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Neste capítulo apresenta-se o enquadramento do 
presente estudo indicando o universo das 
instituições de ensino superior consideradas. 
Apresenta-se ainda de forma sucinta os temas 
abordados no inquérito apresentado às 
instituições participantes.  
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1. Introdução (Introducción) 

No seguimento do relatório apresentado sobre o sistema de ensino superior de Portugal e no sentido 

de promover uma análise e diagnóstico sobre a direcção estratégica do ensino superior português, 

foram contactadas diversas instituições de ensino superior referentes aos dois subsistemas de ensino, 

universitário e politécnico. Os contactos foram efectuados com instituições públicas, privadas 

incluindo a instituição de ensino superior concordatária. 

Às instituições que concordaram participar neste estudo foi solicitado o preenchimento de um 

inquérito que visa a obtenção de informação sobre o estado da direcção estratégica da referida 

instituição. 

 Antes de se apresentar e analisar os dados enviados pelas diversas instituições de ensino superior, 

descreve-se de forma sucinta o conteúdo do inquérito enviado. 

 

1.1 Inquérito sobre a direcção estratégica de estabelecimentos de ensino superior 

(Inquérito sobre dirección estratégica en las instituiciones de educación superior) 

O inquérito apresentado às diversas instituições de ensino superior é constituído por 4 itens 

principais:  

1) Sistema de formulação 

2) Implementação e alinhamento 

3) Acompanhamento 

4) Realimentação e aprendizagem 

Neste relatório são apresentados os dados obtidos para cada um destes itens, apresentando os 

resultados sob a forma de média global e média parcial. Na média parcial encontram-se 

diferenciados os resultados referentes às universidades públicas e privadas e aos politécnicos 

públicos. Os politécnicos privados que concordaram participar neste estudo, não apresentaram até à 

presente data os dados solicitados. De entre o subsistema privado, a instituição de ensino superior 

concordatária até esta data não mostrou interesse em participar neste estudo.  

As questões colocadas através do inquérito enviado às diversas instituições de ensino superior são 

descritas, para cada item, ao longo deste relatório. De salientar que as referidas questões eram 

classificadas de 1 a 5, apenas com números inteiros, correspondendo a classificação 1 a um estado de 

desacordo e 5 a um estado de concordância elevado.  
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1.2 As instituições de ensino superior (Las instituciones de educación superior) 

Neste item apresenta-se a relação entre as instituições de ensino superior contactas, as que 

concordaram participar e as efectivamente apresentaram os dados relativos ao inquérito enviado. Em 

Portugal existe maior número de instituições de ensino superior privadas do que públicas. Por esse 

motivo os dados apresentados relativamente às instituições contactadas e às existentes coincide, no 

que diz respeito ao sistema de ensino superior público. Em contrapartida e apesar de terem sido 

contactas mais instituições de ensino superior privadas comparativamente com as públicas, esse 

número é aproximadamente metade das instituições privadas existentes. Procurou-se atender a uma 

distribuição geográfica uniforme (figura 1.1) e uma vez que se pode afirmar que é unânime a opinião 

geral que, são as instituições de ensino superior públicas, aquelas que apresentam maior qualidade 

nos serviços prestados, teve-se o cuidado de não excluir dos contactos as instituições de ensino 

superior privadas de maior prestígio em Portugal. 

 
Figura 1.1 – Distribuição geográfica das instituições contactadas em Portugal continental 

Na figura 1.1 os pontos representam a localização das instituições contactadas e as linhas 

representam o estabelecimento da ligação efectuada com as instituições participantes neste estudo. 

Nas figuras 1.2 a 1.4 apresenta-se a relação entre as instituições existentes, as contactadas, as que 

concordam participar e as que entregaram o relatório, para o sistema de ensino público e nas figuras 

1.5 a 1.6 apresenta-se a mesma relação para o sistema de ensino privado. 
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Figura 1.2 – Estabelecimentos de ensino superior militar e policial 
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Figura 1.3 – Estabelecimentos de ensino superior politécnico públicos 
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Figura 1.4 – Estabelecimentos de ensino superior universitário públicos 

Verificou-se uma maior participação neste estudo das instituições de ensino superior politécnico 

comparativamente às instituições de ensino superior universitário. De todas as instituições que 

concordaram em participar neste estudo, apenas cerca de aproximadamente metade responderam ao 

inquérito. 
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Figura 1.5 – Estabelecimentos de ensino superior politécnico privados 
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Figura 1.6 – Estabelecimentos de ensino superior universitário privados 

De acordo com as figuras 1.5 e 1.6, conclui-se que até à presente apenas duas das instituições de 

ensino superior politécnico aceitaram o convite à participação neste estudo e que das duas 

instituições de ensino superior universitário que aceitaram o convite, apenas uma respondeu ao 

inquérito enviado. 

Conclui-se que o número de instituições que aceitaram participar neste estudo é reduzido e que de 

entre estas, nem todas responderam ainda ao inquérito proposto. De salientar que o inquérito foi 

enviado durante o período onde decorria a revisão estatutária dos diferentes estabelecimentos de 

ensino superior, o que poderá justificar a não participação ou não terem entregue o referido inquérito 

atempadamente, apesar da insistência para que a entrega decorresse em tempo útil, por forma a 

incluir os dados no presente relatório. Outra justificação sobre a baixa participação das instituições 

ou mesmo a não entrega do inquérito, seria a inexistência de planeamento estratégico por parte da 

instituição, embora nenhuma tenha transmitido essa informação. 

Na segunda chamada do Observatório Português de Boas Práticas à participação das 

instituições de ensino superior, verificou-se que na maioria houve alterações nos órgão 

dirigentes, o que conduziu a um atraso no processo de resposta aos inquéritos, uma vez que o 

observatório este condicionado a repetir o processo de apresentação e explicação do âmbito do 

projecto em curso. 

Neste contexto, pode concluir-se que na maioria das instituições de ensino superior 

portuguesas, aquando da mudança dos órgão dirigentes não existe uma continuidade dos 

processos e assuntos pendentes na direcção das instituições, existindo uma clara deficiência de 

comunicação entre as pessoas envolvidas. Este facto contribui para o atraso do estabelecimento 
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do funcionamento “normal” das instituições, independentemente da alteração das políticas 

internas e consequente alteração do plano estratégico, quando existe. 

 

Importa ainda salientar (e não deve ser desprezado na análise dos dados a nível internacional) que no 

estudo realizado, as instituições participantes, embora constituam uma percentagem reduzida das 

instituições existentes, em termos de alunos inscritos (no ano 2011) e da análise estatística pode 

concluir-se que a representatividade das instituições participantes neste estudo é de cerca de 40%, tal 

como se pode observar na figura seguinte. 

 

60%
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Número total de alunos inscritos Número de alunos inscritos nas instituições participantes

 
Figura 1.7 – Representatividade das instituições de ensino superior membro do observatório em termos do 

número de alunos inscritos 
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Resumo: 

 

 

 

 

 

Neste capítulo apresenta-se uma análise ao 
processo de formulação da estratégia, às 
metodologias e modelos usados e à liderança e à 
liderança e participação estratégica dos 
estabelecimentos de ensino superior.  
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2. Análise do sistema de formulação (Análisis del sistema de formulación) 

Relativamente à análise do sistema de formulação, o inquérito é composto por 3 itens: 

1) Processo de formulação; 

2) Metodologias e modelos usados; 

3) Liderança e participação estratégica dos estabelecimentos de ensino superior 

Em cada item são colocadas diversas questões, as quais são analisadas nos itens 2.1 a 2.3. 

 

2.1. Processo de formulação (Proceso de formulación) 

Relativamente ao processo de formulação as questões colocadas são as que se apresentam 

seguidamente: 

 

1.1) Existe um processo estabelecido para a definição e revisão da política e da estratégia da 

instituição, em sintonia com a missão e visão que abrange todas as áreas significativas. 

1.2) Grau de formalização da estratégia: 

 a) Algumas ideias e linhas gerais; b) Estratégia explícita, desenvolvida periodicamente; c) A 

estratégia é fruto de um procedimento formal. 

1.3) A análise é realizada de forma sistemática e com base em recursos económicos, ambientais, 

concorrentes e resultados de planificações anteriores. 

1.4) Tem-se em conta na estratégia e integram-se de forma estruturada e explicita os seguintes 

elementos: 

a) Missão; b) Valores; c) Visão; d) Análise SWOT; e) Objectivos estratégicos; f) Dashboards; g) 

Sistemas indicadores de rendimento; h) Repercussão económica; i) Tecnologias de informação; j) 

Estruturas de suporte; k) Acompanhamento; l) Liderança; m) Distribuição de responsabilidades; n) 

Outros. 

1.5) O horizonte temporal habitualmente utilizado na planificação estratégica é de: a) 2 anos; b) 4 

anos; c) 7 anos; d) Outros. 

1.6) Ciclos de planificação realizados: a) 1 ciclo; b) 2 ciclos; c) 3 ciclos; d) Mais de 4 ciclos. 

1.7) Participação de uma consultoria externa no processo de formulação da estratégia. 

 

Na figura 2.1 (em anexo) apresentam-se os resultados obtidos para as questões descritas 

anteriormente. 
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Antes de analisar cada questão importa referir que se optou por não efectuar a análise da média 

obtida pelas respostas referentes ao ensino superior universitário privado, uma vez que poucas 

instituições entregaram o inquérito. Por este motivo as suas respostas não influem a média geral das 

instituições de ensino superior universitárias. 

 

Relativamente à questão 1.1, verifica-se que a cotação dada pelas instituições de ensino superior 

universitário é ligeiramente superior à cotação dada pelos politécnicos. O facto da média global dos 

rondar 4 valores pode sugerir a existência de alguns problemas de compatibilidade entre a estratégia 

política da instituição e missão e visão que abrange todas as áreas significativas. No caso da 

instituição militar analisada, este problema é inexistente, o que pode estar relacionado com a forma 

mais eficiente como as instituições militares adequam a estratégia política à missão e visão da 

própria instituição e como é implementada por todos, nas diversas áreas. 

 

Na questão 1.2, verifica-se que a formalização da estratégia, de forma geral é explícita e 

desenvolvida periodicamente por parte das instituições universitárias públicas e instituições 

politécnicas públicas, embora nestas últimas de forma mais moderada que as anteriores. Na 

instituição militar verifica-se que a formalização da estratégia é explícita e desenvolvida 

periodicamente. 

 

Não foram apresentados resultados para a questão 1.3, uma vez que existe a necessidade de efectuar 

um melhor apuramento dos dados de forma a permitir uma análise conclusiva. 

 

Relativamente à questão 1.4, para a estratégia das universidades públicas prevalece a integração da 

missão e os objectivos estratégicos. Para a estratégia dos politécnicos públicos a maior ênfase é dada 

aos valores juntamente com a missão, visão e objectivos estratégicos. Existe portanto uma 

similaridade entre as instituições universitárias e politécnicos, neste domínio. Para a estratégia das 

instituições militares são integrados praticamente a totalidade dos elementos considerados. 

 

O horizonte temporal considerado (questão 1.5) é maioritariamente de 4 anos para todas as 

instituições de ensino superior portuguesas, o que se justifica com a coincidência da duração dos 

mandatos dos órgãos dirigentes. Na maioria das instituições públicas existe um ciclo de planificação 

realizado (questão 1.6), correspondendo a uma média observada de cerca de 3 valores, o que poderá 

estar associado à recente utilização de um plano estratégico por parte das instituições.  
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Verifica-se a existência moderada de uma consultoria externa no processo de formulação da 

estratégia para as instituições de ensino superior universitárias, o que poderá indiciar a existência de 

uma consultoria interna e/ou externa. Contudo no caso da instituição militar a análise dos dados 

indicia uma consultoria interna no processo de formulação da estratégia, ou a inexistência de 

consultoria. 

 

2.2 Metodologias e modelos usados (Metodologias y modelos utilizados) 

Para analisar as metodologias e modelos usados no processo de formulação foram colocadas as 

seguintes questões: 

2.1) Metodologias e modelos que se utilizam no processo de formulação e planificação estratégica: 

 

a) Análise SWOT; b) Análise de mercado; c) Mapas estratégicos; d) Cenários; e) Planos de 

acção; f) Outros. 

Na figura 2.2 apresentam-se os resultados obtidos para as questões descritas anteriormente 
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Figura 2.2 – Resultados obtidos referentes às metodologias modelos usados 

Verifica-se uma distribuição uniforme pelas diferentes metodologias e modelos usados, 

concentrando-se a escolha predominantemente nos planos de acção por parte da maioria das 

instituições se ensino superior portuguesas. Por parte das instituições politécnicas públicas aos 

planos de acção pode associar-se também a análise SWOT.  
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2.3 Liderança e participação estratégica dos estabelecimentos de ensino superior (Liderazo 

y participación en la estrategia) 

Para analisar a liderança e participação estratégica dos estabelecimentos de ensino superior foram 

colocadas as seguintes questões: 

3.1) Quem lidera e participa activamente no processo de definição e formulação da estratégia: 

3.1.1) Lidera:  

a) Presidente; b) Reitor; c) Conselho directivo; d) Administrador; e) Conselho geral; f) Outros 

3.1.2) Participa:  

a) Comunidade escolar 

3.2) Existe na instituição uma visão conjunta do objectivo principal da definição da estratégia 

3.3) Tem ocorrido uma participação suficiente da comunidade escolar na estratégia 

 

Na figura 2.3 apresentam-se os resultados obtidos para as questões descritas anteriormente. 
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Figura 2.3 – Resultados obtidos referentes à liderança e participação estratégica das instituições de ensino 

superior 

Da análise da figura conclui-se que quem lidera e participa activamente no processo de definição e 

formulação da estratégia é o reitor e o conselho geral nas instituições universitárias e o presidente nas 

instituições politécnicas. Na instituição militar, para além do presidente existem outros membros que 
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lideram e participam activamente neste processo: membros do órgão de apoio ao comando, 

directores de ensino universitário e politécnico, chefe do gabinete de avaliação e qualidade, chefe do 

gabinete de estudos, entre outros. A comunidade escolar tem uma participação moderada no processo 

de definição e formulação da estratégia das instituições universitárias e militar, por outro lado nas 

instituições politécnicas a comunidade escolar tem uma participação activa no processo. Verifica-se 

que a visão conjunta do objectivo principal da definição da estratégia é superior nas instituições 

universitárias públicas e na instituição militar, em comparação com os politécnicos públicos, onde a 

média total das instituições analisadas é ligeiramente superior a 4. Pode também afirmar-se que 

existe uma participação moderada da comunidade escolar na estratégia das instituições. 
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Resumo: 

Neste capítulo apresenta-se uma análise da 
operacionalização da estratégia, verificam-se 
quais as metodologias empregues e avaliam-se 
os factores chave de êxito perante a 
implementação e alinhamento da estratégia.  
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3. Análise da implementação e alinhamento da estratégia (Análisis del despliegue y 

alienamiento de la estrategia) 

Relativamente à análise da implementação e alinhamento, o inquérito é composto por 3 itens: 

1) Operacionalização da estratégia; 

2) Metodologias empregues; 

3) Factores chave de êxito perante a implementação e alinhamento da estratégia. 

Em cada item são colocadas diversas questões, as quais são analisadas nos itens 3.1 a 3.3. 

 

3.1. Operacionalização da estratégia (Operativización de la estrategia) 

Relativamente ao processo de formulação as questões colocadas são as que se apresentam 

seguidamente: 

1.1) Nível de implementação da estratégia no processo de formulação e planificação estratégica: 

a) Implementação a nível corporativo; b) Implementação a nível das unidades internas  

1.2) Como se operacionaliza a estratégia definida: 

a) Não se faz uma operacionalização formal; b) Formaliza-se a nível corporativo mas não se 

implementa; c) Formaliza-se em algumas unidades internas; d) Formaliza-se em todas as unidades 

internas. 

1.3) Existe uma previsão das actividades para assegurar a implementação da estratégia 

1.4) As funções e responsabilidades das pessoas dentro da instituição estão bem definidas e 

compreendidas.  

1.5) Os objectivos estratégicos são claros e fáceis de comunicar, quantificar e estão alinhados com a 

política e com a estratégia 

1.6) Existe um processo eficaz de comunicação que garante a transmissão da estratégia 

1.7) Nível de aprofundamento do processo de comunicação formal da estratégia: a) Nível 

corporativo; b) Nível de unidades internas até ao segundo nível hierárquico; c) Comunicação formal 

com ampla difusão em toda a instituição 

1.8) Existe um processo para valorizar o nível de entendimento da estratégia definida. 

1.9) Estão alinhados com a estratégia da instituição, de forma estruturada, os seguintes elementos: a) 

Orçamento anual; b) Política de pessoal; c) Política TIC; d) Sistemas de informação; e) Gestão por 

processos; f) Sistemas de acompanhamento; g) Gestão de qualidade; h) Responsabilidade social e 

corporativa; i) Outros. 
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Na figura 3.1 (em anexo) apresentam-se os resultados obtidos para as questões descritas 

anteriormente. 

A implementação do processo de formulação e planificação estratégica (questão 1.1) para 

instituições universitárias públicas está igualmente distribuído pelos níveis corporativo e das 

unidades internas de forma moderada. Para as instituições politécnicas públicas, praticamente 

também é inexistente a diferenciação entre os dois níveis referidos. Contudo na instituição militar 

analisada verifica-se que a implementação do processo e planificação estratégica acontece de forma 

relativamente predominante ao nível corporativo. 

Para a generalidade das instituições de ensino superior, a operacionalização da estratégia definida 

(questão 1.2) é formalizada em todas as unidades internas. 

Verifica-se a existência de uma previsão das actividades de forma a assegurar a implementação da 

estratégia dentro de cada unidade (questão 1.3), tanto nas universidades como nos politécnicos 

públicos e na instituição militar. De forma geral as funções e responsabilidades estão suficientemente 

bem definidas e compreendidas nos politécnicos e instituição militar (questão 1.4). Nas instituições 

universitárias as funções e responsabilidades estão melhor definidas relativamente às instituições 

referidas anteriormente. 

Igualmente, pode afirmar-se que os objectivos estratégicos são claros e fáceis de comunicar, 

quantificar e estão alinhados com a política e estratégia nas instituições de ensino superior, embora 

de uma forma mais elevada, na instituição de ensino superior militar (questão 1.5).  

Da análise dos resultados obtidos conclui-se que a comunicação garante a transmissão da estratégia 

(questão 1.6) de forma eficaz nas universidades públicas, verificando-se no entanto algumas 

dificuldades neste domínio nos politécnicos públicos e na instituição militar. 

O nível de aprofundamento da comunicação da estratégia é sobretudo formal e com ampla difusão 

em toda a instituição (questão 1.7) quer universitária ou politécnica públicas. Na instituição militar o 

nível de aprofundamento da comunicação é moderado, ao nível corporativo e das unidades internas 

até ao segundo nível hierárquico. 

Pode afirmar-se que a existência de um processo para valorizar o nível de entendimento da estratégia 

definida (questão 1.8) é baixo na instituição militar, reduzido nos politécnicos públicos e moderado 

nas universidades públicas. 
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Relativamente à questão 1.9, observa-se a existência de uma distribuição sensivelmente uniforme dos 

elementos apresentados, sendo que para os politécnicos públicos existe um ligeiro destaque para o 

orçamento anual e política de pessoal, enquanto que para as universidades públicas existe um ligeiro 

destaque para o orçamento anual, política pessoal, política TIC e para os sistemas de informação. Na 

instituição militar os elementos com maior ênfase são a política TIC, os sistemas de informação, 

gestão por processos e a gestão de qualidade. 

 

3.2 Metodologias empregues na implementação e alinhamento (Metodologias y modelos 

utilizados) 

Relativamente às metodologias empregues na implementação e alinhamento foi colocada a seguinte 

questão: 

2.1) Metodologias utilizadas na implementação da estratégia: a) Dashboards; b) Mapas estratégicos; 

c) Direcção por objectivos; d) Grupos de melhoria; e) Planos de acção; f) Outros  

Na figura 3.2 apresentam-se os resultados obtidos para a questão anterior. 
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Figura 3.2 – Resultados obtidos referentes às metodologias empregues 

Verifica-se que a direcção por objectivos é metodologia mais utilizada na implementação da 

estratégia seguida dos mapas estratégicos e grupos de melhoria nas instituições universitárias. A 
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direcção por objectivos é moderadamente utilizada nos politécnicos seguida de uma utilização 

moderadamente baixa dos mapas estratégicos e grupos de melhoria. Os grupos de melhoria são a 

metodologia mais utilizada na instituição militar. 

 

3.3 Factores chave de êxito perante a implementação e alinhamento da estratégia (Factores 

clave de êxito ante el despliegue y alineamiento de la estrategia) 

 

Relativamente aos factores chave perante a implementação e alinhamento foram colocadas as 

seguintes questões: 

3.1) Principais factores que incidem negativamente na implementação da estratégia:  

a) Visões parciais da estratégia; b) Baixa implementação; c) Baixo compromisso; d) Baixo 

acompanhamento; e) Alinhamento deficiente; f) Comunicação deficiente; g) Integração deficiente; h) 

Os mecanismos de informação são tácticos e não estratégicos (Focam-se na medição e não na 

aprendizagem); i) Outras. 

3.2) Principais elementos que incidem positivamente na implementação da estratégia:  

a) Visão estratégica partilhada; b) Implementação; c) Compromisso; d) Acompanhamento; e) 

Alinhamento; f) Comunicação; g) Integração; h) Outras. 

Na figura 3.3 (em anexo) apresentam-se os resultados obtidos para as questões anteriores. 

Os principais factores que incidem negativamente na implementação estratégica (questão 3.1) nas 

universidades públicas, são sobretudo e de forma moderada, a comunicação deficiente. Nos 

politécnicos públicos são apresentados os genericamente e de forma moderada todos os factores 

enunciados nas opções da questão 3.1. Na instituição militar o maior destaque (embora moderado) é 

dado à baixa implementação, baixo compromisso, comunicação e integração deficientes e ao facto 

dos mecanismo de  informação serem tácticos e não estratégicos. 

Os principais factores que incidem positivamente na implementação da estratégia (questão 3.2) são 

principalmente e de forma moderadamente elevada, nas universidades públicas e politécnicos 

públicos: a visão estratégica partilhada. Relativamente à instituição militar esses factores são 

sobretudo e de forma elevada: a visão estratégica partilhada e o acompanhamento. 
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Neste capítulo apresenta-se a análise ao 
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4. Acompanhamento (Seguimiento) 

Relativamente ao acompanhamento, o inquérito é composto pelas seguintes questões: 

1.1) Existe uma dinâmica de acompanhamento formal da implementação da estratégia definida. 

1.2) Nível de acompanhamento estratégico:  

a) Nível corporativo; b) Nível das unidades internas 

1.3) Foram consensuais e propostas medidas específicas para o acompanhamento e avaliação antes 

do início do processo. 

1.4) Fez-se uma comparação do progresso da instituição com o acompanhamento do seu projecto 

estratégico 

1.5) Dispõe-se de um sistema de indicadores ou dashboards, concebido especificamente para o 

acompanhamento estratégico 

1.6) Nível de implementação observável no sistema de indicadores ou dashboard:  

a) Corporativo; b) Unidades internas 

1.7) No processo de planificação e revisão da política e estratégia, incluem os resultados dos 

indicadores internos de rendimento e auto-avaliação da própria instituição 

1.8) Ferramentas utilizadas para dar suporte ao acompanhamento e medição:  

a) Dashboard; b) Elaboração de relatórios anuais; c) Sistemas indicadores de rendimento. 

 
Na figura 4.1 apresentam-se os resultados obtidos para as questões descritas anteriormente. 
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Figura 4.1 – Resultados obtidos referentes ao acompanhamento e medicação estratégica 
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Existe, de forma moderada, uma dinâmica de acompanhamento formal da implementação da 

estratégia definida (questão 1.1), por parte das instituições públicas. 

 

Para as universidades públicas e para a instituição militar o nível de acompanhamento estratégico 

(questão 1.2) é realizado de forma moderada mais ao nível corporativo do que ao nível das unidades 

internas. Para os politécnicos públicos esse nível de acompanhamento é moderadamente baixo e  é 

realizado tanto ao nível das unidades internas como ao nível corporativo. 

 

Relativamente à questão 1.3, verifica-se a existência de uma semelhança entre instituições públicas 

universitárias e politécnicas de forma moderada, no entanto relativamente à instituição militar existiu 

consenso e foram propostas medidas específicas para o acompanhamento e avaliação antes do início 

do processo.  

 

Enquanto nas universidades públicas foi efectuada uma comparação do progresso da instituição 

como acompanhamento do seu projecto estratégico (questão 1.4), nos politécnicos públicos essa 

comparação foi insuficiente e na instituição militar essa comparação não foi efectuada, justificada 

com o facto de ainda não existir tempo suficiente que permita essa comparação. 

 

A existência de um sistema de indicadores ou dashboards, concebido especificamente para o 

acompanhamento estratégico (questão 1.5) nas universidades públicas é moderadamente elevada, 

sendo moderada na instituição militar e politécnicos públicos. 

 

A implementação observável no sistema de indicadores ou dashboards (questão 1.6) foi realizado ao 

nível corporativo e das unidades internas, de forma moderada nas universidades públicas. Nos 

politécnicos públicos o nível de implementação observável não é significativo e pode-se concluir que 

não houve implementação observável no sistema de indicadores, a qualquer um dos níveis na 

instituição militar. Este facto foi justificado com a inexistência de tempo decorrido, para realizar essa 

observação. 

 

Relativamente à questão 1.7, observa-se que no processo de planificação e revisão da política e 

estratégia, são incluídos de forma moderada nas universidades e politécnicos públicos, os resultados 

dos indicadores internos de rendimento e auto-avaliação da própria instituição. Esses resultados e 
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auto-avaliação são incluídos no processo de planificação e revisão da política e estratégia, na 

instituição militar. 

 

Nas universidades e politécnicos públicos, as ferramentas mais utilizadas para dar suporte ao 

acompanhamento e medição foi a elaboração de relatórios anuais. A instituição militar utiliza os 

sistemas indicadores de rendimento. 
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5. Realimentação e aprendizagem (Retroalimentación y aprendizaje) 

Relativamente à realimentação e aprendizagem, o inquérito é composto pelas seguintes questões: 

1.1) Existe uma revisão periódica do plano estratégico em relação à sua implementação e dos 

resultados dentro das suas unidades internas 

1.2) Com que periodicidade se comenta ou actualiza a estratégia da instituição em profundidade: 

a) Entre 1 semestre e 1 ano; b) Entre 1 e 2  anos;c) Entre 2 e 5 anos; d) Mais de 5 anos. 

1.3) Como resultado do acompanhamento sistemático aproveita-se suficientemente as oportunidades 

de melhoria e de adaptação identificadas. 

1.4) Grau de satisfação com a realimentação e aprendizagem da formulação e planificação 

estratégica, uma vez realizadas a implementação e acompanhamento 

Na figura 5.1 apresentam-se os resultados obtidos para as questões descritas anteriormente. 
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Figura 5.1 – Resultados obtidos referentes à realimentação e aprendizagem 

Existe uma revisão periódica do plano estratégico em relação à sua implementação e dos resultados 

dentro das suas unidades internas (questão 1.1), moderada nas instituições universitárias e 

politécnicos públicos. O mesmo não se verifica na instituição militar. 

 

Para as universidades públicas a periodicidade dos comentários ou actualização da estratégia da 

instituição (questão 1.2), em profundidade é predominantemente entre 2 e 5 anos. Para os 

politécnicos públicos essa periodicidade acontece entre 1e 2 anos, embora de forma moderada. 
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Como resultado do acompanhamento sistemático aproveita-se de forma considerável nas 

universidades públicas e de forma moderadamente baixa nos politécnicos públicos, as oportunidades 

de melhoria e de adaptação identificadas (questão 1.3) 

 

O grau de satisfação com a realimentação e aprendizagem da formulação e planificação estratégica, 

uma vez realizadas a implementação e o acompanhamento é moderado para as universidades 

públicas e moderadamente baixo para os politécnicos públicos. 

 

Neste item a ausência de respostas da instituição militar foi justificada com o facto de existir uma 

recente implementação da estratégia e por esse motivo não se dispor de um horizonte temporal 

suficiente que permita responder às questões colocadas. 
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Resumo: 

Neste capítulo para além das principais 
conclusões retiradas da análise efectuada nos 
capítulos antecedentes, apresenta-se uma visão 
global sobre a importância da direcção 
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6. Conclusões (Conclusión) 

No estudo realizado verifica-se uma abrangência significativa da rede portuguesa de instituições de 

ensino superior, apresentando uma representatividade de cerca de 40% quando considerado o 

número de alunos inscritos nas instituições analisadas face ao global dos alunos inscritos em 

instituições de ensino superior no ano 2011. 

O primeiro contacto efectuado pelo observatório português decorreu durante o período de 

revisão estatutária de todas as instituições de ensino superior públicas e privadas. Este facto 

poderá ter condicionado a participação de mais instituições ou poderá inclusive justificar que as 

instituições que concordaram participar neste estudo não tenham respondido ao inquérito. Durante o 

segundo contacto, verificou-se a alteração dos órgãos dirigentes em muitas instituições, o que 

atrasou o processo de contacto e participação no presente estudo. Por este motivo, o observatório 

português considera este estudo decorreu durante um período transitório no sistema de ensino 

superior o qual poderá ter condicionado os resultados obtidos. 

Da análise do sistema de formulação resulta que efectivamente existe na maioria das instituições de 

ensino superior públicas, um processo estabelecido para a definição e revisão da política e da 

estratégia, embora os resultados apontem para a existência de algum desfasamento entre a estratégia 

e a missão e visão que abrange as áreas significativas. 

Os elementos integrados na estratégia são a missão e os objectivos estratégicos quando se trata de 

universidades e os valores, juntamente com a missão, visão e objectivos estratégicos nos politécnicos 

públicos. Para a estratégia da instituição militar são integrados praticamente a totalidade dos 

elementos considerados. 

O horizonte temporal da definição da estratégia coincide com o horizonte temporal dos mandatos dos 

órgãos dirigentes e a análise dos ciclos de planificação sugerem a existência recente de plano 

estratégico nas instituições de ensino superior públicas. 

Do estudo realizado conclui-se ainda que a participação de uma consultoria externa no processo de 

formulação da estratégia não é um procedimento amplamente adoptado, o que sugere a existência de 

uma consultoria interna ou então a inexistência de consultoria em algumas das instituições, neste 

processo. 

Verifica-se a existência de algumas diferenças entre universidades e politécnicos públicos no que diz 

respeito às metodologias e modelos usados no processo de formulação e planificação da estratégia, o 

que vem contribuir para caracterizar a natureza distinta destes 2 tipos de instituições. No entanto 
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verificam-se muitas semelhanças acerca do responsável pela liderança e participante activo no 

processo de definição da estratégia (reitores e presidentes). Este facto é facilmente justificável com a 

semelhança que existe entre a constituição, organização e competências dos órgãos constituintes dos 

2 tipos de instituições. Na instituição militar, para além do presidente existem outros membros que 

lideram e participam activamente neste processo, devido a existência de uma estrutura própria deste 

tipo de instituições, bastante distinta das instituições civis. A comunidade escolar tem uma 

participação moderada no processo de definição e formulação da estratégia das instituições sendo 

mais activa nas instituições do ensino superior politécnico. Verifica-se que a visão conjunta do 

objectivo principal da definição da estratégia é superior nas instituições universitárias públicas e na 

instituição militar, em comparação com os politécnicos públicos. Pode também afirmar-se que existe 

uma participação moderada da comunidade escolar na estratégia das instituições. 

Da análise da implementação e alinhamento da estratégia conclui-se que existe uma boa organização 

nas instituições de ensino superior públicas, na medida em que existe uma previsão das actividades 

para assegurar a implementação da estratégia e as funções e responsabilidades de cada um neste 

processo estão bem definidas.  

No entanto é de salientar que enquanto nas universidades a comunicação é bem conseguida, existe 

efectivamente alguma dificuldade neste domínio nos politécnicos e na instituição militar. Talvez a 

visão de que o ensino politécnico está muito mais associado à indústria do que ao desenvolvimento 

científico, seja a responsável pelo facto de, mesmo internamente, nas instituições politécnicas se 

considere que a existência de planeamento estratégico é um factor secundário, sem implicações 

práticas concretas no presente e futuro da instituição, ou mesmo uma garantia de qualidade ou 

competitividade. Relativamente à instituição militar, talvez as dificuldades de comunicação da 

estratégia esteja relacionada com própria forma de estrutura de organização interna. 

A existência de um processo para valorizar o nível de entendimento da estratégia definida é baixo na 

instituição militar, moderadamente baixo nos politécnicos públicos e moderado nas universidades 

públicas, o que poderá estar relacionado com as dificuldades de comunicação verificadas. 

A direcção por objectivos e os grupos de melhoria são a metodologia mais empregue na 

implementação e alinhamento da estratégia pelas instituições públicas. De salientar que qualquer 

metodologia empregue neste domínio é muito mais utilizada nas universidades do que nos 

politécnicos públicos, o que poderá estar associado à necessidade de optimização imposta pelo 

segmento em que se inserem, por forma a obter vantagens comparativas com as instituições 

congéneres. 



 

A análise dos dados sugere também que a análise dos factores que incidem negativamente na 

implementação da estratégia não é considerada relevante nas instituições analisadas, o que pode 

indiciar uma utilização recente do planeamento estratégico por parte destas instituições e alguma 

inexperiência neste domínio por parte dos responsáveis pelo planeamento estratégico. 

Da análise do acompanhamento, constata-se que este é efectuado de forma moderada nas instituições 

públicas. No entanto é interessante observar que enquanto nas universidades e na instituição militar o 

acompanhamento é realizado mais ao nível corporativo, nos politécnicos esse acompanhamento, 

(embora inferior ao verificado nas universidades), é realizado a ambos os níveis, das unidades 

internas e corporativo.  

Acerca do estudo realizado sobre a realimentação e aprendizagem conclui-se que a revisão periódica 

dos planos estratégicos em relação à sua implementação e aos resultados obtidos nas unidades 

internas é ligeiramente mais acentuada nos politécnicos do que nas universidades públicas, o que 

poderá indiciar uma génese distinta dos respectivos processos de avaliação e correcção que deriva de 

condicionantes históricas e maturidade da instituição. 

Uma vez realizadas a implementação e o acompanhamento da estratégia, verifica-se que o grau de 

satisfação com a realimentação e aprendizagem da formulação e planificação estratégica não é muito 

elevado. Talvez porque seja necessário existir mais experiência e sobretudo mais tempo para retirar 

conclusões efectivas neste domínio. 

Face ao estudo apresentado conclui-se é relativamente recente a utilização de plano estratégico nas 

instituições de ensino superior. No entanto e pela análise dos contactos realizados, considera-se não 

ser abusivo afirmar que, muitas instituições estão interessadas neste processo, ainda que 

presumivelmente não disponham de plano estratégico. Talvez este ponto seja tão ou mais importante 

do que a análise dos dados, uma vez que a consciencialização para uma uniformização a este nível 

poderá contribuir, num futuro próximo, para uma busca crescente do aumento da qualidade e da 

competitividade das instituições de ensino superior em cada país.  

Relativamente ao observatório português, pode consultar-se na página Web a listagem das 

instituições que acordaram em participar com o ISEL neste processo. 
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Figura 2.1 – Resultados obtidos referentes ao processo de formulação 
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Figura 3.1 – Resultados obtidos referentes à operacionalização da estratégia 
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