input Critérios de 
desempenho 

Critérios de input Critérios de 
desempenho 

UK-
ENG/WLS/
NIR 

Dotação para a investigação 
Este montante é avaliado separadamente para cada área disciplinar, 
com base na qualidade e no volume da investigação. A qualidade é 
avaliada pelo Research Assessment Exercise (RAE) (descrito na Secção 
3.1.4). O volume é medido pelo número de pessoal que se dedica 
activamente à investigação, declarado ao RAE. O montante total afecto a 
cada disciplina é distribuído entre as instituições em proporção com o 
volume da investigação multiplicada pela qualidade da investigação 
nessa disciplina, para cada instituição. Os níveis de qualidade 1, 2 e 3 
não dão lugar a qualquer financiamento. As ponderações para os níveis 
de qualidade 4, 5 e 5* variam entre a Inglaterra, o País de Gales e a 
Irlanda do Norte; em Inglaterra, por exemplo, um nível 5* dá lugar a 
aproximadamente quatro vezes mais financiamento que um nível 4 para 
o mesmo volume de actividade de investigação. 

  

UK-SCT Dotação para o ensino 
Inscrições de estudantes; vários custos 
associados aos diferentes ramos de 
estudo, o número de estudantes 
recrutados em zonas socialmente 
desfavorecidas. 

   

UK-SCT Dotação para a investigação 
Este montante é avaliado separadamente para cada área disciplinar, 
com base na qualidade e no volume da investigação. A qualidade é 
avaliada pelo Research Assessment Exercise (RAE) (descrito na Secção 
3.1.4). O volume é medido pelo número de pessoal que se dedica 
activamente à investigação, declarado ao RAE. O montante total afecto a 
cada disciplina é distribuído entre as instituições em proporção com o 
volume da investigação multiplicada pela qualidade da investigação 
nessa disciplina, para cada instituição. Os níveis de qualidade 1, 2 e 3 
não dão lugar a qualquer financiamento, somente atribuído aos níveis de 
qualidade  4, 5 e 5*. 
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 Dotação para actividades de ensino e de funcionamento  
(e de investigação: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, 

AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotação de base destinada especificamente para a 
investigação 

 Critérios de input Critérios de 
desempenho 

Critérios de input Critérios de 
desempenho 

IS  Dotação para o ensino 
 (= 60 % do orçamento 
alocado à instituição) 
Custo estimado por 
estudante em regime 
equivalente a tempo 
integral (ou seja, 
estudantes que realizam os 
exames), que toma em 
consideração todos os 
custos gerais relativos ao 
ensino, tais como os 
salários do professor e do 
pessoal assistente, custos 
gerais de funcionamento, e 
custos de construção 
interna, e ponderação do 
custo por estudante de 
acordo com o ramo de 
estudos.  

Custos anteriores relativos à 
investigação. 

A dotação depende dos 
indicadores de desempenho 
que variam de acordo com o 
contrato de desempenho 
determinado para cada 
instituição individualmente e 
pode, por exemplo, ser 
determinado pelo número de 
publicações académicas. 

LI Número de vagas financiadas pelo 
Estado, disponíveis na instituição. 
Dotação para a investigação 
Considerações políticas. 

Número de cursos com 
estudantes inscritos, 
número de aprovações nos 
exames, número de teses 
defendidas na Hochschule 
Liechtenstein. 
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 Dotação para actividades de ensino e de funcionamento  
(e de investigação: BE nl, BG, DE, IE, EL, IT, LT, HU, MT, NL, 

AT, SI, FI, UK, LI, NO) 

Dotação de base destinada especificamente para a 
investigação 

 Critérios de input Critérios de 
desempenho 

Critérios de input Critérios de 
desempenho 

NO Componente educativa da dotação 
global  
Custo por estudante, ponderado em 
função do programa de estudos no qual 
os estudantes estão inscritos, baseado no 
custo do equipamento e recursos 
científicos e na complexidade da oferta 
educativa, número de estudantes 
internacionais inscritos.  
+ Custos anteriores. 

Componente educativa 
da dotação global  
Número de créditos obtidos 
pelos estudantes 
(representa 40 % da 
componente educativa da 
dotação) e número de 
estudantes internacionais 
inscritos. 

  

 Para 50 % da dotação da componente 
de investigação: considerações 
estratégicas e relativas à qualidade, 
incluindo o financiamento de vagas para 
doutorandos. 

Para 50 % da dotação da 
componente de 
investigação: Número de 
doutorandos diplomados; 
publicações académicas; 
financiamento recebido da 
UE; financiamento recebido 
do Conselho Norueguês de 
Investigação. 

  

Fonte: Eurydice.  

 

Notas complementares 

Alemanha: Cada Land define o método de alocação de financiamento público directo às instituições de ensino superior.  
Espanha: Cada Comunidade Autónoma determina o seu próprio método de alocação de financiamento público directo às instituições de ensino superior 
França: O Estado paga directamente ao pessoal docente do ensino superior, excepto a determinadas categorias de pessoal com vínculo contratual. 
Portugal: A partir de 2007/08, o CNAVES foi substituído pela Agência Nacional de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. O financiamento das 
instituições é influenciado pelos resultados da avaliação, de acordo com uma classificação baseada no mérito. 
Reino Unido: As colunas dos critérios relativos aos inputs e aos desempenhos fundem-se numa só  nos casos em que os critérios relativos aos inputs 
não são considerados, a não ser que um determinado nível de desempenho seja atingido.   
Listenstaine: A informação diz respeito exclusivamente à Hochschule Liechtenstein. 
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Nota explicativa 

Os critérios de input referem-se ao volume de actividade das instituições de ensino superior. Exemplos de critérios de input incluem o número de 
membros do pessoal, salários do pessoal, número de estudantes, etc. Os critérios de desempenho são relativos aos resultados (outputs) alcançados por 
uma instituição durante um determinado período.  
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