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INTRODUÇÃO 

 

 

O Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES) instituído pela Lei n.º 

62/2007, de 10 de Setembro, estabeleceu um modelo de Organização e Gestão das 

Instituições de Ensino Superior que introduziu diversas mudanças, clarificando e 

reforçando a margem de autonomia das instituições para, nos termos da lei, adotarem “o 

modelo de organização institucional e de gestão que considerem mais adequado à 

concretização da sua missão, bem como à especificidade do contexto em que se 

inserem”. 

 

A legislação estabeleceu pois condições para, dentro de um certo enquadramento geral, se 

poder assistir à diversificação de opções no espetro de órgãos (ter ou não Senado ou 

Conselho Consultivo, por exemplo), na sua constituição (número total de membros, 

distribuição de mandatos por docentes, estudantes, pessoal não docente, elementos 

externos), nos processos de escolha, no seu modo de funcionamento e articulação de 

competências. As instituições de educação superior públicas dispõem já, todas, de órgãos 

escolhidos de acordo com este enquadramento jurídico, estruturaram a sua organização e 

gestão interna, instituindo os órgãos relativos às unidades orgânicas. 

 

O Conselho Nacional de Educação (CNE), que acompanhou e contribuiu para o processo 

de preparação e aprovação da nova legislação sobre o ensino superior em que se integra o 

RJIES, decidiu debruçar-se sobre o modo como o novo modelo de governança, instituído 

pela atual legislação, está a ser usado pelas instituições. Assim, no âmbito do plano de 

ação para 2010 da 3ª Comissão Especializada Permanente do CNE – “Ensino Superior, 

Investigação e Desenvolvimento”, decorreram nas instalações do Conselho, nos dias 09 

de março e 19 de abril de 2010, audições dos Presidentes de Conselhos Gerais (PCG) de 

Universidades e de Institutos Politécnicos sobre o papel, composição, competências e 

enquadramento da experiência dos mesmos no modelo de gestão e governança de 

instituições de educação superior, introduzido pelo RJIES. Em 02 de dezembro do 
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mesmo ano, o CNE celebrou com a Universidade de Aveiro um protocolo e respetiva 

adenda que enquadram o presente estudo. Aqueles documentos referem que o trabalho 

deve procurar responder ao objetivo seguinte: realização … de um estudo sobre a 

aplicação do novo modelo de governança, instituído pelo Regime Jurídico das 

Instituições de Ensino Superior, em 2007, incluindo a análise de experiências de outros 

países europeus com modelos de governo análogos aos adotados em Portugal. 

 

A equipa responsável pelo estudo apresenta aqui um relatório do trabalho realizado, 

começando por olhar experiências e modelos de governança em outros países. Expõe-se, 

de seguida, o contexto em que aconteceram as mudanças no enquadramento jurídico atual 

para a governança das instituições portuguesas. Por fim, analisa-se a experiência vivida 

nas instituições da rede pública de educação superior, tendo por base entrevistas 

realizadas a uma amostra significativa dos Presidentes dos respetivos Conselhos Gerais 

(CG) (26 no total, sendo 12 de Institutos Politécnicos e 14 de Universidades). 

 

O termo governança não tem sido muito usado quando se trata a educação superior em 

Portugal. Por isso, valerá a pena clarificar o sentido que atribuímos aqui a esta expressão. 

Em estudo da OCDE, de 2008, com o título “Tertiary Education for the Knowledge 

Society” (Santiago, et al, 2008), pode encontrar-se uma síntese de bibliografia sobre a 

definição de governança no contexto que estamos a considerar. Na versão sintética, 

escolhida por Guy Neave, considera-se que governança significa “o modo como os 

sistemas e as instituições de educação superior são organizados e geridos”. Se 

quisermos seguir a opção dos autores daquele estudo, o termo governança da educação 

superior terá o sentido seguinte: “ estruturas, relações e processos através dos quais as 

políticas para a educação superior são desenvolvidas, aplicadas e revistas, tanto a nível 

nacional como institucional”. Esta definição de governança está próxima da de Fielden 

(2008), que considera que a palavra “traduz as estruturas, processos e atividades que 

estão envolvidos no planeamento e direção das instituições e das pessoas que trabalham 

na educação superior”. O nosso estudo sobre governança pode ser, ainda, iluminado pela 

ideia de que governança significa uma “rede complexa de fatores que inclui a estrutura 

legislativa, as características das instituições e o modo como estas se relacionam com o 
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sistema no seu todo, o modo como o financiamento é feito às instituições e como estas 

prestam contas da sua utilização, assim como o modo como as estruturas menos formais 

se relacionam e influenciam o seu comportamento” (OCDE, 2003). 

 

O estudo que aqui se relata foi conduzido de modo a que se pudesse considerar o 

contexto europeu e as tendências observadas na governança de instituições de educação 

superior, através de revisão de bibliografia relevante e pela análise de experiências e 

modelos adotados pelos seguintes países: Áustria, Dinamarca, Finlândia, Holanda e 

Reino Unido. Procurou-se, ainda, compreender o contexto, os processos e os 

instrumentos jurídicos que enquadram e definem o modelo em uso em Portugal, bem 

como conhecer a informação disponível sobre os modos como as instituições integraram 

as diretrizes da legislação vigente. Este trabalho conduziu à análise de relatórios de 

estudos, artigos e documentos relativos à governança da educação superior em diferentes 

países, bem como da documentação publicada na fase preparatória das mudanças 

associadas à publicação do RJIES. 

 

Procedeu-se, igualmente, ao levantamento da informação, de acesso público, relativa aos 

CG das Instituições de Ensino Superior Públicas (IESP), a qual foi analisada. O relatório 

apresenta o estudo empírico realizado e a sua metodologia, num capítulo em que se 

analisam os resultados das entrevistas feitas aos PCG, discutindo-se as principais 

conclusões que é possível retirar do trabalho de campo realizado. Por fim, apresentam-se 

a síntese e conclusões do estudo. 
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I | O QUADRO DE REFERÊNCIA INTERNACIONAL 

 

 

As mudanças na legislação que enquadra a educação superior em Portugal aconteceram 

num período em que, a nível internacional, se observava também significativo 

movimento com idêntica orientação. Note-se que as razões invocadas para que vários 

países se envolvessem em tais processos não são distintas das subjacentes ao que na 

primeira década deste século observámos no nosso país. Em Global Trends in University 

Governance, John Fielden (2008), cujo trabalho tem o foco em países da Commonwealth, 

vê as mudanças na governança da educação superior estimuladas pelo crescimento e 

diversificação da oferta, que decorrem de os governos valorizarem o seu contributo para 

o desenvolvimento económico. Aquele artigo, centrado sobre os modos como os 

governos planeiam e dirigem a educação superior, é uma excelente síntese de processos 

que por essa altura aconteciam num variado leque de países: África do Sul, Bangladesh, 

Estados Unidos da América, Malásia, Nova Zelândia, Paquistão, Reino Unido, Tanzânia. 

A interpretação que o autor faz das mudanças é que elas resultam de se constatar que os 

modelos de controlo centralizado nos governos se mostraram insustentáveis, à medida 

que a complexidade dos sistemas cresceu e se acentuou a necessidade de os dotar de 

enquadramentos que assegurem a sua melhor gestão. Significativa é a constatação de que 

existe uma tendência dos países para mudarem de modelos de controlo para modelos de 

supervisão estatal. 

 

Os estudos publicados desde que a OCDE iniciou, em 2004, um trabalho de avaliação de 

políticas e de análise de desenvolvimentos na educação terciária num alargado leque de 

países serão, porventura, a fonte recente mais sólida de análises de modelos de 

governança da educação superior. O relatório final daquela iniciativa (Santiago, et al, 

2008), apresentado em Lisboa, a 03 de abril de 2008, é uma referência essencial para 

compreender os desenvolvimentos e tendências observadas.  
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O quadro europeu relativo à governança da educação superior, no período que nos 

interessa analisar, está bem descrito e analisado nos trabalhos publicados pela Eurydice e 

em publicações relativas aos diferentes países. No contexto europeu, as tendências 

observadas na governança de instituições da educação superior apresentam características 

semelhantes, pesem embora as diferentes tradições que se encontram na sua origem. A 

partir dos anos 90 do século passado, assiste-se a um largo movimento de reformas e de 

reestruturação dos sistemas de educação superior, no sentido de melhor os adaptar às 

novas necessidades das sociedades e responder à crescente procura de formação superior. 

A independência e autonomia das instituições públicas de educação superior, e a 

liberdade académica que lhes é intrínseca, confrontam-se com maiores exigências de 

eficácia nos resultados e de eficiência nos seus processos de administração dos recursos 

financeiros que lhes são afetos pelos governos.  

 

De entre os fatores que influenciam as atuais reformas são frequentemente referidos o 

alargamento do acesso e as suas implicações financeiras, que transformaram um ensino 

para elites num ensino aberto à participação dos diferentes grupos sociais, a necessidade 

de introduzir formas de regulação, de modo a assegurar padrões de qualidade de ensino e 

investigação em sistemas altamente diversificados, a crescente internacionalização dos 

sistemas, que se abriram a um número muito elevado de estudantes estrangeiros. As 

instituições de educação superior tornaram-se, assim, organizações complexas cuja 

autonomia tenderá a ser contratualizada e regulada por critérios de avaliação do 

desempenho (OCDE, 2003). 

 

A análise dos modelos de governança de instituições de educação superior adotados em 

cinco países europeus (Áustria, Dinamarca, Finlândia, Holanda e Inglaterra) irá procurar 

ilustrar tendências observadas nas últimas décadas no modo de governança interna das 

instituições. Assim, ilustram-se as funções que são assumidas pelos órgãos de 

governança, a sua composição e escolha dos respetivos membros, as competências e 

modos de articulação entre eles, no que se afigura ser a implementação de estratégias de 

mudança que refletem efeitos da crescente abertura do acesso à educação superior, de 
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pressões para aumentar a eficiência e a eficácia, enfim, de condições para que as 

instituições atendam exigências normalmente associadas à nova gestão pública. 

 

A nossa atenção centrou-se nos dois países, Inglaterra e Holanda, que realizaram as 

suas grandes reformas na década de 90 e podem ser considerados como os percursores 

das novas tendências de governança das instituições de ensino superior; e em três outros 

países, Áustria, Dinamarca e Finlândia, cujas mudanças ocorrem aproximadamente ao 

mesmo tempo das que são introduzidas em Portugal, em 2007. Na escolha dos países 

houve igualmente a preocupação de incluir exemplos daqueles que compreendem 

sistemas duais de educação superior. 

 

Passaremos, assim, a apresentar a análise dos modelos com referência a três eixos 

principais, a saber, a autonomia institucional conferida pelos Estados às instituições de 

educação superior, em particular às Universidades, os órgãos de governo que as dirigem e 

a escolha da sua liderança executiva. 
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I.1 | AUTONOMIA INSTITUCIONAL 

 

 

A autonomia das instituições de educação superior públicas em relação ao Estado refere-

se, em geral, à capacidade que lhes é conferida na lei para realizarem as suas próprias 

escolhas no prosseguimento da sua missão própria e envolve tanto os direitos e deveres 

legais a que estão obrigadas como o modo de financiamento e de atribuição de outros 

recursos. A liberdade académica e o autogoverno encontram-se reconhecidos na maioria 

dos estatutos das instituições e constituem pilares críticos da autonomia da educação 

superior.   

 

As quatro dimensões
1
 normalmente utilizadas para analisar o grau de autonomia das 

instituições - autonomia organizacional, autonomia financeira, autonomia académica e 

autonomia de gestão de recursos humanos – são ilustradas por referência a 

enquadramentos e práticas como: leis e regulamentações existentes; modo de 

financiamento do ensino e investigação; definição dos programas de estudo, de cursos e 

atribuição de graus; contratação de pessoal docente e não docente; prestação de contas; e 

relacionamento administrativo e político com o poder executivo.  

 

No âmbito deste estudo e em relação aos países selecionados, limitamos a descrição da 

autonomia institucional a questões que se prendem com o estatuto jurídico das 

instituições, formas de financiamento suportadas pelos Estados e áreas em que se 

concretiza a autonomia. 

 

Estatuto jurídico e formas de financiamento 

Nos cinco países analisados, as reformas realizadas no enquadramento jurídico das 

Universidades conferiu-lhes maior capacidade de autogoverno e liberdade de ação, 

normalmente regulados por instrumentos de acompanhamento que relacionam o 

desempenho das instituições com o financiamento que lhes é atribuído. Em alguns países, 

                                                 
1 EUA’s Lisbon Declaration, 2007 

paulopes
Realce
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I.3 | LIDERANÇA INSTITUCIONAL 

 

 

No que se refere ao modo como é escolhida a direção executiva das instituições de 

educação superior nos países analisados, a tendência encontrada é a da sua nomeação 

pelo órgão máximo de governança da instituição, o Conselho (Board/council). Esta 

tendência é relativamente recente na maioria dos países analisados e representa uma das 

alterações mais profundas introduzidas pela legislação aprovada a partir dos anos 90 do 

século passado.  

 

Até então, em geral, o Reitor, Presidente ou Vice-Chanceler eram eleitos pelos corpos 

internos das instituições (professores e investigadores, estudantes e pessoal não docente), 

de modo a assegurar a representação do universo institucional, em particular do respetivo 

corpo académico. Com a nomeação pelo órgão de direção, constituído por uma maioria 

de elementos externos (exceto na Finlândia, onde os elementos externos representam no 

mínimo, 40% dos membros do órgão), reforça-se o papel do chefe executivo da 

instituição e adota-se um modelo de governança bem conhecido no setor empresarial.  

 

A mudança de um processo eleitoral de escolha para um processo de recrutamento por 

concurso, observada nos países estudados, implica a redefinição da relação do líder 

executivo com as restantes estruturas da instituição. Admite-se que será o modo como 

decorre o processo de nomeação levado a efeito pelo órgão de direção – audição de 

candidatos, apresentação de propostas de atuação, análise dos currículos – que assegurará 

a legitimação do mandato do candidato escolhido, dentro da instituição. 

 

A Áustria alterou o seu método de escolha dos Reitores das Universidades com a Lei de 

2002. Até então, estes eram eleitos pela Assembleia da Universidade, constituída por 25% 

dos membros de cada um dos diferentes corpos internos (professores, professores 

assistentes, pessoal não docente e estudantes), de entre os candidatos propostos pelo 

Senado. Com a entrada em vigor da nova lei, o Reitor é nomeado pelo Conselho da 

Universidade de entre uma lista de três candidatos propostos pelo Senado.  
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I.4 | SÍNTESE DAS TENDÊNCIAS 

 

 

Feita a descrição das estruturas de governo das instituições de ensino superior públicas 

nos cinco países selecionados, constata-se que, apesar da autonomia estatutária que foi 

sendo progressivamente alargada, os governos continuam a ter um papel fundamental, 

seja na atribuição dos recursos financeiros de que as instituições dispõem, seja na 

regulação da qualidade da sua oferta educacional e científica.  

 

A grande alteração verificada prende-se com a participação maioritária de representantes 

sociais externos no órgão de direção das Universidades, com a consequente diminuição 

da representatividade interna. Os modelos de governança adotados, particularmente no 

que se refere à governança interna das instituições, procuram limitar a tradicional 

colegialidade que caraterizava o seu funcionamento, atribuindo em geral funções 

associadas à educação e investigação a órgãos colegiais em que se encontra 

significativamente representada a comunidade académica.  

 

Atribui-se, assim, à liderança executiva um papel determinante em toda a orientação da 

vida institucional, cabendo-lhe aliar os interesses académicos e os contributos de 

representantes de grupos de interessados externos à gestão eficaz e eficiente dos recursos 

e meios que a Universidade tem para administrar. A atribuição de financiamento do 

Estado com base na celebração de contratos de desenvolvimento e na avaliação do 

desempenho da instituição, a obrigação de aplicar as decisões tomadas pelo órgão de 

direção e o dever de concertar com os órgãos académicos as matérias relativas ao 

ensino/aprendizagem concentram na pessoa do Reitor, Presidente ou Vice-Chanceler 

responsabilidades acrescidas e uma elevada exigência no exercício das suas funções. 
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II| QUADRO DE REFERÊNCIA NACIONAL 

II.1| ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

Os principais instrumentos jurídicos de enquadramento da governança e gestão das 

instituições de educação superior públicas, em Portugal, mantiveram alguma estabilidade 

durante cerca de vinte anos. De facto, a consagração da autonomia universitária na 

Constituição da República Portuguesa, na revisão de 1982 (Artigo 76º: As Universidade 

gozam, nos termos da lei, de autonomia científica, pedagógica, administrativa e 

financeira), a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo, em 1986 (Lei n.º 46/8, 

de 14 de outubro) e da Lei de Autonomia das Universidades (Lei n.º 108/88, de 24 de 

outubro) criaram as bases para se estruturarem modos de governança das Universidades 

públicas que só foram profundamente alteradas em meados da primeira década do século 

XXI. Ocorreram, naturalmente, acrescentos e modificações, nomeadamente no que diz 

respeito ao financiamento e à avaliação, mas que não alteraram a essência do referencial 

inscrito naquela legislação. 

 

A questão da autonomia universitária e do estatuto jurídico destas instituições tem sido 

analisada por reconhecidos especialistas ao longo dos anos. Uma síntese destes modos de 

ver a autonomia das Universidades pode encontrar-se em Pedrosa e Queiró (2005). Mais 

recentemente, em tempo de preparação das mudanças que conduziram ao RJIES, o 

Conselho Nacional de Educação publicou as intervenções de Jorge Miranda e Vital 

Moreira (Miranda, J. 2008; Moreira, V. 2008) quando esta matéria foi objeto de análise e 

debate. Será oportuno referir preocupações expressas por Vital Moreira, de modo a aferir 

se o caminho preconizado foi ou não percorrido. Dizia Vital Moreira: É de esperar um 

alargamento significativo da autonomia das instituições … a minha leitura é que o 

Estado deve deixar de se imiscuir na microgestão corrente das escolas de ensino 

superior… Esse é um dos temas que vale a pena refletir um pouco: em que medida é que 

a situação atual pode ser aperfeiçoada a favor de uma maior autonomia … que elimine 
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as teias, os limites, a burocracia que ainda hoje rege a sua gestão administrativa e 

financeira (CNE, 2008, p. 129). 

 

Também os institutos e as escolas politécnicas do setor público se desenvolveram e foram 

governados num quadro jurídico construído em idêntico período que, além da Lei de 

Bases acima referida, incluiu legislação específica, como é o caso da Lei n.º 54/90, de 5 

de setembro, dedicada ao estatuto, autonomia, organização, administração e gestão 

daquelas instituições. Uma outra iniciativa legislativa que merecerá referência traduziu-se 

na aprovação da Lei n.º 26/2000, de 23 de agosto, que não chegou a ser regulamentada, 

mas que anunciava estabelecer o regime da organização e do ordenamento do ensino 

superior, no quadro das normas aplicáveis do direito internacional e comunitário e das 

bases gerais do sistema educativo constantes da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei 

N.º 46/1986, de 14 de Outubro, alterada pela Lei N.º 115/1997, de 19 de Setembro) e 

ainda do objetivo constitucional de promoção pelo Estado do ensino de qualidade, 

universal e progressivamente gratuito, como fator de desenvolvimento do País. 

 

Aquele quadro de referência esteve presente durante o processo de transformação, 

modernização e desenvolvimento a que se assistiu na educação superior em Portugal, 

durante cerca de um quarto de século. Uma análise cuidada deste processo, com 

referência ao desenvolvimento do enquadramento da educação superior, aos modelos de 

organização, governo, administração e gestão, à qualidade e avaliação, bem como aos 

desenvolvimentos jurídicos associados, pode encontrar-se no excelente trabalho 

publicado pelo Professor José Veiga Simão (Veiga Simão, 2003), sistematizando estudos 

que haviam sido estimulados pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas 

(CRUP) e pela Fundação das Universidade Portuguesas (FUP). 

 

Idêntico processo de desenvolvimento legislativo ocorreu para o ensino superior 

particular e cooperativo, para a Universidade Católica Portuguesa e para o ensino 

superior militar. Todavia, não foi possível criar condições para abranger todas as 

Instituições de Ensino Superior, pelo que o que aqui se reporta respeita apenas às 

Universidades e Institutos Politécnicos Públicos.  
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II.4 | SÍNTESE DO ENQUADRAMENTO NACIONAL 
 

 

O atual quadro geral de referência nacional para a governança das instituições está 

consagrado na Constituição, na Lei de Bases do Sistema Educativo e no RJIES. Há, 

contudo, diplomas legais complementares que devem estar presentes quando se trata a 

governança e gestão da educação superior. Embora o trabalho que aqui se relata não 

tenha contemplado a análise crítica destes instrumentos de regulação, será oportuno 

lembrar que a adequação de tal legislação aos seus fins últimos deve merecer continuada 

atenção e escrutínio. Referimo-nos, particularmente, aos estatutos do aluno, do pessoal 

docente e não docente, à legislação sobre financiamento, sobre a aplicação das 

orientações relativas à Declaração de Bolonha e seus desenvolvimentos, sobre graus e 

diplomas, avaliação e qualidade, bem como os relativos aos cursos de especialização 

tecnológica, ao quadro europeu de qualificações e à investigação científica. 

 

Algumas razões importantes para a profunda mudança na estrutura de governação e 

gestão institucional, que aquele novo enquadramento geral significou, estão patentes nas 

observações que constam do relatório da análise crítica feito pela OCDE (OCDE, 2006), 

que referimos atrás. Porém, não terão interesse menor os estudos e análises produzidos 

com o contributo de autores portugueses, que também se apresentaram (Pedrosa e Queiró, 

2005; Veiga Simão, Machado dos Santos e Almeida Costa, 2002; Veiga Simão, 2003).  

 

Vale a pena referir, enfim, que naquelas publicações se encontram sustentadas as bases e 

expectativas postas na passagem de um modelo colegial de múltiplas sedes de 

governança institucional, para um modelo em que o CG assume as responsabilidades pelo 

governo das instituições. Neste modelo, o Reitor assume um claro papel de promotor de 

uma visão para a instituição e de liderança na execução das políticas, estratégias e planos 

de ação aprovados pelo CG. A este órgão cabe acompanhar e analisar criticamente o 

trabalho executivo dos Reitores (nas Universidades) e Presidentes (nos Institutos 

Politécnicos), que se deve basear nos instrumentos orientadores, estratégias, planos e 

orçamentos por ele aprovados. 
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A finalizar, dir-se-á que o contexto em que emergiu o modelo de governança da educação 

superior que foi o foco do nosso estudo pode ser melhor entendido após uma leitura 

atenta do documento que resultou do trabalho de análise crítica que a equipa da OCDE 

realizou (OCDE, 2006) e de publicações de autores que ao assunto dedicaram interesse 

(CNE, 2007; Pedrosa e Queiró, 2005; Veiga Simão, Machado dos Santos e Almeida 

Costa, 2003; Veiga Simão, 2003). De facto, aí está, ainda hoje, uma visão da realidade 

nacional que mantém grande atualidade e merece ser revisitada ao tratar a governança e a 

gestão da rede e das instituições de educação superior.  

 

As mudanças que aconteceram em outros países serão, também, inspiradoras, pois 

incorporam modos de articular a governança transparente com a autonomia e a prestação 

de contas. Especialmente oportuno será estudar o caminho feito em alguns países 

(Áustria, Dinamarca, Finlândia) no sentido de contratualizar metas, desempenhos e 

modos de financiamento, bem como a institucionalização de estatutos jurídicos das 

instituições que reforçam a respetiva autonomia. A opção por modelos fundacionais 

merece, em particular, atenta observação, estudo e acompanhamento.  
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III | ESTUDO EMPÍRICO 

  

III.1 | METODOLOGIA E PROCESSOS 

 

 

O estudo desenvolveu-se em duas fases de trabalho distintas e complementares. A 

primeira envolveu a recolha e análise de informação, de estudos e de artigos publicados e 

acessíveis sobre as temáticas que foram objeto de trabalho. O resultado desta atividade 

foi apresentado nos dois capítulos anteriores. A segunda fase de ação, que será agora 

apresentada, envolveu a recolha de entrevistas a uma amostra significativa de PCG, 26 no 

total (12 de Institutos Politécnicos e 14 de Universidades), a sua transcrição e análise. 

Estas atividades visaram, no essencial, caraterizar os perfis dos membros externos 

escolhidos para integrar e presidir aos CG das IESP, os instrumentos de regulação e os 

modos de funcionamento adotados por estes órgãos, as relações desenvolvidas entre os 

CG e as restantes estruturas de governança institucional, enfim, os processos e 

experiências de trabalho vividos no período de vigência do RJIES. 

 

Na fase inicial do estudo empírico procedeu-se ao levantamento de informação, de acesso 

público, relativa aos CG das IESP que fizerem parte do universo em estudo (Anexo 02), 

com base no qual se procedeu a uma análise documental. 

 

Foram objetivos desta análise preliminar: 

 Obter uma caraterização sumária do modelo escolhido por cada instituição ao nível 

das competências do CG e do seu Presidente, da composição e funcionamento deste 

órgão, da informação pública disponibilizada, etc.; 

 Efetuar uma breve análise comparativa dos modelos escolhidos; 

 Preparar um dossier com informação de enquadramento para apoiar a fase seguinte 

das entrevistas. 
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Para o efeito utilizaram-se, como fontes documentais, o RJIES e os Estatutos e/ou 

Regimentos das IESP, bem como outras fontes públicas, em particular sítios das IESP na 

internet. Procedeu-se ao levantamento dos perfis dos PCG das IESP e à comparação 

entre as competências, apresentadas nos seus estatutos e/ou regimentos do CG, e o 

respetivo artigo do RJIES, no sentido de analisar quais as especificidades assumidas 

pelas diversas instituições nos seus próprios regulamentos. Para além das competências, 

foram comparados outros aspetos de interesse, como a composição do CG em cada IESP, 

as opções relativas a reuniões e competências do seu Presidente. 

 

Procedeu-se à análise dos conteúdos disponibilizados nas páginas do CG de cada IESP 

(dados a janeiro de 2011), tendo sido feita a identificação de: 

 Ligações de acesso às páginas do CG, bem como o grau de facilidade de acesso 

através do sítio institucional; 

 Informação apresentada na página do sítio do CG; 

 Informação relativa aos membros do CG: número de membros, discriminando por 

docentes e investigadores, estudantes, não docente e personalidades externas. 

 

Relativamente a estes últimos elementos, foi ainda efetuada a seguinte categorização por 

atividade: 

 Perfil ‘Académico’: pessoas que tenham uma carreira académica, não só como 

docentes mas também como investigadores, mesmo que tenham desempenhado 

outras funções fora da carreira académica; 

 Perfil ‘Político’: pessoas que tenham tido uma carreira política e que se encontrem 

atualmente no ativo, mesmo que tenham desempenhado outras funções, quer como 

docentes, quer como quadros em empresas ou outras organizações; 

 Perfil ‘Empresarial’: pessoas que tenham tido uma carreira fundamentalmente 

associada a desempenho de cargos em organizações empresariais privadas, mesmo 

que tenham ocupado cargos políticos, atividade de docência ou atividade associada 

a organismos ou outras atividades de cariz público; 

 Perfil ‘Serviço Público’: pessoas que tenham tido uma carreira fundamentalmente 

associada a organismos, fundações e outras entidades de interesse público, bem 
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como diplomatas e militares, mesmo que tenham ocupado cargos políticos, 

atividade de docência, ou desempenhado cargo em organizações empresariais 

privadas; 

 Perfil ‘Estrangeiro’: pessoas com nacionalidade não portuguesa, 

independentemente das funções que tenham desempenhado ao longo da sua carreira 

profissional. 

 

Numa segunda fase, a equipa procedeu à recolha de evidência através de entrevistas aos 

PCG das Universidades e Institutos Politécnicos (Anexo 02), usando como suporte o 

guião que se apresenta no Anexo 01. Como se pode verificar, não foi possível registar a 

entrevista de apenas um PCG de Universidade e de três PCG de Institutos Politécnicos. 

Este trabalho foi realizado com uma distribuição de responsabilidades pelos membros da 

equipa, envolvendo sempre dois investigadores em cada entrevista.  

 

As gravações realizadas foram todas transcritas, tendo-se selecionado o programa 

ATLAS.ti 6.2 para ser usado na análise dos respetivos conteúdos. A equipa estruturou a 

análise em dois campos diferentes: procurando, por um lado, caraterizar o 

enquadramento ao órgão CG e, por outro lado, fazer a análise das 26 entrevistas 

realizadas aos PCG de Universidade e Institutos Politécnicos. 

 

As entrevistas realizadas foram analisadas de acordo com os outputs produzidos pelo 

ATLAS.ti 6.2, depois de terem sido integralmente transcritas e codificadas. A 

apresentação das reflexões está estruturada em três partes: uma relativa aos PCG, outra 

ao órgão CG em si mesmo e a terceira a questões institucionais críticas das IESP (14 

Universidades e 12 Politécnicos). De salientar que, devido às diferentes dinâmicas das 

entrevistas, houve situações em que não foi possível colocar determinadas questões ou, 

por outro lado, houve questões cuja resposta não foi explícita. Na análise, a 

correspondente ausência de respostas surge com a indicação de “Inconclusivo”. 
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III.2 | O PRESIDENTE DO CONSELHO GERAL 

 

III.2.1 | COMPETÊNCIAS 

 

 

Da análise efetuada aos estatutos das instituições estudadas, é possível verificar que as 

competências dos Presidentes dos Conselhos Gerais mantêm-se genericamente idênticas 

às competências previstas no RJIES, com exceção de duas instituições, a Universidade 

dos Açores e o Instituto Politécnico do Porto, que acrescentam, ambas, cinco 

competências. O aprofundamento das competências do PCG surge fundamentalmente nos 

regimentos dos CG, uma vez que todos os regimentos a que foi possível ter acesso 

acrescentaram às competências inscritas nos estatutos, em média, quatro competências, 

no caso dos Politécnicos, e cinco competências, no caso das Universidades. Apenas duas 

instituições, a Universidade de Évora e o Instituto Politécnico de Setúbal, não 

acrescentam qualquer competência às que a Lei prevê, nem nos estatutos nem no 

regimento. Todavia, as competências adicionais que se verificam, quer em sedes 

estatuárias, quer nos regimentos, representam fundamentalmente uma especificação das 

competências já previstas no RJIES e, como tal, mais relacionadas com questões 

processuais. Assim acontece, nomeadamente, nas situações seguintes: 

1. Mandar publicar ou tornar públicas as deliberações do Conselho e assegurar a 

respetiva observância e execução (17 Regimentos); 

2. Admitir e pôr à votação as propostas e os requerimentos (14 Regimentos); 

3. Declarar a abertura das reuniões, a sua suspensão e o seu encerramento (11 

Regimentos); 

4. Apreciar as justificações das faltas às reuniões dos membros do CG (oito 

Regimentos); 

5. Dirigir os trabalhos, concedendo a palavra e assegurando a ordem dos debates (oito 

Regimentos); 

6. Conferir posse ao Reitor/Presidente (sete Regimentos); 

7. Dar conhecimento das mensagens, informações e documentos que lhe sejam 

dirigidos (seis Regimentos). 
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III.2.3 | EXPETATIVAS E DIFICULDADES 

 

 

Quando questionados sobre a perceção que tinham inicialmente sobre o CG, bem como a 

missão e funções que iriam desempenhar, a informação recolhida (gráfico 06) permite 

dizer que os PCG, antes de assumirem o cargo, em muitos casos, não tinham um 

conhecimento pormenorizado nem da natureza do órgão, nem do RJIES, nem mesmo da 

realidade da instituição.  

 

O órgão era associado, fundamentalmente pela leitura dos respetivos normativos, a uma 

estrutura de gestão da IES e as suas funções principais seriam a escolha do 

Reitor/Presidente, o contributo na discussão de temáticas importantes para a instituição, a 

definição de estratégias e a aprovação de contas. Constata-se que, em algumas situações, 

foi manifestada surpresa pelo convite para pertencer a este órgão e pela posterior eleição 

para Presidente. Aliás, a eleição dos PCG não decorreu de processos de candidatura 

formal, antes pelo contrário, resultou, na maioria das situações, de um movimento 

espontâneo dentro do próprio CG, havendo mesmo alguns que afirmaram a sua surpresa 

pela eleição e outros que afirmaram que tal não fazia parte dos seus planos e que ocorreu 

algo a contragosto.  

 

Quem se manifestou com uma expetativa positiva, justifica-o pelo facto de estar perante 

uma instituição de grande qualidade e porque via esta ação como uma experiência 

interessante, pelo contributo que poderia dar na evolução da instituição. Os entrevistados 

que revelaram algum desencanto fundamentam-no pela circunstância de o CG ser um 

órgão muito alargado – facto que seria um entrave a qualquer ação a empreender – e 

ainda pela circunstância de conhecerem pessoalmente outros órgãos de governo e as 

dificuldades que as instituições apresentam a este nível. Relativamente a um terço dos 

PCG (34%) não foi possível retirar conclusões sobre esta temática. 
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Tabela 06 | Peso de cada um dos corpos do CG 

 Total Docentes % Estudantes % 
Não 

docentes 
% Externos % 

Instituto Universitário de 

Lisboa - ISCTE 
33 17 52% 5 15% 1 3% 10 30% 

Universidade Aberta 22 12 55% 3 14% 1 5% 6 27% 

Universidade da Beira Interior 29 15 52% 5 17% 1 3% 8 28% 

Universidade da Madeira 20 11 55% 3 15% 0 0% 6 30% 

Universidade de Aveiro 19 10 53% 3 16% 1 5% 5 26% 

Universidade de Coimbra 35 18 51% 5 14% 2 6% 10 29% 

Universidade de Évora 25 13 52% 3 12% 2 8% 7 28% 

Universidade de Lisboa 23 12 52% 4 19% 1 5% 6 24% 

Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro 
23 13 57% 3 13% 1 4% 6 26% 

Universidade do Algarve 35 18 51% 6 17% 1 3% 10 29% 

Universidade do Minho 23 12 52% 4 17% 1 4% 6 26% 

Universidade do Porto 15 8 53% 2 13% 1 7% 4 27% 

Universidade dos Açores 23 12 52% 4 17% 1 4% 6 26% 

Universidade Nova de Lisboa 21 11 52% 3 14% 0 0% 7 33% 

Universidade Técnica de 

Lisboa 
27 14 52% 4 15% 1 4% 8 30% 

Média das Universidades 24.7 13.0 53% 3.8 15% 1.0 4% 6.9 28% 

Politécnico de Beja 21 11 52% 3 14% 1 5% 6 29% 

Politécnico da Guarda 33 17 52% 5 15% 1 3% 10 30% 

Politécnico de Bragança 25 14 56% 3 12% 1 4% 7 28% 

Politécnico de Castelo-Branco 25 13 52% 4 16% 1 4% 7 28% 

Politécnico de Coimbra 35 18 51% 6 17% 1 3% 10 29% 

Politécnico de Leiria 33 17 52% 5 15% 1 3% 10 30% 

Politécnico de Lisboa 33 17 52% 5 15% 1 3% 10 30% 

Politécnico de Portalegre 22 12 55% 3 14% 1 5% 6 27% 

Politécnico de Santarém 21 11 52% 3 14% 1 5% 6 29% 

Politécnico de Setúbal 29 15 52% 4 14% 2 7% 8 28% 

Politécnico de Tomar 21 11 52% 3 14% 1 5% 6 29% 

Politécnico de Viana do 

Castelo 
29 15 52% 5 17% 1 3% 8 28% 

Politécnico de Viseu 30 16 53% 5 17% 0 0% 9 30% 

Politécnico do Cávado e do 

Ave 
23 12 52% 3 13% 1 4% 7 30% 

Politécnico do Porto 35 18 51% 6 17% 1 3% 10 29% 

Média dos Politécnicos 27.7 14.5 52% 4.2 15% 1.0 4% 8.0 29% 

Média IESP 26.2 13.7 53% 4.0 15% 1.0 4% 7.5 28% 
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Tabela 07 | Perfil, por IESP, dos restantes elementos externos do CG 

 Académico Político Estrangeiro 
Serviço 

Público 
Empresarial Total 

Dados 

Curriculares 

Instituto Universitário de Lisboa - 

ISCTE 
- - - 2 5 7* Sim 

Universidade Aberta 1 3 - 1 - 5 Não 

Universidade da Beira Interior 1 - - 1 5 7 Sim 

Universidade da Madeira 1 - 1 1 2 5 Não 

Universidade de Aveiro - - 1 1 2 4 Sim 

Universidade de Coimbra - 2 - 3 4 9 Não 

Universidade de Évora 1 - - 1 2 4* Sim 

Universidade de Lisboa 1 1 - 1 1 4 Não 

Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro 
1 1 - 1 2 5 Não 

Universidade do Algarve 1 - 1 3 3 8* Sim 

Universidade do Minho 1 - - 1 1 3* Não 

Universidade do Porto - - - 4 1 5 Não 

Universidade dos Açores 1 - - - 2 3 Não 

Universidade Nova de Lisboa - - 2 2 1 5* Não 

Universidade Técnica de Lisboa 2 1 - 3 1 7 Não 

Total Universidades 
11 8 5 25 32 81  

13.6% 9.9% 6.2% 30.9% 39.5% 100%  

Politécnico da Guarda - - - - - 0 ** 

Politécnico de Beja - - - - - 0 ** 

Politécnico de Bragança 1 1 - 2 1 5 Não 

Politécnico de Castelo-Branco 3 1 - 2  6 Não 

Politécnico de Coimbra 1 2 - 1 3 7 Não 

Politécnico de Leiria - 5 - 3 1 9 Não 

Politécnico de Lisboa - - - - - 0 ** 

Politécnico de Portalegre - - - - - 0 ** 

Politécnico de Santarém 2 - - 2 1 5 Não 

Politécnico de Setúbal 2 1 - 2 2 7 Não 

Politécnico de Tomar - - - - - 0 ** 

Politécnico de Viana do Castelo 1 2 - 1 3 7 Não 

Politécnico de Viseu - 2 - 6 - 8 Não 

Politécnico do Cávado e do Ave 1 3 - 2 - 6 Não 

Politécnico do Porto - - - - - 0 ** 

Total Politécnicos 
11 17 0 21 11 60  

18.3% 28.3% 0.0% 35.0% 18.3% 100%  

Total IESP 22 25 5 46 43   

* Apenas referente aos nomes dos Conselheiros disponíveis no sítio online da instituição à data da consulta. 

** Não se encontrava disponível informação sobre a composição do CG no sítio online da instituição à data da consulta. 
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III.3.4 | RELAÇÃO ENTRE O CONSELHO GERAL E O REITOR/PRESIDENTE 

 

 

O Reitor/Presidente surge, para a generalidade dos PCG, como a figura incontornável de 

poder. Parece ser indiscutível que, dentro da Universidade, a autoridade é o Reitor, e 

dentro do Politécnico, a autoridade é o Presidente. Estas figuras são também vistas, pelos 

próprios Presidentes dos CG, como as faces públicas das instituições e, ainda, como 

responsáveis pelo desenho estratégico da instituição (os 'fazedores'). Eis algumas das 

citações que revelam isso mesmo: 

 “Eu compreendo que a imagem, a face pública da instituição é o Reitor, e tem que 

ser.”  

 “Também está escrito que quem representa externamente a Universidade é o 

Reitor. Tudo isso está muito claro nas regras e eu sou a favor de que as regras 

sejam claras nessa matéria.” 

 “É preciso não fazer confusão: quem gere a Universidade é o Reitor, quem 

representa a Universidade é o Reitor.” 

 “A figura do Reitor é a figura da Universidade” 

 “Na comunicação social, a grande figura da Universidade deve ser o Reitor, e é o 

Reitor. Portanto procuramos (CG) ter uma postura relativamente discreta.” 

 “Isso significa que o Reitor continua a ser uma peça chave para o funcionamento 

do CG? - Sim.” 

 “A autoridade chama-se Reitor. Neste momento o Reitor, como sabe, tem uma 

autoridade como nunca teve.” 

 “O Reitor é uma espécie de pai da casa, mais do que o gerente da casa, e isso 

acaba por se refletir nos órgãos (…)” 

 “O Reitor é o responsável primeiro da estratégia.” 

 “A legislação veio, precisamente, dar poder ao Presidente e ao Reitor, que não 

tinha nenhum, não podia meter-se, oficialmente não podia, digamos, mexer numa 

Faculdade.” 

 

Ao longo das entrevistas existem 13 referências positivas aos Reitores ou Presidentes de 

Politécnico, sendo a maioria feitas por PCG de Universidades. Surgem expressões como 
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“muito inteligente”, “muito preparado”, “um indivíduo excecional, muito preparado para 

o cargo”, “uma pessoa com muito valor”, “a pessoa que dava mais garantias de fazer um 

bom trabalho”. São também identificados aspetos da atuação dos Reitores que 

introduziram dinâmicas positivas. Refira-se, por exemplo, a virtude de ter conseguido 

“pôr tudo mais calmo” ou o facto de ter originado um debate interno ao nível das Escolas 

que terá sido “um fator de estruturação e de coesão”.  

 

As referências ao mérito do Reitor/Presidente de Politécnico surgem não só ao nível 

interno, como também ao nível externo. Por exemplo, ao nível dos Politécnicos são 

identificadas três citações a este propósito: uma no sentido de garantir que o Presidente 

tem sido “o principal impulsionador do desenho estratégico” da instituição; outra 

atribuindo-lhe o mérito de ter conseguido o envolvimento e o comprometimento das 

pessoas; e outra reconhecendo o papel na ligação com o subsistema de ensino Politécnico 

nacional e com as Universidades politécnicas europeias. 

 

Naturalmente, uma maior ou menor afinidade entre os dois titulares do cargo 

(Reitor/Presidente de Politécnico e PCG) determina que as relações institucionais sejam 

mais ou menos facilitadas. As situações variam muito: desde dois responsáveis pelos 

órgãos máximos da Universidade que anteriormente já eram muito próximos, até 

situações em que o relacionamento só se iniciou com a formação do CG, mantendo-se 

formal e institucional. Independentemente da profundidade da relação, são várias as 

referências que revelam que os assuntos das instituições de ensino superior são analisados 

entre PCG e Reitores/Presidentes de Politécnicos. Regista-se, inclusivamente, um 

testemunho que garante que, como resultado desse diálogo, “nunca, como agora, a 

Universidade esteve a funcionar tão bem”. 

 

A forma como as relações entre Reitor/Presidente e PCG se iniciaram também diverge. 

Há casos em que, para colocar os membros externos mais ao corrente da vida da 

Universidade, o próprio Reitor teve o cuidado de produzir documentos informativos onde 

constavam, também, as preocupações e orientações do Reitor para o resto do mandato. 
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No que diz respeito ao relacionamento entre o Reitor/Presidente e o CG enquanto órgão, 

há instituições que optam por fazê-lo apenas através do Presidente, enquanto outras 

solicitam ao Reitor a sua presença nas reuniões, respondendo diretamente às questões dos 

diferentes membros do CG. As relações institucionais tanto se mantêm ao nível da 

preparação formal das reuniões, como podem chegar a níveis mais aprofundados (pedido 

de conselhos, alertas para assuntos urgentes ou conversas privadas para que o PCG saiba 

o que é que, em determinadas situações/discussões, está verdadeiramente em causa). 

 

Frequentemente, os PCG assumem-se como moderadores de tensões previamente 

existentes entre o Reitor/Presidente de Politécnico e os representantes de determinados 

grupos. Aliás, em situações pontuais, o PCG, estando, pelo menos inicialmente, de fora, 

funciona como um ponto de equilíbrio, com estratégias próprias de identificação de 

problemas e de procura de soluções (muitas delas decorrentes, naturalmente, da 

experiência profissional dos PCG, sobretudo quando são oriundos do meio empresarial).  

 

O reconhecimento do papel do CG afirma-se não só por este ser um importante fórum de 

discussão, mas também pela presença que os seus Presidentes têm nas cerimónias que 

marcam a vida académica. Apesar de ter sido identificada uma exceção, na generalidade 

os PCG não só são convidados a participar, como assumem lugar de destaque nessas 

cerimónias e eventos oficiais, proporcional ao peso institucional do órgão que 

representam. 

 

A generalidade dos PCG considera que a relação que estabelecem com os 

Reitores/Presidentes de Politécnicos é muito positiva e cooperante. O trabalho em 

conjunto, em cogestão, é também mencionado. Por outro lado, são utilizadas expressões 

como 'cordialidade'  para descrever esse relacionamento, que num caso até é considerado 

'excelente'. Noutra situação, é afirmado que este tipo de relacionamento depende muito 

do carisma do Reitor/Presidente do Politécnico e da forma como este é visto e aceite pela 

generalidade da academia. 
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Apesar de se identificar uma ou outra referência a situações desagradáveis (mas pontuais) 

no relacionamento entre Reitor/Presidente de Politécnico e PCG, normalmente estas 

situações derivam de interpretações distintas, que acabam por ser clarificadas. Uma das 

razões apontadas para as boas relações reside no facto de cada um interpretar o seu papel, 

e usar os respetivos poderes, sem pisar o terreno do outro órgão. Para além disso, é 

considerado fundamental que exista uma grande articulação e completa sintonia quanto à 

visão da instituição que ambos representam. Na generalidade, essa sintonia existe e 

resulta do facto de ter sido o próprio CG a escolher o Reitor/Presidente de Politécnico e o 

seu programa de ação. E se há casos em que os dois titulares só comunicam para preparar 

as reuniões do CG, outros há em que falam praticamente todas as semanas, num 

relacionamento considerado exigente mas produtivo. 

 

Embora no decorrer das entrevistas tenham surgido mais referências a aspetos positivos 

do que a negativos, no que respeita ao relacionamento entre os PCG e os 

Reitores/Presidentes de Politécnicos, também surgem algumas críticas pontuais que 

interessa assinalar. Por exemplo, alguns PCG apontam limitações ao nível do apoio 

administrativo e um lamentou que o respetivo Reitor tenha tomado uma decisão 

importante para a vida académica (no caso concreto, tratou-se do aumento do valor das 

propinas) sem consultar o CG. 

 

Nos casos em que o relacionamento se limita ao cumprimento dos formalismos para 

preparar as reuniões dos CG, há quem entenda que este contacto entre o PCG e o 

Reitor/Presidente do Politécnico é insuficiente. Nestes casos, considera-se que a 

discussão de outros assuntos, fora daqueles que obrigatoriamente têm que ser agendados, 

poderia introduzir outras dinâmicas e aumentar o nível de contributos, não só do PCG, 

mas de todo o órgão. Situação mais grave parece ser quando o CG desconhece 

compromissos assumidos pelo Reitor/Presidente do Politécnico, o que naturalmente 

condiciona as relações. 

 

Um outro problema identificado no relacionamento entre o PCG e o Reitor/Presidente do 

Politécnico é a distância física que normalmente existe entre os dois, porque acaba por 



 

Novo Modelo  de Go vern ança e  Gestão  d as  Ins t i tu içõ es  d e Ensino  Sup er ior  em Por tugal  |  113  

 

limitar os contactos presenciais. Esta é, aliás, uma dificuldade identificada em diferentes 

situações. Mesmo com o acesso facilitado às novas tecnologias, o facto de os 

responsáveis pelos dois órgãos estarem, diariamente, separados por muitos quilómetros 

acaba por tornar o relacionamento menos produtivo. 

 

O Reitor/Presidente de Politécnico é quem tem os meios para executar a política da sua 

instituição e é ele quem pode assinar contratos e assumir compromissos. Mas não tem o 

poder de contestar as decisões do CG, nomeadamente em matéria de Orçamento e de 

Plano. Estas são ideias que ficam claras no decorrer das entrevistas. Não sendo órgãos 

incompatíveis, é assumido pelos entrevistados que a relação entre eles tem que ser 

saudável, sob pena de se comprometer o objetivo final, que é o bem comum da instituição 

de ensino superior. O que se torna evidente é que cada um deve desempenhar as funções 

respetivas sem que um ou outro assuma alguma função/missão como estritamente sua. 

Isto porque ainda aparecem referências que indicam que o Reitor/Presidente de 

Politécnico assume algumas matérias como sendo unicamente do seu foro, sem dar 

qualquer abertura à intervenção do outro órgão. 

 

Ao longo das entrevistas realizadas, o CG não aparece como um órgão de poder, mas 

mais como um órgão de supervisão e estratégia, com funções bem definidas, sendo a 

eleição do Reitor/Presidente do Politécnico a que mais se destaca. Aliás, será nesta 

competência que reside o poder do CG: se não concordar com a forma como a instituição 

está a ser conduzida, no limite tem o poder de mudar o Reitor/Presidente de Politécnico. 

Em termos empresariais, utilizados por um dos entrevistados, o CG será, então, visto 

como algo semelhante ao Conselho Estratégico, enquanto o Reitor/Presidente do 

Politécnico e a sua equipa constituirão o equivalente a uma Comissão Executiva. 

 

O facto de este modelo de governança ser relativamente novo faz com que, em 

determinadas situações, ainda subsistam dúvidas sobre matérias levadas a CG que serão 

antes da competência do Reitor/Presidente de Politécnico. Num caso específico, chegou-

se ao limite de avaliar, em sede de CG, praticamente todas as decisões do Reitor, o que se 

transformou numa situação incómoda e contraproducente. Este episódio resulta da 
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interpretação que alguns membros de CG esporadicamente demonstram, segundo a qual 

podem transformar a atuação do CG numa espécie de policiamento das atividades do 

Reitor/Presidente de Politécnico. Mesmo não sendo desejável, tal interpretação acabou 

por ter enquadramento nos Estatutos de uma Universidade. 

 

A questão da remuneração dos Reitores é um dos pontos sensíveis, que, na perspetiva de 

alguns PCG, deveria ser revista. Pelo menos por duas vezes esta situação foi claramente 

abordada, salientando-se a ideia de que se as Universidades portuguesas querem 'dar o 

salto' na economia do mundo não podem ter um Reitor a receber pouco mais do que os 

restantes docentes. O 'pagamento apropriado' ao Reitor surge como uma necessidade para 

a Universidade poder conquistar gestores. 

 

 

 Parece ser indiscutível que a autoridade na Universidade é o Reitor e a 

autoridade no Politécnico é o respetivo Presidente. Estas figuras são 

vistas pelos PCG como as faces públicas das instituições e como 

responsáveis pelo desenho estratégico da instituição (os 'fazedores'). 

 A generalidade dos PCG considera que a relação que estabelece com os 

Reitores/Presidentes de Politécnicos é muito positiva e cooperante, 

embora diversa: em alguns casos trocam impressões semanalmente, 

noutros limitam-se a cumprir formalismos. 

 Há dificuldades de relacionamento que resultam sobretudo da 

distância. 
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sentido em termos práticos. Por outro lado, também foram ventiladas algumas questões 

quanto ao regulamento do processo eleitoral do Reitor/Presidente, que deveria ser revisto 

de modo a tornar a eleição mais aberta, bem como quanto à elaboração de um 

regulamento de eleição dos membros do CG. Foi colocada ainda a questão da excessiva 

proximidade entre as competências do CG, do Conselho de Gestão e do Senado, aspeto a 

carecer de revisão. Por último, foi apontado como falha dos estatutos o facto de o CG 

poder ser constituído sem a representação de não docentes. 

 

 

 

 Sugestões re lativas à composição do CG: 

  Revisão da dimensão do CG, com fixação de um número máximo 

de elementos inferior ao atual. 

 Acautelar eventuais conflitos de interesses através da 

impossibilidade de membros do CG terem mandato, ou funções de 

direção, noutros órgãos de outras IESP ou da própria. 

  Eleição uninominal dos membros internos. 

 Sugestões relativas às competências do CG: 

  Clarificação das funções e competências do CG. 

  Reforço das competências do PCG. 
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III.4.4 | DIFICULDADES E SUGESTÕES 

 

O tempo de aplicação do modelo de governança do RJIES permite identificar alguns 

problemas ao nível das condições do funcionamento do CG. É consensual a ideia de que 

o início foi um período muito conturbado e até difícil, devido ao imperativo de regulação. 

Parece ressaltar que nem sempre tem sido fácil traçar a linha que separa as competências 

do CG das competências do Reitor/Presidente de Politécnico e, ainda, que o papel do CG 

tem sido perturbado por problemas do imediato e de curto prazo, apontando-se, 

frequentemente, uma dose considerável de burocracia no funcionamento do órgão. Uma 

outra questão relevante prende-se com a legitimidade interna e externa do órgão e do seu 

presidente, que nem sempre é clara para os PCG entrevistados. 

 

Cooptação e participação dos membros 

São identificados, também, algumas questões relativamente à cooptação e participação 

dos membros do CG. Um problema identificado por alguns PCG é a forma como os 

membros externos são cooptados - sendo escolhidos pelos membros internos, pode surgir 

a ideia de uma certa consolidação de posições em vez da desejável diversidade. Quanto 

aos representantes dos estudantes, o problema prende-se sobretudo com o facto de a sua 

presença ser muito efémera. Em relação aos não docentes não foram referidas questões 

particulares, a não ser o facto de um CG não ter representante deste grupo. 

 

A falta de tempo dos externos é outro dos problemas identificados, o que leva um dos 

PCG a sugerir que o legislador deveria ter pensado nos direitos e deveres dos membros 

externos. Isto para responsabilizar mais estes membros, no sentido de que o Presidente 

não sirva só para presidir e os cooptados só para assistir.  

 

Quando os membros externos realmente se envolvem, deparam, frequentemente, com a 

dificuldade de não terem adequado conhecimento da instituição e noção exata dos 

problemas. Por isso, em várias instituições foram organizadas visitas pelas instalações e 

unidades constituintes para que os externos pudessem conhecer melhor a realidade na 

qual estão envolvidos. 



 

Novo Modelo  de Go vern ança e  Gestão  d as  Ins t i tu içõ es  d e Ensino  Sup er ior  em Por tugal  |  125  

 

 

Quanto à participação dos internos, para além da identificada questão da 

representatividade, são ainda levantadas questões sobre a necessária liberdade de atuação. 

Alguns PCG temem, por exemplo, que a presença de Diretores de Escolas no CG, quando 

eleitos como representantes de docentes, possa ter efeitos perversos. Isto, sobretudo, 

porque supostamente estão a representar docentes mas dificilmente conseguirão despir-se 

da pele de Diretores de Escola, transportando para o CG as promessas feitas e 

compromissos assumidos. Mesmo assim, a presença destes elementos também pode ser 

vista como positiva, na medida em que se trata de membros que têm informações 

privilegiadas, que podem ser úteis ao funcionamento do CG. 

 

Embora o espírito inerente ao RJIES aponte para uma participação cívica – portanto, não 

remunerada – o certo é que, em vários casos, se verificou que os membros externos, para 

além de disporem do seu tempo, têm que utilizar os seus próprios meios (para transporte 

e alimentação, por exemplo). Mesmo que não solicitem o pagamento de ajudas de custo, 

entende-se que essa deverá ser uma hipótese a colocar como prática comum no 

funcionamento dos CG. 

 

Com maior ou menor ênfase, ficou evidente que um órgão como o CG deverá ter, à 

partida, asseguradas todas as condições essenciais inerentes ao seu bom funcionamento, 

nomeadamente um secretariado próprio, assim como apoio jurídico e técnico (em áreas 

específicas) sempre que necessário. Por outro lado, parece claro que as Reitorias e as 

Presidências dos Politécnicos deveriam criar mecanismos para fornecer ao CG, com 

antecedência razoável, todos os documentos que carecem de análise em sede de CG. 

 

No decorrer das entrevistas surgiram ainda algumas propostas que poderiam, na opinião 

dos PCG, melhorar o funcionamento dos CG. A criação de uma comissão para assuntos 

jurídicos, da profissionalização do órgão (especialmente no que respeita aos membros 

externos) e de um maior envolvimento dos membros cooptados (através de convites mais 

frequentes para participarem nas atividades académicas), é apresentada como uma 

sugestão de melhoria. 
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Aprovação do orçamento 

Uma constatação que aparece com alguma frequência é que a votação do orçamento, pelo 

menos nos primeiros tempos, não passou de mera formalidade. A verdade é que há PCG a 

manifestarem o seu desagrado e até incompreensão relativamente à forma como as 

instituições de ensino superior têm vindo a apresentar as suas contas (quatro, todos de 

Universidades, fazem-no de forma explícita), mas também reconheceram que não aprovar 

os orçamentos daria origem a bloqueios de funcionamento que poderiam ser perigosos 

para as instituições. De qualquer das formas, fica claro que esta é uma situação com a 

qual alguns dos PCG não estão dispostos a continuar a colaborar, exigindo alterações. 

 

Perante a constatação anterior, importa refletir sobre as condições que os CG têm para 

concretizar a sua missão de analisar e aprovar contas e orçamentos. Não havendo uma 

obrigatoriedade no sentido de que todos os elementos tenham formação e/ou experiência 

profissional que lhes permita desempenhar essa função, admite-se – como noutras 

situações – a necessidade de se recorrer a especialistas na matéria, que façam uma 

análise/leitura das premissas e das implicações de cada documento a ser aprovado, nesta 

área. Essa leitura especializada (que poderia ser solicitada a alguém da própria IESP) 

permitiria que os membros do CG pudessem analisar o documento com um maior 

conhecimento e, portanto, votá-lo de forma mais consciente. 

 

Existe a sensação de que a aprovação dos orçamentos tem sido pura rotina, ocorrida 

apenas na base da confiança, quanto mais não seja porque o CG não conhece o 

verdadeiro significado dos números apresentados e porque sente que não tem tido grande 

margem de manobra para alterar os procedimentos (até por causa das limitações 

introduzidas pelo próprio Estado). 

 

Verifica-se, ainda, que não foi referida a existência de articulação entre o CG e o 

Conselho de Gestão no processo de aprovação do orçamento. 

Problemas internos 

A primeira grande preocupação manifestada pelos Presidentes prende-se com problemas 

internos da própria instituição. A preocupação é manifestada por 16 dos Presidentes 
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entrevistados, sendo que o principal problema, identificado por dez desses 16 Presidentes, 

se encontra associado fundamentalmente à dificuldade em gerir a instituição como um 

todo, devido à grande autonomia das Escolas e Faculdades. Esta situação dificulta a 

adoção de políticas mais transversais e mais isentas de olhares fragmentários. Em 

paralelo, mas com relação direta com este problema, surge a aversão à mudança, 

identificada por 11 Presidentes. Neste contexto, a inércia e a pouca vontade de correr 

riscos, por parte tanto de docentes e de não docentes, surge como um dos principais 

fatores a dificultar a implementação de mudanças estruturais, nomeadamente ao nível de 

uma gestão mais eficiente de recursos, o que em boa parte deriva, ainda, de alguma 

reação a sugestões de pessoas de fora. É por isso referida a necessidade de uma mudança 

de mentalidades, nomeadamente em relação a este novo modelo de gestão, uma vez que, 

em certa medida, o RJIES pode ser visto como uma ameaça aos elementos internos, ao 

colocar em causa alguns aspetos da chamada zona de conforto. 

 

Constrangimentos financeiros 

A segunda grande preocupação manifestada pela generalidade dos Presidentes prende-se 

com as questões financeiras, uma vez que 14 manifestaram preocupações com os 

constrangimentos financeiros e com os impactos que estes podem ter no cumprimento 

dos objetivos a que as instituições se propõem, sendo visível uma mensagem clara no 

sentido da obrigatoriedade de uma gestão mais rigorosa e mais exigente dos recursos, 

incluindo opções estratégicas claras. Estes constrangimentos financeiros têm impacto 

fundamentalmente em duas outras áreas de preocupação identificadas: restruturações 

internas e envolvimento com a comunidade. A reestruturação interna aparece também em 

grande destaque nas preocupações, tendo sido mencionada por 12 Presidentes – 

nomeadamente nas Universidades –, com nove desses 12 Presidentes a fazerem-lhe 

referência. Claramente relacionadas com os constrangimentos financeiros, destacam-se 

algumas medidas, umas vistas como propostas, outras já em andamento, tais como a 

criação de serviços comuns, a concentração de Unidades Orgânicas e a concentração de 

recursos nas áreas mais qualificadas. No que respeita ao envolvimento com a 

comunidade, é uma ideia que também aparece com algum destaque, com sete Presidentes 

a fazerem-lhe referência, ainda que sob duas perspetivas. No caso das Universidades, 
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existe uma evidente relação com os constrangimentos financeiros, pois nas três respostas 

dos Presidentes é consonante a visão das prestações de serviços e da relação com as 

empresas também ao nível da investigação como um mecanismo de reforço do 

financiamento e de diminuição da dependência relativamente ao Orçamento de Estado; 

ao passo que nos Politécnicos, tal mecanismo é visto como algo que necessita de ser 

reforçado. 

 

Ainda relacionado com as questões financeiras aparece o regime fundacional. Suscitado 

por sete Presidentes, surge esmagadoramente nas Universidades, referido por seis dos 

sete que se manifestaram a este propósito, o que representa 42% dos Presidentes de 

Universidades entrevistados. Destes seis, duas instituições já são Fundações e apresentam 

vantagens claras deste regime face às restantes, nomeadamente no que respeita à 

contratação de pessoas. Das restantes quatro, duas referem como sendo uma boa 

alternativa, ao passo que as outras duas apresentam algumas dúvidas, sendo preferível 

esperar de modo a que haja alguma clarificação deste regime pelo atual Governo. 

 

Reestruturação da rede 

A terceira grande preocupação manifestada pelos Presidentes, concretamente por 14 dos 

Presidentes entrevistados, tem a ver com a reestruturação da rede, não se podendo dizer 

que exista uma opinião transversal e unânime relativamente a este assunto. No que diz 

respeito ao número de instituições, verifica-se que, destes 14 Presidentes, dez fazem 

referência à necessidade de repensar a estrutura do ensino superior em Portugal, não 

necessariamente no que se refere ao número excessivo de instituições – aspeto abordado 

diretamente por apenas dois Presidentes –, mas fundamentalmente quanto a uma revisão 

da oferta formativa, de modo a diminuir a duplicação de cursos e aumentar a 

especialização das instituições. São seis as referências diretas a esta questão.  

 

Apesar de se tratar de um problema transversal às duas tipologias de instituições, existem 

duas perspetivas diferentes. Por um lado, há a consciência relativamente à concorrência e 

aos problemas que daí advêm. Colocada por 11 Presidentes, esta questão é mais vincada 

nas Universidades (sete opiniões) que nos Politécnicos (quatro opiniões), sendo aqui de 
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salientar não só a perspetiva nacional, de concorrência entre instituições e entre regiões 

ou cidades, mas também a perspetiva internacional, respeitante à concorrência mundial.  

 

Por outro lado, há a consciência da necessidade de criação de mecanismos de cooperação 

entre as instituições e da criação de consórcios, apontada por cinco Presidentes. Neste 

caso as menções pertencem mais marcadamente aos Politécnicos, uma vez que, das cinco 

referências diretas à cooperação e à criação de consórcios, quatro aparecem nestas 

instituições, quer se trate de cooperações apenas entre Politécnicos, quer se trate de 

cooperações entre Politécnicos e Universidades, não só para ministrar formações 

conjuntas mas também para criação de centros de investigação. 

 

Neste ponto é particularmente relevante um dos outros problemas apontados e que se 

prende com o meio envolvente das IES. De facto, a fraca densidade populacional e a 

desertificação de algumas zonas onde se situam algumas das instituições, conjugadas com 

a situação social muito gravosa e a falta de acessibilidades de outras, reforçam a 

necessidade de repensar a rede de ensino superior. Contudo, um dos Presidentes afirma 

que sendo isso verdade, também é verdade que o fecho de algumas instituições em 

determinadas cidades poderia ditar a morte dessas mesmas cidades. 

 

Desajustamento face à realidade 

A quarta grande preocupação, que acaba por resultar um pouco de todas as preocupações 

manifestadas anteriormente, prende-se com o desajustamento relativamente à realidade. 

Tal desajustamento é especialmente acentuado no que se refere à gestão estratégica das 

opções relativamente às formações oferecidas, colocando-se a pergunta sobre quais as 

que são realmente necessárias e mais adequadas ao mercado de trabalho e às suas 

necessidades atuais e futuras, sendo mesmo referido por sete Presidentes a necessidade de 

acabar com formações sem saídas profissionais. Mas foi também referido um 

desajustamento na transmissão do conhecimento para a sociedade e na falta de 

complementaridade entre ofertas de diferentes instituições. Neste ponto, é de salientar a 

importância que sete Presidentes atribuíram à estratégia, alguns deles afirmando mesmo a 

falta dela, outros afirmando que se deram os primeiros passos importantes na formulação 
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estratégica e na gestão orçamental e patrimonial. A este propósito foram também 

manifestadas algumas dificuldades de acompanhamento dessa mesma estratégia, devido à 

falta de indicadores que permitam esse acompanhamento e à ausência de um sistema de 

informação que faculte os dados desejados. De salientar que quatro Presidentes se 

referiram à necessidade de uma avaliação externa ou de uma auditoria à instituição, tendo 

já havido instituições que recorreram a essa mesma avaliação estratégica. 

 

Outras preocupações 

Foram ainda manifestadas preocupações quanto à internacionalização, com seis 

Presidentes a mostrarem-se descontentes com os atuais níveis de internacionalização, 

expressando a necessidade de a instituição reforçar esses níveis não só no que se refere à 

captação de estudantes, como também no que se refere à investigação. Esta preocupação 

foi particularmente evidenciada por parte das Universidades, com cinco das seis respostas 

neste campo. Também a imagem e a comunicação da instituição, referidas por sete 

Presidentes, aparecem como uma das preocupações, nomeadamente no que se refere à 

necessidade de inverter uma eventual imagem menos positiva que possa existir e a 

consequentes maiores dificuldades de captação de estudantes, facto que deverá obrigar a 

uma comunicação mais profissional. 

 

Por último, é de referir a preocupação manifestada, particularmente por cinco Presidentes 

de Politécnicos, quanto à conveniência de existir nestas instituições uma maior partilha 

de experiências entre os diferentes CG, de modo a que possa haver uma maior 

comparabilidade e uma troca de experiências positivas no sentido de melhorar o 

funcionamento não só do órgão em si, mas também da própria instituição. 

 

Sugestões 

No que se refere às sugestões, aquela que aparece mais vezes mencionada, com oito 

referências, é a ligação à comunidade – nomeadamente às empresas, mas também às 

autarquias e ao Estado –, através da prestação de serviços especializados e da transmissão 

de conhecimento. Em muitas das opiniões manifestadas, existe, também, uma clara 

preocupação com a angariação de receitas – o chamado fundraising –, nomeadamente nas 
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Universidades, uma vez que é aí que ocorrem as quatro referências diretas a esta questão. 

Verifica-se, ainda, uma ligação muito clara entre estes dois aspetos, implícita na visão das 

prestações de serviço à comunidade e, em particular, às empresas como uma fonte 

fundamental de angariação de receitas. Também aparece, embora com pouco significado, 

pois merece apenas duas referências, a necessidade de reforço da investigação e de que 

também esta esteja ligada às empresas. 

 

Outra área que mereceu alguma atenção foi a rede de instituições e a oferta formativa. No 

conjunto, estes dois pontos tiveram dez opiniões. Aqui foram manifestadas muitas 

sugestões, não se encontrando nelas um padrão claro. Assim, refere-se a aposta em 

ofertas mais especializadas para públicos específicos, de modo a combater a 

concorrência; a oferta de cursos necessários para os próximos dez anos; a diminuição do 

número de Universidades; a cooperação entre instituições para oferta de programas 

especializados; a existência de um banco de dados para que o estudante possa escolher 

livremente o seu curso, tendo em conta aquilo que a sociedade espera dele; a formação 

mais junto às empresas, para diferenciar o Politécnico das Universidades; a aposta na 

formação ao longo da vida; a criação de ligações com outras regiões não nacionais; e a 

criação de consórcios. 

 

Foram, igualmente, manifestadas algumas opiniões referentes à reorganização interna das 

instituições, aqui com maior ênfase nos Politécnicos, com três das quatro sugestões 

encontradas. Também neste caso, essas opiniões são diversas e vão desde a necessidade 

de um sistema de informação de gestão para acompanhar indicadores até à necessidade 

de racionalizar os recursos internos – diminuindo o número de Escolas e concentrando as 

estruturas e os serviços internos –, passando pela necessidade de implementar sistemas de 

garantia de qualidade e pela necessidade de olhar para a instituição numa perspetiva 

empresarial, de modo a haver uma maior sustentabilidade. 

 

Por último, foram ainda manifestadas outras opiniões individuais relativas: 

 Aos antigos alunos e à necessidade de um devido acompanhamento do percurso 

profissional dos diplomados; 
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 Ao ensino à distância, no que respeita não só à perspetiva de mudança que irá ter 

nos próximos anos, como também à possibilidade de ser uma fonte de receitas 

importante; 

 À autonomia e à necessidade do seu reforço; 

 À necessidade de políticas governamentais que propiciem um clima de estabilidade 

nas instituições, permitindo uma maior aposta estratégica de médio-longo prazo; 

 À possibilidade de abertura de concursos diretos nas instituições de modo a 

permitir uma melhor captação de alunos estrangeiros, melhorando assim, também, 

os padrões de internacionalização; 

 

Existiram ainda duas referências ao próprio CG, mencionando-se a necessidade de uma 

maior partilha de experiências entre os órgãos das diferentes instituições, de modo a 

partilharem as melhores práticas na sua atuação. Neste âmbito, foram propostas reuniões 

entre os Presidentes, assim como a melhoria de alguns aspetos de funcionamento, como 

sejam, a remuneração dos participantes para diminuir as faltas e a possibilidade de 

representação dos cooptados com alguma continuidade. 

 

Por último, foi ainda proposto que a escolha dos Diretores das Escolas deixasse de ser 

feita pela própria Escola para passar a ser feita pelo CG, por proposta do 

Reitor/Presidente, uma vez que o procedimento inverso não ajuda o Reitor/Presidente a 

cumprir a sua missão quando falha a desejável confiança mútua entre Reitor/Presidente e 

Diretor. 

 

O RJIES induziu a heterogeneidade do modelo de governança das IESP, ao contrário de 

outras áreas onde a mudança legislativa impôs um determinado modelo. Apesar da 

diversidade, descrita ao longo do estudo relativamente a muitos aspetos dos CG das IESP, 

nem sempre surge de modo claro o corte com o modelo anterior, parecendo pouco 

aproveitado o potencial de diferenciação na conceção e uso de modelos de governança 

entre IESP. 
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DIFICULDADES: 

 Indefinição relativamente ao papel dos CG e dos PCG. 

 Gestão das IESP como um todo, tendo em conta o grau de autonomia das 

Escolas e Faculdades. 

 Modelo de escolha dos membros internos e externos. 

 Resistência à mudança da abertura do modelo de governança aos externos. 

 Motivação e compromisso dos membros externos do CG. 

 Aprovação do orçamento visto como uma mera formalidade. 

 

SUGESTÕES: 

 Consolidação e clarificação das competências e da missão do CG. 

 Reforço de valorização e do contributo dos membros externos. 

 Análise e consolidação da composição do órgão (externos/internos; 

estudantes/docentes/não docentes; número total). 

 Alguma atenção ao perfil dos membros externos e do próprio PCG. 

 Adequação da competência da aprovação do orçamento em articulação com 

a aprovação do plano estratégico e do plano de ação da IESP. 

 Ponderação do modelo de cooptação dos membros externos. 

 Abertura à mudança (gestão do risco). 

 Valorização da captação de fundos. 

 Criação de mecanismos de conhecimento e aprendizagem institucional. 

 Necessidade da reestruturação da rede de ensino superior e sua oferta 

formativa, com necessária clarificação de papéis. 

 Incentivo à cooperação com a sociedade. 
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IV | SÍNTESE E CONCLUSÕES DO ESTUDO 

 

 

O Estudo que aqui se apresenta foi desenvolvido para responder ao objetivo que consta 

da Adenda ao Protocolo celebrado em Dezembro de 2010 entre a Universidade de Aveiro 

e o Conselho Nacional de Educação: realização de um estudo sobre a aplicação do novo 

modelo de governança, instituído pelo Regime Jurídico das Instituições de Ensino 

Superior, em 2007, incluindo a análise de experiências de outros países europeus com 

modelos de governo análogos aos adotados em Portugal. De facto, as condições reunidas 

para a realização do estudo apenas permitiram considerar as universidades e os institutos 

politécnicos públicos. 

 

O primeiro capítulo apresenta os resultados da análise da informação e bibliografia 

disponível sobre os modelos de governança das instituições de educação superior 

adotados na Áustria, Dinamarca, Finlândia, Holanda e Inglaterra. O estudo destes casos 

permitiu confrontar exemplos de modelos experimentados há mais de duas décadas com 

situações que emergiram no século XXI. Procurou-se, de seguida, caracterizar o contexto 

nacional da reforma da legislação da educação superior em que o RJIES se insere, 

apresentando-se os resultados deste trabalho no capítulo II. Para além da consulta a 

bibliografia que espelha um leque de preocupações e vias de evolução da governança da 

educação superior, em Portugal, olha-se com especial atenção para o estudo que a OCDE 

promoveu, no quadro de ações idênticas realizadas em diversos países, com a designação 

Reviews of national plocies for education – Terciary Education in Portugal (OCDE, 

2006). 

 

No capítulo III reporta-se o estudo empírico realizado, tendo por base o levantamento de 

informação de acesso público relativa aos CG das instituições de educação superior 

públicas e respetiva análise documental e o registo de opiniões dos PCG nas entrevistas 
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efetuadas, as quais foram todas transcritas, tendo-se procedido de seguida à análise dos 

respetivos conteúdos.  

 

Por fim, neste capítulo, apresenta-se a síntese deste Estudo, formulam-se algumas pistas 

interpretativas e propõem-se algumas conclusões que a evidência recolhida sustenta. 

 

 

1. Contextos e tendências 

 

O termo governance é usado em textos relativos á educação superior para, na língua 

inglesa, designar os modos como as instituições e os sistemas, ou redes, são estruturados, 

conduzidos e geridos. Optou-se, neste estudo, por usar a palavra governança, como 

tradução daquela, procurando com esta designar aquilo que por vezes é referido como 

governação ou governo do ensino superior. Parece-nos, de facto, que o significado de 

governance que melhor traduz o que aqui tratámos é o seguinte: “ estruturas, relações e 

processos através dos quais as políticas para a educação superior são desenvolvidas, 

aplicadas e revistas, tanto a nível nacional como institucional”(Santiago, et. al., 2008). 

 

O estudo comparado dos modelos adotados nos cinco países europeus referidos permitiu 

verificar que, em qualquer deles, a governança interna das universidades assenta em três 

órgãos: o Conselho (Board, University Council, Supervisory Board, Council, Board of 

Governors), o Senado ou Conselho Académico (Senate, Academic Council) e o Reitor 

(Rector, Vice-Chancelor, Principal …) ou Reitoria. O primeiro assume especial 

responsabilidade no desenho e na condução da estratégia institucional, na gestão dos 

recursos, nas relações com os Governos e na prestação de contas. Os Senados ou 

Conselhos Académicos são órgãos colegiais que, além de responsabilidades de natureza 

consultiva em assuntos de natureza académica ou de investigação, podem assumir 

funções na orientação, estratégia e administração daquelas duas áreas essenciais 

(Universidades na Áustria, Dinamarca, Holanda e Inglaterra). O University Collegiate 

Body das Universidades finlandesas tem competências sobre a constituição, a escolha e a 

demissão de membros do Conselho, bem como sobre o controle financeiro da instituição. 
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O reitor é, em todos os casos, o executivo máximo da instituição. Escolhido pelo 

Conselho, é perante este órgão que responde, apresentando propostas sobre matérias 

(estratégia, plano, orçamento, acordo de desempenho) em que a aprovação é da 

competência daquele órgão, mas cuja aplicação e gestão cabem ao reitor. Pode ainda 

intervir na nomeação da governança intermédia (diretores de faculdades, escolas e 

departamentos), tendo especiais responsabilidades na condução da gestão dos recursos. 

 

O sistema de governança adotado pelas instituições de natureza politécnica é semelhante 

ao que descrevemos para as universidades, com variantes que decorrem da missão, 

inserção e relação destas instituições com os municípios, comunidades, regiões e tecidos 

empresariais.  

 

O número e o modo de designação dos membros do órgão que designamos por Conselho 

variam com o país, podendo situar-se no intervalo de 12 a 25 elementos, como acontece 

em Inglaterra, em que os membros do Governing Body e do Council são normalmente 

escolhidos de entre os membros da comunidade universitária e dos grupos de interessados 

externos, com estes últimos em maioria. Os países que estão a usar modelos de 

governança que resultaram de mudanças na legislação feitas na última década partilham a 

opção por Conselhos de pequena dimensão, aproximando-se mais do modelo usado na 

Holanda, em que o Conselho de Supervisão tem 5 membros externos nomeados pelo 

Ministro, do que da opção britânica. Assim, temos 7 ou 9 membros, todos externos, na 

Áustria, 11 membros nas universidades da Dinamarca, com representantes dos corpos da 

instituição e membros externos (em maioria), ou 7, 9-14 elementos na Finlândia, com a 

presença de membros externos a ter que se traduzir em, pelo menos, 40% do número total 

de membros do Conselho.  

 

Uma característica comum a todos os modelos analisados é a adoção de instâncias de 

governança colegial com forte presença de representantes de corpos internos, a nível 

institucional (Senado, Conselho Académico, …), ou/e a nível de faculdade ou escola, 

com responsabilidades em matérias pedagógicas e científicas, de mero aconselhamento 

ou, por vezes, em conjunto com o Conselho, em processos de decisão. Também aqui se 
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observam escolhas diversificadas na dimensão e composição dos órgãos: 12 a 14 

membros nas universidades austríacas, com docentes (em maioria), outro pessoal e 

estudantes; um máximo de 50 membros, com representantes daqueles três grupos, na 

Finlândia; representação de docentes e estudantes, nas instituições dinamarquesas, mas 

com autonomia para a instituição optar por um Conselho Académico da instituição ou por 

Conselhos nas áreas académicas (Faculdades).  

 

O desenvolvimento de processos de contratualização e acordo sobre metas e desempenho, 

celebrados entre universidades e governos, observado na Áustria, na Dinamarca e na 

Finlândia, revela como em tais países se procurou reforçar as condições para consolidar a 

autonomia e o autogoverno, com adequados sistemas de garantia de qualidade e de 

prestação pública de contas.  

 

 

2. Enquadramento nacional 

 

A governança do sistema e das instituições de educação superior emerge como questão 

central nos processos de mudança na legislação da ES que em Portugal ocorreram na 

primeira década deste século, com especial expressão no RJIES. O quadro jurídico 

definido pela Lei nº 62/2007, de 10 de setembro, que estabelece o regime jurídico das 

instituições de ensino superior, RJIES, pode entender-se como um passo na consagração 

da autonomia e do autogoverno das IESP, em Portugal, opção assumida há mais de duas 

décadas, mas revelando fragilidades e hesitações sistematicamente apontadas por 

variados grupos de interessados. Significativo é o pensamento expresso por Vital Moreira 

no seminário que o CNE organizou na sequência da apresentação das linhas gerais da 

reforma, que o Ministro Mariano Gago fez em reunião do plenário do Conselho e que 

transcrevemos: É de esperar um alargamento significativo da autonomia das instituições 

… a minha leitura é que o Estado deve deixar de se imiscuir na microgestão corrente das 

escolas de ensino superior… Esse é um dos temas que vale a pena refletir um pouco: em 

que medida é que a situação atual pode ser aperfeiçoada a favor de uma maior 
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autonomia … que elimine as teias, os limites, a burocracia que ainda hoje rege a sua 

gestão administrativa e financeira.  

 

Para além de referências ao trabalho realizado e publicado pelo CNE, na fase que 

antecedeu a publicação do RJIES, apresenta-se o resultado da análise feita a publicações 

com várias autorias, que permitem situar e compreender a natureza das questões e 

problemas então debatidos sobre a governação da Educação Superior. Elege-se como 

tendo especial interesse o trabalho da OCDE, apresentado em Lisboa a 13 de dezembro 

de 2006 (OCDE, 2006), que analisa detalhadamente o sistema nacional de educação 

superior, dedicando um capítulo à governança institucional. Este documento salienta o 

crescimento verificado no acesso, com Portugal a registar o maior ritmo de aumento da 

frequência (6% ao ano), quando comparado com a UE-15 (3% ao ano), no período de 

1975 a 2001.  

 

Aquele relatório apresenta, ainda, um conjunto de propostas de reformas. Aí se podem 

encontrar recomendações com incidência, nomeadamente, nas seguintes matérias: criação 

de um Conselho Nacional para a Educação Superior, com especiais responsabilidades no 

planeamento; autonomia das universidades e dos institutos politécnicos; dimensão, 

composição e atribuições dos órgãos de governança das instituições; programas, acesso e 

qualidade; investigação, inovação e internacionalização; financiamento; rede de 

instituições. No modelo preconizado pelos peritos da OCDE, o Reitor assume um claro 

papel de promotor de uma visão para a instituição e de liderança na execução das 

políticas, estratégias e planos de ação aprovados pelo CG.  

 

Estes são alguns dos exemplos relevantes de áreas a ter em conta nas mudanças a realizar, 

que ajudaram a enquadrar o nosso estudo, apresentados no capítulo II deste relatório. De 

facto, as publicações analisadas para caracterizar o contexto nacional revelam 

fundamentos para sustentar a passagem de um modelo colegial de múltiplas sedes de 

governança institucional para um modelo em que o CG assume as responsabilidades 

máximas pela governança das instituições. A este órgão caberia acompanhar e analisar 

criticamente o trabalho executivo do Reitor (nas Universidades) ou do Presidente (nos 



 

Novo Modelo  de Go vern ança e  Gestão  d as  Ins t i tu içõ es  d e Ensino  Sup er ior  em Por tugal  |  139  

 

Institutos Politécnicos), o qual se deve basear nos instrumentos orientadores, estratégias, 

planos e orçamentos aprovados em sede de CG. 

 

3. Estudo empírico 

 

3.1. O foco central do nosso trabalho foi, contudo, de acordo com a solicitação do 

CNE, a recolha e análise de opiniões dos Presidentes dos Conselhos Gerais das 

instituições públicas de Educação Superior recolhidas através de entrevistas. Esta 

atividade foi precedida de uma cuidadosa recolha de informação disponível sobre aqueles 

órgãos, nomeadamente nos sítios das instituições na internet. Os resultados desta parte do 

programa de trabalhos estão apresentados no capítulo III, em que se descreve a 

metodologia usada na análise e se faz a interpretação das entrevistas registadas através de 

gravação áudio. A elevada representatividade das instituições públicas de educação 

superior portuguesas abrangidas nas entrevistas realizadas (foram entrevistados 26 dos 30 

Presidentes dos Conselhos Gerais) permite identificar algumas questões que se podem 

considerar significativas para caracterizar os modos de interpretar o RJIES, presentes na 

governança das instituições e diretamente relacionadas com o funcionamento dos CG  

 

3.2. A maioria dos presidentes entrevistados não tinha um conhecimento 

pormenorizado do RJIES, das competências do CG ou da instituição, antes de assumir 

funções e, claramente, valoriza a experiência que tem vivido no exercício das mesmas. O 

estudo permitiu caraterizar uma visão dos Presidentes dos CG sobre a natureza do órgão 

em que emerge a ideia de que se trata de uma instância com funções de colaboração, 

consulta e reflexão, em detrimento da missão de deliberar, regular e supervisionar.  

 

3.3. A eleição do Reitor ou do Presidente é a competência mais referida, sendo os 

processos de eleição que ocorreram vistos de forma positiva. A aprovação do orçamento 

merece atenção de um expressivo número de presidentes dos CG, com clara manifestação 

de insatisfação com as práticas prevalecentes. De facto, recolheu-se evidência de 

perplexidades e desconforto no exercício da importante função de aprovar o orçamento, 

chegando ao ponto de se sugerir a supressão desta competência do Conselho. A 
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aprovação do plano estratégico é a terceira responsabilidade mais referida nas entrevistas, 

com indicações sobre práticas diversas no processo de elaboração do documento. Dir-se-

á, enfim, que parece detetar-se a necessidade de buscar uma clara, transparente e rigorosa 

leitura da missão e competências do CG por parte das comunidades académicas e dos 

outros órgãos de governança das instituições. Note-se que a competência do órgão está 

expressa no artigo 82º do RJIES em termos que definem o CG como órgão de 

legitimação do mandato do Reitor/Presidente e dos principais instrumentos de orientação 

da governança da instituição.  

 

3.4. A dimensão adotada para os Conselhos Gerais das instituições analisadas merece 

atenção, a partir das seguintes observações:  

- A dimensão escolhida não parece refletir o que a lei estabelece: O conselho geral 

é composto por 15 a 35 membros, conforme a dimensão de cada instituição e o 

número das suas escolas e unidades orgânicas de investigação (artigo 81º do 

RJIES); 

- Observa-se grande dispersão nas dimensões adotadas, com uma instituição a 

optar pelo número mínimo que a lei prevê, 15, uma pelo número máximo, 35 e 15 

instituições a optarem por dimensões entre 19 e 25 elementos. Já no que diz 

respeito à composição, deve-se salientar que, em significativo número de 

instituições, a atual composição não respeita o número mínimo de elementos 

externos que a lei estabelece, pelo menos 30 % da totalidade dos membros do 

conselho geral. Idêntica situação verifica-se com a representação dos estudantes, 

com cerca de 47 % das instituições a não cumprirem a lei. Uma percentagem 

significativa de Presidentes dos CG com maior número de elementos expressa a 

opinião de que a sua dimensão deve ser menor do que a atual e que os membros 

externos devem estar em maioria. Note-se que a escolha feita no RJIES, ao 

consagrar-se um mínimo de 15 membros e um máximo de 35, não está alinhada 

com o que se observa na maioria dos países europeus que estudámos, 

aproximando-se mais do que é a opção das universidades inglesas. 
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3.5. O processo de escolha dos membros externos merece atenção, registando-se 

dúvidas sobre o atual processo de cooptação, realizado por maioria absoluta dos membros 

representantes dos professores e investigadores e representantes dos estudantes, “com 

base em propostas fundamentadas subscritas por, pelo menos, um terço daqueles 

membros”. Os processos de escolha dos membros internos, através de eleição por lista, 

são também questionados, devendo salientar-se as reticências levantadas sobre a 

elegibilidade de diretores de unidades, ou titulares de outros órgãos cuja presença no 

Conselho é suscetível de gerar conflitos de interesses.  

 

3.6. A abordagem ao funcionamento do CG permitiu reunir um conjunto de evidências 

que merecem ser relevadas. Se, em termos gerais, parecem prevalecer bons níveis de 

cooperação e de relacionamento entre elementos internos e externos, identifica-se a 

necessidade de agir sobre as vias e processos de comunicação entre o Conselho, outros 

órgãos de governança interna existentes em vários níveis e a comunidade académica. A 

estruturação e o trabalho em comissões, sendo adotada em cerca de 40% dos Conselhos, 

assume modos diversificados de se concretizar, com alguns Conselhos a optarem por 

estruturas permanentes dedicadas a áreas precisas (recursos, ensino e investigação, 

assuntos jurídicos, finanças, plano estratégico …) e outros a criarem comissões para tratar 

assuntos da agenda sem caracter permanente (reestruturação dos saberes …). O relatório 

contém, ainda, evidência que suporta uma generalizada perceção positiva sobre os modos 

de efetivação das reuniões, a verificação de quórum, a participação e contributos dos 

distintos grupos de membros, externos, docentes e investigadores, estudantes. Questão 

relevante, a merecer atenção urgente, é o sentimento de que não foram criadas adequadas 

condições para o funcionamento do Conselho Geral com o estatuto e a autonomia que a 

lei lhe atribui. Assim, registaram-se manifestações de desconforto sobre o facto de o CG 

não dispor de secretariado e orçamento próprios que lhe permita, por exemplo, 

encomendar estudos ou proceder ao pagamento dos custos das deslocações e estadia dos 

membros externos nos termos da lei. 

 

3.7. Identificando-se a figura do Reitor/Presidente como sendo a face pública das 

instituições, vários testemunhos revelam que diversos assuntos relevantes das instituições 
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de educação superior são analisados de forma conjunta pelos PCG e Reitores/Presidentes, 

independentemente do grau de profundidade da relação. Apesar das indefinições, dúvidas 

e problemas identificados, a generalidade dos PCG considera que a relação que 

estabeleceram com os Reitores/Presidentes é muito positiva e cooperante. 

 

3.8. O estatuto e perfil do Presidente do CG mereceram, também, tratamento que 

passamos a resumir. As suas competências estão normalmente expressas nos estatutos das 

instituições e nos regimentos do órgão, com generalizada tendência para a explicitação 

das que estão previstas na lei, indicando atos formais que a Presidência de um tal órgão 

tem que assumir, necessariamente. A análise dos perfis dos Presidentes conduziu à 

identificação de três traços dominantes: académico (50%), empresarial (33%) e serviço 

público (13%). Pode, enfim, dizer-se que o processo de escolha de PCG verdadeiramente 

externos às IESP tem margem para desenvolvimento, mas que a opinião maioritária entre 

os atuais Presidentes sobre a necessidade de um reforço do peso dos elementos externos 

no CG poderá esbarrar em desconfianças dos elementos internos, os quais, para além de 

dominarem o órgão, são quem escolhe os elementos externos. Este processo, aliás, é um 

dos principias problemas identificados pelos PCG, que a propósito alertam para o risco de 

uma certa consolidação de posições em vez da desejável abertura e diversidade.  

 

3.9. O facto de este modelo de governança ser relativamente novo faz com que, em 

determinadas situações ainda subsistam dúvidas sobre matérias levadas a CG, que serão, 

antes, da competência do Reitor/Presidente. É particularmente relevante a incongruência 

encontrada entre as opiniões dos PCG de que o CG deveria ser essencialmente um órgão 

de deliberação, controlo e de supervisão – nomeadamente em duas das mais importantes 

competências identificadas nas entrevistas, a aprovação do orçamento e do plano 

estratégico – e o facto de o papel de supervisão ser a função do órgão menos referida nas 

entrevistas. Com efeito, é fácil encontrar afirmações de que o órgão apenas deveria ter 

como função a verificação do cumprimento, quer do orçamento, quer do plano, e não a 

sua efetiva aprovação. Tal posição poderá assentar no facto de ainda não existirem 

mecanismos que permitam consagrar uma função de supervisão.  
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3.10. Salienta-se que um dos principais problemas identificados no funcionamento do 

órgão se prende exatamente com o processo de aprovação do orçamento, aparecendo com 

alguma frequência o facto de a votação deste documento, pelo menos nos primeiros 

tempos, não ter passado de uma mera formalidade. Alguns PCG manifestaram mesmo o 

seu desagrado e até incompreensão relativamente à forma como as instituições de ensino 

superior têm vindo a apresentar as suas contas, mas também reconhecem que não aprovar 

os orçamentos daria origem a bloqueios de funcionamento que poderiam ser perigosos 

para as instituições 

 

Pode dizer-se, a terminar, que o estudo revela que o modelo de governança instituído pelo 

RJIES tem vindo a ser usado em termos que os Presidentes dos Conselhos Gerais avaliam 

positivamente. As questões e problemas identificados são suscetíveis de ser resolvidas 

através de adequadas mudanças nos estatutos, na regulamentação interna e nas práticas 

das instituições, explorando potencialidades ainda não usadas e assumindo plenamente as 

competências do órgão CG. 

 

 

4. Conclusões  

4.1. O modelo de governança das instituições de educação superior instituído pelo 

RJIES tem vindo a ser aplicado pelas Universidades e Institutos Politécnicos Públicos de 

modos diversos, com registos de questões que podem resultar de se viver uma 

experiência nova, exigindo adequada interpretação da Lei e a apropriação de processos e 

modos de governança que representam significativas mudanças. 

 

4.2. No que diz respeito à dimensão e constituição dos Conselhos Gerais, verifica-se 

que apenas uma universidade optou pelo número mínimo de membros, 15, verificando-se 

que três institutos politécnicos e uma universidade adotaram o máximo, 35. A 

percentagem de membros externos no Conselho Geral reflete opções diferenciadas, com 

um significativo número de casos em que não foi respeitado o número mínimo 

estabelecido no RJIES, 30% do total. Também, em várias instituições a representação dos 

estudantes fica aquém do que a lei prevê. 
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 Observa-se aqui uma das diferenças mais significativas entre o modelo português e 

aqueles que foram adotados por países europeus em que se registaram mudanças recentes 

para modelos análogos, onde prevalecem opções por órgãos equivalentes com menores 

dimensões (5 a 14 membros) e forte presença de membros externos, maioritária na 

Áustria, Dinamarca e Holanda, mínimo de 40% na Finlândia.  

 

4.3. A presença de membros internos com responsabilidades de governança e gestão 

em unidades orgânicas, os modos adotados na escolha (eleição por lista) e a possibilidade 

de candidatos a reitor/presidente se manterem em funções emergiram como questões a 

serem ponderadas e objeto de ações que corrijam os efeitos negativos a elas associados. 

Os processos de escolha dos membros externos também é foco de atenção, sugerindo-se 

hipóteses de mudança. 

 

4.4. A análise dos perfis dos Presidentes dos Conselhos Gerais permitiu identificar os 

seguintes traços dominantes: académico (50%), empresarial (33%) e serviço público 

(13%). A experiência vivida pelos PCG é relatada de forma positiva, registando-se, 

porém, sinais de algum desconforto no exercício das funções, resultante de dificuldades 

associadas à dimensão e constituição do órgão, à interpretação da sua missão e às 

limitadas capacidades de contribuir para as mudanças que a instituição requereria. 

 

4.5. As questões associadas à natureza do órgão Conselho Geral, refletida nas 

referências feitas sobre as suas competências merecem atenção particular. As entrevistas 

aos PCG evidenciam uma clara e destacada valorização de três competências: eleição do 

reitor/presidente, aprovação do orçamento e aprovação do plano estratégico. De facto, 

sendo valorizada a missão de eleger o executivo máximo da instituição, registam-se 

dúvidas sobre o modo de escolha, eleição, por órgão de tão reduzida dimensão. Assinale-

se que nos modelos adotados nos países estudados se observam processos de nomeação 

(Áustria, Dinamarca, Holanda e Inglaterra) e de eleição (Finlândia) pelo órgão 

equivalente ao CG. A competência de aprovar o orçamento, sendo expressivamente 

referida, é objeto de sérias críticas que se podem associar à não observação de condições 

exigidas para ser efetuada uma cuidada apreciação da proposta, antes da sua aprovação 
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pelo CG. Refere-se, ainda, a ausência de procedimentos adequados para um 

acompanhamento da execução. As responsabilidades do CG no que diz respeito ao 

planeamento estratégico e ao acompanhamento da sua execução merecem, também, 

significativa valorização, com referências a práticas diversificadas e um processo de 

aprendizagem em curso. 

 

4.6. As condições de funcionamento dos CG, em bom número de instituições, revelam 

que não se terá tido o cuidado de expressar a consideração que é devida a este órgão pela 

atribuição de espaço, secretariado e apoio técnico, financiamento de despesas com 

deslocação de membros externos.  

 

4.7. Identificam-se referências a outras questões e problemas das instituições, que os 

PCG valorizam, de que são exemplo: reestruturação da rede de educação superior e das 

ofertas de formação; constrangimentos financeiros e captação de recursos; valorização da 

autonomia e da capacidade de assumir riscos e de induzir mudanças; criação de um ente 

que assuma especiais responsabilidades na alocação de recursos, regulação e 

acompanhamento. A respeito destas questões, será relevante visitar os relatórios e estudos 

publicados no período que antecedeu a preparação e publicação do RJIES.  

 

4.8. O estudo revela, em síntese, que o modelo de governança criado pelo RJIES é 

valorizado pelos PCG, está em aplicação sem especiais problemas, embora se observem 

constrangimentos e dificuldades que devem ter resposta atempada. Esta resposta deveria 

ser encontrada, em primeira instância, através de adequada avaliação interna e de 

mudanças em sede de estatutos, de regulamentos e de práticas adotados nas instituições. 

Observa-se, sem surpresa, que há também referência a questões que só podem ser 

respondidas com medidas de reforço efetivo da autonomia, de instrumentos de 

enquadramento orçamental e à gestão financeira. O estudo feito aos modelos usados nos 

países que estudámos, onde se salientam as revisões aos estatutos jurídicos das 

instituições, a adoção de modelos de contratualização de desempenhos e de 

financiamentos plurianuais, serão inspirações e experiências que deviam merecer cuidada 

atenção do Governo.  

 




