
 

 

 
Medir o impacto social e económico das universidades  
Tornar a sociedade mais ciente desse impacto 

A importância do conhecimento tem vindo a ser reconhecida e apropriada por distintas 

camadas da população. Ao que vem associado o modo positivo como as Instituições de 

Ensino Superior são, em geral e cada vez mais, encaradas. Estamos já longe de leituras 

menos favoráveis que, ainda não há muito, eram frequentes. Para tal concorre, também, 

a transparência com que as Universidades levam a cabo a sua missão, sendo hoje das 

entidades mais escrutinadas. Muitas instâncias em cada um dos países olham para o que 

é e como é feito. Releva igualmente a abertura à sociedade de que fazem parte e a 

captação de fundos complementares que, através de atividade relevante, as 

Universidades têm sabido levar a cabo. As Torres de Marfim têm as suas portas já bem 

franqueadas!  

Existe a perceção de que as Universidades vêm educando e formando com superior 

qualidade – basta ver, no caso português, o que dizem sobre a qualidade dos 

engenheiros portugueses os gestores das maiores empresas ou observar o sucesso e a 

aceitação que, na generalidade, os profissionais portugueses colhem no estrangeiro –; de 

que vêm desenvolvendo investigação de crescente relevância, como se documenta 

nos rankings ou nas patentes protegidas; de que vêm trabalhando, cada vez melhor, no 

domínio da cooperação com a sociedade, como são evidências o maior número e 

alcance de projetos, com a indústria ou as autarquias, e a incubação de novas empresas.  

Mesmo sendo tudo isto verdade, mantém-se a necessidade de trabalharmos para ser 

possível medir melhor, quantificar ainda mais, o contributo das Universidades: impacto na 

economia e na criação de riqueza, mas também na área social e, em particular, na 



 

cultura, cada vez mais decisiva no desenvolvimento de sociedades mais humanizadas e 

com melhor qualidade de vida. 

É, por isso, que decidimos, na sequência do trabalho já iniciado no Recife, dedicar este 

Encontro do Grupo Tordesilhas ao aprofundamento da questão do impacto da ação das 

Universidades, no Brasil, em Espanha e em Portugal; e, em particular, ao modo de medir 

esse impacto. 

Como avaliar os efeitos das políticas educacionais no impulsionar de projetos nacionais, 

regionais e locais, em contextos variados das economias do Brasil, Portugal e Espanha? 

Qual tem sido o impacto social da pós-graduação e da pesquisa na melhoria das 

condições do dia a dia das pessoas? Que evidências podemos dar da translação do 

conhecimento produzido no desenvolvimento industrial, no aparecimento de novos 

produtos e marcas, no crescimento económico? 

Que instrumentos de avaliação existem para medir esses impactos? Como será possível 

aperfeiçoá-los? E como poderemos, com os dados recolhidos, demonstrar, de uma 

maneira mais eficaz, a importância do conhecimento e, portanto, da nossa própria ação? 

Medir mais e comunicar melhor: é do que precisamos. Com a densificação e a 

quantificação mais efetivas do nosso impacto ganharemos todos: as Universidades, 

porque será majorada a sua importância aos olhos de cada um, com o consequente 

acréscimo de condições que lhe serão proporcionadas para aprofundar a sua missão; e, 

em resultado disso, a sociedade em geral, afinal de contas a única razão de ser das 

Universidades. 
 

 
PRÉ- PROGRAMA (opcional) 
 
18 de novembro  
 

20h30 / Jantar informal com Reitor da Universidade de Aveiro 
Jantar no Restaurante Dóri (Costa Nova)  
 

19 de novembro 
 

11h00 – 12h00 / Ria de Aveiro 
Passeio de Barco Moliceiro na Ria de Aveiro  

 
13h00 – 17h00 / Caves Aliança 
Almoço e visita ao Museu das Caves Aliança 



 

 

PROGRAMA 

 

19 de novembro 
 

19h30 – 22h00 / Museu de Aveiro 
Coquetel de boas-vindas  

Recital de Violino e Piano integrado nos “Festivais de Outono” - Sonatas para Violino e 

Piano de Luís de Freitas Branco por Nuno Soares e Iuri Popov 

 

20 de novembro 

08h00 – 09h00 / Universidade de Aveiro – Edifício Central e da Reitoria 
Registo dos participantes  
 
09h00 – 10h00 / Sessão de abertura 
Manuel Assunção, Reitor da Universidade de Aveiro 

Pilar Aranda Ramírez, Reitora da Universidad de Granada 

Luiz Pedro San Gil Jutuca, Reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

José Ribau Esteves, Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 

 
10h30 – 13h00 / Mesa Redonda 1 
Tema: O impacto das Universidades visto de fora 

 
Moderação: 

María Antonia Peña Guerrero, Reitora da Universidad de Huelva 

Palestrantes: 

José Félix Ribeiro, Economista e Investigador   

Elvio Lima Gaspar, Membro do Comité de Auditoria do Banco do Brasil 

Francesc Solé Parellada, Vice-Presidente da Fundación Conocimiento y Desarrollo 

(CYD) 

 
12h00 – 13h00 / Debate e Conclusões 
 

13h00 – 14h30 / Almoço 

Restaurante Universitário 
 



 

 

14h30 – 17h30 / Mesa Redonda 2 

14h30 – 16h30 

Tema: Metodologias para medição do impacto 

 
Moderação: 

Lucia Campos Pellanda, Reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de 
Porto Alegre 

Palestrantes: 

Salustiano Mato de la Iglesia, Reitor da Universidade de Vigo  

Ana Melo, Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior, Universidade de 
Aveiro  

Henry Campos, Reitor da Universidade Federal do Ceará  
 

16h30 – 17h30 / Debate e Conclusões 

 

20h30 / Jantar 

Restaurante Centenário  

Assinatura de Convénio Fundación Carolina - Grupo Tordesillas 

 

21 de novembro 

09h00 – 11h00 / Mesa Redonda 3 

Tema: Casos exemplares de relações Universidade-Sociedade 

 
Moderação: 

Sebastião Feyo de Azevedo, Reitor da Universidade do Porto 

Palestrantes: 

Rogério Gaspar, Professor e Ex-Vice-Reitor da Universidade de Lisboa 

Marcus Vinicius David, Reitor da Universidade Federal Juíz de Fora 

Adelaida de la Calle Martín, Ex-Reitora da Universidad de Málaga, Presidente da 
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) 
 
10h30 – 11h00 / Debate e Conclusões 

 



 

 

11h00 – 13h00 / Assembleia Geral do Grupo Tordesillas 

Apresentação e aprovação das contas do Grupo Tordesillas – José Ramón González, 
Secretário Executivo do Grupo Tordesillas  

Comunicação da Resolução dos 3 novos Colégios Doutorais aprovados – Admissão de 
novos membros 

Eleição da nova Presidência e Vice-Presidência: Universidad de Granada e Universidade 

Federal Fluminense 

 
13h30 – 16h30 / Vista Alegre 

Buffet de Encerramento no Hotel Montebelo 

Visita Guiada à Vista Alegre: 

A visita guiada inicia-se no Museu Vista Alegre e convida a uma viagem pelo mundo das 

artes decorativas e da indústria cerâmica. Este programa inclui visita à Oficina de Pintura 

Manual da Fábrica e à Capela da Nossa Senhora da Penha de França, monumento 

nacional classificado de finais do século XVII, terminando na loja do Museu. 


