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Resumo 

Depois de um período de quase duas décadas de forte expansão da rede de ensino 

superior portuguesa, que resultou, por um lado, do crescimento de número de alunos que 

ingressaram no ensino superior e, por outro, do significativo investimento efetuado ao abrigo 

dos diversos quadros de apoio comunitário dos quais Portugal beneficiou, colocam-se várias 

questões relativas à forma como o investimento foi efetuado e distribuído pelas diversas 

Instituições de Ensino Superior (IES) no país.  

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), sedeada em Vila Real, 

apresenta-se, desde 1986, como uma universidade de referência no sistema universitário 

português. Assume particular enfâse na região transmontana e alto duriense e é 

reconhecida como uma das principais instituições de ensino superior de toda a região Norte 

de Portugal. 

Este trabalho visa posicionar o investimento realizado na UTAD, entre 2000 e 2012, 

comparativamente com outras universidades, no que respeita ao apoio financeiro 

proporcionado pela União Europeia (via QCA III e QREN), destacando os principais 

programas operacionais e medidas de apoio nas quais se registaram maiores volumes de 

investimento. Adicionalmente, foram tidas em consideração as receitas provenientes da 

Administração Central entre 2004 e 2011, assim como alguns indicadores de referência para 

uma aferição mais concreta sobre os investimentos praticados neste âmbito nas diversas 

instituições de ensino superior em análise. 

Entre 2000 e 2012, no âmbito do QCAIII e QREN, as IES realizaram um investimento de 

1.335 milhões de euros, apoiados com cerca de 950 milhões de euros de subsídios. Em 

termos de região Norte, o investimento cifrou-se nos 456,8 milhões de euros apoiados, em 

termos comunitários, por 324,1 milhões de euros, correspondendo a 34,2% do investimento 

feito nas IES público.  

No que concerne à UTAD, o investimento foi 45,7 milhões de euros, representando 

cerca de 3,4% do investimento efetuado a nível nacional e 10% do investimento realizado na 

região Norte do país. A este volume de investimento está associado um apoio de 31,1 

milhões de euros, correspondentes a cerca de 68% do montante investido, ligeiramente 

inferior à média nacional de cerca de 71%.  

Por outro lado, se comparado com o que se verifica noutras universidades do Norte e 

localizadas no interior, o investimento do período registado na UTAD apenas suplanta o 

registado pela Universidade do Algarve - UALG (39,64 milhões euros), sendo inferior ao da 

Universidade de Évora - UÉ (49,98 milhões euros) e da Universidade da Beira Interior - UBI 



INVESTIMENTO NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO PORTUGUÊS ENTRE 2000-2012: O CASO DA UTAD 

 

ii 
 

(66,05 milhões euros), e cerca de cinco vezes menor que aquele efetuado na Universidade 

do Porto (UP), quatro vezes menor do concretizado pela Universidade de Aveiro (UA) e três 

vezes menor do realizado na Universidade do Minho (UM). 

Em termos investimento global realizado pelas IES público na região Norte e como já 

referido, a UTAD representou 10% do investimento total efetuado no período 2000-2012, 

tendo a UP e a UM significado, nomeadamente, 49,2% e 33,2% desse valor.  

No que concerne ao investimento efetuado por aluno entre 2000 e 2011, observa-se 

que a UA e UBI registam os maiores rácios (13,98 mil euros/aluno e 11,8 mil euros/aluno, 

respetivamente). Ao nível intermédio observamos a UM (9,35 mil euros/aluno) e a UP (8,29 

mil euros/aluno). A UTAD, por seu lado, regista um valor de aproximadamente 6,17 mil 

euros /aluno, apresentando-se na antepenúltima posição, quase idêntica à da UÉ (com 6,15 

mil euros/aluno). Por último, a UALG, com um valor médio de apenas 4, 22 mil euros/aluno. 

Tendo agora por base o número médio de docentes, a distribuição do investimento no 

período 2000-12 apresenta semelhanças com o referido anteriormente, com a UA a manter-

se como líder neste indicador, registando valores de 197,2 mil euros/docente, seguida pela 

UBI, pela UM e pela UP com valores, por ordem, de 151,1 mil euros, 139,5 mil euros e 119 

mil euros por docente. Quanto à UTAD, neste indicador assume valores próximos dos 84,5 

mil euros/docente, ocupando a penúltima posição desta lista, sendo os últimos lugares da 

UÉ, com uma média de 82,6 mil euros/docente e da UALG com 57,9 mil euros/docente. 

Em resumo, em matéria de investimento apoiado por fundos comunitários a UTAD 

encontra-se nos últimos lugares do conjunto de universidades analisadas, quer em valores 

absolutos, quer per capita. 

Quanto às tranferências provenientes do Orçamento Geral do Estado, entre 2004 e 

2011, verifica-se uma distribuição na qual a UTAD assume valores absolutos 

comparativamente baixos, apenas superando, no universo em estudo, a UBI. Todavia, 

quando calculados os indicadores per capita, em termos de alunos e docentes, esta 

distribuição torna-se mais uniforme e com a UTAD a ganhar destaque pela positiva. 

Efectivamente a UTAD surge ocupando o segundo lugar em matéria de receitas 

provenientes da Administração Central, com um valor médio anual, para o periodo 2004-

2011 de 4,4 mil euros por aluno e 58,4 mil euros por docente, sendo, em ambos os casos, 

apenas ultrapassada pela UÉ, embora com uma diferença pouco significativa. 
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1. ENQUADRAMENTO 

O crescimento das economias tem sido matéria de interesse continuado, dando lugar a 

explicações teóricas que diferem, quer na identificação das características do processo de 

crescimento, quer na escolha e ênfase dos fatores determinantes desse crescimento. 

Concentrando-nos na problemática do investimento em capital humano, e como Sequeira 

Ramos (2006) refere, este tipo de investimento, entendido como qualquer actividade que 

aumenta a produtividade marginal actual ou futura do trabalhador 1  (Miller, 1981), 

nomeadamente a educação, a escolaridade, e a formação e outros factores condicionantes 

do bem-estar, é um importante factor no desenvolvimento, apesar da maioria das teorias 

tradicionais, clássicas e neo-clássicas, não terem prestado grande atenção ao facto. Trata-

se de uma temática relativamente recente: desde que as teorias do crescimento apontam 

para o progresso técnico e para o papel do conhecimento no crescimento, que este não 

pode deixar de ser função do capital humano. 

Foi com o surgimento das teorias de crescimento endógeno, protagonizado por 

Romer (1986) e Lucas (1988), que a acumulação de capital humano ganhou um novo 

estatuto. Neste seguimento, a moderna literatura do crescimento faz a apologia do capital 

humano na determinação do ritmo e/ou carácter do crescimento económico, suportando, a 

evidência empírica, a importância do capital humano na explicação das diferenças cross-

country em matéria de crescimento: a autora (op cit) refere os casos de Barro, 1991; Mankin 

et al., 1992; Barro e Lee, 1994; Wang e Yao, 2003; Self e Grabowski, 2004; Lin, 2004; 

Temple, 1999; Bassanini e Scarpetta, 2002; Petrakis e Stamatakis, 2002; Barro e Sala-i-

Martin, 2004. 

O capital humano e o conhecimento são, pois, ambos necessários para o crescimento e 

para a melhoria dos níveis de vida, e por esse motivo a sua acumulação é vital, pelo que 

encorajar a sua acumulação será uma boa política macroeconómica. O sucesso deste tipo 

de política tem sido visível nos últimos anos, com o grande incremento da acumulação de 

capital humano que transparece do aumento do número de anos de escolarização e no 

investimento na formação de conhecimento e em infra-estruturas. 

No caso concreto de Portugal, e depois de um período de mais de duas décadas de 

forte expansão, a rede de ensino superior portuguesa encontra-se numa encruzilhada, 

sendo chamada a responder às questões colocadas quer pela quebra de candidatos dos 

últimos anos, quer pelas restrições orçamentais, que pressionam no sentido de acelerar as 

                                                           
1
  O conceito de capital humano é definido de uma forma lata incluindo educação, saúde, experiência, e outros 

investimentos que aumenta a produtividade do trabalho. A maioria dos trabalhos concentra-se na educação 

como medida capital humano, mas mais recentemente outros aspectos, como a saúde, tem sido reconhecidos 

como uma forma de capital humano. Salientamos que o capital humano morre com o indivíduo; o que 

permanece é o stock de conhecimento ou capacidade de inovação. 
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mudanças necessárias (Cabral, 2006). Mais recentemente, Mateus (2013: 359) refere que a 

grande alteração ocorrida a nível educativo no ensino superior não terá sido o número de 

alunos, “.. mas sim o grau de formação cada vez mais elevado: entre 1986 e 2010, o peso 

dos alunos matriculados no ensino superior subiu de 5% para 16% "”, aumentando a 

pressão exercida sobre o financiamento. Adicionalmente, um estudo recente promovido pela 

European University Association refere que o financiamento do Ensino Superior em 

Portugal, sendo condicionado pelos numerus clausus dos alunos em cada instituição e pelo 

orçamento definido numa base anual pelo Governo, não permite às Instituições de Ensino 

Superior efetuar um planeamento estratégico a médio-longo prazo, assim como, inibe a 

gestão efetiva de recursos humanos, limita o desenvolvimento estrutural dos cursos e 

condiciona na tomada de outras decisões relevantes para o seu desenvolvimento (EUA, 

2013). 

Entre o conjunto das universidades portuguesas que fazem parte da rede nacional de 

instituições de ensino superior e no que respeita à expansão do ensino superior nas últimas 

duas décadas, Cabral (2006) aponta as universidades do interior do país como tendo sido 

beneficiadas face às do litoral na medida em que “" as escolhas dos decisores políticos 

foram baseadas em critérios regionais e institucionais”.  

Encontrando-se a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) nesse conjunto 

de universidades portuguesas localizadas no interior do país, entendemos, pois, de grande 

pertinência posicionar o investimento realizado, entre 2000 e 2012, comparativamente com 

outras universidades, assim como no que respeita ao apoio financeiro proporcionado pelos 

Quadros Comunitários de Apoio (QCA III e QREN). Adicionalmente, serão consideradas as 

receitas provenientes da Administração Central e que constam dos Mapas Gerais das 

Contas Gerais do Estado, de modo a posicionar a UTAD no universo das universidades em 

análise.  

Para o alcance do objetivo estabelecido, inicia-se o trabalho com a descrição da 

metodologia, seguindo-se uma análise global do investimento realizado, em particular na 

UTAD, no período em questão, por programa operacional e por medida, assim como a 

posição da UTAD face a universidades similares escolhidas no panorama do ensino superior 

público português, finalizando-se com uma síntese conclusiva.  

2. METODOLOGIA 

Consequência de Portugal ser membro da União Europeia, desde 1986, as diversas 

instituições de ensino superior (IES), têm vindo a usufruir de um muito significativo conjunto 

de apoios ao investimento, ao abrigo dos sucessivos quadros de financiamento plurianuais.  
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Neste contexto, para a definição do respetivo posicionamento estratégico, parece-nos 

que uma das variáveis importantes a conhecer é o investimento realizado na última década, 

tanto em termos absolutos como relativos. Por isso, o objectivo deste estudo consiste na 

análise do investimento realizado na UTAD e concomitante posicionamento desta instituição 

no panorama do ensino superior público nacional, da Região Norte e relativamente a outras 

instituições relativamente recentes e/ou do interior do país, nomeadamente, face à 

Universidade de Aveiro (UA), Universidade de Évora (UÉ), Universidade da Beira Interior 

(UBI) e Universidade do Algarve (UALG). Ainda relativamente à Região Norte, serão 

utilizadas como referência na análise, duas instituições de ensino superior público que 

representam um peso significativo em termos de investimento: a Universidade do Porto (UP) 

e a Universidade do Minho (UM). A análise concentrar-se-á no investimento apoiado por 

fundos comunitários, que, para o período 2000-2012, se encontra, essencialmente, 

abrangido por dois quadros de apoio:  

•  Quadro de Apoio Comunitário (QCA) III, relativo a 2000-2006; 

• Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), a funcionar desde 2007 e que 

terminará em 31 de dezembro 2013. 

Assim, procuramos proceder a uma análise detalhada do investimento realizado na 

UTAD, sobretudo, por programa operacional, destacando as medidas dentro daqueles que 

se revelaram de maior investimento.  

Em termos de fontes de informação, os dados relativos aos projectos apoiados em 

ambos os quadros de apoio, foram recolhidos prioritariamente junto do Instituto Financeiro 

para o Desenvolvimento Regional (IFDR) e do Observatório do QREN. Os dados relativos 

ao Fundo Social Europeu (FSE) foram obtidos junto do Instituto de Gestão do Fundo Social 

Europeu (IGFSE). Paralelamente, será ainda efetuada uma análise às receitas correntes e 

de capital provenientes da Administração Central, patentes nas Contas Gerais do Estado, 

estabelecendo uma comparação com as restantes instituições referidas anteriormente e 

criando um conjunto de indicadores, baseados no número de alunos e de docentes de cada 

instituição, que permitam aferir, em termos relativos, da distribuição dessas receitas entre 

aquelas. Estes dados são obtidos, maioritariamente, através de informação contida no site 

da Direção Geral do Orçamento (DGO), nos mapas que contêm estas informações, e das 

respetivas IES2 em análise. 

3. PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO ENTRE 2000-2012 

Como referido, o período 2000-2012 abrange dois quadros de apoio: O QCA III (2000-

2006) e o QREN (2007-2013). Estes quadros são reveladores das estratégias que Portugal 

                                                           
2
 Nestas instituições estão contempladas as de caráter universitário e politécnico. 
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assumiu com vista ao cumprimento dos objectivos traçados nos planos de desenvolvimento 

nacionais articulados com os objectivos da política de coesão europeia. Concretamente, o 

Quadro Comunitário de Apoio III (www.qca.pt/, em Março de 2013), relativo ao período 

2000-2006, permitiu aplicar as propostas da Comissão acolhidas pelo Conselho Europeu de 

Berlim e desenvolvidas nos diversos instrumentos legislativos adoptados no seguimento da 

aprovação da Agenda 2000. Essas propostas foram marcadas pela experiência adquirida 

pelas instituições comunitárias e nacionais desde 1989, data da primeira grande reforma dos 

fundos e outros instrumentos estruturais, que deu origem a uma filosofia de intervenção 

assente nos princípios de subsidiariedade e da programação, bem como determinadas 

pelos dois principais problemas estruturais da União Europeia (UE) - a existência de 

diferenças importantes nas condições de vida dos vários países e regiões europeias e a 

dimensão do desemprego na maioria dos Estados-membros. Finalmente, pretendeu 

também responder aos importantes desafios do futuro imediato, entre os quais se salientam 

o alargamento, pelas suas consequências profundas no desenho institucional da UE, e a 

globalização que conduz a novos modos de organização e funcionamento da economia 

mundial.  

O QCA III orientou a sua estratégia de financiamento para 4 grandes eixos: 

Eixo 1 – Elevar o nível de qualificação dos portugueses, promover o emprego e a 

coesão social; Eixo 2 – Alterar o perfil produtivo em direção às atividades do futuro; Eixo 3 – 

Afirmar a valia do território e da posição geoeconómica do país; Eixo 4 – Promover o 

desenvolvimento sustentável das regiões. Cada um destes eixos encerrou vários programas 

operacionais setoriais de acordo com o setor da economia a apoiar. 

Quanto ao QREN 2007-2013 (Observatório do QREN, 2007), este assume como grande 

desígnio estratégico a qualificação pessoal valorizando o conhecimento, a ciência, a 

tecnologia e a inovação, bem como a promoção de níveis elevados e sustentados de 

desenvolvimento económico e sócio-cultural e de qualificação territorial, num quadro de 

valorização da igualdade de oportunidades e, ainda, o aumento da eficiência e qualidade 

das instituições públicas. 

A prossecução deste desígnio é concretizada através dos Programas Operacionais de 

três grandes Agendas Operacionais Temáticas, nomeadamente: 

• Agenda Operacional para o Potencial Humano, que agrega intervenções com vista à 

promoção das qualificações escolares e profissionais e do emprego e da inclusão 

social, assim como valorização da igualdade de género e da cidadania.  

• Agenda Operacional para os Factores de Competitividade, dirigida ao estímulo da 

qualificação do tecido produtivo, através da inovação, do desenvolvimento 

tecnológico e do empreendedorismo, e a melhoria das componentes da envolvente 

da actividade empresarial.  
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• Agenda Operacional para a Valorização do Território, destinada à dotação de 

melhores condições para a atração do investimento produtivo e de condições de vida 

para as populações, compreendendo intervenções infra-estruturais e de dotação de 

equipamentos essenciais à qualificação dos territórios e ao reforço da coesão. 

A operacionalização do QREN é sistematizada através de Programas Operacionais 

Temáticos (Programa Operacional Potencial Humano (POPH); Programa Operacional 

Fatores de Competitividade (POFC); Programa Operacional Valorização do Território 

(POVT)), dos Programas Operacionais Regionais do Continente e das Regiões Autónomas 

e nos Programas Operacionais de Cooperação Territorial e Assistência Técnica. 

Em termos esquemáticos é possível representar a relação entre os dois quadros de 

apoio através da Figura 1, que evidencia a alteração da perspectiva sectorial, patente no 

QCAIII, para uma perspectiva temática, preconizada no QREN.  

Estrutura dos Programas Operacionais 

   QCA III (2000-2006) QREN (2007-2013) 

 
12 PO SETORIAIS 3 PO TEMÁTICOS 

Educação (PRODEP III) Fatores de Competividade 

Emprego, Formação e Desenvolvimento Social Potencial Humano 

Ciência e Inovação 2010 Valorização Territorial 

Saúde 

Cultura 5 PO REGIONAIS DO CONTINENTE 

Administração Pública Norte 

Agricultura e Desenvolvimento Rural Centro 

Pescas Lisboa e Vale do Tejo 

Economia (PRIME) Alentejo 

Acessibilidades e Transportes Algarve 

Ambiente 

4 PO REGIÕES AUTÓNOMAS 

5 PO REGIONAIS DO CONTINENTE Açores (FEDER e FSE) 

Norte Madeira (FEDER e FSE) 

Centro 

Lisboa e Vale do Tejo 3 PO COOPERAÇÃO TERRITORIAL 

Alentejo Transfronteiriça 

Algarve Transnacional 

Inter-regional 

2 PO REGIÕES AUTÓNOMAS 

Açores 2 PO ASSITÊNCIA TÉCNICA (FEDER e FSE) 

Madeira 

1 PO ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 
Figura 1 – Estrutura do QCA III e do QREN 

Fonte: www.qren.com, em Outubro 2012 
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Relativamente às IES, os programas setoriais de maior especifidade são o PO Ciência e 

Inovação 2010, o PO Educação, no caso do QCA III, e o PO Fatores de Competitividade e 

PO Potencial Humano no QREN. Naturalmente, ocorreram registos de investimentos 

noutros programas operacionais que resultam da especificidade desse mesmo investimento, 

com incidência nas IES e que também serão considerados.  

4. INVESTIMENTO REALIZADO PELAS IES ENTRE 2000-2012 

4.1. Análise global do investimento realizado 

Tendo por base a informação recolhida nas várias fontes construiu-se uma base de 

dados com cerca de 4.300 registos, relativa aos projectos de investimento por IES público a 

nível nacional, no período 2000-2012, apoiados por fundos comunitários. Dentro destes, 

importa sublinhar que os subsídios de apoio ao investimento que são apresentados 

englobam os instrumentos e fundos de apoio (predominantemente oriundos do FEDER) com 

a excepção do FSE, que será alvo de análise autónoma dada a especifidade da informação 

fornecida exigir um tratamento diferenciado. 

Adicionalmente, releva-se que os dados relativos ao QCAIII compreendem o período 

total de execução (2000-2006) enquanto o QREN ainda se encontra a decorrer, sendo os 

dados trabalhados relativos ao período 2007-2012.  

A informação contida na Figura 2, construída a partir dos valores contidos no Quadro 

1permite facilmente observar os principais programas operacionais de suporte ao 

investimento pelas IES, no QCAIII e no QREN (até 2012). 
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Figura 2 – Investimento 

Fonte: Elaboração própria
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Investimento efetuado nas Instituições de Ensino Superior, 2000 a

Elaboração própria com base em: Observatório QREN, 2013; IFDR, 2013.
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Quadro 1 - Investimento global efetuado pelas IES, 2000-2012 
Un: mil euros 

Programa 
Nº 

projectos 
Invº  

Global  
% Invº 
Global 

Subsídio % Subsídio 

PO Economia (PRIME) 96 3.482 0,45 2.290 0,46 

Programa Operacional Ciência e Inovação 2010 2122 394.012 51,12 235.223 47,08 

Programa Operacional do Norte 16 10.057 1,30 6.440 1,29 

Programa Operacional do Centro 19 19.921 2,58 13.728 2,75 

Programa Operacional Alentejo 4 6.832 0,89 4.642 0,93 

Programa Operacional Algarve 2 2.288 0,30 1.366 0,27 

Programa Operacional Educação (PRODEP III) 89 243.040 31,53 182.280 36,48 

Programa Operacional Sociedade do Conhecimento 243 43.689 5,67 20.218 4,05 

Programa Operacional Cultura 13 5.517 0,72 3.140 0,63 

Programa Operacional Emprego, Formação e 
Desenvolvimento Social 

1 578 0,07 347 0,07 

Programa Operacional Pesca 11 2.064 0,27 1.530 0,31 

Programa Operacional Saúde 42 31.171 4,04 23.378 4,68 

PO Desenvolvimento Económico e Social dos Açores 
(PRODESA) 

15 2.777 0,36 2.360 0,47 

PO Lisboa e Vale do Tejo 7 4.923 0,64 2.501 0,50 

Programa Operacional Agricultura e Desenvolvimento Rural 2 383 0,05 215 0,04 

Sub total PO QCAIII 2682 770.733 100 499.657 100 

Programa Operacional Fatores de Competitividade 1455 221.873 39,35 186.662 41,48 

Programa Operacional Regional do Norte 40 58.584 10,39 48.125 10,69 

Programa Operacional Regional do Centro 61 107.030 18,98 87.175 19,37 

Programa Operacional Regional do Algarve 3 1.383 0,25 899 0,20 

Programa Operacional Regional do Alentejo 31 17.387 3,08 14.598 3,24 

Programa Operacional Valorização do Território 16 142.308 25,24 99.616 22,14 

Val.Potencial Económico e Coesão Territorial RAM 3 1.760 0,31 1.428 0,32 

Assistência Técnica FEDER 1 121 0,02 102 0,02 

Açores -– Convergência 6 13.437 2,38 11.422 2,54 

Sub total PO QREN (2000-2012) 1616 563.881 100 450.026 100 

     Total investimento (QCAIII+QREN) 4298 1.334.615 100 949.683 100 

Fonte: Cálculos próprios com base em: Observatório QREN, 2013; IFDR, 2013. 

Em termos de financiamento comunitário a tendência mantém-se, sendo que neste caso 

o POCI e o POFC são os dois programas que representam 44% de todo o apoio comunitário 

neste período a nível nacional para as IES. No extremo oposto, verifica-se o caso do PO do 

Emprego, Formação e Desenvolvimento Social com níveis de investimento mais reduzidos, 

havendo a salientar a necessidade de precaução na análise desta informação devido ao 

facto do FSE ter sido alvo de um tratamento autónomo (ver ponto 3.6). 

No panorama da Região Norte foi ainda possível apurar que o investimento se cifrou 

nos 456,8 milhões de euros apoiados, em termos comunitários, por 324,1 milhões de euros. 

Este investimento correspondeu a 34,2% de todo o investimento feito nas IES público. Tal 

como aconteceu a nível nacional, os programas que se destacaram foram os mesmos 

mencionados anteriormente. 
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Resumindo, evidencia-se que a nível nacional se registaram 4.298 projectos de 

investimento, correspondentes a um volume de investimento de 1.335 milhões de euros, 

apoiados com cerca de 950 milhões de euros de subsídios de origem comunitária. Em 

média os subsídios comunitários apoiaram 71% do investimento realizado. 

4.2. Análise do investimento efetuado na UTAD 

No que concerne especificamente à UTAD, esta instituição no período entre 2000 e 

2012 realizou 141 projetos de investimento correspondentes a um investimento global de 

45,7 milhões de euros, representando 3,4% do investimento efetuado a nível nacional e 10% 

do investimento realizado na Região Norte do país. A este volume de investimento está 

associado um apoio de 31,1 milhões de euros, correspondentes a cerca de 68% do 

montante investido.  

Conforme se pode observar no Quadro 2 e na Figura 3, na vigência do QCA III 

sobressai o investimento através do PO Ciência e Inovação 2010 com 11,3 milhões de 

euros (40,4% do investimento total no QCAIII) e 83 projetos de investimento realizados. 

Ainda que com reduzido número de projetos, o PRODEP III apresenta, igualmente, um 

elevado volume de investimento que se cifra nos 9,5 milhões de euros. No período 2007-

2012 (QREN), é no POVT que se regista maior investimento com 9,4 milhões de euros 

(52,71% do investimento total do período). O POFC tem, por outro lado, um significativo 

número de projetos de investimento concretizados no valor total de 6,1 milhões de euros. 

Uma referência ainda ao ON e ao ON2, programas de vocação regional, que apoiaram um 

investimento de cerca de 1 milhão de euros no QCA III e 2,3 milhões de euros no QREN 

(até 2012).  

 

Quadro 2 – Investimento efetuado na UTAD por quadro de apoio entre 2000-2012 
Un: mil euros 

Fonte: Cálculos próprios com base em: Observatório QREN, 2013; IFDR, 2013. 
 

Programa 
Nº 

projectos 
Invº  

Global 
% Invº 
Global 

Subsídio % Subsídio 

PO Economia (PRIME) 1 6 0,02 5 0,03 

Programa Operacional Ciência e Inovação 2010 83 11.262 40,42 6.599 37,95 

Programa Operacional do Norte 1 1.098 3,94 673 3,87 

Programa Operacional Educação (PRODEP III) 3 9.526 34,19 7.145 41,09 

Programa Operacional Sociedade do Conhecimento 6 5.971 21,43 2.968 17,07 

Sub total PO QCAIII 94 27.862 100 17.390 100 

Programa Operacional Fatores de Competitividade 41 6.082 34,15 5.151 37,66 

Programa Operacional Regional do Norte 5 2.340 13,14 1.956 14,30 

Programa Operacional Valorização do Território 1 9.387 52,71 6.571 48,04 

Sub total PO QREN (2000-2012) 47 17.810 100 13.678 100 

Total investimento (QCAIII+QREN) 141 45.672 100 31.068 100 
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Figura 3 – Investimento 

Fonte: Elaboração própria
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Tendo por referência o investimento total realizado na UTAD entre 2000 e 2012

aquele que foi efetuado no POCI 2010, representou, praticamente, 

investimento neste período. O PRODEP III e o POVT registam cerca de 2

POFC nos 13% em cada um. 

o investimento realizado a nível nacional como referência desta 

se que o investimento no POSC, na UTAD, representou 13,7%

nacional e o investimento no POCI, o programa anteriormente referenciado como de maior 

investimento na UTAD, representou somente 2,9% do total nacional. 

O investimento realizado na UTAD através do PO Norte (ON) representou

PO Regional Norte (ON2) apenas 4% do total, sendo que estes últimos sao

como tal, é necessário ressalvar, pela negativa, este aspeto.  
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 5 2.340 5,12 
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141 45.672 100 

Fonte: Cálculos próprios com base em: Observatório QREN, 2013; IFDR, 2013. 
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4.3.1 – PO Ciência e Inovação 2010 

Tendo em vista a melhoria da situação competitiva portuguesa, bem como o 

desenvolvimento da ciência e inovação para as políticas públicas e o desenvolvimento 

regional, o Programa Operacional Ciência, Tecnologia e Inovação (POCTI) foi reformulado 

ao nível da concepção, estruturação e operacionalidade. A revisão do POCTI, 

consubstanciada no agora designado Programa Operacional Ciência e Inovação 2010 

(POCI 2010), corresponde à necessidade de dar resposta à adaptação do sistema nacional 

de ciência e tecnologia de forma a que este contribua para a competitividade da base 

produtiva da economia portuguesa, inserindo-a numa lógica de maior coerência e 

articulação entre oferta e procura de conhecimento científico e tecnológico. 

O POCI 2010, insere-se numa estratégia que visa superar os atrasos estruturais que 

separam Portugal da generalidade dos países europeus. Os objectivos do Programa podem 

sintetizar-se em: 

• Vencer o atraso científico e tecnológico do país e integrar o conhecimento científico 

na formulação e implementação das políticas públicas. 

• Reforçar o processo de inovação pela maior articulação entre o sistema nacional 

científico e tecnológico e as empresas. 

• Promover a cultura científica e tecnológica e alargar a divulgação científica 

(http://www.qca.pt/acessivel/pos/poci.asp, março 2013). 

No caso concreto da UTAD e conforme Quadro 3, o POCI representou cerca de 25% do 

investimento global efetuado nesta instituição. As medidas que mais se evidenciaram em 

termos de investimento foram as Infra-estruturas do Ensino Superior (3,62 milhões de euros) 

e o Desenvolvimento de uma Rede Moderna de Instituições de I (2,87 milhões de euros). É 

de salientar ainda o investimento efetuado em Equipamentos da Ciência e na Promoção da 

Produção Científica, Desenvolvimento Tecológico e Inovação, com um investimento de 1,39 

milhões de euros e de 1,11 milhões de euros, respetivamente (Quadro 4). 
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Quadro 4 – Investimento efetuado na UTAD no âmbito do POCI 
Un: mil euros 

Medida 
Invº 

Global 
% Invº 
Global 

Subsídio % Subsídio 

Ciência e tecnologia para a Inovação 668 5,93 434 6,58 

Desenvolver uma Rede Moderna de Instituições de I 2.868 25,47 1.387 21,02 

Equipamentos da Ciência 1.390 12,35 763 11,57 

Expansão da Rede de Residências e Cantinas 0 0,00 0 0,00 

Investigação e Desenvolvimento Científico-Tecnológico 766 6,81 498 7,55 

Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em 
Cooperação Europeia e Internacional 178 1,58 104 1,58 

Mobilização do Desenvolvimennto Científico, Tecnológico e da 
Inovação para as Políticas Públicas 62 0,55 31 0,47 

Organizar uma Matriz Coerente de Equipamentos Científicos 276 2,45 110 1,67 

Promoção e Divulgação Científica e Tecnológica 107 0,95 53 0,81 

Promover a Cultura Científica e Tecnológica 216 1,92 148 2,24 

Promover a Produção Científica, o Desenvolvimento 
Tecnológico e a Inovação 1.106 9,82 578 8,77 

Infra-estruturas do Ensino Superior 3.624 32,18 2.491 37,75 

Sub total POCI 11.262 100 6.599 100 

Fonte: Cálculos próprios com base em: Observatório QREN, 2013; IFDR, 2013. 

 

4.3.2 – PO Educação (PRODEP III) 

Os objectivos gerais do PRODEP III visam apoiar e sustentar o desenvolvimento 

económico e social do país, respondendo com eficácia à necessidade de elevar, de um 

modo generalizado, as habilitações e qualificações da população portuguesa, bem como de 

construir, com prioridade, uma Sociedade do Conhecimento. Trata-se, assim, de, 

aprofundando o processo de integração comunitária e de convergência através da União 

Económica e Monetária, garantir para Portugal uma convergência acelerada nos domínios 

do Conhecimento e da Tecnologia. Visa ainda enfatizar, através do contributo específico da 

educação, a construção de uma sociedade inclusiva assente numa cidadania activa.  

São quatro os objectivos gerais do PRODEP III: 

• Melhorar a qualidade da Educação Básica, contribuindo para uma Cultura de 

Iniciativa, de Responsabilidade e de Cidadania Activa. 

• Expandir e diversificar a Formação Inicial dos Jovens, apostando na Qualificação e 

elevada Empregabilidade das novas gerações. 

• Promover a Aprendizagem ao Longo da Vida e melhorar a empregabilidade da 

População Activa. 

• Guiar e Promover o desenvolvimento da Sociedade da Informação e do 

Conhecimento em Portugal (http://www.qca.pt/pos/prodep.asp, março de 2013). 

Para este programa operacional que representou cerca de 21% do investimento com 

apoio comunitário efetuado na UTAD (Quadro 3), esta recorreu única e exclusivamente à 
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medida Infra-estruturas do Ensino Superior, na qual efetuou um investimento de 9,53 

milhões de euros tendo sido apoiada em 7,15 milhões de euros. 

4.3.3 – PO Valorização do Território 

O POVT inscreve-se, no que respeita às intervenções financiadas pelo FEDER, no 

âmbito do objectivo Convergência, e no que respeita às intervenções financiadas pelo 

Fundo de Coesão, no âmbito dos objectivos Convergência e Competitividade e Emprego, 

cujas orientações comunitárias vão no sentido de estimular o potencial de crescimento 

sustentado da economia portuguesa, no quadro das seguintes prioridades: 

• Centrar nos investimentos e nos serviços colectivos necessários para aumentar a 

competitividade a longo prazo e a criação de emprego e para assegurar o 

desenvolvimento sustentável; 

• Aumentar o esforço para aumentar o investimento no capital humano, promover o 

acesso ao emprego, reforçar a inclusão social e introduzir e executar reformas nos 

sistemas de educação e formação; 

• Modernizar e reestruturar a capacidade de produção das regiões, através da 

prestação de serviços às empresas, em especial às PME, da melhoria do acesso ao 

financiamento, da promoção de IDT e da inovação, do desenvolvimento dos recursos 

humanos e da criação de condições para a penetração, divulgação e adopção das 

TIC; 

• Reforçar as capacidades institucionais para conceber e executar políticas eficazes 

(http://www.povt.qren.pt/, março de 2013). 

Na UTAD, o POVT teve mais expressão através da medida Infra-estruturas de Ensino, 

registando um investimento de 9,39 milhões de euros (Quadro 3), correspondendo a, 

aproximadamente, 21% de todo o investimento efetuado nesta instituição entre 2000 e 2012. 

3.3.4 – PO Fatores de Competitividade 

A missão do POFC é estimular o potencial de crescimento sustentado da economia 

portuguesa, criando dinâmicas alinhadas para um objectivo comum: a melhoria sustentada 

da competitividade da economia no quadro de um desafio europeu e global. 

(http://www.pofc.qren.pt/, março de 2013). 

Tal como se apresentou no Quadro 3, POFC assume no caso particular da UTAD um 

investimento no QCAIII na ordem dos 13,3%. Existe uma evidente aposta em duas medidas, 

por parte da UTAD: uma é na Transferência de Tecnologias e Aperfeiçoamento das Redes 

de Cooperação entre PMEs e a outra é nas Atividades de IDT em centros de investigação, 

perfazendo na totalidade das medidas deste programa quase 90% do investimento realizado 

ao abrigo deste programa, o que corresponde a pouco mais de 6,08 milhões de euros 

investidos (Quadro 5). 



INVESTIMENTO NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO PORTUGUÊS ENTRE 2000-2012: O CASO DA UTAD 

 

20 
 

Quadro 5 - Investimento efetuado na UTAD no âmbito do POFC 
Un: mil euros 

Medida 
Invº 

Global 
% Invº 
Global 

Subsídio % Subsídio 

Actividades de IDT em centros de investigação 1.954 32,13 1.661 32,25 

Outras medidas destinadas a melhorar o acesso à utilização 
eficiente de TIC por parte das PME 

0 0,00 0 0,00 

Serviços e aplicações para os cidadãos (cibersaúde, 
ciberadministração, ciberaprendizagem, ciber-inclusão, etc.) 

255 4,19 217 4,21 

Transferência de tecnologias e aperfeiçoamento das redes 
de cooperação entre pequenas e médias empresas (PME) 

3.408 56,03 2.878 55,87 

Tecnologias da informação e da comunicação (acesso, 
segurança, interoperabilidade, prevenção de riscos, 
investigação, inovação, ciberconteúdo, etc) 

465 7,65 395 7,67 

Sub total POFC 6.082 100 5.151 100 

Fonte: Cálculos próprios com base em: Observatório QREN, 2013; IFDR, 2013. 

 

3.3.5 – PO Sociedade do Conhecimento 

No âmbito da publicação dos Planos de Ação para a Sociedade da Informação, a 

Sociedade do Conhecimento é reforçada enquanto matriz de um novo paradigma de 

desenvolvimento sócio-económico do país. Neste sentido, são assumidos com o processo 

de adequação e renovação protagonizado no agora designado POSC os seguintes 

objectivos: 

• Promover uma Sociedade do Conhecimento para todos, reforçando a coesão 

digital e a presença universal; 

• Apostar em novas capacidades, promovendo a cultura digital na habilitação dos 

portugueses, e o conhecimento aplicado à vida dos cidadãos; 

• Apoiar a melhoria da qualidade e eficiência dos serviços públicos, apoiando a 

modernização da Administração Pública, racionalizando custos e promovendo a 

transparência; 

• Reforçar os níveis de qualidade de cidadania, melhorando o funcionamento da 

democracia através de uma maior participação dos cidadãos; 

• Promover conteúdos, aplicações e serviços com valor para a sociedade, incluindo 

o património cultural; 

• Apoiar a consolidação da Sociedade do Conhecimento no território, configurando 

uma verdadeira Rede Nacional de Descentralização; 

• Fazer da formação em TIC um elemento de qualificação adicional da população 

portuguesa; 

• Apostar na inovação integrada em TIC como vector central de aumento de 

competitividade e valor empresarial. 

Para além das acções previstas no seu âmbito, o POSC exerce também um papel de 

dinamização estratégica dos investimentos apresentados por outras intervenções 
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operacionais com projectos nesta área e de disseminação de boas práticas. 

(http://www.qca.pt/pos/posc.asp, março de 2013). 

Com sensivelmente 13% do investimento concentrado neste programa operacional 

(Quadro 3), a UTAD desenvolveu projetos de investimento que se focalizaram, sobretudo, 

na rubrica Projetos Integrados, centrados numa lógica de equipar as polis com infra-

estruturas de cariz tecnológico e inovador, nomeadamente na área das TIC. Com um 

volume de investimento superior a 5,6 milhões de euros, os projetos desta medida 

destacaram-se, claramente, dos restantes (Quadro 6). 

Quadro 6 - Investimento efetuado na UTAD no âmbito do POSC 
Un: mil euros 

Medida 
Invº 

Global 
% Invº 
Global 

Subsídio % Subsídio 

Desenvolvimento de Centros de Competência em TIC 200 3,35 90 3,03 

Investigação e Desenvolvimento 40 0,66 18 0,63 

Projectos Integrados - das Cidades Digitais ao Portugal Digital 5.603 93,85 2.802 94,40 

Promover a Utilização da Internet de Banda Larga 128 2,14 57 1,94 

Sub total POSC 5.971 100 2.968 100 

Fonte: Cálculos próprios com base em: Observatório QREN, 2013; IFDR, 2013. 

 

Resumindo, foi nas medidas que apoiam o investimento em Infra-estruturas e 

Equipamentos que a UTAD mais centrou o seu investimento, representando o mesmo mais 

de 50% do investimento total efetuado através dos programas operacionais analisados. 

4.4 – Posicionamento relativo da UTAD face às restantes IES 

Tal como ficou referido no ponto 2 deste estudo, o objectivo do mesmo consiste na 

análise do investimento realizado na UTAD e o posicionamento desta instituição no 

panorama do ensino superior público nacional, da região Norte e relativamente a outras IES 

jovens e/ou localizadas no interior. 

O Quadro 7 apresenta o investimento total efetuado em cada uma das IES em análise, 

assim como o apoio comunitário que resultou desse mesmo investimento. Para além do já 

referido anteriormente no que respeita à média nacional de apoio comunitário que se 

registou neste período (71%), observa-se que duas universidades registam uma 

percentagem de apoio comunitário relativamente ao investimento realizado inferior à média: 

a UALG (66%) e a UTAD (68%).  

Por outro lado, o investimento do período registado na UTAD (45,67 milhões de euros), 

apenas suplanta ligeiramente o registado pela UALG (39,64 milhões euros), sendo inferior 

ao da UÉ (49,98 milhões euros) e da UBI (66,05 milhões euros), e cerca de cinco vezes 
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menor que aquele efetuado na UP, quatro vezes menor do concretizado pela UA e três 

vezes menor do realizado na UM. 

Quadro 7 – Investimento e subsídio nas IES, 2000-2012 

UTAD UP UM UA UBI UÉ UALG Norte Nacional 

Total investimento (mil €) 45.672 224.565 151.489 174.780 66.052 49.982 39.635 456.793 1.334.615 

Total subsídio (mil €) 31.068 157.465 106.787 129.431 47.798 37.195 26.338 324.122 949.683 

Subsídio/ 
Investimento 

68% 70% 70% 74% 72% 74% 66% 71% 71% 

Fonte: Cálculos próprios com base em: Observatório QREN, 2013; IFDR, 2013. 

No que concerne à posição individual de cada uma das instituições em análise face ao 

investimento efetuado a nível nacional (quadro 8), a UTAD representou, em termos médios 

de investimento no ensino superior público, 3,4% do total do investimento efetuado, 

encontrando-se numa situação intermédia entre a da UALG e a da UÉ. A UBI, com uma 

quota de investimento ligeiramente superior (4,9%), situa-se um pouco acima das três 

anteriores. Quanto à UP, à UA e à UM, o nível de investimento é manifestamente superior 

quando comparado com as quatro anteriores, refletindo uma realidade deveras diferente 

fruto da sua localização geográfica (inseridas em cidades com elevado índice populacional), 

do número de alunos e docentes que albergam e do dinamismo intrínseco. 

 

Quadro 8 – Posição relativa das IES no que concerne ao investimento efetuado, 2000-2012 

UTAD/ 
Nacional 

UP/ 
Nacional 

UM/ 
Nacional 

UA/ 
Nacional 

UBI/ 
Nacional 

UÉ/ 
Nacional 

UAlgarve/ 
Nacional 

% investimento 3,4% 16,8% 11,4% 13,1% 4,9% 3,7% 3,0% 

% subsídio 3,3% 16,6% 11,2% 13,6% 5,0% 3,9% 2,8% 

Fonte: Cálculos próprios com base em: Observatório QREN, 2013; IFDR, 2013. 

Em termos regionais, verificou-se que do investimento global realizado pelas IES 

público na região Norte (cerca de 456,8 milhões de euros), o efetuado na UTAD representou 

10% do investimento total efetuado no período 2000-2012. Já a UP e a UM representaram, 

respetivamente, 49,2% e 33,2% desse valor (Quadro 9). As três instituições do norte do 

país, somaram mais de 90% do investimento em IES nesta região, assumindo-se como os 

pólos universitários de maior siginificância neste território. 

Quadro 9 – Posição relativa da UTAD, UP e UM no total investido na Região Norte, 2000-2012 

UTAD/ 
Norte 

UP/ 
Norte 

UM/ 
Norte 

% investimento Norte 10,0% 49,2% 33,2% 

% subsídio Norte 9,9% 48,6 32,9% 

Fonte: Cálculos próprios com base em: Observatório QREN, 2013; IFDR, 2013. 
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Analisando de uma forma global, no período em estudo e comparativamente com as 

instituições de ensino superior selecionadas, a UTAD apresenta um nível de investimento 

inferior a praticamente todas, exceto quando comparada com a UALG, e aufere do 

investimento mais reduzido no grupo dos três grandes pólos universitários da região Norte. 

2) Oo valor do País in 

4.5 – Investimento realizado por tipologia de investimento 

Dado o particular interesse para este estudo em conhecer o nível de investimento 

efetuado em infra-estruturas, equipamentos e investigação, foram criadas três tipologias de 

investimento que integraram os diversos tipos de operações consagradas nas bases de 

dados fornecidas pelas entidades competentes. Assim, na tipologia “Infra-estruturas e 

Equipamentos” foram integrados os projetos cuja essência visava, sobretudo, apetrechar e 

equipar a instituição com novos equipamentos e infra-estruturas. Em “Investigação” foram 

incluídos os investimentos destinados à pesquisa e produção de conhecimento científico. 

Todos os restantes projetos que não se enquadraram nestas duas categorias foram 

incluídos na rubrica “Outros” (Anexo I).  

Estima-se que o investimento nacional em infra-estruturas e equipamentos se tenha 

cifrado em 845,4 milhões de euros, o que corresponde a 63% de todo o investimento 

realizado no país. A rubrica da investigação absorveu 23% dessa verba (310,4 milhões de 

euros) e os restantes 14% foram direcionados para outro tipo de investimentos.  

Na região Norte, em termos relativos, o cenário foi em tudo muito idêntico ainda que os 

valores absolutos fossem diferentes. O investimento em infra-estruturas e equipamentos 

situou-se, aproximadamente, nos 286 milhões de euros, em investigação houve um 

investimento de 108 milhões de euros e outro tipo de investimentos registaram um valor de 

cerca de 63 milhões de euros. 

No que concerne às IES em análise, é possível confirmar pelo quadro 10 e pela figura 5 

que as infra-estruturas e equipamentos absorvem a maior fatia em termos de investimento, 

nomeadamente a UTAD, que dedica quase 73% do seu investimento a esta rubrica, 

observando-se que apenas a UÉ destina ligeiramente menos de 50% às Infra-estruturas e 

equipamentos. Relativamente à investigação, das cinco instituições em análise, a UBI 

apresenta-se como aquela que menor investimento relativo (e absoluto) registou nesta 

rubrica, correspondendo a cerca de 9% do seu investimento total. A UTAD segue-se 

imediatamente, afectando somente 13% do seu investimento à investigação. A salientar que 

esta quota de investimento dirigido à investigação da UTAD ficou muito aquém do registado 

pela UALG (28%), UA (35%) e UÉ (42%) que dirigiram uma percentagem muito maior dos 

seus investimentos à investigação. 
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Quadro 10 - Investimento por tipologia, 2000-2012 

Un: mil euros 

Instituição Infra-estruturas e equipamentos Investigação Outros 

Investimento Investimento Investimento 

UTAD 33.268 5.779 6.625 

UA 97.166 61.210 16.404 

UÉ 24.297 20.865 4.820 

UBI 56.018 5.757 4.277 

UALG 28.632 11.003 ---- 

Norte 285.771 107.914 63.108 

Nacional 845.422 310.437 178.755 

Fonte: Cálculos próprios com base em: Observatório QREN, 2013; IFDR, 2013 

 

Figura 5 – Investimento por tipologia entre 2000 e 2012 
Fonte: Gráfico próprio com base em: Observatório QREN, 2013; IFDR, 2013 

 

4.6 – Investimento realizado ao nível do Fundo Social Europeu (FSE) 

O Fundo Social Europeu (FSE) é o principal instrumento financeiro que permite à União 

Europeia concretizar os objectivos estratégicos da sua política de emprego, melhorando os 

níveis de educação e de qualificação dos seus cidadãos. Instituído em 1957, o FSE é o 

fundo estrutural mais antigo. 

Em Portugal o FSE tem vindo a apoiar muitas das políticas nacionais de educação, 

formação, emprego e inclusão social, sendo reconhecido à sua intervenção um papel 

preponderante na promoção da empregabilidade e no desenvolvimento dos recursos 

humanos nacionais, contribuindo desta forma para a coesão económica e social no contexto 

europeu. Embora o emprego continue a constituir a sua preocupação central, o âmbito do 
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FSE foi alargado e os seus objectivos têm acompanhado a evolução das prioridades da UE 

face a novos desafios que lhe são colocados, relevando-se dentre eles a exigência de novas 

competências, as novas tecnologias, a globalização, as dificuldades para os jovens 

encontrarem o seu primeiro emprego, o envelhecimento das sociedades europeias e as 

profundas mudanças das necessidades do mercado de trabalho 

(http://www.igfse.pt/st_ofse.asp?startAt=2&categoryID=299, março 2013). 

 

Tal como foi anteriormente referido, o investimento que foi efetuado ao nível do FSE 

sofreu uma análise separada, uma vez que a informação disponibilizada pelo Instituto de 

Gestão do Fundo Social Europeu (IGFSE) foi fornecida num outro formato e não permitiu 

que a mesma fosse integrada na base de dados construída para os Programas 

Operacionais já analisados anteriormente.3 

Perante um total de 34,4 milhões de euros investidos ao abrigo do FSE e apoiados por 

cerca de 25 milhões de euros, entre 2000 e 2012, nas cinco universidades em observação 

(Universidades de Évora, Algarve, Beira Interior, Aveiro e Trás-os-Montes e Alto Douro) é 

possível constatar, através do quadro 11, que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro absorveu quase 20% do investimento efetuado por este conjunto das cinco 

universidades, correspondente a cerca de 6,6 milhões de euros de investimento. 

 

Quadro 11 – Investimento executado e apoio comunitário do FSE, 2000-2012 
Un: mil euros 

Universidade 
Investimento 

Aprovado 
% Investimento 

Aprovado 
Subsídio  

(FSE) 
% Subsídio 

(FSE) 

UTAD 6.579 19,1 4.632 18,6 

Conjunto UÉ+UALG+UBI+UA 27.835 80,9 20.298 81,4 

Total FSE (QCAIII+QREN) 34.414 100 24.930 100 
 Fonte: Cálculos próprios com base em: IGFSE, 2013 

 

Comparativamente ao investimento feito no âmbito dos restantes fundos, onde a UTAD 

investiu aproximadamente 45,7 milhões de euros (tal como referido no ponto 4.2), o que 

representa 12% do investimento total desse conjunto de cinco universidades, conclui-se que 

a UTAD absorveu uma maior percentagem relativa em termos de FSE, embora em valores 

absolutos bastante inferiores aos dos restantes apoios comunitários. 

 

 

 

 

                                                           
3
 A informação disponibilizada pelo IGFSE veio descriminada por programa operacional para a UTAD, sendo 

que para as restantes IES em análise apenas foi dado o total absoluto do QCA III e do QREN. 
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5. RECEITAS PROVENIENTES DAS CONTAS GERAIS DO ESTADO 

Paralelamente aos fundos comunitários e aos respetivos programas de financiamento, 

as IES público usufruem de um conjunto de verbas atribuídas pela Administração Central 

através do Orçamento de Estado de cada ano. Trata-se, por conseguinte, de um 

financiamento independente do comunitário e que é utilizado, sobretudo, para despesas 

com remuneração de pessoal dessas instituições.  

Importa pois avaliar a evolução destas verbas e estabelecer uma comparação com as 

restantes instituições de ensino superior em análise4, acrescentando-se neste comparativo a 

UP e a UM. 

Na figura 6 é possível observar que, entre 2004 e 2011, as receitas provenientes do 

Orçamento de Estado (receitas correntes e receitas de capital) para as sete instituições de 

ensino superior em análise tiveram uma evolução oscilante.  

 

Figura 6 – Evolução das receitas via Orçamento de Estado, 2004 a 2011 

Fonte: Mapas das Contas Gerais do Estado entre 2004 e 2011 disponíveis em 

http://www.dgo.pt/politicaorcamental/Paginas/Conta-Geral-do-Estado.aspx?Ano=2011 
5
 em Maio de 2013 

 

                                                           
4
 De notar que apenas se conseguiram obter dados para as sete universidades a partir do ano de 2004. 

5
 Nota: Nos anos de 2010 e 2011 para a UA e UP, os valores foram obtidos através do Relatório de Atividades 

da UA de 2011 e Relatório e Contas de 2010 e 2011. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

UTAD 29.846.402 30.960.722 31.311.881 33.821.305 31.469.855 31.805.857 35.548.273 32.151.392

UA 43.745.909 42.446.675 42.366.441 39.536.556 40.250.949 23.221.987 56.258.956 50.339.116

UÉ 31.504.749 33.284.326 32.006.787 32.988.830 34.386.618 41.883.490 40.086.281 35.560.743

UBI 20.528.734 21.104.235 21.855.310 20.126.011 21.569.257 25.054.112 28.024.933 24.080.746

UALG 35.186.255 35.787.203 35.066.815 32.643.619 34.775.977 37.405.521 40.717.808 35.047.005

UP 118.312.21 119.493.26 121.603.94 114.640.20 115.493.39 59.094.569 136.583.74 125.123.00

UM 61.298.770 62.309.498 62.680.054 57.745.817 58.835.128 59.969.558 68.611.978 58.548.397
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A UBI é aquela que regista menor volume de receitas (média anual de 22,8 milhões de 

euros) e a UP a que regista maior volume de receitas (média anual de 113,8 milhões de 

euros), logo seguida pela UM (com uma média anual de 61,2 milhões de euros). A um nível 

intermédio de receitas médas anuais provenientes do OE situa-se a UTAD (32,1 milhões de 

euros), a UÉ (35,2 milhões de euros) e a UALG (35,8 milhões de euros). A partir de 2010 a 

tendência é um decréscimo das receitas em todas as universidades. 

Verfica-se assim que em matéria de receitas provenientes da Administração Central 

durante o período considerado, em média, a UTAD esteve em penúltimo lugar do conjunto 

das universidades referidas, apenas tendo suplantado a UBI. A UM teve quase o dobro das 

receitas da UTAD e a UP mais do triplo das mesmas receitas com origem no Orçamento de 

Estado (Quadro 12). 

Quadro 12 – Posicionamento da UTAD respeitante a receitas provenientes do OE, 2004-2011 

Ano UA/UTAD UÉ/UTAD UBI/UTAD UALG/UTAD UM/UTAD UP/UTAD 

2004 1,47 1,06 0,69 1,18 2,05 3,96 

2005 1,37 1,08 0,68 1,16 2,01 3,86 

2006 1,35 1,02 0,70 1,12 2,00 3,88 

2007 1,17 0,98 0,60 0,97 1,71 3,39 

2008 1,28 1,09 0,69 1,11 1,87 3,67 

2009 0,73 1,32 0,79 1,18 1,89 1,86 

2010 1,58 1,13 0,79 1,15 1,93 3,84 

2011 1,57 1,11 0,75 1,09 1,82 3,89 

Média 1,31 1,10 0,71 1,12 1,91 3,54 
Fonte: Cálculos próprios com base nas Contas Gerais do Estado, 2004-2011 e Relatório de Atividades da UA de 2010 e 2011 r 

Relatório e Contas de 2010 e 2011 da UP. 

6. INDICADORES 

Dois dos principais critérios que podem servir de base a uma aferição mais concreta 

sobre os investimentos praticados no âmbito dos Quadros Comunitários de Apoio, nas 

diversas instituições de ensino superior em análise, passam pela consideração do número 

de alunos e do número de docentes que cada uma alberga. Por conseguinte, vai-se 

proceder ao cálculo do valor per capita desse investimento, considerando a base de análise 

o investimento total do período. Uma vez que para a recolha da informação relativa ao 

número de alunos e docentes foi necessário recorrer a fontes diversas6 , poderá haver 

algumas discrepâncias quantitativas, que, no entanto, não comprometem a análise 

tendencial que será efetuada. De assinalar ainda que apenas se consideraram os dados até 

ao ano de 2011, uma vez que algumas IES não apresentavam informação para além deste 

ano. Por outro lado, os Mapas das Contas Gerais do Estado relativos a 2012 não se 

encontravam ainda disponíveis.  

                                                           
6
 Fontes consultadas: Direção Geral de Estatísticas, Ensino e Ciência (http://www.dgeec.mec.pt) e Relatórios de 

Atividades das diversas universidades em análise. 
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Na Figura 7 é possível verificar a evolução do número de alunos nas sete instituições 

em análise entre 2000 e 2011. A UP é a que se destaca pelo número superior de alunos 

(média de 27 mil anuais, no período 2000-2011) comparativamente às restantes e pela 

tendência de crescimento que apresenta. Tendência semelhante apresentam a UM e a UA, 

mas com números mais reduzidos que se situam, em média, na ordem dos 16.200 e 12.500 

alunos anuais, respetivamente. A UBI, ainda que apresente um comportamento crescente 

ao longo deste período, é a que regista menor número de alunos inscritos (média anual de 

5.600 alunos). No que concerne à UTAD, o número médio de alunos, para o período em 

causa, ronda os 7.400 alunos anuais. 

 

 

Figura 7 – Evolução do número de alunos entre 2000 e 2011 

Fonte: Gráfico próprio com base nos dados disponíveis em http://www.dgeec.mec.pt/np4/home em Maio de 2013 

 

Em termos de percentagem média de alunos por cada uma das universidades neste 

período, tendo como referência a média nacional, verifica-se que a UTAD, a UÉ e a UALG 

apresentam uma média, cada uma, de cerca de 2% do total de alunos a nível nacional. A 

UA já tem uma quota média ligeiramente superior de 3% e a UM e UP lideram, dentro deste 

grupo, com um registo de 4% e 7%, respetivamente. A UBI apenas absorve 1% da média 

nacional, situando-se no último lugar deste conjunto (Quadro 13). 
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Quadro 13 – Número de alunos, 2000-2011 

 
Nºalunos 

Ano UTAD UA UÉ UBI UALG UM UP Norte Nacional 

2000 7948 10828 8366 4397 10235 16209 25040 117465 387703 

2001 8066 11302 8544 4817 10315 16505 25830 120038 396601 

2002 7473 11837 8567 5056 10141 16874 26331 122427 400831 

2003 7116 11676 8313 5350 9965 16203 26733 121261 395063 

2004 6999 11919 8384 5273 9116 15707 26387 116967 381231 

2005 6976 11958 7916 5421 8982 15509 26112 114014 368571 

2006 6837 12287 6828 5524 9049 15011 26014 114686 368982 

2007 7381 13424 7339 6058 9262 15718 27184 119340 381728 

2008 7492 12684 7654 5883 8901 15155 27372 118037 378834 

2009 7709 12956 8252 5960 8847 16057 28628 122621 389841 

2010 7409 13779 8635 6494 9141 17476 28699 125834 403445 

2011 7483 15361 8710 6931 8644 18072 30772 125575 397337 

Média 7407 12501 8126 5597 9383 16208 27092 119855 387514 

% média 2% 3% 2% 1% 2% 4% 7% 31% 100% 
Fonte: http://www.dgeec.mec.pt/np4/home em Maio de 2013 

Paralelamente, iremos considerar uma outra variável importante, o pessoal docente, para o 

que foi recolhida informação sobre o número de docentes que lecionam em cada instituição, 

tendo-se recalculado esse valor em termos de unidades Equivalentes a Tempo Integral (ETI). 

Conforme Quadro 14, verificamos a UP é a instituição que apresenta maior número de docentes 

(em média 2.396 docentes em termos absolutos, correspondentes a 1.887 docentes em 

unidades Equivalentes a Tempo Integral) e a UBI menor (em média 437 docentes em ETI´s).  

 

Quadro 14 – Número de docentes, entre 2005-2011 

Nº de Docentes 

Unidade  Ano UTAD UA U.E. UBI UALG UM UP Nacional 

Nº docentes 
2005 

605 1 075 656 606 970 1 286 2 396 25 659 

ETI´s 571 903 604 419 737 1 124 1 924 20 087 

Nº docentes 
2006 

581 969 653 624 889 1 246 2 384 24 554 

ETI´s 559 849 611 424 688 1 114 1 917 19 737 

Nº docentes 
2008 

540 1 004 661 638 807 1 163 2 293 24 221 

ETI´s 523 871 607 443 662 1 060 1 867 19 774 

Nº docentes 
2009 

550 1 014 684 664 805 1 172 2 398 24 671 

ETI´s 528 882 620 449 665 1 065 1 854 19 495 

Nº docentes 
2011 

555 1 123 641 695 811 1 240 2 508 25 333 

ETI´s 525 928 584 450 671 1 067 1 875 19 665 

Média nº docentes 
  

566,2 1 037,0 659,0 645,4 856,4 1 221,4 2 395,8 24 887,6 

Média ETI´S 541,1 886,3 605,3 437,0 684,7 1 085,8 1 887,4 19 751,5 
Fonte: Calculos apartir de dados disponíveis  em  http://www.dgeec.mec.pt/np4/home em Julho de 2013 
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Em termos evolutivos, existe um comportamento oscilante em algumas instituições, mas 

se tivermos em consideração o número efectivo de docentes medidos em unidades 

Equivalentes a Tempo Integral parece existir, entre 31 de Dezembro de 2005 e 31 de 

Dezembro de 2011, uma tendência de ligeiro decréscimo, com excepção da UA e da UBI. 

A UTAD segue a tendência de decréscimo de docentes no período analisado, saldando-

se num número médio anual de 566 docentes em termos absolutos e 541 em ETI´s, 

representando cerca de 2,3% e 2,7%, respectivamente, da média nacional. 

 

 
 

Figura 8 – Evolução do número de docentes entre 2005 e 2011 
Fonte: Gráfico próprio com base em cálculos apartir de  http://www.dgeec.mec.pt/np4/home em Julho de 2013 

 

 

O rácio nº de alunos/nº de docentes é entendido como um factor que, dentro de 

determinados parâmetros, pode ajudar a garantir maiores níveis de sucesso na 

aprendizagem por parte dos alunos. Se efetuarmos este cálculo para as IES em análise 

(Quadro 15), verifica-se que, em média, a UP, a UM e a UA apresentam um rácio 

alunos/docente de 15:1, sendo aquelas que detem o maior valor neste indicador. A UTAD  e 

a UBI seguem-se, com uma média  de 14:1, à frente da UÉ e da UALG (ambas com 13:1). 

 A título comparativo a PORDATA (http://www.pordata.pt/) apresenta uma média deste 

rácio relativo ao nº de alunos por docente no ensino superior para a maioria dos países da 

UE, para o ano de 2010, onde Portugal se situa no 20º menor rácio entre vinte e quatro 

países analisados. Este ranking é liderado pela Roménia (32:1) e na última posição 

encontra-se o Luxemburgo com um rácio de 5:1. 
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Quadro 15 – Número de alunos/docente (ETI), 2005-2011 

Nº de alunos/docente 

Ano UTAD UA UÉ UBI UALG UM UP 

2005 12,2 13,2 13,1 12,9 12,2 13,8 13,6 

2006 12,2 14,5 11,2 13,0 13,2 13,5 13,6 

2008 14,3 14,6 12,6 13,3 13,5 14,3 14,7 

2009 14,6 14,7 13,3 13,3 13,3 15,1 15,4 

2011 14,3 16,6 14,9 15,4 12,9 16,9 16,4 

Média 14 15 13 14 13 15 15 

Fonte: Elaborado pelo próprio com base em http://www.dgeec.mec.pt/np4/home em Julho de 2013 

Quanto ao investimento efetuado por aluno entre 2000 e 2012, este foi calculado com 

base no investimento total apoiado, patente no ponto 3.1, e o número médio de alunos neste 

período por cada instituição. A partir da Figura 9, observa-se que a UA e UBI registam os 

maiores rácios (13.981 euros/aluno e 11.801 euros/aluno, respetivamente). Ao nível 

intermédio observamos a UM (9.347 euros/aluno) e a UP (8.289 euros/aluno). A UTAD, por 

seu lado, regista um valor de aproximadamente 6.166 euros/aluno, apresentando-se na 

antepenúltima posição, quase idêntica à da UÉ (com 6.151 euros/aluno). Por último, a 

UALG, com um valor médio de apenas 4.224 euros/aluno. 

 

 

Figura 9 – Investimento médio efetuado por aluno entre 2000 e 2012 

Fonte: Gráfico próprio com base nos dados disponíveis em http://www.dgeec.mec.pt/np4/home em Maio de 2013; Observatório QREN, 

2013; IFDR, 2013 

Se o critério for o investimento por número médio de docentes, em ETI´s, o cenário 

apresenta semelhanças (Figura 10), com a UA a manter-se como líder neste indicador, 

registando valores de 197.194 euros/docente, seguida pela UBI, pela UM e pela UP, com 

valores de 151.137 euros/docente, 139.516 euros/docente e 118.980 euros/docente, 
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respetivamente. A UTAD regista valores na ordem

penúltima posição desta lista, sendo os últimos lugares ocupados pela UÉ, com uma média 

de 82.576 euros/docente e pela UALG 

ao investimento acumulado entre 2000

Figura 10 – Investimento 

Fonte: Gráfico próprio com base nos dados disponíveis em 
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regista valores na ordem dos 84.409 euros/docente, ocupando a 

penúltima posição desta lista, sendo os últimos lugares ocupados pela UÉ, com uma média 

de 82.576 euros/docente e pela UALG com apenas 57.888 euros/docente (

imento acumulado entre 2000-12). 

Investimento médio efetuado por docente (ETI´s) entre 2000 e 201

Fonte: Gráfico próprio com base nos dados disponíveis em http://www.dgeec.mec.pt/np4/home em Julho de 2013;

2013; IFDR, 2013 

mesmo exercício que foi feito anteriormente em termos de indicadores, 

as verbas provenientes do Orçamento de Estado, foi possível calcular 

de cada instituição por aluno e por docente, permitindo desta forma aferir 

com mais clareza qual o contributo desta variável no financiamento destas instituições.

Relativamente à evolução das receitas por aluno entre 2004 e 2011 (Figura 11

oscilante das diversas instituições em torno de uma média de

euros/aluno. Todavia, a tendência a partir de 2010 é a de uma 

quebra verificada em 2009 em algumas instituições

“Fundação”.  

A UTAD parece ocupar uma posição favorável neste indicador, assumindo

segunda instituição com maior volume de receitas médio (valor médio anual de 4.411 

 embora estejamos perante um intervalo de vari

a registarem valores muito próximos (Quadro 15).
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dos 84.409 euros/docente, ocupando a 

penúltima posição desta lista, sendo os últimos lugares ocupados pela UÉ, com uma média 

com apenas 57.888 euros/docente (médias relativas 

 

2000 e 2012 

de 2013; Observatório QREN, 

que foi feito anteriormente em termos de indicadores, 

foi possível calcular as 

, permitindo desta forma aferir 

destas instituições.  

(Figura 11), verifica-

oscilante das diversas instituições em torno de uma média de, 

a tendência a partir de 2010 é a de uma 

quebra verificada em 2009 em algumas instituições coincide com a 

ção favorável neste indicador, assumindo-se como a 

(valor médio anual de 4.411 

estejamos perante um intervalo de variação muito 

dro 15). 
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Figura 11 – Evolução das receitas provenientes do OE por aluno, 2004 - 2011 

Fonte: Gráfico próprio com base nos dados disponíveis em http://www.dgeec.mec.pt/np4/home em Julho de 2013 

 

 
Quadro 16 – Receitas do OE por aluno, 2004-2011 

Receitas OE/aluno (€) 

Ano UTAD UA UÉ UBI UALG UP UM 

2004 4.264 3.670 3.758 3.893 3.860 4.484 3.903 

2005 4.438 3.550 4.205 3.893 3.984 4.576 4.018 

2006 4.580 3.448 4.688 3.956 3.875 4.675 4.176 

2007 4.582 2.945 4.495 3.322 3.524 4.217 3.674 

2008 4.200 3.173 4.493 3.666 3.907 4.219 3.882 

2009 4.126 1.792 5.076 4.204 4.228 2.064 3.735 

2010 4.798 4.083 4.642 4.316 4.454 4.759 3.926 

2011 4.297 3.277 4.083 3.474 4.054 4.066 3.240 

Média 4.411 3.242 4.430 3.841 3.986 4.133 3.819 
Fonte: Mapas das Contas Gerais do Estado entre 2004 e 2011 disponíveis em 

http://www.dgo.pt/politicaorcamental/Paginas/Conta-Geral-do-Estado.aspx?Ano=2011 em Maio de 2013 

 

Já no que diz respeito à evolução das receitas por docente (ETI´s) entre 2004 e 2011 

(Figura 12) observam-se variações um pouco mais significativas entre as diversas IES. A UÉ 

e a UTAD destacam-se comparativamente às restantes instituições, registando uma média 

de investimento por docente perto dos 58,5 mil euros, seguida pela UP, com 57,2 mil 

euros/docente e pela UM, com 55,7 mil euros por docente. 
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Figura 12 - Evolução das receitas provenientes do OE por docente, 2004-2011 
Fonte: Gráfico próprio com base nos dados disponíveis em http://www.dgeec.mec.pt/np4/home em Maio de 2013 

 

 

Quadro 17 – Receitas do OE por docente, 2004-2011 

 
Receitas OE/docente (€) 

 

Ano UTAD UA UÉ UBI UALG UP UM 

2005 54 269 47 008 55 065 50 372 48 548 62 116 55 459 

2006 55 994 49 919 52 361 51 539 50 977 63 446 56 266 

2008 60 149 46 239 56 622 48 717 52 571 61 846 55 526 

2009 60 238 26 329 67 570 55 744 56 211 31 872 56 304 

2011 61 299 54 274 60 939 53 519 52 200 66 726 54 878 

Média 58 390 44 754 58 512 51 978 52 101 57 201 55 687 

Fonte:  Calculos a apartir dos Mapas das Contas Gerais do Estado entre 2004 e 2011 disponíveis em 

http://www.dgo.pt/politicaorcamental/Paginas/Conta-Geral-do-Estado.aspx?Ano=2011 em Maio de 2013 

 

Os últimos lugares neste âmbito de receitas provenientes do OE por docente (ETI´s) são 

ocupados pela UALG, UBI e UA com 52,1 mil; 51,98 mil e 44,75 mil euros por docente, 

respectivamente. 

 Em suma, em matéria de indicadores per capita relativos a receitas da Administração 

Central, a UTAD surge bem colocada por comparação com as restantes universidades em 

análise, contrariamente ao que se observa em termos de investimento apoiado por fundos 

comunitários.  
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7. SÍNTESE CONCLUSIVA 

O período temporal usado para este estudo, 2000-2012, compreende um significativo 

conjunto anos de investimento e apoio comunitário às Instituições de Ensino Superior 

Público selecionadas para análise. Em coerência com os objetivos estabelecidos, estas 

considerações finais sintetizam não apenas o nível de investimento efetuado, em particular 

na UTAD, permitindo também perceber qual a sua posição relativa face a outras 

universidades. Relativamente aos projectos realizados, financiados maioritariamente pelo 

FEDER, haverá a salientar: 

• Ao investimento nacional consubstanciado nos cerca de 4.300 projetos analisados, 

correspondeu de investimento na ordem de 1.335 milhões de euros, que foram apoiados 

por subsídios comunitários em, aproximadamente, 950 milhões de euros. 

• Na região Norte este investimento cifrou-se nos 456,8 milhões de euros (34,2% do 

investimento nacional) apoiados comunitariamente por 324,1 milhões de euros. 

• A UTAD representou, em termos médios de investimento no ensino superior público 

a nível nacional, 3,4% do total do investimento efetuado, ou seja um investimento de 45,7 

milhões de euros, com um apoio comunitário de 31 milhões de euros.  

• Em termos regionais, verificou-se que o investimento global realizado na UTAD 

representou cerca de 10% do investimento efetuado nas instituições de ensino superior 

público da Região Norte, no período 2000-2012. 

• Relativamente à análise global ao investimento nacional, os programas operacionais 

onde foi efetuado maior investimento, foram o Programa Operacional Ciência e Inovação 

2010 e o PRODEP III (representando 48% do total de investimento efetuado no período). 

Paralelamente, verifica-se que cerca de 83% dos registos da base de dados, em termos 

de nº de projectos, estão relacionados com as temáticas do POCI e do POFC. Em 

matéria de investimento, para além do POFC, com mais de 221 milhões de euros em 

investimento, também se destaca o POVT que representou um investimento de, 

aproximadamente, 142 milhões de euros. 

• Na UTAD, o Programa Operacional Ciência e Inovação 2010 absorveu 25% de todo 

o investimento feito na instituição entre 2000 e 2012, com um investimento de 11,3 

milhões de euros através de 83 projectos realizados. 

• Comparativamente com as restantes IES em análise, o investimento registado na 

UTAD (45,67 milhões de euros), apenas suplanta ligeiramente o registado pela UALG 

(39,64 milhões euros), sendo inferior ao da UÉ (49,98 milhões euros) e  ao da UBI (66,05 

milhões euros). É também cerca de cinco vezes menor que aquele efetuado na UP, 

quatro vezes menor do concretizado pela UA e três vezes menor do realizado na UM. 
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• Nos diversos programas operacionais analisados, foi nas medidas que apoiam o 

investimento em Infra-estruturas e Equipamentos que a UTAD mais centrou o seu 

investimento, representando o mesmo mais de 70% do investimento total efetuado. 

Relativamente à investigação, das cinco instituições em análise, a UBI apresenta-se 

como aquela que menor investimento registou nesta rubrica, correspondendo a cerca de 

9% do seu investimento total. A UTAD segue-se imediatamente, afectando 13% do seu 

investimento à investigação, ficando muito aquém do registado pela UALG (28%), UA 

(35%) e UÉ (42%) que dirigiram uma percentagem muito maior dos seus investimentos à 

investigação. 

 

No que concerne ao FSE foram investidos na UTAD 6,6 milhões de euros apoiados por 

4,6 milhões de euros do FSE, refletindo quase 20% do investimento total realizado pelo 

conjunto das universidades selecionadas para comparação (Évora, Algarve, Beira Interior 

e Aveiro) no âmbito deste fundo comunitário de apoio. 

 

Entre 2004 e 2011, as receitas provenientes do Orçamento de Estado para as sete 

instituições de ensino superior em análise tiveram uma evolução oscilante. A UTAD 

situou-se numa média anual na ordem dos 32,11 milhões de euros. A UBI foi aquela que 

registou menor volume de receitas (média anual de 22,79 milhões de euros) e a UP a que 

registou maior volume de receitas (média anual de 113,79 milhões de euros). A partir de 

2010 a tendência é um decréscimo das receitas em todas as universidades. Em média, 

durante o período considerado e em termos de receitas provenientes da Administração 

Central, a UTAD apenas suplantou a UBI; a UM teve quase o dobro das receitas da 

UTAD e a UP mais do triplo das referidas receitas com origem no Orçamento de Estado. 

 

O número de alunos na UTAD tem-se mantido dentro de uma média na ordem dos 7.400 

alunos anuais, representando este valor 6% dos alunos na Região Norte e 2% dos alunos 

a nível nacional. Quanto ao pessoal docente, no período entre 2005-2011, UTAD registou 

um número médio anual de 541 docentes medidos em unidades Equivalentes a Tempo 

Integral, representativos de 2,7% da média nacional. No que respeita ainda ao pessoal 

docente, regista-se uma tendência decrescente desde 2005, e uma estabilização a partir 

de 2009/2010. A UTAD detem uma posição intermédia em matéria de nº de 

alunos/docente (em média 14 alunos/docente, rácio semelhante ao detido pela UBI), 

estando à frente da UÉ e da UALG (ambas com 13 alunos/docente). Relativamente à UM 

e à UP (com 15 alunos/docente), a UTAD apresenta, pois, um rácio ligeiramente inferior. 
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No tocante ao investimento por aluno entre 2000 e 2012, estima-se que UTAD atinja um 

valor de aproximadamente 6.166 euros/aluno, apresentando-se na antepenúltima posição, 

quase idêntica à da UÉ e ultrapassado a UALG, com um valor médio de apenas 4.224 

euros/aluno. As restantes universidades surgem com rácios mais elevados, constando-se 

que a UA e UBI registam os maiores rácios (13.981 euros/aluno e 11.801 euros/aluno, 

respetivamente). Ao nível intermédio encontramos a UM (9.347 euros /aluno) e a UP (8.289 

euros/aluno).  

No que diz respeito ao investimento por docente entre 2000 e 2012, a UTAD apresenta-se 

como a terceira instituição que menor investimento por docente regista, com uma média de 

84,4 mil euros/docente. A UA surge como líder neste indicador, registando valores de 197,2 

mil euros/docente, seguida pela UBI, pela UM e pela UP com valores de 151,1 mil 

euros/docente; 139,5 mil euros/docente e 119 mil euros/docente, respetivamente. Os últimos 

lugares são ocupados pela UÉ, com uma média de 82,58 mil euros/docente e pela UALG 

com apenas 57,89 mil euros/docente. 

 

Relativamente ao financiamento por verbas da Administração Central no período 2004-2011, 

a UTAD parece ocupar uma posição bastante favorável comparativamente com as restantes 

IES em análise, assumindo-se como a segunda instituição com maior volume de 

financiamento médio por aluno (4.411 €/aluno), embora todas as IES analisadas se 

encontrem muito próximas deste valor. E no que diz respeito à evolução do financiamento 

por docente entre 2004 e 2011 via OE, a UTAD apresenta-se igualmente como a segunda 

instituição que maior receitas por docente regista, com uma média de 58,4 mil 

euros/docente, de novo logo a seguir à UÉ com 58,5 mil euros/docente. 

 

Em suma, a UTAD efetuou um investimento a nível dos quadros comunitários de apoio 

entre 2000 e 2012, de 45,7 milhões de euros apoiados por 31,1 milhões de euros, 

representando este investimento 3,4% do efetuado pelas IES a nível nacional e 10% do 

realizado a nível da região Norte. A maioria deste investimento foi aplicado em infra-

estruturas e equipamentos (73% do investimento), sendo que na rubrica da investigação a 

UTAD só investiu 13% da verba total.  

Na comparação efetuada entre a UTAD e as restantes IES em análise, verifica-se que a 

UTAD, em termos de valores absolutos de investimento e apoio comunitário, apenas supera 

a UALG. Sucede um cenário semelhante quando apurado o investimento por aluno e por 

docente, sendo que, nestes casos, a UTAD superioriza-se não só relativamente à UALG 

como também à UÉ (embora esta última com valores muito próximos).  
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No que concerne às receitas provenientes da Administração Central (Estado), entre 

2004 e 2011, a UTAD foi contemplada com uma média anual de investimento de 32,11 

milhões de euros, claramente inferior, em valores absolutos, à das restantes instituições, 

com exceção da UBI. Já no que respeita a estas verbas provenientes da Administração 

Central, agora calculadas per capita, os indicadores colocam a UTAD numa posição mais 

favorável, sendo a segunda IES do conjunto das analisadas que mais financiamento 

recebeu quando calculado por aluno e por docente. 

Em resumo, o estudo efectuado sugere que a UTAD mostrou uma boa performance, em 

termos relativos, em matéria de captação de verbas da Adminstração Central calculadas per 

capita, contrariamente ao que se observa em termos de dinamismo na concretização de 

investimento apoiado por fundos comunitários, tendo por cenário comparativo com as IES 

selecionadas.  
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Anexo 1 

Agrupamento dos investimentos por tipologias 

 

 

 

QCA III 

Infra-estruturas e equipamentos Investigação Outros   

Acções Específicas de Valorização Territorial Ciencia e tecnologia para a Inovação 
Apoio Actividades Económicas, Actividades 
Desenvolv. Territorial Apoio Eficácia 
Políticas Públicas 

Acção Integrada de Base Territorial da Serra 
da Estrela 

Ciência, Tecnologia e Inovação 
Apoio Social à Mobilidade Inter-Regional e 
Intra-Regional dos Estudantes 

Acessibilidades Ciência, tecnologia e inovação (FEDER) Áreas de Actuação Estratégica   

Construção da Sociedade de Informação 
(FEDER) 

Desenvolvimento de Centros de 
Competência em TIC 

Certificação e Garantia de 
Qualidade 

  

Desenvolver uma Rede Moderna de 
Instituições de I 

Desenvolvimento da ciência e tecnologia 
e da sociedade da informação 

Conteúdos     

Dinamizar a Produção de Contéudos e 
Aplicações em Banda Larga 

I&D e Iniciativas Empresariais na Área 
das TIC 

Informação, Promoção e Defesa da Saúde 
Pública 

Equipamentos da Ciencia Investigação e Desenvolvimento 
Melhorar as estratégias 
empresariais 

  

Estruturas de Apoio à Competitividade 
Investigação e Desenvolvimento 
Científico-Tecnológico 

Minho Lima     

Expansão da Rede de Residencias e Cantinas 
Investigação, Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação em Cooperação 
Europeia e Internacional 

      

Incentivar a consolidação de infra-estruturas 
Mobilização do Desenvolvimennto 
Científico, Tecnológico e da Inovação 
para as Políticas Públicas 

Sociedade do Conhecimento   

Infra-estruturas do Ensino Superior 
Promoção e Divulgação Científica e 
Tecnológica 

Valorização e Promoção 
Regional e Local 

  

Infra-Estruturas e Equipamentos 
Promover a Cultura Científica e 
Tecnológica 

      

Infra-estruturas Formativas e Tecnológicas 
Promover a Cultura Científica e 
Tecnológica (FEDER) 

      

Modernização e Dinamização dos Museus 
Nacionais 

Promover a Produção Científica, o 
Desenvolvimento Tecnológico e a 
Inovação 

      

Modernização e Humanização dos Serviços 
Hospitalres 

        

Organizar uma Matriz Coerente de 
Equipamentos Científicos 

        

Projectos Integrados - das Cidades Digitais ao 
Portugal Digital 

        

Promover a Utilização da Internet de Banda 
Larga 

        

Recuperação e Animação de Sítios Históricos 
e Culturais 

        

Rede de Referênciação Hospitalar (RRH)         

Sociedade de Informação - Portugal Digital         

Sociedade de Informação (FEDER)         

Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC's) 

        

Utilização das Novas Tecnologias da 
Informação para Acesso à Cultura 

        

Saúde: Implementação dos Sistemas Locais 
de Saúde 
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QREN 

Tipologia de investimento 

Infra-estruturas e equipamentos Investigação Outros 

Gestão e distribuição de água (potável) 
Actividades de IDT em 
centros de investigação 

 Desenvolvimento de serviços específicos 
para o emprego, formação e apoio em 
conexão com a reestruturação de sectores e 
empresas, e desenvolvimento de sistemas de 
antecipação de mudanças económicas e 
requisitos futuros em termos de empregos e 
competências   

Desenvolvimento das infra-estruturas culturais 

Outras medidas 
destinadas a estimular a 
investigação, a inovação 
e o empreendedorismo 
nas PME 

Mecanismos para melhorar a concepção, o 
acompanhamento e a avaliação de políticas e 
programas aos níveis nacional, regional e local, 
reforço das capacidades de execução de políticas 
e programas 

 Eficiência energética, co-geração, gestão da 
energia 

Avaliação e estudos: 
informação e 
comunicação 

Outras medidas destinadas a melhorar o acesso à 
utilização eficiente de TIC por parte das PME 

Infra-estruturas de ensino   Promoção da biodiversidade e protecção da 
natureza (incluindo rede NATURA 2000) 

Infra-estruturas de IDT (incluindo implantação 
material, instrumentação e redes informáticas de 
alta velocidade entre os centros) e centros de 
competência numa tecnologia específica 

  Promoção de parcerias, pactos e iniciativas através 
da criação de redes de agentes relevantes 

Outras infra-estruturas sociais   Promoção dos recursos naturais 

Projectos integrados de reabilitação urbana e 
rural   Serviços avançados de apoio a empresas e grupos 

de empresas 

Protecção e preservação do património cultural   
Serviços e aplicações para os cidadãos 
(cibersaúde, ciberadministração, 
ciberaprendizagem, ciber-inclusão, etc.) 

Tecnologias da informação e da comunicação 
(acesso, segurança, interoperabilidade, 
prevenção de riscos, investigação, inovação, 
ciberconteúdo, etc) 

  
Transferência de tecnologias e aperfeiçoamento 
das redes de cooperação entre pequenas e médias 
empresas (PME) 

 


