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Mudanças…

o Expansão do ES (sistema de elite → sistema de massas)

• Mais estudantes

• Maior diversidade de estudantes (incluindo internacionais)

• Diversidade cada vez maior de missões

o Necessidade de:

• Melhorar a qualidade 

• Garantir a eficiência

• Ser mais flexível

• Melhorar a equidade

o Aplicação de instrumentos para medir o desempenho das IES
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Medir as missões – Ensino/aprendizagem

o Tendência para ser medida através de inputs 

o Outcomes mais recentemente medidos através dos learning outcomes
(Projeto AHELO) – necessidade de ajustar competências às necessidades 
do mercado de trabalho 

o Por vezes são também usadas medidas de produtividade (não 
qualidade) (ex.: relação entre taxas de conclusão e características dos 
estudantes que entram). 



Medir as missões – Investigação

o 4 tipos de indicadores: input, output, outcome e impacto

o Análises bibliométricas tentam quantificar o desempenho, impacto e 
qualidade da investigação. 

• Falhas: são difíceis de interpretar muitas vezes, dada a variedade de públicos 
e áreas encontrada nas universidades (ex.: problema das artes) e a definição 
do que é considerado importante.



Medir as missões – 3ª missão

o 3ª missão – incorpora várias dimensões (essencialmente aprendizagem 
contínua, transferência de conhecimento, orientação internacional e 
envolvimento com a região)

• Pouco trabalho nesta área e falta de dados.

• Transferência de conhecimento acaba por ser medida em termos de 
transferência de tecnologia (ex.: nº de co-patentes, nº de start-ups, spin-offs, 
etc.) e medidas financeiras (receitas geradas).

• O envolvimento com a região é difícil de medir (o que constitui a região?) 
(ex.: graduados a trabalhar na região, estágios em instituições da região, etc.).
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Benefícios do ES

o Participação no mercado de trabalho

• Melhora resultados no mercado de trabalho – em média, mais de 80% das 
pessoas com ensino superior estão empregadas (70% ensino secundário ou 
pós-secundário não superior; 60% até 9º ano) (OCDEa, 2017) → maior 
produtividade

• Reduz o risco de desemprego – em média, 5,1% dos adultos com ensino 
superior estão desempregados (7,7% ensino secundário ou pós-secundário 
não superior; 12,8% até 9º ano) (OCDEa, 2017)

o Vantagens salariais

• Melhora o nível salarial – pessoas com ensino superior ganham mais em 
todos os países, sendo as diferenças salariais maiores em países com menos 
pessoas com esse nível de formação (ex.: Chile, México, Hungria) (OCDEa, 
2017)



Benefícios do ES

o Retornos financeiros

• Privados – pessoas com ensino superior ganham mais do que os outros, 
compensando o investimento feito (em média, um trabalhador individual, 
sem filhos, tem um ROI cerca de duas vezes superior ao de uma pessoa 
com ensino secundário ou pós-secundário não superior) (OCDEa, 2017).

• Públicos – pessoas com ensino superior pagam impostos sobre o 
rendimento mais elevados, prestações de segurança social mais 
elevadas e requerem menos transferências sociais (OCDEa, 2017). 



Benefícios do ES

o Retornos sociais

• Maior envolvimento – Pessoas com ensino superior 
tendencialmente reportam: participar mais em atividades de 
voluntariado; confiar mais nos outros; ter uma palavra a dizer sobre o 
governo, ser saudáveis  (OCDEa, 2017) → maior coesão social, 
reforço da cidadania e da democracia

• Desenvolvimento de competências – Maior literacia, mais aptidão 
para números e para a resolução de problemas em ambientes 
tecnologicamente desenvolvidos → sociedade mais informada e 
preparada e aumento da produtividade

• Contributo para transferência de conhecimento (tecnológico e 
outro) e inovação – a investigação desenvolvida contribui para fazer 
avançar o conhecimento e promove inovação → benefícios 
económicos e sociais



Indicadores/métricas

o Perigos....

• Não haver ligação com a estratégia – só se devem selecionar indicadores 
que estejam relacionados com os objetivos estabelecidos para a instituição.

• Foco no que é facilmente mensurável – tentação de medir o que é mais 
facilmente mensurável (normalmente inputs e medidas financeiras).

• Criam desconfiança (ex.: medo de perder a ‘liberdade académica’)

• ‘Jogar o jogo’ e manipulação de dados

o Dificuldade grande em medir o impacto, apesar de estar na ‘agenda’ de 
muitas IES e do Governo

o Tendência para medir o impacto económico – anos 80 e 90 (análise focada 
no impacto através da força de trabalho, usando análise input-output); depois 
de 2000 surgem metodologias mais sofisticadas (ex.: produtividade, ROI, etc.). 
Estas análises deixam de parte um conjunto de variáveis importantes.



Metodologias para medir o impacto

o Opinião de peritos – a opinião de peritos pode ser útil para perceber o 
impacto que as IES podem ter, nas suas várias vertentes (problemas: 
morosidade; subjetividade; vantagens: informativo e conjugável com outras 
metodologias)

o Estudos de caso – utilizados para analisar o impacto de um determinado 
projeto ou programa, por exemplo (problemas: dados de nível micro; 
vantagens: permitem uma análise aprofundada; ajudam a perceber alguns 
processos)

o Narrativas – são histórias sobre os benefícios económicos e de outro tipo 
que as IES providenciam (exemplos de boas práticas) (problemas: 
subjetivas e pessoais; vantagens: ajudam a perceber alguns processos)



Metodologias para medir o impacto

o Análises custo-benefício – pretendem identificar os custos totais de uma 
atividade e perceber o valor dos benefícios conseguidos (problemas: custo; 
menos ricas em detalhe; vantagens: ricas em dados quantitativos)

o Questionários – é possível inquirir vários tipos de stakeholders
relativamente a vários assuntos relacionados com o impacto das IES (ex.: 
opinião dos empregadores sobre a qualidade dos graduados; inquérito 
sobre o envolvimento das IES na economia e na comunidade – UK: HE 
Business and Community Interaction Survey; opinião dos graduados sobre 
competências adquiridas) (problemas: taxa de resposta baixa; 
subjetividade; necessidade de estudos longitudinais; vantagens: permitem 
extrapolações; permitem comparações)

o Modelos econométricos – permitem perceber o impacto (essencialmente 
económico) das IES (problemas: não captam impactos mais intangíveis; 
vantagens: permitem análise quantitativa do impacto)



Trabalho realizado e em curso...

• OBJETIVO: definir e sistematizar um conjunto de indicadores/métricas 
explanatórias que permita o conhecimento da situação atual, tendências de 
evolução e principais dinâmicas estruturais do sistema de ensino português

• DURAÇÃO: 36 meses (2016-2019)

ATENA: Saber para Intervir: Observatório para a 
Educação

Instituições participantes:
• CIPES
• CIIE – Centro de Investigação e Intervenção Educativas/FPCEUP
• NIPE – Núcleo de Investigação em Políticas Económicas
• GOVCOPP 
• INESC TEC – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores



Trabalho realizado e em curso...

• OBJETIVO: Desenvolver e validar um conjunto de indicadores para avaliar o 
desempenho das IESP em termos de produção, transferência e disseminação 
de conhecimento.

• DURAÇÃO: 2014-2016

As Instituições de Ensino Superior Politécnico no 
Sistema Científico e Tecnológico Nacional: 
Eficácia e Territorialização da Sua Missão 

Instituições participantes:
• CIPES
• Instituto Politécnico de Beja
• Universidade de Aveiro



O projeto

o Em 2014, o Governo, tendo subjacente a proposta de renovação do 
modelo de financiamento do ensino superior, reintroduziu a discussão em 
torno da avaliação de desempenho associado a métricas, que assumiu 
como “fatores de qualidade” a ponderar no financiamento às IES, através de 
indicadores auditáveis.

o Para revisão do modelo/fórmula de financiamento, o Governo, no caso das 
IESP, estava interessado em identificar indicadores para :

o “a transferência de conhecimento: avaliada pelo impacto cultural, artístico, 
social e económico, nacional e internacional do conhecimento criado e (…) 
pelo seu contributo para o desenvolvimento regional.” 

FCT (2014). Edital de Abertura de Concurso público para financiamento de projetos de desenvolvimento e validação de indicadores de 
desempenho para a produção, transferência e difusão do conhecimento nas Instituições de Ensino Superior Politécnico)



Pressupostos de base

o Estabilizar as dimensões chave das áreas de atuação das IES/IESP 

o Definir uma proposta de indicadores que pudesse garantir a auditabilidade
e a comparabilidade dos dados



Pressupostos de base

o Características dos indicadores:

• Relevância: ser pertinente, adequado para aferir o desempenho da IESP, 
relativamente à dimensão em análise;

• Clareza: percebido por todos;

• Mensurabilidade: ser passível de medição;

• Rastreabilidade: ser auditável, em que se atesta a não manipulação e a não 
adulteração;

• Agregação/Desagregação: ser passível de agregação ou desagregação, desde 
o nível individual (docente equivalente a tempo integral – ETI) até ao da IESP;

• Facilidade de recolha: facilidade em termos de tempo e recursos usados para a 
recolha de dados para o cálculo do indicador.



Metodologia

Análise documental
• Analisar o trabalho já existente

sobre avaliação de 
desempenho das IES

• Assegurar que os indicadores
a desenvolver se relacionem
com outros já existentes

• Esboçar o quadro teórico
conceptual que suporte os
indicadores propostos

Entrevistas
semiestruturadas e 
focus groups
• Auscultar o posicionamento

dos representantes das IESP 
relativamente às dimensões e 
aos indicadores propostos

• Aferir consensos e tensões
relativamente à forma mais
adequada de medir o 
desempenho institucional

• Discutir com os consultores do 
projeto as diferentes opções de 
indicadores resultantes da 
revisão da literatura

Fase I

Fase II



As dimensões



As dimensões: eixos

o 2 Eixos:

• ‘Comercialização/Empreendedorismo’ – Esforço de comercialização das IES;

• ‘Ligação ao Meio’ – Mede as ligações existentes com o meio envolvente.

o 5 dimensões:

• Transferência de Conhecimento – integra atividades que envolvem um elevado nível de 
empreendedorismo e um baixo nível de ligação ao meio (ex.: patentes e start-ups)

• Prestação de Serviços – integra atividades que envolvem um elevado nível de 
empreendedorismo e de ligação ao meio (ex.: consultoria)

• Investigação colaborativa – integra atividades que envolvem um baixo nível de 
empreendedorismo e um elevado nível de ligação ao meio 

• Produção Científica e Artística – integra atividades que envolvem um baixo nível de 
empreendedorismo e de ligação ao meio (ex.: artigos)

• Impacto Societal – impacto socio-económico das atividades de investigação na região em 
que estão inseridas.



Metodologia

Triangulação (Fases I e 
II)

Análise e 
consensualização da 
lista final de 29 
indicadores a validar
junto das IESP

e-Delphi

Validação final das 
dimensões de análise e 
dos indicadores via e-
delphi (representantes
de IESP públicas e 
privadas)

Estudos de caso
Teste da lista final de 
23 indicadores quanto
à sua exequibilidade e 
aplicabilidade em 4 
IESP, diferenciadas em
função da sua
dimensão, perfil
eminentemente mono 
ou pluridisciplinar, 
localização geográfica
e zona de abrangência.

Fase III

Fase IV

Fase V



Os indicadores

Impacto Societal

Contributo para a qualificação da população ativa da NUT III 

Contributo para o I&D da NUT III 
Contributo para a I&D da NUT III (média móvel) 

Contributo para a empregabilidade dos jovens diplomados da 
NUT III 

Contributo para a qualificação da população residente na NUT 
III 

Capacidade de atração da população jovem para a NUT III   

Capacidade de renovação/requalificação da população 
empregada na NUT III 

Capacidade de fixação de capital humano na NUT III   

Práticas empresariais e inserção laboral dos diplomados  

Impacto na dinâmica cultural  
Contributo para a dinâmica social  



Os indicadores de impacto societal



Principais resultados: Fase V 

o A NUT III como região de 
indexação geográfica é limitadora 
face ao impacto societal das IESP

• alargamento do âmbito para inclusão 
da NUT II e/ou da NUT I?

• “cidades e regiões com 
conhecimento” como nova opção (?)



Principais resultados: Fase V 

o Há que acautelar a especificidade das áreas científicas 

o Sugestões de ajustes de linguagem para uma mais clara definição dos 
dados a recolher

o Exequibilidade e relativa facilidade ao nível da recolha dos dados; menor 
facilidade de recolha para os indicadores da dimensão impacto 
societal (dados de emprego)

o Possível identificar perfis algo diferenciados relativamente às 5 
dimensões de análise entre as 4 IESP



Principais resultados: Fase V 

o A proposta de indicadores poderá servir de:

• base à implementação de  processos de construção de bases de dados 
auditáveis e comparáveis

• estímulo às IESP para monitorizem de forma sistemática aspetos que são 
importantes para o seu funcionamento

o Deve ser usada como ferramenta de gestão – posicionamento 
estratégico: definição do posicionamento atual de cada IESP e base para 
a definição de ações de melhoria com vista a um melhor posicionamento 
futuro

o Ideia é fornecer um instrumento de avaliação comparativa 
suficientemente flexível para acomodar diferentes missões 
institucionais



Principais resultados: Fase V 

Scores por Indicador / Dimensão



Principais resultados: Fase V 



Cuidados a ter...

o Desenvolver uma estratégia, com objetivos específicos, para o sistema e para as 
IES.

o Indicadores/métricas relacionadas com os objetivos estabelecidos, para que as 
decisões de gestão tomadas sejam bem informadas e fundamentadas pelos 
indicadores definidos.

o Anteciparmos a imposição de indicadores impostos externamente....

o Indicadores desenvolvidos e utilizados de forma gradual e sensata.

o Envolver vários stakeholders, devendo-lhes ser comunicado o interesse dos 
mesmos.

o Incorporar várias medidas que agreguem várias dimensões de desempenho (ex: 
U-Multirank e U-Map).

o Combinar vários instrumentos de medida quantitativos e qualitativos (dados 
existentes, questionários, etc.)

o Perceber que não há um único modelo de excelência (diferentes perfis).
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Muito Obrigada!

Ana I. Melo

e-mail: ana.melo@ua.pt


