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Introdução
O projeto “Universidade Sem Fronteiras” (ref.ª 0685_UNISF_1_P), cofinanciado pelo Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional, através do Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça INTERREG VA
Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP), resulta de um consórcio entre as seis universidades públicas da EuroRegião Galiza-Norte de Portugal (Universidades de Corunha, Minho, Porto, Santiago de Compostela, Trás-osMontes e Alto Douro, e Vigo) e a Fundação “Centro de Estudos Euro-Regionais” (FCEER). De acordo com o
Formulário de Candidatura (cf. página 21), são três os objetivos fundamentais delineados para esta iniciativa:
 Facilitar a cooperação jurídica e interadministrativa entre Portugal e Espanha para fomentar a
dinamização da criação de graus/titulações universitárias conjuntas entre as universidades públicas
da Euro-região;
 Promover programas experimentais e formação transfronteiriça (em particular ao nível do 2.º e 3.º
ciclos), inovadores, flexíveis e ajustados aos desafios da Europa.
 Fomentar a cooperação transfronteiriça na partilha de recursos humanos, infraestruturas e
serviços entre as universidades públicas da Euro-região.
No âmbito da “Identificação e Análise de Resultados”, processo enquadrado na Atividade 1 (A1),
reveste-se de especial importância aferir a perceção da comunidade académica abrangida pelo projeto
relativamente à oferta formativa conferente de grau da Euro-região e à sua relação com o meio empresarial
envolvente. Deste modo, uma das etapas desta Atividade, coordenada pela Universidade de Santiago de
Compostela, consistiu na realização de um inquérito por questionário por via eletrónica a uma amostra da
comunidade académica das Universidades parceiras, no sentido de “compilar e analisar a oferta e procura
docente e diagnosticar as necessidades de formação de pós-graduação da Euro-região” (página 30 do
Formulário de Candidatura). O público-alvo deste instrumento de análise abrangeu igualmente agentes
empresariais influentes na Euro-região, a fim de, através do diagnóstico de “capacidades e competências
procuradas por estes agentes”, “identificar os setores estratégicos formativos a priorizar” (página 31 do
Formulário de Candidatura).
Entre outubro e novembro de 2020, os inquéritos foram difundidos pelas instituições parceiras junto
das respetivas comunidades académicas e do meio empresarial envolvente, tendo as respostas sido
submetidas em duas hiperligações comuns (em português e em espanhol) alojadas em Microsoft Forms. Os
dados consolidados, cujo tratamento e análise coube à USC, podem ser consultados no relatório “Oferta e
demanda da docencia universitaria e diagnóstico das necesidades de formación de Posgrao na Eurorrexión
Galicia-Norte de Portugal”, divulgado a 2 de dezembro de 2020.
Dada a incompatibilidade dos prazos definidos centralmente para submissão de respostas, após
divulgação do modelo do inquérito, e a calendarização interna da Unidade de Proteção de Dados e da
Comissão de Ética da Universidade do Porto (instâncias cujo parecer favorável se afigura essencial para a
aplicação deste tipo de instrumento a nível institucional), não foi possível a esta universidade proceder à
recolha de dados no período em que a plataforma original esteve disponível. De forma a garantir a participação
de todas as universidades do consórcio no output em causa, conforme previsto em sede de candidatura,
propôs-se a elaboração de uma adenda ao documento preparado pela USC, na qual se incluísse o tratamento
e análise dos dados a recolher autonomamente junto da comunidade académica da U. Porto. A referida
adenda materializa-se, pois, no presente relatório.
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A partir do modelo do inquérito disponibilizado pela instituição coordenadora da A1, procedeu-se à
reprodução deste instrumento em língua portuguesa na plataforma de Inquéritos da U. Porto, cujo
funcionamento se baseia na aplicação Limesurvey. A hiperligação de acesso ao inquérito
(https://inqueritos.up.pt/index.php?r=survey/index&sid=488854&lang=pt) foi divulgada através de email
dinâmico, com o apoio do Serviço de Comunicação e Imagem, junto da comunidade académica da U. Porto,
incluindo docentes, estudantes de todos os níveis de qualificação (1.º, 2.º e 3.º ciclos), investigadores e pessoal
não-docente. As respostas doravante analisadas foram submetidas entre os dias 3 e 12 de fevereiro de 2021.
Este instrumento foi alvo de apreciação prévia pela Unidade de Proteção de Dados e pela Comissão
de Ética da U. Porto, as quais emitiram um parecer favorável à sua difusão. O tratamento dos dados, efetuado
no seio do Serviço de Formação e Organização Académica da U. Porto, assegurou em todos os momentos a
confidencialidade das respostas e o anonimato dos inquiridos, respeitando o Regulamento (EU) 2016/679 do
Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação
desses dados, e a ordem jurídica nacional que assegura a sua execução, plasmada na Lei n.º 58/2019, de 8 de
agosto.
A título preambular, cabe notar que a estrutura do inquérito contemplava três grupos de perguntas
(enunciadas integralmente no Anexo I):






Informação sociodemográfica | Grupo de resposta opcional, destinado à caracterização da amostra
em estudo (género, idade, habilitações académicas, categoria na qual se integra na comunidade
académica da Universidade).
Sobre a oferta formativa da Euro-Região | Grupo de resposta obrigatória, destinado à aferição do
nível de conhecimento sobre a oferta formativa da Euro-região e perceção da respetiva qualidade,
bem como à identificação das capacidades ou competências mais valorizadas ao abrigo de
programas universitários de pós-graduação.
Sobre a relação entre a Universidade e o contexto empresarial da Euro-Região | Grupo de resposta
obrigatória, destinado à aferição do grau de articulação da oferta formativa da Euro-região e as
necessidades, atuais e futuras, do meio empresarial envolvente, bem como à identificação de
capacidades ou competências-chave para uma transição adequada dos estudantes diplomados do
contexto académico para o profissional.

Conquanto a maioria das perguntas apresentasse opções de resposta restrita, o inquérito incluía
espaços pontuais para preenchimento com texto livre, nomeadamente nas questões relacionadas com a
proposta de novos ciclos de estudos, ao nível de mestrado e doutoramento, e/ou outras formações, num
contexto académico transfronteiriço. Na secção final, foi ainda contemplado um campo de preenchimento
opcional, destinado à partilha de comentários ou observações adicionais que as/os participantes
considerassem relevante registar sobre a temática abordada.
O presente documento apresenta, num primeiro momento, uma breve caracterização
sociodemográfica da amostra em estudo. Seguidamente, procede-se a uma análise crítica, quantitativa e
qualitativa, das respostas da comunidade académica da U. Porto a cada uma das perguntas, agrupadas
tematicamente, comparando os resultados obtidos com os dados consolidados no relatório geral, “Oferta e
demanda da docencia universitaria e diagnóstico das necesidades de formación de Posgrao na Eurorrexión
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Galicia-Norte de Portugal”. Em última instância, avança-se com algumas considerações finais, assentes no
atual enquadramento deste output no tempo de vida do projeto, procurando compreender 1) em que medida
os dados recolhidos pela U. Porto confirmam ou divergem dos resultados apurados globalmente pelo
consórcio; 2) o que é que os dados recolhidos permitem inferir face aos outputs já concluídos ou em curso no
âmbito do projeto; 3) partindo do espírito de cooperação transfronteiriça reforçado pelo consórcio UNISF, que
iniciativas, numa perspetiva de futuro euro-regional, poderá ser relevante explorar numa lógica
interuniversitária, academicamente inovadora e adaptada ao mercado laboral.

Caracterização da amostra
Na sequência da aplicação do inquérito à comunidade académica da Universidade do Porto nos
termos anteriormente descritos, foram recolhidas 201 respostas completas e 206 respostas parciais. Para
efeitos de elaboração do presente relatório, foram validados apenas os questionários nos quais todas as
questões de preenchimento obrigatório foram respondidas, tendo, por tal, sido analisado o contributo de 201
participantes.1
No que concerne à variável GÉNERO, assinalada por 98,51 % dos inquiridos, a amostra em análise é
constituída por 111 respostas de pessoas do género feminino (56,06 %), 65 de pessoas do género masculino
(42,93 %) e 2 de pessoas com outra identificação de género (1,01 %).

1

Do grupo de questionários incompletos, 153 encontram-se preenchidos até à questão n.º 10; 39 até à questão n.º 13;
13 até à questão n.º 17; e um (1) até à questão n.º 20:
 A análise destas respostas permite inferir que a maioria dos inquiridos conhece a oferta formativa da U. Porto
razoavelmente (43,20 %) ou bem (34,47 %). No entanto, a ampliação da região de interesse para as IES públicas do
Norte de Portugal representa uma frequência superior da opção “Conheço mal” (45,63 %), à qual se segue “Conheço
razoavelmente” (35,44 %). A passagem para as universidades da Galiza, por sua vez, acentua a tendência de
desinformação, com 76,21 % dos participantes afirmando não conhecer a oferta formativa dessa região espanhola.
 Quanto à caracterização da oferta formativa de mestrado (53 respostas), 41,51 % dos participantes, em média,
indica não ter opinião formada. As respostas da população informada dão conta de uma maior concordância no que
concerne ao elevado prestígio, boa qualidade da formação e alto nível de investigação como traços caracterizadores
da oferta euro-regional de 2.º ciclo, sendo menos consensual o elevado nível de internacionalização e a boa
correspondência com as necessidades do meio empresarial. Já dimensões com mais importância no perfil de um(a)
futuro/a mestre serão o pensamento crítico e os conhecimentos práticos, seguindo-se a capacidade de resolução
de problemas.
 Ao nível da caracterização da oferta formativa de doutoramento (14 respostas), a média de participantes sem
opinião formada sobe para 73,81 %, pelo que os dados apurados configuram a perceção de um número muito
restrito de participantes; não obstante, verifica-se que a grande variedade de oferta e a boa qualidade da formação
são as categorias em que o grau máximo de concordância é mais frequente. Na definição do perfil de um(a) futuro/a
doutor(a), evidencia-se a máxima importância do pensamento crítico, dos conhecimentos da disciplina, da
capacidade de resolução de problemas e da criatividade.
 Pensando na valorização da sociedade imputável à atividade universitária euro-regional, verifica-se um grau de
consciência deste impacto cada vez menos expressivo à medida que se avança da licenciatura (21,43 % “sem opinião
formada”) para o mestrado (35,71 %) e deste para o doutoramento (50,00 %). Ao atentar na população informada,
confirma-se uma perceção decrescente do nível máximo de valorização: 72,73 % na oferta de 1.º ciclo; 42,86 % na
oferta de 2.º ciclo; 21,43 % na oferta de 3.º ciclo. Relativamente à produção científica e tecnológica, 42,86 % dos
participantes não tem opinião formada sobre quão esta dimensão contribui para a sociedade, mas a população
informada concorda de forma consensual que “valoriza muito”.
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A IDADE dos participantes varia entre os 18 e os 86 anos, obtendo-se uma média de 37 anos nos 96,52 %
de questionários que registam esta variável. Verifica-se uma maior expressão da faixa etária dos 21 aos 30 anos,
na qual se encontram cerca de três em cada dez inquiridos; de resto, observa-se uma distribuição bastante
equilibrada da idade dos participantes, como se pode confirmar na tabela 1.
Faixa etária

Frequência
absoluta

Frequência
relativa

18-20

24

12,37 %

21-30

62

31,96 %

31-40

29

14,95 %

41-50

36

18,56 %

51-60

23

11,86 %

61 ou mais
20
10,31 %
Tabela 1 | Distribuição por faixa etária, em anos, dos 194 participantes que
indicam a respetiva idade

Quanto ao GRAU ACADÉMICO MÁXIMO OBTIDO, a moda da amostra é o doutoramento, habilitação
académica assinalada por 33,84 % dos inquiridos (67 das 198 pessoas que responderam a este indicador). Com
valores muito semelhantes, próximos dos 20 %, segue-se o ensino secundário, licenciatura e mestrado (43, 46
e 40 respostas, respetivamente); residual é o número de inquiridos com bacharelato (apenas 2 participantes).

21,72 %

Ensino Secundário

33,84 %

Bacharelato

1,01 %

Licenciatura
Mestrado
Doutoramento

23,23 %
20,20 %

Figura 1 | Frequência relativa (%) das habilitações académicas dos 198
participantes que indicam o respetivo grau académico máximo obtido

Atentando na CATEGORIA PROFISSIONAL (registada também em 98,51 % dos questionários), conclui-se que
a maioria dos participantes é estudante (117), ainda que parte considerável da amostra seja composta por
respostas de docentes (57). Já uma quantidade inferior de inquiridos desenvolve atividades de investigação (6)
ou enquadra-se no pessoal não-docente da Universidade do Porto (18).2 Importa articular esta distribuição
por habilitações académicas com a supramencionada distribuição por categorias profissionais, uma vez que,
por um lado, o grupo maioritário de estudantes engloba o 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino superior (cujo grau
máximo obtido variará, em princípio, entre o ensino superior e o mestrado); e, por outro lado, o número de
doutorados é praticamente idêntico ao somatório do número de docentes e de investigadores de carreira.

2

Por uma questão metodológica, as respostas nas quais a categoria Investigador não foi a única indicada pelo participante
foram agregadas no grupo de inquiridos da categoria Estudante ou da categoria Docente, conforme aplicável. Assim
sendo, os 3,03 % de Investigadores assinalados na Figura 2 correspondem às respostas nas quais se refere,
exclusivamente, o desempenho de funções de investigação.
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9,09 %

Estudante
Investigador

28,79 %

Docente

59,09 %

Não Docente
3,03 %

Figura 2 | Frequência relativa (%) da categoria profissional dos 198
participantes que registam a respetiva situação académica ou laboral

Para a caracterização sociodemográfica da amostra, contribui ainda a referência à ÁREA CIENTÍFICA de
formação e/ou de docência, variável assinalada em 93,53 % das respostas completas (correspondente a 13
casos omissos).3 Verifica-se que a área de estudo mais representada se trata das Ciências Sociais e do
Comportamento (14,89 %), seguida das Humanidades e da Saúde (ambas com 14,36 %) e da Engenharia e
técnicas afins (11,17 %). Não obstante, como se pode corroborar pela consulta da Tabela 2, cabe notar que as
respostas analisadas refletem uma razoável diversidade no que concerne ao contexto formativo dos
participantes.
Área científica

Frequência
absoluta

Frequência
relativa

Área científica

Frequência
absoluta

Frequência
relativa

Formação de
professores/formadores
e ciências da educação

7

3,72 %

Matemática e estatística

9

4,79 %

Artes

6

3,19 %

Informática

5

2,66 %

Humanidades

27

14,36 %

Engenharia e técnicas
afins

21

11,17 %

Ciências sociais e do
comportamento

28

14,89 %

Arquitetura e construção

6

3,19 %

Informação e jornalismo

2

1,06 %

Agricultura, silvicultura e
pescas

1

0,53 %

Ciências empresariais

10

5,32 %

Ciências veterinárias

2

1,06 %

Direito

4

2,13 %

Saúde

27

14,36 %

Ciências da vida

12

6,38 %

Serviços pessoais

7

3,72 %

Ciências físicas

10

5,32 %

Proteção do ambiente

4

2,13 %

Tabela 2 | Distribuição por áreas científicas (formação/docência) dos 188
participantes que indicaram a referida variável na resposta ao questionário

3

Para efeitos de sistematização dos dados, recorreu-se à categorização das respostas de acordo com as áreas de estudo
definidas na Classificação Nacional das Áreas de Educação e Formação (CNAEF), sistema hierárquico que se encontra
descrito na Portaria n.º 256/2005, de 16 de março, em sede de Diário da República (I Série B – N.º 53).
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Análise quantitativa e qualitativa das respostas submetidas
Sobre a oferta formativa da Euro-região Galiza-Norte de Portugal
Neste primeiro grupo de resposta obrigatória, interessa compreender quão informada está a
comunidade académica sobre a oferta formativa da sua instituição de ensino superior (neste caso, sempre a
U. Porto) e, numa perspetiva mais ampla, das universidades públicas da Euro-região Galiza-Norte de Portugal.
Importa averiguar o grau de satisfação da população inquirida com oferta disponível e, focando
especificamente a formação pós-graduada, identificar as valências mais fortes dos mestrados e
doutoramentos em funcionamento; diagnosticar os domínios de conhecimento e capacidades cujo fomento
é mais relevante num perfil de 2.º ou 3.º ciclo de estudos; e fazer um levantamento de potenciais programas
conjuntos, por áreas científicas, que pudessem enriquecer a Euro-região, complementando a oferta existente
e colmatando eventuais falhas.
NÍVEL DE CONHECIMENTO E PERCEÇÃO DE QUALIDADE DA OFERTA FORMATIVA EURO-REGIONAL
À questão “5. Qual o seu nível de conhecimento sobre a oferta formativa da sua Universidade?”,
89,55 % dos inquiridos respondeu positivamente: 91 pessoas afirmam conhecer razoavelmente a oferta
formativa da U. Porto, 70 afirmam conhecê-la bem e 19 afirmam conhecê-la muito bem. Por sua vez, oito (8)
dos inquiridos indicam não ter conhecimento sobre a oferta formativa em causa e 13 dizem conhecê-la mal.
Analisando a distribuição das respostas por categoria profissional, conclui-se que é entre docentes e
investigadores que a opção “Conheço muito bem” ganha mais expressão (17,54 % e 16,67 % das respostas,
respetivamente). Não obstante, com exceção do grupo de docentes, em que a moda é “Conheço bem”
(42,11 %), a resposta mais frequente entre estudantes, investigadores e não-docentes é “Conheço
razoavelmente” (47,07 %, 66,67 % e 61,11 %, respetivamente).
Nível de conhecimento da oferta formativa da U. Porto
9,45 %

3,98 %

6,47 %

Não conheço
Conheço mal
Conheço razoavelmente
Conheço bem
Conheço muito bem

34,83 %
45,27 %

Figura 3 | Frequência relativa (%) das respostas à questão n.º 5, “Qual o seu
nível de conhecimento sobre a oferta formativa da sua Universidade?”

A perceção da qualidade da oferta formativa da U. Porto foi apresentada por 178 inquiridos (88,56 %
da amostra), cujo nível de conhecimento deste universo curricular é pelo menos razoável. Deste grupo, em
resposta à pergunta “6. Como qualifica a oferta formativa da sua Universidade?”, 37 pessoas qualificam a oferta
formativa da U. Porto como razoável, 85 como boa e 52 como muito boa/muito completa; apenas 4 pessoas
se mostram insatisfeitas com a oferta, considerada insuficiente/muito incompleta.
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Perceção da qualidade da oferta formativa da U. Porto
2,25 %
Insuficiente/Muito incompleta

20,79 %

29,21 %

Razoável
Boa
Muito boa/Muito completa
47,75 %

Figura 4 | Frequência relativa (%) das respostas à questão n.º 6 "Se respondeu
'Conheço razoavelmente', 'Conheço bem' ou 'Conheço muito bem' à questão
5., como qualifica a oferta formativa da sua Universidade?"

À questão “7. Qual o seu nível de conhecimento sobre a oferta formativa das três universidades públicas
do Norte de Portugal (Universidade do Minho, Universidade do Porto e Universidade de Trás-os-Montes)?”, a
taxa de participantes que responde positivamente situa-se nos 54,73 %, com 100 pessoas cujo nível de
conhecimento da oferta é razoável e 10, bom. São 82 os inquiridos que afirmam conhecer mal a oferta
formativa nortenha e 9 assumem não a conhecer por completo.
A distribuição das respostas por categoria profissional mostra que, da parte do pessoal docente e não
docente, predomina um nível de conhecimento razoável (64,91 % e 50,00 % das respostas por grupo,
respetivamente). Todavia, a resposta mais frequente entre estudantes e investigadores é “Conheço mal”
(45,30 % e 66,67 %, respetivamente).
Nível de conhecimento sobre a oferta formativa das três
universidades públicas do Norte de Portugal
4,98 % 4,48 %
Não conheço
Conheço mal
Conheço razoavelmente
Conheço bem

40,80 %
49,75 %

Figura 5 | Frequência relativa (%) das respostas à questão n.º 7, “Qual o seu
nível de conhecimento sobre a oferta formativa das três universidades
públicas do Norte de Portugal?”

Cento e onze participantes (55,22 % da amostra), tendo afirmado conhecer razoavelmente, bem ou
muito bem a oferta formativa da U. Minho, U. Porto e UTAD, procedem à sua qualificação em resposta à
questão “8. Como qualifica a oferta formativa das três universidades públicas do Norte de Portugal?”. A resposta
mais frequente (67 inquiridos) caracteriza globalmente esta oferta como boa; 18 participantes consideram-na
razoável e 24, muito boa/muito completa. Um número residual, de apenas dois (2) inquiridos, entende ser a
oferta insuficiente/muito incompleta.
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Perceção da qualidade da oferta formativa das três
universidades públicas do Norte de Portugal
Insuficiente/Muito incompleta

21,62 %

1,80 %

16,22 %

Razoável
Boa
Muito boa/Muito completa
60,36 %

Figura 6 | Frequência relativa (%) das respostas à questão n.º 8, “Se respondeu ‘Conheço
razoavelmente’, ‘Conheço bem’ ou ‘Conheço muito bem’ à questão 7., como qualifica a oferta
formativa das três universidades públicas do Norte de Portugal?”

À questão “9. Qual o seu nível de conhecimento da oferta formativa das três universidades públicas da
Galiza (Universidade da Corunha, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo)?”, 65,67 %
dos participantes da U. Porto afirma não conhecer a referida oferta (correspondente a 132 inquiridos) e mais
de um quarto indica conhecê-la mal (54 inquiridos). O grupo minoritário que responde positivamente é
constituído por um (1) docente cujo nível de conhecimento é bom (1,75 % desta categoria profissional) e por
nove (9) docentes, três (3) estudantes, um (1) investigador e um (1) técnico cujo nível de conhecimento é
razoável (representativos de taxas muito reduzidas dentro das respetivas categorias profissionais – 15,79%,
2,56 %, 16,67 % e 5,56 %).
Nível de conhecimento da oferta formativa das três
universidades públicas da Galiza
6,97 % 0,50 %
Não conheço
Conheço mal

26,87 %

Conheço razoavelmente
Conheço bem

65,67 %

Figura 7 | Frequência relativa (%) das respostas à questão n.º 9, “Qual o seu
nível de conhecimento sobre a oferta formativa das três universidades
públicas da Galiza?”

Neste sentido, com apenas 8,96 % dos inquiridos a responder à questão “10. Como qualifica a oferta
formativa das três universidades públicas da Galiza?”, enquanto detentores de um nível de conhecimento
suficientemente satisfatório para avaliar a qualidade da oferta galega, importa notar quão diminuta é a fração
da comunidade académica que estas 18 respostas representam. À semelhança do que sucede nos dados
apurados pelas universidades parceiras, verifica-se a prevalência de um significativo desconhecimento da
realidade académica do lado oposto da fronteira. De qualquer modo, identifica-se uma tendência positiva na
apreciação da oferta galega com 8 inquiridos a classificá-la como boa; 6 como muito boa/muito completa; e 3
como razoável; uma (1) pessoa somente considerou a oferta em causa insuficiente/muito incompleta.
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Perceção da qualidade da oferta formativa das três
universidades públicas da Galiza
5,56 %
Insuficiente/Muito incompleta

16,67 %

33,33 %
Razoável
Boa
Muito boa/Muito completa

44,44 %

Figura 8 | Frequência relativa (%) das respostas à questão n.º 10, "Se
respondeu 'Conheço razoavelmente', 'Conheço bem' ou 'Conheço muito bem'
à questão 9., como qualifica a oferta formativa das três universidades públicas
da Galiza?”

CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA FORMATIVA EURO-REGIONAL AO NÍVEL DE MESTRADO
Para a caracterização da atual oferta formativa euro-regional a nível de mestrado (objetivo da questão
n.º 11), foram seis os indicadores sobre os quais incidiu a análise: grande variedade da oferta, formação de
boa qualidade, investigação de alto nível, elevado nível de internacionalização, elevado prestígio e boa
correspondência com as necessidades do meio empresarial. A perceção dos inquiridos foi avaliada numa
escala de discordância/concordância (“Discordo totalmente”, “Discordo”, “Concordo” ou “Concordo
totalmente”), com a opção adicional “Sem opinião formada”.
Caracterização da atual oferta formativa da Euro-região (2.º Ciclo)
Discordo totalmente

25,87

19,90

Discordo

Concordo

24,88

28,86

28,36

22,89

Concordo totalmente

28,36

24,38

12,94

16,92

35,32
47,76

42,79

6,47
3,48
0,50
0
Grande variedade Formação de boa
de oferta
qualidade

Sem opinião formada

45,77

34,33
8,96

36,32

40,30
22,89
11,94
7,46
1,00
0,50
0,50
Investigação de
Elevado nível de Elevado prestígio
alto nível
internacionalização

18,91
1,49
Boa
correspondência
com as
necessidades do
meio empresarial
envolvente

Figura 9 | Frequência relativa (%) das respostas a cada um dos indicadores da questão n.º 11, “Na sua perspetiva, como
caracteriza, a nível de mestrado, a atual oferta educativa da Euro-Região Galiza-Norte de Portugal?”
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Grande variedade de oferta
Da amostra considerada, 40 participantes assinalam a opção “Concordo totalmente” e 96 a opção
“Concordo”, face a 13 participantes que registam “Discordo” (não havendo ocorrência alguma de “Discordo
totalmente”). Destacada a existência de 52 respostas “sem opinião formada”, cabe notar que os 66,67 % do
total de participantes que considera a grande variedade de oferta é um traço caracterizador da oferta
formativa euro-regional a nível de mestrado correspondem, na realidade, a 91,28 % da população informada
neste domínio.
Formação de boa qualidade
Da amostra considerada, a opção “Concordo totalmente” é selecionada por 57 participantes e a opção
“Concordo” por 86, enquanto sete (7) participantes assinalam “Discordo” e um (1) “Discordo totalmente”.
Atendendo somente na população informada neste domínio (contra 50 “sem opinião formada”), a
percentagem da amostra que confirma a formação de boa qualidade na oferta educativa euro-regional de 2.º
ciclo é de 94,70 % (i.e. 71,14 % do total de participantes).
Investigação de alto nível
Da amostra considerada, 81 participantes concordam e 46 outros concordam totalmente que a
investigação de alto nível caracteriza a oferta formativa euro-regional; por sua vez, 15 discordam e um (1)
discorda totalmente. Atente-se no facto de estes 63,18 % do total de participantes que avaliam positivamente
o impacto da investigação científica de alto nível na oferta euro-regional de mestrado corresponderem a
88,81 % da população informada neste domínio (face a 58 respostas “sem opinião formada”).
Elevado nível de internacionalização
Da amostra considerada, 91 participantes indicam concordar e 34 concordar totalmente que a oferta
educativa euro-regional de 2.º ciclo é caracterizada por um elevado nível de internacionalização; regista-se,
contudo, a discordância de 47 participantes [23,00 % do total, incluindo um (1) caso de discordância total]. Da
população informada neste domínio (elidindo as 57 respostas “sem opinião formada”), 67,36 % avaliam
positivamente este indicador, o correspondente a 48,26 % do total de participantes
Elevado prestígio
Da amostra considerada, as opções “Concordo” e Concordo totalmente” são assinaladas,
respetivamente, por 92 e 34 participantes; já a opção “Discordo” concentra 24 respostas e “Discordo
totalmente”, duas (2). Excluídos os 49 registos “sem opinião formada”, o elevado prestígio da oferta formativa
euro-regional de 2.º ciclo merece a concordância de 82,89 % da população informada neste domínio
(equivalente a 62,69 % do total de participantes).
Boa correspondência com as necessidades do meio empresarial
Da amostra considerada, 73 participantes registam a sua concordância e 18 a concordância total com
a boa correspondência da oferta educativa euro-regional de 2.º ciclo com as necessidades do meio empresarial
envolvente; não obstante, 38 participantes afirmam discordar e três (3) discordar totalmente. Sublinhando
que se trata do domínio em que um número superior de participantes indica não ter opinião formada (69
respostas), importa notar que os 45,27 % do total de participantes que concordam com a adequação deste
indicador correspondem a 68,94 % da população informada.
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A partir destes dados, conclui-se, pois, que a formação euro-regional a nível de 2.º ciclo se caracteriza
de forma mais expressiva pela formação de boa qualidade, pela grande variedade de oferta e pela investigação
de alto nível. Paralelamente, o nível de internacionalização e a correspondência com as necessidades do meio
empresarial constituem domínios cujo reconhecimento na oferta atual é menos consensual (com taxas globais
de discordância superiores a 20,00 %) e sobre os quais, por tal, importará, eventualmente, refletir.
Para apreciação dos conhecimentos e capacidades técnicas mais relevantes no perfil de um(a) futuro/a
mestre e, consequentemente, de mais premente investimento num 2.º ciclo de estudos, foi avaliada a
perceção dos inquiridos quanto à importância dos seguintes indicadores: conhecimentos dos conteúdos do
mestrado, conhecimento práticos, conhecimento do meio empresarial envolvente, capacidade de liderança,
capacidade de resolução de problemas, criatividade, pensamento crítico e comunicação eficaz. As respostas
obtidas, sistematizadas infra na figura 10, distribuem-se pelas opções “Nada importante”, “Pouco
importante”, “Importante” e “Muito importante”, com a possibilidade adicional “Sem opinião formada”.
Constata-se que a importância dos indicadores em estudo como output do percurso académico de um
mestrando é reconhecida pela esmagadora maioria dos participantes: atentando no somatório das
ocorrências “Importante” e “Muito importante” em cada uma das dimensões supramencionadas, obtém-se
taxas de resposta variando entre 88,06 % e 96,02%. Ao observar o recurso ao grau máximo de importância na
escala utilizada, é possível inferir que o pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas e os
conhecimentos práticos constituem os indicadores mais valorizados pelos participantes. Conquanto de
inquestionável importância, a capacidade de liderança e o conhecimento do meio empresarial envolvente
parecem ser, a partir dos dados apurados, os indicadores com menor impacto ao nível de mestrado.
Conhecimentos e capacidades relevantes na formação de um(a) futuro/a mestre
na Euro-região
Comunicação eficaz

25,87

Pensamento crítico

69,65

13,43

Criatividade

82,59
39,80

Capacidade de resolução de problemas

2,99
53,73

20,40

75,12

Capacidade de liderança

37,31

43,78

Conhecimentos práticos

21,89

Conhecimentos dos conteúdos do mestrado

46,77

0%
Pouco importante

3,98
4,48
3,48

73,13
39,80

3,48
3,48

50,75

Conhecimento do meio empresarial envolvente

Nada importante

2,99

54,73

2,99

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Importante

Muito importante

Sem opinião formada

Figura 10 | Frequência relativa (%) das respostas à questão n.º 12, "Na sua
perspetiva, quão importantes são as seguintes dimensões na formação de
um(a) futuro/a mestre na Euro-Região Galiza-Norte de Portugal?"
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À questão “13. Se tivesse de propor a criação de um mestrado na sua universidade e/ou noutra(s)
universidades da Euro-Região Galiza-Norte de Portugal, como se designaria esse mestrado? Justifique
brevemente a sua proposta.”, 47 participantes não dão resposta ou afirmam não ter opinião formada
(23,38 %) e outros 3 indicam expressamente não ter conhecimento suficiente da matéria (1,49 %). Cabe notar
que 8,96 % dos participantes não consideram ser necessária a criação de novos mestrados, seja por se
encontrarem satisfeitos com a oferta formativa atual (9 respostas), seja por admitirem ser mais relevante uma
avaliação e adaptação dos ciclos de estudos em funcionamento (9 respostas).
Em linha com a diversidade de formações de base da população em análise, as 128 propostas de novos
mestrados para a Euro-região distribuem-se por áreas científicas muito variadas e apelam frequentemente a
abordagens multidisciplinares. Especial destaque é conferido às Ciências Sociais e do Comportamento, nas
quais se podem enquadrar 17 sugestões: revela-se um interesse mais profundo pelo alargamento da oferta
formativa em economia, relações internacionais, política pública e externa, numa perspetiva aplicada ao
contexto local, regional e europeu; é também mencionado o potencial de articulação da psicologia,
criminologia e direito num programa interuniversitário. Uma preocupação comum a diversas propostas, não
apenas da área das Ciências Sociais, prende-se com a necessidade de integração do conceito de
sustentabilidade na reflexão sobre o desenvolvimento regional, englobando crescimento económico, direitos
humanos e responsabilidade ambiental.
Neste sentido, evoca-se também a importância da saúde global na definição de programas da área das
Ciências da Vida, Engenharia e Proteção do Ambiente, que formem no sentido de um equilíbrio entre
populações humanas e ecossistemas capaz de responder aos desafios contemporâneos; a título de exemplo,
registam-se propostas relacionadas com biologia da conservação, ecologia e educação climática, energias
renováveis e valorização de resíduos. Regista-se inclusive uma sugestão de articulação da vertente artística e
ecológica num programa em arquitetura paisagista e geologia.
Em torno da Saúde, destacam-se, entre outras, as seguintes ideias: medicina de precisão e medicina
personalizada, medicina de translação, audiologia, medicina neonatal, temas relacionados com
envelhecimento, stress, estilo de vida e doenças crónicas, ou ainda inovação e empreendedorismo em saúde,
tecnologias do medicamento e produtos de saúde, gestão de cuidados de saúde. Numa lógica interdisciplinar,
referências à microbiologia, biologia clínica, bioquímica industrial, biotecnologia ou mesmo bioinformática
reforçam o interesse dos inquiridos em programas orientados não apenas para a investigação, mas também
para o meio clínico, empresarial ou industrial, acompanhando o rápido desenvolvimento tecnológico e
científico que suporta estas áreas; menções várias são ainda feitas às geociências e à química, esta última face
ao potencial de aplicação na indústria farmacêutica em parceria com grupos fortes da região.
Outras sugestões assentam na interação das Ciências Empresariais, Informática, Matemática e
Estatística, propondo formações que articulem gestão, análise de dados e programação. É assinalável a
atenção à transformação digital em curso, com referência à inteligência artificial e aos jogos digitais, mas
também à ciência atuarial, controlo de qualidade e gestão empresarial ou de recursos humanos. Ao nível da
Engenharia e técnicas afins, encontra-se propostas ligadas ao domínio dos transportes (sistemas ferroviários,
veículos autónomos, automóveis de competição) ou ao meio empresarial (gestão de projetos, políticas
públicas).
No âmbito das Humanidades, as respostas são muito variadas: desde a revisão e edição de texto às
ciências religiosas, passando pelo estudo de literatura e cultura brasileira ou africana e pela linguística
comparada (português/galego/castelhano). Em diálogo com as Ciências Sociais, destaca-se as questões de
género, sexualidade e diversidade ou as línguas e comunicação internacional. Estabelece-se ainda ligação à
área de Formação de professores com menção ao ensino de literatura portuguesa no ensino secundário.

15

Algumas propostas em áreas com menor expressão na amostra chamam, não obstante, a atenção
para a carência de oferta formativa no domínio do restauro e conservação, da reabilitação de património ou
do design de embalagem e rotulagem (Artes); do turismo ou valências várias do desporto, como desporto
adaptado, fisioterapia/reabilitação, gestão e psicologia do desporto (Serviços pessoais); da gestão de sistemas
de informação e das ciências da documentação (Informação e jornalismo & Informática); do direito
empresarial, bancário, eletrónico ou ambiental e ainda da mediação penal (Direito).
CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA FORMATIVA EURO-REGIONAL AO NÍVEL DE DOUTORAMENTO
À semelhança do que sucede com o mestrado, a caracterização da atual oferta formativa euro-regional
a nível de doutoramento (objetivo da questão n.º 14) contempla a análise dos seguintes indicadores: grande
variedade da oferta, formação de boa qualidade, investigação de alto nível, elevado nível de
internacionalização, elevado prestígio e boa correspondência com as necessidades do meio empresarial. Uma
vez mais, a perceção dos inquiridos foi apreciada numa escala de discordância/concordância (“Discordo
totalmente”, “Discordo”, “Concordo” ou “Concordo totalmente”), com a opção adicional “Sem opinião
formada”.
Caracterização da atual oferta formativa da Euro-região (3.º Ciclo)
Discordo totalmente

44,78

11,44
32,84
9,95

Discordo

Concordo

36,82

36,32

17,91

22,39

40,30

33,33

3,98

7,46

Grande variedade Formação de boa
de oferta
qualidade

Concordo totalmente

42,79

10,95

Sem opinião formada

36,82

11,94

28,36

39,30

16,92

10,95

Investigação de
Elevado nível de Elevado prestígio
alto nível
internacionalização

47,76

3,48
24,38
21,39
Boa
correspondência
com as
necessidades do
meio empresarial
envolvente

Figura 11 | Frequência relativa (%) das respostas a cada um dos
indicadores da questão n.º 14, “Na sua perspetiva, como caracteriza,
a nível de doutoramento, a atual oferta educativa da Euro-Região
Galiza-Norte de Portugal?”

Grande variedade de oferta
Da amostra considerada, a opção “Concordo” foi assinalada por 66 participantes e a opção “Concordo
totalmente” por 23, por oposição a 22 manifestações de discordância, duas (2) das quais “Discordo
totalmente”. Da população informada neste domínio (excetuando assim 90 respostas “sem opinião formada”),
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80,18 % reconhecem a existência de uma grande variedade de oferta ao nível de doutoramento na Euroregião, correspondente a 44,28 % do total de participantes.
Formação de boa qualidade
Da amostra considerada, 81 participantes concordam e 36 outros concordam totalmente que
formação de boa qualidade caracteriza a oferta euro-regional ao nível do 3.º ciclo, face a 8 participantes que
discordam e 2 outros que discordam totalmente. Atentando no registo de 74 respostas “sem opinião
formada”, regista-se que os 58,21 % do total de participantes que responde positivamente a este indicador
equivalem a 92,13 % da população informada neste domínio. Trata-se, assim, do indicador que reúne superior
concordância.
Investigação de alto nível
Da amostra considerada, são 67 os participantes que registam concordância e 45 concordância total
com a existência de uma cultura de investigação de alto nível nos 3.ºs ciclos oferecidos na Euro-região; não
obstante, 16 participantes estão em desacordo, um (1) dos quais assinalando “Discordo totalmente”.
Analisadas as respostas sem as 73 ocorrências “sem opinião formada”, cabe notar que os 55,72 %
concordantes com a sua aplicabilidade no total de participantes se convertem em 87,50 % da população
informada neste domínio.
Elevado nível de internacionalização
Da amostra considerada, 57 participantes indicam concordar e 22 outros concordar totalmente que a
oferta euro-regional de doutoramento contempla um elevado nível de internacionalização; pelo contrário, 34
participantes registam a sua discordância e dois (2) a sua discordância total. Com 39,30 % do total de
participantes registando uma apreciação positiva, se se considerar apenas a população informada neste
domínio, obtém-se uma taxa de concordância de 68,70 %.
Elevado prestígio
Da amostra considerada, identifica-se 79 ocorrências da opção “Concordo” e 24 da opção “Concordo
totalmente” ante 22 ocorrências de “Discordo” e 2 de “Discordo totalmente”. Quanto à população informada
neste domínio (desconsiderando as 74 respostas “sem opinião formada”), 81,10 % admitem o elevado
prestígio como característica da oferta formativa euro-regional de 3.º ciclo (51,24 % do total de participantes).
Boa correspondência com as necessidades do meio empresarial
Da amostra considerada, 56 participantes registam a sua concordância com a boa correspondência da
oferta euro-regional de doutoramento, dos quais sete (7) assinalam “Concordo totalmente”; no entanto, em
49 respostas o parecer dos participantes é negativo, incluindo seis (6) “Discordo totalmente”. Neste que é o
indicador com menor taxa de conhecimento informado (96 respostas “sem opinião formada”), os 27,86 % do
total de participantes que concordam com a sua aplicabilidade correspondem apenas 53,33 % da população
informada.
Neste âmbito, importa assinalar o registo de taxas de ocorrência da opção “Sem opinião formada”
(40,88 % em média) consideravelmente superiores em relação às respostas à questão homóloga referente ao
mestrado (27,78 % em média). Salvaguardada esta discrepância, é possível caracterizar a oferta euro-regional
a nível de 3.º ciclo do ensino superior, antes de mais, pela formação de boa qualidade e investigação de alto
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nível; num segundo plano, destaca-se a grande variedade de oferta e o elevado prestígio das instituições. Em
linha com as considerações tecidas no que concerne aos 2.ºs ciclos de estudos, também quanto à oferta de
doutoramento o elevado nível de internacionalização e a boa correspondência com as necessidades do meio
empresarial envolvente são os indicadores que acolhem menor concordância pela população informante.
Desconhecimento da temática

Concordância informada

Mestrado

Doutoramento

Mestrado

Doutoramento

Grande variedade de oferta

25,87 %

44,78 %

91,28 %

80,18 %

Formação de boa qualidade

24,88 %

36,82 %

94,70 %

92,13 %

Investigação de alto nível

28,86 %

36,32 %

88,81 %

87,50 %

Elevado nível de internacionalização

28,36 %

42,79 %

67,36 %

68,70 %

Elevado prestígio

24,38 %

36,82 %

82,89 %

81,10 %

Boa correspondência com as necessidades do
meio envolvente

34,33 %

47,76 %

68,94 %

53,33 %

Média

27,78 %

40,88 %

82,66 %

77,98 %

Tabela 3 | Sistematização da taxa de desconhecimento de cada indicador
(calculada a partir do número de ocorrências "Sem opinião formada" na
questões n.º 11 e n.º 14 sobre o total de participantes) e da taxa de
concordância informada com a aplicabilidade de cada indicador para a
caracterização da oferta formativa atual da Euro-região em ambos os níveis
de qualificação em estudo (calculada a partir do somatório do número de
ocorrências “Concordo” e “Concordo totalmente” na amostra de
participantes, excluindo as ocorrências “Sem opinião formada”) .

Para apreciação dos conhecimentos e capacidades técnicas mais relevantes no perfil de um(a) futuro/a
doutor(a) e, consequentemente, de mais premente investimento num 3.º ciclo de estudos, foi avaliada a
perceção dos inquiridos quanto à importância dos seguintes indicadores: conhecimento da disciplina,
conhecimento práticos, conhecimento do meio empresarial envolvente, capacidade de liderança, capacidade
de resolução de problemas, criatividade, pensamento crítico, capacidade de angariação de recursos externos,
publicações internacionais, participação em redes internacionais e capacidade empreendedora4. As respostas
obtidas, sistematizadas infra na figura 12, distribuem-se pelas opções “Nada importante”, “Pouco
importante”, “Importante” e “Muito importante”, com a possibilidade adicional “Sem opinião formada”.
À semelhança dos resultados obtidos para os mestrados, regista-se uma elevada taxa de
reconhecimento da importância dos conhecimentos e competências analisados no perfil de um(a) futuro/a
doutor(a), já que a taxa de ocorrência das opções “Importante” e “Muito importante” (agregadas) varia entre
81,09 % e 91,54 %. O grau máximo de importância da escala utilizada é mais frequentemente associado ao
pensamento crítico e à capacidade de resolução de problemas, confirmando a suma relevância do
desenvolvimento destas competências na formação universitária, uma vez que, comuns à análise do 2.º ciclo,
também nesse nível de qualificação se evidenciaram. O conhecimento da disciplina, conhecimentos práticos
e participação em redes internacionais são os indicadores que acolhem, seguidamente, perceção de maior
importância. Em paralelo, ainda que genericamente pelo menos oito (8) em cada dez (10) pessoas as
Por lapso, aquando da reprodução do questionário na plataforma de Inquéritos da U. Porto, o 12.º indicador previsto (“vinculação
ao setor empresarial”) não foi corretamente transcrito. Não tendo sido detetado o erro antes da divulgação do inquérito junto da
comunidade académica e impedindo a redação errónea que se compreenda o indicador em causa, os dados obtidos não são fiáveis,
pelo que se optou por excluir essa categoria na presente análise. Não obstante, a apreciação da articulação dos 3.ºs ciclos de estudos
com o meio empresarial é salvaguardada pela inclusão do indicador “conhecimento do meio empresarial envolvente”.
4
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considerem importantes, a capacidade empreendedora, a capacidade de liderança e as publicações
internacionais são os indicadores cuja expressão, de acordo com os dados apurados, será menos
determinante.
Um outro aspeto digno de nota é o facto de a taxa de ocorrência da opção “Sem opinião formada”
assumir valores mais elevados na apreciação do perfil de doutoramento (variação entre 7,96 % e 10,45 %) face
ao perfil de mestrado (variação entre 2,99 % e 4,48 % – cf. figura 10). Não obstante, considerando apenas a
população informada em cada um dos domínios analisados, verifica-se que a hierarquização dos indicadores
por grau de importância é idêntica à identificada na análise da amostra global: a perceção da população
informada confirma as intuições demonstradas no total dos participantes, traduzindo-se o reconhecimento
da importância dos conhecimento e capacidades em estudo em taxas variáveis entre 89,56 % e 99,46 %.
Conhecimentos e capacidades relevantes na formação de um(a) futuro/a
doutor(a) na Euro-região
Capacidade empreendedora

42,79

Participação em redes internacionais

30,35

Publicações internacionais

7,96

31,34

58,71

15,42
44,28

Conhecimento do meio empresarial envolvente

25,37

Pouco importante

20% 30%

Importante

8,96

40,30

22,89

10%

7,96
39,80

43,28

0%

7,96

74,63

Capacidade de liderança

Conhecimento da disciplina

10,95

82,09

Criatividade

Conhecimentos práticos

8,96

38,81

9,45

Capacidade de resolução de problemas

8,96

50,75

45,27

Pensamento crítico

9,45

59,70

33,83

Capacidade de angariação de recursos externos

Nada importante

38,31

40%

50%

10,45

65,17

8,46

65,17

8,46

60%

Muito importante

70%

80%

90% 100%

Sem opinião formada

Figura 12 | Frequência relativa (%) das respostas à questão n.º 15, "Na sua
perspetiva, quão importantes são as seguintes dimensões na formação de
um(a) futuro/a doutor(a) na Euro-Região Galiza-Norte de Portugal?"

À questão “16. Se tivesse de propor a criação de um doutoramento na sua universidade e/ou noutra(s)
universidades da Euro-Região Galiza-Norte de Portugal, como se designaria esse programa de doutoramento?
Justifique brevemente a sua proposta.”, 90 participantes não dão resposta ou afirmam não ter opinião
formada (44,78 %) e outros 10 indicam expressamente não ter conhecimento suficiente da matéria (4,98 %).
Cabe notar que 6,97 % dos participantes não consideram ser necessária a criação de novos mestrados, seja
por se encontrarem satisfeitos com a oferta formativa atual (9 respostas), seja por admitirem ser mais
relevante uma avaliação e adaptação dos ciclos de estudos em funcionamento (5 respostas).
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As propostas apresentadas refletem, eminentemente, os domínios de interesse já identificados nas
respostas à questão n.º 13, com especial destaque para as Ciências Sociais e de Comportamento, Saúde e
Ciências Empresariais como áreas científicas fundamentais e para a relevância de abordagens interdisciplinares:
regra geral, mantêm-se as sugestões apresentadas para mestrado com um maior grau de especialização.
Em aditamento às áreas previamente mencionadas, são ainda referidas valências como antropologia;
estudos galegos e portugueses; neurodesenvolvimento; promoção de saúde comunitária; investigação
mecânica e aeroespacial; matemática (pura e aplicada); transição energética euro-regional; espaço e
sociedade: cooperação, planeamento e projeto.

Sobre a relação entre a Universidade e o contexto empresarial da Euro-Região
Neste segundo grupo de resposta obrigatória, interessa analisar em que medida a oferta formativa e
a produção científica e tecnológica da Euro-região Galiza-Norte de Portugal valorizam a sociedade e o
ambiente empresarial envolvente. Desse modo, procura-se apurar a perceção dos participantes face à
articulação da atividade do sistema universitário público euro-regional com as necessidades do meio
empresarial circundante e face ao impacto de determinadas competências pessoais na promoção das
condições de empregabilidade dos estudantes. Mediante um diagnóstico de (não) adequação da oferta atual
às exigências presentes e/ou futuras do mercado laboral, colige-se sugestões diversas de oportunidades
formativas com interesse para a valorização académica e crescimento socioeconómico da Euro-região.
Para compreender em que medida é que a oferta formativa e a produção científica e tecnológica das
universidades da Euro-Região Galiza-Norte de Portugal valorizam a sociedade, solicitou-se o parecer dos
inquiridos numa escala cujo valor mínimo é “Não valoriza” e o máximo, “Valoriza muito” (com “Sem opinião
formada” como alternativa).
Contributos da atividade universitária para a valorização da sociedade
Na produção científica e tecnológica

9,45

Na oferta de doutoramentos

10,95

Na oferta de mestrados

10,45

Na oferta de licenciaturas

10%

Valoriza pouco

52,74

28,86

30%

Valoriza

20,40

41,29

33,83
20%

10,95

37,31

34,83

13,43
0%

Não valoriza

24,88

11,44

40,30
40%

50%

Valoriza muito

60%

70%

10,45
80%

90%

100%

Sem opinião formada

Figura 13 | Frequência relativa (%) das respostas a cada um dos indicadores
da questão n.º 17, “Na sua perspetiva, em que medida é que a oferta
formativa e a produção científica e tecnológica das universidades da EuroRegião Galiza-Norte de Portugal valorizam a sociedade?”

Da amostra considerada, a maioria dos inquiridos concorda que a atividade do sistema universitário
euro-regional valoriza a sociedade: a agregação das ocorrências de “Valoriza” e “Valoriza muito” por indicador
traduz-se em taxas de concordância, no total de participantes, variáveis entre 66,17 % (referente à oferta de
doutoramentos) e 77,61 % (referente à produção científica e tecnológica). Constata-se o predomínio do grau
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máximo de valorização tanto na oferta formativa dos três níveis de qualificação do ensino superior (em média,
39,64 % das respostas), como na produção científica e tecnológica das instituições, destacando-se este último
indicador pela frequência mais significativa da opção “Valoriza muito” (106 ocorrências, ou seja, 52,74 % do
total de participantes).
Todavia, cabe notar que, se se atentar apenas na população informada (suspendendo o contributo
dos 13,31 % que, em média, indicam não ter opinião formada), a oferta de doutoramentos deixa de ser o
indicador com um menor grau de valorização da sociedade, reconhecendo o seu contributo satisfatório
83,13 % da população informada, valor que ultrapassa a taxa homóloga para a oferta de licenciaturas
(82,78 %).
Num plano mais específico, indagou-se qual o grau de satisfação dos participantes com a atividade do
sistema universitário da Euro-Região e respetiva articulação com as necessidades do meio empresarial
envolvente, de acordo com as seguintes categorias: formação técnica e profissional, preparação para o mundo
laboral, definição de linhas de investigação, definição da oferta de mestrado e definição da oferta de
doutoramento. A escala utilizada tem como valor mínimo “Nada satisfatório” e como valor máximo “Muito
satisfatório”, acrescendo a alternativa “Sem opinião formada”.
Categorias de articulação entre a atividade do sistema universitário da Euroregião e as necessidades do meio empresarial envolvente
Definição da oferta de doutoramento

18,91

34,83

6,97

36,32

Definição da oferta de mestrado

15,42

40,30

14,93

25,87

Definição de linhas de investigação

14,93

42,29

12,44

27,36

Preparação para o mundo laboral

23,38

Formação técnica e profissional

15,42
0%

Nada satisfatório

38,81

10%

Pouco satisfatório

6,97

40,80
20%

30%

Satisfatório

40%

24,88

13,93
50%

60%

Muito satisfatório

70%

26,37
80%

90%

100%

Sem opinião formada

Figura 14 | Frequência relativa (%) das respostas à questão n.º 18, "Qual o seu
grau de satisfação com a atividade do sistema universitário da Euro-Região
Galiza-Norte de Portugal e respetiva articulação com as necessidades do meio
empresarial envolvente, nas seguintes categorias?"

Como se pode corroborar na figura 14, a moda, na maioria dos domínios de análise, corresponde à
opção “Satisfatório”, escolhida, em média, por 39,40 % dos participantes. No total de participantes, avaliam
positivamente a articulação da atividade do sistema universitário euro-regional com as necessidades do meio
empresarial envolvente entre 41,79 % (ao nível da definição da oferta de doutoramento) e 54,73 % (ao nível
da definição de linhas de investigação). Analisando apenas a população informada, o indicador com uma
avaliação mais positiva continua a ser a definição de linhas de investigação (75,34 % consideram-na satisfatória
ou muito satisfatória), seguindo-se a definição da oferta de mestrado (74,50 %) e a formação técnica e
profissional (74,32 %); no entanto, o indicador com avaliação menos satisfatória passa a ser a preparação para
o mundo laboral (60,93 %), abaixo da definição da oferta de doutoramento (65,63 %).
Aponta-se dois fatores adicionais de relevo na análise das respostas à questão em causa:
 Em todas as categorias analisadas, a frequência (absoluta e relativa) da opção “Pouco satisfatório”
é superior à da opção “Muito satisfatório”, com uma diferença particularmente considerável ao
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nível da definição da oferta de doutoramento e da preparação para o mundo laboral, o que poderá
sinalizar uma necessidade mais premente de intervenção nestes domínios.
 Em média, 28,16 % dos participantes afirma não ter uma opinião formada sobre as categorias
analisadas, indiciando um grau de desconhecimento digno de nota no que concerne à interação
entre o meio académico e mundo laboral, em especial no âmbito da definição da oferta de
doutoramento. Poderá importar o desenvolvimento de uma reflexão mais profunda sobre como
fomentar a difusão de informação neste domínio pelas instituições de ensino superior.
Quando inquiridos sobre até que ponto a oferta formativa e a produção científica e tecnológica das
universidades na Euro-Região Galiza-Norte de Portugal valorizam o ambiente empresarial circundante, os
participantes não apresentam uma perspetiva consensual: embora 69 selecionem a opção “Valorizam” e 38,
a opção “Valorizam muito”, é expressiva a taxa de discordância: 56 consideram que “Valorizam pouco” e seis
(6), que “Não valorizam”. Observada a população que se mostra informada neste domínio (sem 32 respostas
“sem opinião formada”), mantém-se a relação observada na figura 15, já que a opção “Valorizam” reúne
40,83 % de concordância, seguida de “Valorizam pouco” com 33,14 % e “Valorizam muito” com 22,49 %.
Perceção do grau de valorização do ambiente empresarial
pela oferta formativa e produção científico-tecnológica da
Euro-região
15,92 &

2,99 %

Não valorizam

27,86 %

Valorizam pouco
Valorizam

18,91 %

Valorizam muito
Sem opinião formada
34,33 %

Figura 15 | Frequência relativa (%) das respostas à questão n.º 19, "Na sua
perspetiva, até que ponto a oferta formativa e a produção científica e
tecnológica das universidades na Euro-Região Galiza-Norte de Portugal
valorizam o ambiente empresarial circundante?"

Para além dos conhecimentos e capacidades técnicas considerados nas questões n.º 12 e n.º 15,
procurou-se averiguar a importância de diversas competências pessoais para determinar a empregabilidade dos
titulares de grau de mestre ou doutor na Euro-Região Galiza-Norte de Portugal; a saber: capacidade de
adaptação a culturas/hábitos diferentes; capacidade de trabalho em equipas multi- e interdisciplinares;
responsabilidade ambiental e social; compromisso e integridade ética; lealdade para com a
entidade/organização/empresa; capacidade de tomada de decisões; capacidade de aprendizagem contínua.
Esta apreciação foi efetuada com recurso a uma escala de “Nada importante” a “Muito importante” (com a
hipótese adicional “Sem opinião formada”).
Acolhendo todas as categorias em estudo uma elevada recetividade (em média, 93,32 % dos
participantes considera-as importantes ou muito importantes), cabe frisar uma maior representação da opção
“Muito importante” quanto à capacidade de trabalho em equipas de multi- e interdisciplinares, compromisso e
integridade ética e capacidade de aprendizagem contínua, reconhecida por pelo menos sete (7) em cada dez
(10) inquiridos. Conquanto residuais (inferiores a 10 %), as taxas mais elevadas de ocorrência agregada das
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opções “Nada importante” e “Pouco importante” são identificadas em lealdade para com a
entidade/organização/empresa (9,95 %), responsabilidade ambiental e social (6,47 %) e capacidade de
adaptação a culturas/hábitos diferentes (5,47 %).5
Competências determinantes para a empregabilidade dos pós-graduados na Euroregião
Capacidade de aprendizagem contínua

21,39

Capacidade de tomada de decisões

75,12

26,37

Lealdade para com a entidade/organização/empresa

69,65
42,29

Compromisso e integridade ética

17,41

Responsabilidade ambiental e social

43,78
77,61

37,81

Capacidade de trabalho em equipas multi e…

17,91

Capacidade de adaptação a culturas/hábitos diferentes

52,74
79,10

37,81

54,23

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Nada importante

Pouco importante

Importante

Muito importante

Sem opinião formada

Figura 16 | Frequência relativa (%) das respostas à questão n.º 20, “Para além
dos conhecimentos e capacidades técnicas, quão importantes considera as
seguintes competências pessoais para determinar a empregabilidade dos
titulares de grau de mestre ou doutor na Euro-Região Galiza-Norte de
Portugal?"

No cômputo geral, pergunta-se se a oferta educativa das universidades da Euro-Região Galiza-Norte de
Portugal responde às necessidades atuais e futuras da comunidade empresarial. Os resultados obtidos revelam
disparidades acentuadas na perceção dos inquiridos relativamente à capacidade de resposta da oferta
formativa existente: quanto às exigências atuais, 75 participantes consideram que a oferta existente é capaz
de dar resposta e 57 discordam; quanto às exigências futuras, apenas 34 participantes a consideram
satisfatória contra 69 que indicam ser insuficiente. Atentando exclusivamente na população informada neste
domínio, conclui-se que a maioria dos participantes considera que a oferta educativa euro-regional responde
às exigências presentes da comunidade empresarial (56,82 % de respostas “Sim” às necessidades atuais), mas
não às potenciais exigências futuras (66,99 % de respostas “Não” às necessidades futuras).

5

Caberá notar que as respostas segundo as quais determinadas competências são pouco ou nada importantes para a
empregabilidade dos diplomados não refletem, necessariamente, uma menor importância atribuída a essas mesmas
capacidades no desempenho profissional, mas ilustram potencialmente a uma perceção disfórica, fruto de dados
empíricos, sobre o seu valor efetivo no presente contexto laboral.
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Correspondência da oferta formativa das universidades públicas da Euroregião às necessidade atuais e futuras da comunidade empresarial
Não

Sim

Sem opinião formada
48,76

28,36

37,31

34,33

34,33
16,92

Atuais

Futuras

Figura 17 | Frequência relativa (%) das respostas à questão n.º 21, "Na sua
perspetiva, a oferta educativa das universidades da Euro-Região Galiza-Norte
de Portugal responde às necessidades atuais e futuras da comunidade
empresarial?"

Equacionou-se, pois, se deveriam ser definidos novos ciclos de estudos e/ou outras formações capazes
de responder às necessidades e expectativas laborais futuras, ao que 98 participantes responderam
afirmativamente (48,76 % do total de participantes, i.e., 80,99 % da população que regista a sua opinião). Em
paralelo, 23 respostas assinalam a opção “Não” (11,44 % do total) e 80 indicam não ter opinião formada
(39,80 %). Como follow-up, foi pedido aos inquiridos que responderam “Sim” à questão anterior para indicar
qual (ou quais) o(s) ciclo(s) de estudos e/ou formações que deveriam ser definidos (questão n.º 16), tendo 78
participantes registado respostas válidas com informação adicional muito diversa.
Por um lado, vários contributos contemplam aspetos de relevo mais genéricos para a definição e
funcionamento de uma oferta formativa euro-regional com sentido de futuro, os quais se sistematiza em
seguida:
 Realização de um estudo aprofundado, de espectro nacional e internacional, sobre as áreas-chave
que carecem de força de trabalho preparada e em cuja formação importará investir.
 Reestruturação da oferta formativa atual (e.g. otimização do número de vagas) e adaptação dos
curricula às necessidades e expectativas do mercado laboral, nomeadamente do meio empresarial
e industrial, e às prioridades estratégicas da Euro-região, nas quais se incluirão as missões
educativas das universidades públicas.
 Identificação de potenciais sinergias na oferta formativa atual das seis universidades públicas da
Euro-região, que permitam o estabelecimento de colaborações assentes nos ciclos de estudos em
funcionamento, e promoção da mobilidade interinstitucional.
 Formação em áreas técnicas, orientada para a resolução de problemas práticos e não encerrada
na academia, mas com ligação ao meio profissional e devido enquadramento na sociedade civil.
Por exemplo, uma oferta mais ampla de formações de curta duração/especializações com
correspondência mais direta ao mercado laboral.
 Investimento em programas de pós-graduação que respondam a desafios multissetoriais da
atualidade e promovam a criação de uma forte massa crítica e o empreendedorismo. Importará
assegurar uma ligação mais forte ao setor empresarial e industrial envolvente, não abdicando,
contudo, da identidade do ensino universitário face ao politécnico: uma formação que permita ao
estudante conhecer-se e ao contexto laboral em que poderá vir a desempenhar funções,
capacitando-o de uma maior resiliência, empatia e respeito em contexto de trabalho.
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 Incentivo à (re)qualificação pelo contacto com alumni que tenham interrompido o seu percurso
académico, a fim de compreender não só os motivos do abandono escolar, como também em que
moldes equacionariam retomar os estudos, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida.
 Integração de componentes de job shadowing na oferta formativa atual, bem como de estágios
curriculares, que constituam uma experiência preparatória para a entrada no mercado de trabalho
(e.g. parcerias com pequenas e média empresas da região ou organizações não governamentais).
 Adaptação das diversas áreas de estudos à transição digital em curso e acompanhamento das áreas
emergentes – ligadas à inteligência artificial, por exemplo – num ponto de vista transdisciplinar, não
esquecendo o papel fulcral da intervenção humana.
 Recurso a plataformas digitais e ferramentas pedagógicas de ensino a distância para criação de
programas-piloto interuniversitários.
 Inclusão de módulos de inovação tecnológica (e.g. programação), gestão e ética de trabalho nas
mais diversas áreas científicas, mesmo em ciclos de estudos que, não tratando centralmente estas
temáticas, poderão delas beneficiar para uma preparação mais completa dos estudantes aos
desafios da atualidade.
 Aposta no desenvolvimento de soft skills que contribuam para uma transição mais bem preparada
dos diplomados para o mercado de trabalho.
 Dinamização de um ambiente de aprendizagem multilinguístico em programas em associação: no
caso da Euro-região, contacto fluente com o português e o espanhol, além do inglês.
 Fomento, no âmbito dos curricula formais, do desenvolvimento de competências digitais,
competências de pesquisa e gestão de informação (metodologia de investigação aplicada à área e
análise de dados), competências de comunicação empresarial e intercultural, competências de
divulgação científica (comunicação de ciência e diálogo com a sociedade civil).
 Alargamento da formação contínua em domínios como open access; aperfeiçoamento de
competências linguísticas; literacia financeira; literacia digital; literacia para a saúde (física, mental
e social).
 Investimento numa perceção mais valorativa dos programas da área de línguas e humanidades,
tendencialmente subvalorizados face a áreas científico-tecnológicas como medicina ou
engenharia.
 Aproveitamento do potencial de abordagens multi- e interdisciplinares para o avanço do
conhecimento (nomeadamente ao nível das ciências sociais e humanas), em detrimento de
perspetivas fortemente setorizadas, e relevância da flexibilidade dos planos de estudos, viabilizando
a intervenção do estudante na definição do seu percurso formativo.
 Alerta para a importância de inclusão de outras culturas, numa lógica não estritamente
eurocêntrica.
 Investigação ao abrigo de um paradigma de desenvolvimento sustentável.
Por outro lado, são enunciadas sugestões de áreas de interesse específicas (parcialmente coincidentes
com respostas já referidas nas questões n.º 13 e 16), com especial ênfase na sua potencial translação para
programas de pós-graduação interuniversitários:
 Aplicação de novas tecnologias ao meio rural
 Ciências atuariais, finanças e inovação empresarial
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Ciências farmacêuticas
Cursos STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
Direito e ciências sociais adaptadas ao mundo eletrónico e tecnológico
Edição de texto e estudos culturais
Engenharia biomédica, bioengenharia e biotecnologia
Estudos da cultura ibérica e ensino da língua galega
Gastronomia
Gestão de informação e migração de tarefas para a indústria 4.0
Gestão territorial e conservação da biodiversidade
Inteligência artificial
Matemática (pura e aplicada)
Medicina dentária preventiva e saúde oral comunitária
Novas tecnologias de comunicação e informação (TIC)
Políticas de saúde
Psicologia do trauma
Recursos humanos e gestão de pessoas
Sustentabilidade ambiental: aquecimento global e alterações climáticas
Terapia de precisão e terapia personalizada
Violência e sexualidade: estudos sobre género e saúde

Por fim, foi reservado um espaço de preenchimento opcional para apresentação de comentários
adicionais, pertinentes para a temática do inquérito, no qual 28 participantes aditaram informação.
Parte dos contributos registados permite aferir dificuldades sentidas pelos participantes na resposta
ao inquérito; a saber: o carácter demasiado abrangente da reflexão pedida que, em aspetos como as dimensões
mais relevantes no perfil de um(a) futuro/a mestre ou doutor(a), dependerá em grande medida da área
científica do ciclo de estudos; a mais difícil aplicação deste instrumento, no que concerne à interação com o
meio empresarial envolvente, à apreciação de formações em humanidades e ciências sociais; uma parca
consciência das especificidades (geográficas, socioculturais) da Euro-região Galiza-Norte de Portugal; o
desconhecimento da oferta formativa de instituições do ensino superior do consórcio que não a U. Porto e
respetiva relação com o contexto empresarial envolvente.
Não obstante, diversos participantes evidenciam a pertinência da temática em estudo e o valor da
colaboração em equipas de trabalho mais alargadas, reforçando a importância de uma melhor cooperação
interinstitucional e o interesse de uma potencial integração dos ciclos de estudos existentes numa oferta
conjunta. Para concretização deste tipo de parceria, foi colocada a possibilidade de frequência de unidades
curriculares partilhadas (especialmente no 2.º e 3.º ciclo) ou de celebração de protocolos de mobilidade entre
universidades públicas euro-regionais, alertando-se para a eventualidade de a criação de raiz de novos ciclos
de estudos poder conduzir a uma sobreposição da oferta formativa e implicar um maior peso burocrático na
gestão conjunta.
Em aditamento às propostas sistematizadas supra em resposta à questão n.º 16, refere-se ainda:
 A necessidade de valorizar, melhorar e ajustar a oferta formativa existente, em contraponto com
a importância de criar (ou atualizar) ciclos de estudos que promovam a inovação em ciência e
tecnologia na Euro-região;
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 A realização de um estudo aprofundado, em diversas conjunturas socioeconómicas, para
sustentação de medidas a implementar no meio universitário em resposta às necessidades do
mercado de trabalho.
 A relevância de analisar a articulação da formação universitária não apenas com o mercado
empresarial, mas também com a sociedade como um todo, permitindo uma aproximação das
linhas de investigação aos desafios comunitários do mundo atual;
 A carências de políticas internas ou estratégias claramente definidas para a criação de estruturas
de cooperação;
 A reduzida comunicação do que sucede no meio académico para a sociedade civil;
 A ampliação da oferta formativa em regime pós-laboral, permitindo uma melhor compatibilização
de estudos avançados e atividade profissional;
 O investimento na articulação entre a comunidade académica e o meio empresarial por via de
bolsas e estágios remunerados;
 A relevância de um melhor alinhamento entre oferta formativa, sociedade civil e oportunidades
laborais, a materializar no desenvolvimento de soft e transferable skills e numa melhor orientação
dos estudantes após conclusão da licenciatura com a devida informação acerca das possibilidades
formativas subsequentes e sua correspondência com o mercado de trabalho (inter)nacional;
 A importância de estabelecer pontes com o mercado de trabalho aquando da conclusão da
formação inicial, especialmente para estudantes que transitem de imediato para um ciclo de
estudos conducente ao grau de mestre;
 A importância do combate ao abandono escolar, especialmente no 1.º ciclo, no sentido da
erradicação da pobreza e das desigualdades, objetivos fulcrais num paradigma de desenvolvimento
sustentável que integre a educação universitária num sistema de apoio financeiro, familiar, social
e psicológico mais vasto à comunidade académica;
 A dissonância entre um paradigma de crescimento orientado para a geração de lucro, no qual
opera frequentemente o meio empresarial e financeiro, e um paradigma de inovação pelo
desenvolvimento sustentável, que se pretende basilar ao conhecimento produzido nas
universidades. A subsequente urgência em fortalecer o ensino superior público, em linha com
políticas europeias de sustentabilidade, numa perspetiva que contribua de forma integrada para
uma transformação cultural de combate às desigualdades;
 Alguma resistência ao modelo de Bolonha pela perceção do seu contributo para uma
desvalorização da formação superior no mercado de trabalho.
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Síntese dos resultados
A par da sistematização das principais conclusões deste estudo, importará cotejar os dados acima
descritos, resultantes da análise das respostas da comunidade académica da U. Porto, com os dados
plasmados no relatório geral, fruto dos contributos da UDC, U. Minho, USC, UTAD, U. Vigo.
NÍVEL DE CONHECIMENTO E PERCEÇÃO DE QUALIDADE DA OFERTA FORMATIVA EURO-REGIONAL
Verifica-se que cerca de 89 % do total de participantes (incluindo os dados do relatório geral e da
adenda da U. Porto) conhece, pelo menos razoavelmente, a oferta formativa da respetiva IES de origem (a
frequência relativa das diversas opções de resposta do relatório geral é bastante semelhante à do presente
relatório). Todavia, enquanto a opção “conheço muito bem” é escolhida de forma mais recorrente pelos
inquiridos da U. Minho e UTAD (23,36 %) e das universidades galegas (18,05 %) do que da U. Porto (9,45 %),
IES na qual quase metade dos inquiridos afirma conhecer razoavelmente a oferta. Numa perspetiva regional,
impõe-se sublinhar a existência de um grau acentuado de fraco ou nulo conhecimento sobre a oferta formativa
do lado oposto da fronteira, como se pode corroborar pela leitura das tabelas infra:
Conhecimento da oferta formativa das
IES públicas do Norte de Portugal

UDC + USC + U.
Vigo

U. Minho +
UTAD

U. Porto

Não conheço

47,00 %

3,74 %

4,48 %

Conheço mal

35,25 %

13,08 %

40,80 %

Conheço razoavelmente

14,50 %

50,47 %

49,75 %

Conheço (muito) bem

3,25 %

32,71 %

4,98 %

UDC + USC + U.
Vigo

U. Minho +
UTAD

U. Porto

Não conheço

2,49 %

48,60 %

65,67 %

Conheço mal

7,98 %

31,78 %

26,87 %

Conheço razoavelmente

46,63 %

14,02 %

6,97 %

Conheço (muito) bem

42,89 %

5,61 %

0,50 %

Conhecimento da oferta formativa das
IES públicas da Galiza

Tabelas 4 e 5 | Comparação da frequência relativa das respostas à questão
sobre o nível de conhecimento dos inquiridos sobre a oferta formativa das
três universidades públicas da Galiza (cf. questões n.º 7 e 9). A negrito, as
opções mais representativas para caracterização do grupo de IES em causa.

A qualidade da oferta formativa da IES de origem é avaliada, tendencialmente, de forma mais positiva
pelas comunidades académicas portuguesas (em média, 27,52 % reconhecem-na como muito boa), ao passo
que nas galegas a opção mais valorativa é escolhida por apenas 10,43 % dos inquiridos. Não obstante, a
qualificação da oferta como “Boa” representa a moda tanto para as universidades galegas (42,09 %), como
para as portuguesas (54,95 % na U. Minho e UTAD; 47,75 % na U. Porto). No que concerne à apreciação da
qualidade da oferta formativa por região, a caracterização da oferta de ambos os lados da fronteira como
“Boa” mantém-se como tendência transversal. No entanto, enquanto ao nível da IES portuguesas é mais
expressiva a percentagem de respostas concentradas nos dois níveis de maior satisfação, as IES galegas
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apresentam uma perspetiva global menos positiva, com classificações variáveis entre “Razoável” e “Boa”,
chegando mesmo a ser igual o número de participantes que classifica a oferta formativa do Norte de Portugal
como insuficiente e boa (aproximadamente três em cada dez).
Será importante ter em consideração o facto de um elevado número de inquiridos não ter
conhecimento suficientemente aprofundado da oferta regional para proceder à sua avaliação qualitativa, o
que se reflete em taxas de não-resposta de 69,96 % quanto à oferta portuguesa e 42,40 % quanto à oferta
galega no relatório geral (44,78 % e 91,04 %, respetivamente, na adenda da U. Porto).
CARACTERIZAÇÃO DA ATUAL OFERTA FORMATIVA EURO-REGIONAL AO NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO
A respeito dos traços caracterizadores da oferta pós-graduada, os resultados apurados pela aplicação
do inquérito na U. Porto harmonizam facilmente com a perceção refletida no relatório geral: tanto para
mestrado como para doutoramento, as categorias que reúnem maior concordância são a grande variedade de
oferta, a formação de boa qualidade e a investigação de alto nível. Em contraponto, partilha-se o registo de
taxas de menor aplicabilidade do elevado nível de internacionalização e boa correspondência com as
necessidades do meio empresarial envolvente. Os dados da U. Porto corroboram ainda uma tendência
assinalável nos do relatório geral: a maior expressividade do grau de desinformação na temática ao nível do 3.º
ciclo, em Portugal como em Espanha.
No perfil de um(a) futuro/a mestre, conquanto a importância de todas as competências técnicas
avaliadas seja reconhecida pela esmagadora maioria dos participantes, é notória, de ambos os lados da
fronteira, uma maior representatividade do nível máximo da escala quanto aos conhecimentos práticos,
capacidade de resolução de problemas e pensamento crítico. Esta tendência reflete-se igualmente na
apreciação do perfil adequado de um(a) futuro/a doutor(a). Àquela tríade mais consensual, no 3.º ciclo, seguese, comummente, o conhecimento da disciplina e a criatividade; daí, as IES do Norte de Portugal conferem
mais destaque à participação em redes internacionais e as IES galegas, às publicações internacionais e
capacidade de captação de recursos externos.
Além dos conhecimentos e capacidades técnicas, são diversas as competências pessoais que
contribuem, potencialmente, para a empregabilidade dos futuros diplomados na Euro-região: a população em
estudo – seja no relatório geral, seja na adenda da U. Porto – reconhece de forma (quase) consensual a máxima
importância que assumem a capacidade de trabalho em equipas multi- e interdisciplinares, a capacidade de
aprendizagem contínua, a capacidade de tomada de decisões e o compromisso e integridade ética. Apesar de
residuais, identificam-se taxas superiores de nula ou pouca importância no que concerne à lealdade para com
a e entidade/organização/empresa.
ARTICULAÇÃO ENTRE A ATIVIDADE UNIVERSITÁRIA EURO-REGIONAL, O MEIO EMPRESARIAL ENVOLVENTE E A SOCIEDADE CIVIL
A partir dos dados apurados, observa-se que o contributo da oferta formativa conferente de grau e da
produção científica e tecnológica para a sociedade é avaliado de forma bastante diferente entre Portugal e
Espanha. Por um lado, as respostas da U. Porto, em linha com o que sucede na U. Minho e UTAD, revelam
elevadas taxas de valorização em todos os níveis de qualificação – com um ligeiro decréscimo no 3.º ciclo
(relativamente ao qual o número de inquiridos “sem opinião formada” é assinalavelmente superior) – e a
maioria dos participantes registando a valorização máxima quanto à produção científica e tecnológica. Por
outro lado, da parte da UDC, USC e U. Vigo, os dados agregados mostram taxas de ocorrência das opções
referentes à reduzida ou nula valorização superiores a 30 %, chegando mesmo, no que concerne à produção

29

científica e tecnológica, a ser mais elevado o número de respostas “Valoriza pouco” do que as ocorrências de
“Valoriza” ou “Valoriza muito”.
Atentando no contributo específico para o ambiente empresarial envolvente, constata-se que os dados
tratados nesta adenda correspondem a um ponto intermédio entre a apreciação das restantes IES portuguesas
e as universidades galegas: a resposta mais frequente na U. Porto é “Valorizam” (34,33 % das respostas face
a 27,30 % na UDC, USC e U. Vigo e a 50,94 % na U. Minho e UTAD), seguindo-se “Valorizam pouco” (27,86 %
das respostas face a 41,73 % nas galegas e 14,15 % nas restantes portuguesas).6
Para os participantes da U. Porto, a articulação da atividade do sistema universitário euro-regional com
as necessidades do meio empresarial envolvente é mais bem concretizada ao nível da definição da oferta de
mestrado, da definição de linhas de investigação e da formação técnica e profissional, com cerca de metade
do total de inquiridos indicando estar (muito) satisfeita nestes domínios – aproximadamente três quartos da
população informada. Contudo, é minoritária a satisfação com a definição da oferta de doutoramento e com a
preparação para o mundo laboral, como sucede nas respostas submetidas pelas IES galegas.
Deste “estado da arte” decorrente da perceção empírica das comunidades académicas euro-regionais,
conclui-se que, embora a oferta formativa das universidades públicas da Galiza e Norte de Portugal responda às
necessidades atuais do meio empresarial, será insuficiente para salvaguardar as futuras exigências deste
mercado (tendência registada nos dados apurados pela U. Porto, muito próximos do diagnóstico efetuado
pelas IES galegas). Agregadas as respostas das diversas universidades, importa evidenciar que oito em cada
dez dos participantes com opinião formada (em média, 80,79 %) considera relevante a criação de novos ciclos
de estudos e/ou outras formações, a fim de melhor corresponder às futuras exigências do mercado laboral.
Não obstante, são vários os inquiridos que alertam para o interesse prioritário em adaptar e atualizar os
curricula existentes: urge, pois, identificar oportunidades de cooperação no seio de programas em curso,
melhorar as suas condições de funcionamento e investir no sucesso escolar, e evitar a sobreposição da oferta
ou dispersão dos estudantes.
PERSPETIVAS SOBRE A NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA OFERTA FORMATIVA EURO-REGIONAL
Cotejando as ideias, sugestões e reflexões registadas pelo universo de participantes no presente
estudo, é digna de nota a existência de um leque significativo de preocupações comuns e de propostas de
linhas de atuação semelhantes, pese embora a diversidade geográfica, cultural e académica da amostra.
É conferido particular destaque à proposta de valor inerente ao trabalho colaborativo e a contextos
formativos interdisciplinares, que permitam criar e promover sinergias entre áreas científicas e grupos de
investigação distintos, incentivando a inovação em ciência no sentido de um desenvolvimento sustentável.
Tematicamente, em ambos os lados da fronteira, releva-se o interesse partilhado pelo domínio da transição
digital e inovação tecnológica, da sustentabilidade (numa perspetiva de saúde global) e da cooperação
internacional (social, política e económica).

6

Cabe notar que as questões n.º 18 e n.º 20 do inquérito aplicado pela USC não apresentam uma formulação equivalente
em língua galega e em língua portuguesa: embora os termos cuja interação se pretende avaliar sejam comuns – por um
lado, a oferta formativa e a produção científica e tecnológica da Euro-região; por outro, a sociedade e o ambiente
empresarial envolvente –, em galego, a pergunta é formulada do ponto de vista da sociedade/ambiente empresarial (i.e.
em que medida um e outro contribuem para a atividade universitária) e, em português, a pergunta é formulada do ponto
de vista do sistema universitário (i.e. em que medida a sua atividade valoriza ora a sociedade, ora o ambiente
empresarial). No inquérito reproduzido pela U. Porto, reproduziu-se a versão portuguesa do instrumento original, pelo
que se compreende a coerência dos resultados obtidos face às respostas da U. Minho e UTAD.
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Para uma interação mais eficaz e dinâmica entre ensino superior e emprego, sugere-se a promoção
de mecanismos de orientação, académica e profissional, dos estudantes após conclusão da formação inicial,
bem como a inclusão de componentes de estágio em ambiente profissional ao nível da pós-graduação
(aproveitando, designadamente, os complexos industriais e as pequenas e médias empresas da Euro-região)
e a integração de formação em competências transversais nos planos de estudos (destacando-se capacidades
como comunicação de ciência, gestão de informação e adaptação ao meio digital). Numa lógica de
aprendizagem ao longo da vida, destaca-se ainda a importância de implementar políticas de incentivo
financeiro e/ou flexibilidade horária, que permitam compatibilizar a (re)qualificação universitária com a
atividade profissional. Em termos de estratégias de renovação curricular, enfatiza-se o papel da realização de
estudos alargados, que avaliem, de forma integrada, as prioridades da sociedade civil e os requisitos do mercado
de trabalho em devir (a nível regional, nacional e internacional), a fim de garantir uma melhor correspondência
entre a academia, nas suas valências de ensino-aprendizagem e de investigação, e os desafios das
comunidades atuais. Assim, importará não descurar o papel da formação universitária como instrumento de
transformação cultural, em especial no setor público, que, pelo ambicionado acesso universal e equitativo à
educação, poderá ser determinante na mitigação de certas desigualdades socioeconómicas.
No ponto de execução do projeto UNISF que acompanha a elaboração do presente relatório, as
conclusões supracitadas podem constituir uma ferramenta relevante para delinear estratégias
interinstitucionais que suportem a implementação de uma oferta formativa inovadora e diferenciadora, no
plano euro-regional, num futuro próximo. É de frisar que algumas das considerações tecidas pelos
participantes se encontram plasmadas nas propostas de acreditação prévia dos novos ciclos de estudos
conjuntos, nomeadamente no regime de funcionamento em blended-learning, na coorientação transfronteiriça
e acessibilidade dos recursos de investigação das várias universidades parceiras a cada estudante do consórcio
e na interdisciplinaridade fundamental dos graus propostos. Atente-se ainda como as propostas de graus
conjuntos trabalhadas pelas Comissões Académicas UNISF se enquadram em alguns dos eixos temáticos
partilhados pelos participantes, designadamente: sustentabilidade urbana, direito empresarial e digital,
matemática aplicada e desafios sociais do envelhecimento na contemporaneidade.
A docência partilhada de diversas unidades curriculares na componente letiva destas titulações, a
inclusão de um módulo de práticas externas no mestrado e a organização de workshops e seminários doutorais
em ambos os lados da fronteira representam outros mecanismos previstos nesta oferta conjunta, alinhados
com as considerações anteriores: procura-se, por um lado, uma melhor preparação dos estudantes no âmbito
da definição de linhas de investigação (com potencial impacto socioeconómico) e, por outro, garantir a
internacionalização sine qua non da experiência académica numa Universidade sem Fronteiras.
Ora, o período de vida do projeto UNISF tem integrado uma forte componente de diagnóstico dos
principais obstáculos legais e regulamentares à conceção de graus conjuntos e à preparação de ferramentas
de suporte a este tipo de colaboração interinstitucional – tanto no domínio dos acordos de funcionamento
dos ciclos de estudos, como na interoperabilidade dos sistemas informáticos de gestão académica.
Estruturados estes mecanismos de cooperação interuniversitária na Euro-região, numa perspetiva de
prevalência do espírito do consórcio, a continuidade dos ciclos de estudos por ora em criação poderá
configurar a pedra-de-toque para o estabelecimento de parcerias mais recorrentes e produtivas entre docentes
e investigadores portugueses e galegos; a formalização de novos protocolos de cooperação, seja entre
universidades do consórcio (para períodos de mobilidade ou graus em associação) ou entre a universidade e o
meio empresarial da região (ao nível de estágios curriculares com potencial de progressão profissional, após
conclusão do ciclo de estudos); e mesmo a organização de uma rede transfronteiriça de alumni.
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Anexo I | Estrutura do inquérito aplicado
INFORMAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA
1.
2.
3.
4.

Género
Idade
Grau académico máximo obtido
Se estuda/trabalha numa Universidade, por favor, indique:
 Universidade onde estuda/trabalha
 Área científica (formação/docência)
 Categoria profissional (estudante, docente, não docente)

SOBRE A OFERTA FORMATIVA DA EURO-REGIÃO
5.

Qual o seu nível de conhecimento sobre a oferta formativa da sua Universidade?

6.

Se respondeu “Conheço razoavelmente”, “Conheço bem” ou “Conheço muito bem” à questão 5., como qualifica
a oferta formativa da sua Universidade?

7.

Qual o seu nível de conhecimento sobre a oferta formativa das três universidades públicas do Norte de Portugal
(Universidade do Minho, Universidade do Porto e Universidade de Trás-os-Montes)?

8.

Se respondeu “Conheço razoavelmente”, “Conheço bem” ou “Conheço muito bem” à questão 7., como qualifica
a oferta formativa das três universidades públicas do Norte de Portugal?

9.

Qual o seu nível de conhecimento sobre a oferta formativa das três universidades públicas da Galiza
(Universidade da Corunha, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo)?

10. Se respondeu “Conheço razoavelmente”, “Conheço bem” ou “Conheço muito bem” à questão 9., como qualifica
a oferta formativa das três universidades públicas da Galiza?
11. Na sua perspetiva, como caracteriza, a nível de mestrado, a atual oferta educativa da Euro-Região Galiza-Norte
de Portugal?
 Grande variedade de oferta
 Formação de boa qualidade
 Investigação de alto nível
 Elevado nível internacionalização
 Elevado prestígio
 Boa correspondência com as necessidades do meio empresarial envolvente
12. Na sua perspetiva, quão importantes são as seguintes dimensões na formação de um(a) futuro/a mestre na
Euro-Região Galiza-Norte de Portugal?
 Conhecimentos dos conteúdos do mestrado
 Conhecimentos práticos
 Conhecimento do meio empresarial envolvente
 Capacidade de liderança
 Capacidade de resolução de problemas
 Criatividade
 Pensamento crítico
 Comunicação eficaz
13. Se tivesse de propor a criação de um mestrado na sua universidade e/ou noutra(s) universidades da Euro-Região
Galiza-Norte de Portugal, como se designaria esse mestrado? Justifique brevemente a sua proposta.
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14. Na sua perspetiva, como caracteriza, a nível de doutoramento, a atual oferta educativa da Euro-Região GalizaNorte de Portugal?
 Grande variedade de oferta
 Formação de boa qualidade
 Investigação de alto nível
 Elevado nível internacionalização
 Elevado prestígio
 Boa correspondência com as necessidades do meio empresarial envolvente
15. Na sua perspetiva, quão importantes são as seguintes dimensões na formação de um(a) futuro/a doutor(a) na
Euro-Região Galiza-Norte de Portugal?
 Conhecimento da disciplina
 Conhecimentos práticos
 Conhecimento do meio empresarial envolvente
 Capacidade de liderança
 Capacidade de resolução de problemas
 Criatividade
 Pensamento crítico
 Capacidade de angariação de recursos externos
 Publicações internacionais
 Participação em redes internacionais
 Capacidade empreendedora
16. Se tivesse de propor a criação de um doutoramento na sua universidade e/ou noutra(s) universidades da EuroRegião Galiza-Norte de Portugal, como se designaria esse programa de doutoramento? Justifique brevemente
a sua proposta.
17. Na sua perspetiva, em que medida é que a oferta formativa e a produção científica e tecnológica das
universidades da Euro-Região Galiza-Norte de Portugal valorizam a sociedade?
 Na oferta de licenciatura
 Na oferta de mestrados
 Na oferta de doutoramentos
 Na produção científica e tecnológica

SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE E O CONTEXTO EMPRESARIAL DA EURO-REGIÃO
18. Qual o seu grau de satisfação com a atividade do sistema universitário da Euro-Região Galiza-Norte de Portugal
e respetiva articulação com as necessidades do meio empresarial envolvente, nas seguintes categorias?
 Formação técnica e profissional
 Preparação para o mundo laboral
 Definição de linhas de investigação
 Definição da oferta de mestrado
 Definição da oferta de doutoramento
19. Na sua perspetiva, até que ponto a oferta formativa e a produção científica e tecnológica das universidades na
Euro-Região Galiza-Norte de Portugal valorizam o ambiente empresarial circundante?
20. Para além dos conhecimentos e capacidades técnicas, quão importantes considera as seguintes competências
pessoais para determinar a empregabilidade dos titulares de grau de mestre ou doutor na Euro-Região GalizaNorte de Portugal?
 Capacidade de adaptação a culturas/hábitos diferentes
 Capacidade de trabalho em equipas multi e interdisciplinares
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Responsabilidade ambiental e social
Compromisso e integridade ética
Lealdade para com a entidade/organização/empresa
Capacidade de tomada de decisões
Capacidade de aprendizagem contínua

21. Na sua perspetiva, a oferta educativa das universidades da Euro-Região Galiza-Norte de Portugal responde às
necessidades atuais e futuras da comunidade empresarial?
22. Na sua perspetiva, deveriam ser definidos novos ciclos de estudos e/ou outras formações capazes de responder
às necessidades e expectativas laborais futuras?
23. Se respondeu “Sim” à questão 22., indique, por favor, qual (ou quais) o(s) ciclo(s) de estudos e/ou formações.
24. Por favor, use o espaço que se segue para registar quaisquer comentários adicionais que considere pertinentes
sobre o tema abordado neste questionário.
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