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Resumen 

 

Este estudio tiene como objetivo contribuir a la profundidad del conocimiento de los procesos de 

internacionalización de la educación superior, mediante un estudio comparativo de los casos de 

Portugal y España. El estudio se inscribe en el marco de la gestión del cambio (y de la estabilidad), y se 

apoya en las perspectivas teóricas del neo-institucionalismo y de los sistemas abiertos sobre la relación 

de las instituciones y de las organizaciones con el medio ambiente. 

La problemática, para cuya solución este estudio contribuye, pretende identificar las políticas que, en 

respuesta a la presión ejercida por la globalización y la regionalización, son adoptadas por los estados 

a través del poder regulador, normativo y social de que disponen - para inducir (o inhibir) la 

internacionalización de sus sistemas de enseñanza superior, y la forma en que las instituciones 

responden a este contexto de cambio. 

Habiendo sido identificada, en la literatura disponible sobre el tema, la necesidad de incorporar, en la 

investigación de esta temática, una perspicacia más sólida de su base teórica, se desarrolla un modelo 

conceptual en el que se basa el análisis de la internacionalización de los sistemas de enseñanza 

superior. 

En conjunto con el marco teórico, el campo empírico recurre al método mixto como método de 

investigación, utilizando un enfoque cualitativo para estudiar la respuesta de los estados y un enfoque 

cuantitativo para analizar la respuesta de las instituciones de cada uno. 

El análisis concluye que la internacionalización de la educación superior es un tema de gran actualidad, 

que está en las agendas de los tomadores de decisiones internacionales, europeas, nacionales y 

españoles de cada institución de educación superior y el portugués. Los enfoques tradicionales, de 

entendimiento mutuo y de cooperación, centrados en la movilidad de estudiantes y profesores, van 

dando lugar a enfoques de generación de beneficio por parte de los estados y de coopetición por parte 

de las instituciones. El fuerte compromiso de los sucesivos gobiernos de España en las dos últimas 

décadas, acompañados por un mayor compromiso con la internacionalización por la alta dirección, 

puede explicar el grado de internacionalización de las instituciones españolas es superior a la 

portuguesa.  

Por último, el estudio muestra que el grado de internacionalización es más elevado para instituciones 

de dimensión más elevada, con un enfoque simultáneo en la enseñanza e investigación, y que otorgan 

grados superiores a los de la licenciatura. Estos resultados pueden explicar los valores más bajos del 

grado de internacionalización del sector privado portugués, que consiste principalmente de 

instituciones centradas en la enseñanza y cuya dimensión es reducida. 
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Resumo 

 

Este estudo pretende contribuir para o aprofundamento do conhecimento dos processos de 

internacionalização do ensino superior, recorrendo a um estudo comparativo dos casos de Portugal e 

de Espanha. O estudo insere-se no âmbito da gestão da mudança (e da estabilidade), e suporta-se nas 

perspetivas teóricas do neoinstitucionalismo e dos sistemas abertos sobre a relação das instituições e 

das organizações com o ambiente. 

A problemática, para cuja solução este estudo contribui, pretende identificar as políticas que, em 

resposta à pressão exercida pela globalização e pela regionalização são adotadas pelos estados - 

através do poder regulador, normativo e social de que dispõem - para induzir (ou inibir) a 

internacionalização dos seus sistemas de ensino superior, e a forma como as instituições respondem 

a este contexto de mudança. 

Tendo sido identificada, na literatura disponível sobre o tema, a necessidade de incorporar, na 

investigação desta temática, uma perspetiva mais sólida da sua base teórica, desenvolve-se um 

modelo conceptual no qual assenta a análise da internacionalização dos sistemas de ensino superior. 

Em articulação com o quadro teórico, o campo empírico recorre ao método misto como método de 

investigação, utilizando uma abordagem qualitativa para estudar a resposta dos estados e uma 

abordagem quantitativa para analisar a resposta das instituições de cada um. 

A análise realizada conclui que a internacionalização do ensino superior é um tema de grande 

atualidade, que se encontra nas agendas dos decisores internacionais, europeus, nacionais e de cada 

instituição de ensino superior espanhola e portuguesa. As abordagens tradicionais, de entendimento 

mútuo e de cooperação, centradas na mobilidade de estudantes e professores, vão dando lugar a 

abordagens de geração de lucro por parte dos estados e de coopetição por parte das instituições. O 

forte compromisso dos sucessivos governos de Espanha nas duas últimas décadas, acompanhado por 

maior comprometimento com a internacionalização por parte da gestão de topo, pode explicar que o 

grau de internacionalização das instituições espanholas seja superior ao das portuguesas.  

Por fim, o estudo mostra que o grau de internacionalização é mais elevado para instituições de 

dimensão mais elevada, com foco simultâneo no ensino e investigação, e que conferem graus 

superiores aos da licenciatura. Estes resultados podem explicar os valores inferiores do grau de 

internacionalização do setor privado português, constituído essencialmente por instituições focadas 

no ensino e cuja dimensão é reduzida. 
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Abstract 

 

This study aims to contribute to the deepening of knowledge about higher education's 

internationalization processes, through a comparative study of Portugal and Spain. The study falls 

within the scope of the management of change (and stability), and is supported by the theoretical 

perspectives of neoinstitutionalism and of open systems on the relationship of institutions and 

organizations with the environment. 

The study intends to identify the policies that, in response to the pressure exerted by globalization and 

regionalization, are adopted by countries (through the regulatory, normative and social power that 

they command) to induce or inhibit the internationalization of their higher education systems, and the 

way that institutions respond to this context of change. 

After identifying in the available literature on the subject the need to incorporate in the research on 

this subject a more solid perspective of its theoretical basis, a conceptual model is developed on which 

the analysis of the internationalization of higher education systems is supported. 

In articulation with the theoretical framework, the empirical field uses a mixed method as a method 

of research, through a qualitative approach to study the response of countries and a quantitative 

approach to analyze the response of each institution. 

The analysis performed concludes that the internationalization of higher education is a subject of 

current interest, that is on the agenda of decision-makers in international, European and national 

levels, and in Portuguese and Spanish higher education institutions themselves. The traditional 

approaches of mutual understanding and cooperation, based on student and teacher mobility, are 

giving way to profit-driven approaches by countries and competitive approaches by institutions. The 

strong commitment of the successive Spanish governments in the last two decades, accompanied by 

a larger commitment to internationalization by top level management, may explain why the degree of 

internationalization of Spanish institutions is superior to their Portuguese counterparts.  

Lastly, the study shows that the degree of internationalization is higher for larger institutions, which 

focus simultaneously on teaching and research and offer degrees higher than a bachelor level. These 

results may explain the lower values of internationalization of the Portuguese private sector, which 

consists mainly of institutions focused on teaching and of a smaller dimension. 
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Resumen alargado 

 

I. Introducción 

El propósito central de este estudio es la contribución, mediante el establecimiento de un modelo 

conceptual para la internacionalización del sistema de enseñanza superior, y de un estudio empírico 

en sus niveles nacional y organizacional, a la profundización del conocimiento de los procesos de 

internacionalización, recurriendo a un estudio comparativo de los casos de Portugal y de España.  

Bajo la influencia de fuertes presiones externas, los países y sus instituciones de enseñanza superior 

están evidenciando un fuerte cambio en el cual la internacionalización tiene un papel preponderante. 

El estudio se inserta en el ámbito de la gestión del cambio (y de la estabilidad), soportado por las 

perspectivas teóricas del neo-institucionalismo y de los sistemas abiertos sobre la relación de las 

instituciones y de las organizaciones con el medio ambiente. 

Las preguntas genéricas que abordamos en este estudio, que suscitan nuestra curiosidad y que 

constituyen el primer contorno de la problemática que abordamos, son: en respuesta a la presión 

ejercida por la globalización y por la regionalización, ¿qué políticas adoptan los estados-nación para 

inducir la internacionalización de sus sistemas de enseñanza superior? En lo que se refiere a las 

instituciones de enseñanza superior, ¿cómo es que éstas responden a las presiones ejercidas por la 

globalización, por la europeización y por los estados-nación para ser internacionalizadas? 

No es expectable que exista una sola respuesta para estas preguntas. La diversidad y semejanza de las 

historias nacionales, de las culturas y de intereses seguramente que determina la existencia de 

semejantes y diferentes motivaciones y abordajes a la internacionalización de los sistemas de 

enseñanza superior en cada nación. Intentamos comprender las respuestas a estas preguntas de forma 

necesariamente parcial, a través de su instanciación más reducida, constituida por el análisis 

comparado de los recorridos y de los resultados de la internacionalización en dos países: Portugal y 

España. Este análisis se efectúa en dos niveles: el nivel nacional, señalando la búsqueda de una 

respuesta para la primera pregunta que nos planteamos, y el nivel organizacional, que podrá ofrecer 

una respuesta a la segunda pregunta planteada. 

De este modo podemos decir que el objetivo principal del presente estudio consiste en analizar las 

tendencias de la internacionalización de la enseñanza superior con base en un estudio comparativo 

entre las instituciones públicas y privadas de enseñanza superior de Portugal y de España; es decir, se 

pretende profundizar en el conocimiento relacionado con las tendencias de la internacionalización de 

los sistemas de enseñanza superior mediante el análisis de la intervención de los decisores en el nivel 

nacional, con el objetivo de mejorar la comprensión del desarrollo de la implementación en el nivel 

organizacional. 
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Derivado del objetivo principal y de la problemática que planteamos y para la cual buscamos respuesta, 

enunciamos, en el nivel nacional, la primera pregunta general de investigación: (Q1) - ¿De qué forma 

a respuesta del Estado a los desafíos planteados por la globalización y europeización, induce la 

adopción de una cultura de internacionalización en las instituciones de enseñanza superior públicas y 

privadas en Portugal y en España? 

Para orientar mejor la investigación se desdobló la pregunta para cada uno de los países en las 

siguientes preguntas específicas: 

Q1.1 – ¿Cuáles son las políticas y los instrumentos que el Estado establece e implementa para la 

promoción de la internacionalización del sistema de enseñanza superior? 

Q1.2 – ¿Cuáles son las motivaciones dominantes que conducen al Estado a promover la 

internacionalización del sistema de enseñanza superior? 

Q1.3 – ¿Cuáles son los abordajes preponderantes del Estado para la internacionalización del 

sistema de enseñanza superior? 

En lo que respecta al nivel organizacional se estableció la siguiente pregunta general de investigación: 

(Q2) - ¿De qué forma las instituciones de enseñanza superior públicas y privadas en Portugal y en 

España, conducen el proceso de internacionalización?  

Como en la pregunta anterior, ésta también fue desdoblada para cada uno de los países en las 

siguientes preguntas específicas: 

Q2.1 – ¿Cuáles son las motivaciones dominantes que inducen a las instituciones de enseñanza 

superior a conducir sus procesos de internacionalización? 

Q2.2 – ¿Cómo las instituciones de enseñanza superior integran las dimensiones de la 

internacionalización en la prosecución de su misión? 

Q2.3 – ¿Cuáles son los abordajes preponderantes en la internacionalización de las instituciones 

de enseñanza superior? 

En el nivel organizacional también se estableció como objetivos específicos complementar el análisis 

del estado de las instituciones en términos de su internacionalización con la determinación del valor 

de los esfuerzos de internacionalización (grado de internacionalización), lo que permite evaluar la 

eficacia de las políticas e instrumentos en el nivel nacional de estímulo a la internacionalización de las 

instituciones de enseñanza superior; analizar algunas de las características de las instituciones que 

pueden influenciar los resultados del grado de internacionalización y respectivos componentes y 

comparar los resultados de los dos países. 

Para ello se enunciaron las siguientes preguntas complementarias: (Q3) – ¿Existen diferencias entre 

el grado de internacionalización de las instituciones públicas y privadas de la Enseñanza Superior en 

Portugal y en España? y (Q4) - ¿Cuál es el impacto de la Grandeza, del Foco y del Grado de las 
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instituciones públicas y privadas de la Enseñanza Superior en Portugal y en España en su grado de 

internacionalización?  

La pregunta Q3 necesita de ser desdoblada en función de las comparaciones de los países y de los 

sectores, por lo que se establecieron las siguientes hipótesis comparativas: 

H1: existen diferencias significativas entre el grado de internacionalización de las instituciones 

públicas de enseñanza superior de España y las instituciones públicas de enseñanza superior 

de Portugal. 

H2: ¿existen diferencias significativas entre el grado de internacionalización de las instituciones 

privadas de enseñanza superior de España y las instituciones privadas de enseñanza superior 

de Portugal? 

H3: existen diferencias significativas entre el grado de internacionalización de las instituciones 

públicas y privadas de enseñanza superior de España (todo el sector de IES español) y las 

instituciones públicas y privadas de enseñanza superior de Portugal (todo el sector de IES 

portugués). 

Con la pregunta Q4 se pretende analizar algunas de las características de las instituciones que pueden 

influenciar los resultados del grado de internacionalización y respectivos componentes. La 

característica Grandeza se refiere a la dimensión de las instituciones en función del número de 

estudiantes; el Foco, a las funciones que corresponden a la misión de las instituciones y el Grado al 

título más elevado conferido por las instituciones. El análisis para el Grado solo se aplica a Portugal, 

debido a la diferenciación existente entre el subsistema universitario y el subsistema politécnico. 

 

 

II. Fundamentos teóricos 

En cualquier área de investigación existen siempre varias maneras de clasificar y estructurar de forma 

sistémica el estudio de los fenómenos. Para un entendimiento más completo y abarcador del sistema 

de enseñanza superior, éste se debe estudiar como un sistema abierto (Bastedo, 2006). El estudio del 

sistema de enseñanza superior como un sistema abierto implica la necesidad de entender los efectos 

que el ambiente ejerce sobre el mismo y sus relaciones. El ambiente se puede describir con base en 

los diferentes subniveles que lo componen (R. Scott, 2008), lo que permite que las relaciones de causa 

y efecto puedan ser estructuradas y mejor comprendidas. 

En esta perspectiva, el sistema de enseñanza superior se puede aproximar a un campo organizacional 

en el cual las instituciones de enseñanza superior actúan como organizaciones y se relacionan con 

otras organizaciones funcionalmente distintas, pero interrelacionadas (DiMaggio & Powell, 1983). Por 
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lo tanto, el sistema de enseñanza superior se puede estudiar como un campo organizacional 

constituido por las instituciones de enseñanza superior y por todos los conjuntos organizacionales 

relacionados, como las organizaciones internacionales, las organizaciones regionales, el Estado, las 

agencias reguladoras, las asociaciones profesionales o las empresas (Meyer, Ramirez, Frank, & Schofer, 

2006). 

Como niveles fundamentales en el análisis del ambiente del sistema de enseñanza superior 

establecimos en este estudio el nivel global que representa la dimensión supranacional, el nivel 

regional que representa la región geográfica (Unión Europea), el nivel nacional que representa la 

nación, y el nivel organizacional que representa sus instituciones de enseñanza superior. En esta 

modelización de los niveles de análisis también se podría incluir el nivel individual (Sanderson, 2008), 

aunque el mismo está fuera del alcance de este estudio. 

Las instituciones de enseñanza superior son organizaciones fuertemente institucionalizadas, que están 

insertadas en un ambiente institucionalizado, pero también dependientes de recursos y condiciones 

externas que moldean y condicionan su acción (R. Scott, 2008). En una perspectiva sociológica se 

puede verificar que la enseñanza superior estuvo profundamente influenciada por estructuras cuya 

naturaleza y significados se fueron institucionalizando a lo largo de muchos siglos y, posteriormente, 

aplicando al mundo entero. Considerar la enseñanza superior como una institución posibilita el 

entendimiento de muchas de sus características y de sus efectos en la sociedad moderna (Meyer et 

al., 2006). 

 

Después de establecer los niveles, ahora debemos definir la base teórica que sustenta el análisis en 

cada uno. En ambientes fuertemente institucionalizados, el análisis de la estabilidad y del cambio de 

las organizaciones encuentra en el neo-institucionalismo (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 

1977) una base teórica particularmente adecuada. La teoría enfatiza que las organizaciones para 

responder a las presiones del ambiente institucional prestan gran atención a la pregunta de la 

legitimidad y tienden incluso a privilegiar los criterios de legitimidad en perjuicio de los criterios de 

eficiencia. Bajo el efecto de las presiones institucionales, las organizaciones evidencian la propensión 

para el isomorfismo, pero van cambiando, y la teoría contribuye de forma significativa al 

entendimiento de este fenómeno al identificar los mecanismos portadores del cambio: el isomorfismo 

coercitivo, el isomorfismo normativo y el isomorfismo mimético.  

En las perspectivas económica, política y sociológica del neo-institucionalismo se encuentran 

diferencias y semejanzas en el abordaje de los conceptos de institucionalización, del proceso de 

institucionalización y del estudio de sus efectos. Con todo, la definición de institución “las instituciones 

consisten en estructuras y actividades cognitivas, normativas y reguladoras que dan estabilidad y 

sentido al comportamiento social” (R. Scott, 2008, p. 48), es suficientemente amplia para poder 
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abarcar esas diferencias y establecer un modelo conceptual para sustentar el edificio analítico e 

interpretativo que presta la teoría neo-institucional. La definición en sí contiene los elementos o pilares 

que comprenden las instituciones: regulador, normativo y cultural y cognitivo, que adoptamos como 

modelo analítico para conducir el análisis del nivel nacional. Debemos realzar que cada pilar, de por sí 

mismo, es independiente, pero se puede verificar que uno u otro sea dominante, aunque el más 

frecuente, en particular en estructuras institucionales robustas, sea funcional en conjunto. 

Las instituciones de enseñanza superior demuestran una elevada resistencia al cambio, pero como las 

otras organizaciones, se ven obligadas a enfrentar cambios a lo largo del tiempo, conducidas por las 

alteraciones que se verifican en el ambiente. De esta forma pueden ser asumidas como organizaciones 

adaptativas y/o sistemas complejos reactivos que responden y se ajustan a cambios externos 

(Fumasolia & Stensakerb, 2013), por lo que se impone la necesidad de disponer de un modelo 

conceptual que sustente el análisis del cambio organizacional. 

Un modelo ampliamente difundido en la literatura que sistematiza los elementos que forman una 

organización, es el modelo de diamante de Leavitt (1965). Este modelo ofrece una estructura sencilla 

y bien definida para el análisis del cambio en las organizaciones, haciéndola más sistemática, apoyada 

en cuatro elementos: objetivos, funciones (tecnología), estructura (estructura social) y participantes, 

que se influencian recíprocamente. Este modelo es llamado frecuentemente de modelo socio-técnico 

de cambio organizacional de Leavitt ya que concibe la organización como un subsistema social y un 

subsistema técnico, que interactúan de forma mutua y recíproca, y por haber sido desarrollado como 

un modelo de análisis del cambio organizacional (Ahmad, Lyytinen, & Newman, 2011), por lo que en 

este estudio lo adoptamos como modelo analítico para conducir el análisis del nivel organizacional. 

 

 

III. Revisión de la literatura 

La revisión de la literatura se guio por la necesidad de disponer de un modelo conceptual que sustente 

el análisis de la internacionalización de la enseñanza superior. Para ello, el modelo tenía que considerar 

el fenómeno de la internacionalización en sus diferentes niveles: global, regional, nacional y 

organizacional, y prever las interacciones entre ellos.  

Varios autores ya intentaron modelizar la forma como los diferentes stakeholders institucionalizan la 

integración de la internacionalización en sus actividades. Los modelos propuestos en la literatura están 

aún en desarrollo, siendo los más referenciados los desarrollados por Neave (1992), por Davies (1992), 

por Knight (1994, 2004), por Dijk y Meijer (1997), por Rudzki (1998, 2000), por Wit (2001) y por Qiang 

(2003). 
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La revisión de la literatura no evidenció la existencia de un modelo que permita el análisis holístico de 

la internacionalización de la enseñanza superior. El relativamente débil nivel de desarrollo teórico en 

esta área del conocimiento condujo a la construcción de modelos fundamentalmente prescriptivos y 

apenas en parte descriptivos y muy enfocados en la implementación y evaluación del estado de la 

internacionalización de las instituciones. 

En ausencia de una terminología consensual en la literatura para la construcción de un modelo 

conceptual, adoptamos la de Quivy y Campenhoudt (2008), en la cual un concepto se define a través 

de las dimensiones que lo constituyen y de los indicadores que permiten su definición. No obstante, 

para conceptos más complejos, puede ser necesaria a descomposición de las dimensiones en 

componentes antes de establecer los indicadores. 

Las publicaciones analizadas fueron fuentes valiosas para identificar y caracterizar las dimensiones de 

la internacionalización, las cuales después de un análisis de organización y síntesis se definieron en: 

motivaciones, elementos y abordajes. 

La primera dimensión, motivaciones, se deriva de la pregunta: ¿por qué la internacionalización de las 

instituciones de enseñanza superior es un fenómeno que no para de crecer? ¿Por qué las instituciones 

de enseñanza superior, los gobiernos nacionales, las organizaciones internacionales y cada vez más el 

sector privado de la enseñanza, están activamente implicados en actividades internacionales de 

enseñanza? Entender las motivaciones de los diferentes stakeholders implicados es un paso 

fundamental en el análisis del proceso de internacionalización de la enseñanza superior. Esta 

dimensión surgió en algunos de los modelos analizados y su elevada importancia parece ser cada vez 

más consensual en la literatura (Jiang, 2008; Knight, 2004; Meiras, 2004; OECD, 2004a; Opara, 2011; 

Qiang, 2003; Wit, 1998; Yang, 2002). 

 

La siguiente dimensión que se introduce en el modelo, elementos, se deriva de la pregunta: ¿de qué 

forma, o cómo los diferentes stakeholders se implican en la internacionalización de la enseñanza 

superior? ¿Cuáles son las estrategias, impulsadas por las motivaciones que se adoptan en los 

diferentes niveles para concretizar la internacionalización de la enseñanza superior?  

Esta es la dimensión más compleja de definir y en la cual la literatura más evidencia una base 

predominantemente práctica, la que implica el número más elevado de temas diferenciados y da 

origen a más estudios (Kehm & Teichler, 2007). La aplicación de una base teórica sólida en la definición 

de esta dimensión es una contribución significativa para mejorar la comprensión de la 

internacionalización. En este estudio se recurrió al neo-institucionalismo para establecer los elementos 

del nivel nacional y a la perspectiva de organización como un sistema abierto para establecer los 

elementos del nivel organizacional. 
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En el nivel nacional adoptamos como elementos de la internacionalización los pilares, regulador, 

normativo y cultural/cognitivo, con especial relevancia para el pilar regulador. La aplicación de estos 

pilares conduce al análisis y descripción del marco nacional de políticas e instrumentos de 

internacionalización y de sus normas y valores, así como de la cultura dominante. Este marco nacional 

es, naturalmente, específico de cada país y su análisis es lo que permite establecer los componentes 

de esta dimensión, por lo que este punto del modelo solo se completa después del análisis cualitativo 

del nivel nacional. 

En el nivel organizacional adoptamos como elementos de las instituciones de enseñanza superior 

(como organizaciones), los objetivos, las funciones, la estructura y los participantes, siguiendo el 

modelo de Leavitt. El análisis de organización y síntesis de la revisión de la literatura permitió definir 

los componentes de estos elementos: compromiso institucional, estructura organizativa, políticas y 

prácticas de gestión de los recursos humanos, internacionalización del currículo, intercambio de 

estudiantes y colaboraciones y alianzas. 

 

La última dimensión, abordajes, se deriva de la pregunta: ¿para qué los diferentes stakeholders se 

implican en la internacionalización de la enseñanza superior? El modelo no debe permitir identificar 

solamente las razones por las cuales ocurre la internacionalización y las formas como se implementa, 

sino también la esencia subyacente, es decir, a qué se destina y cuáles son los objetivos que se 

pretenden alcanzar. El análisis en conjunto de las motivaciones y de los elementos de la 

internacionalización permite responder a esta pregunta. Esta dimensión surgió en algunos de los 

modelos analizados y su importancia se evidenciada bien en la literatura (Beelen & Wit, 2012; Hénard, 

Diamond, & Roseveare, 2012; Knight, 2004; OECD, 2005-2006; Qiang, 2003; Vincent-Lancrin, 2006; 

Wit, 2010; Yee, 2014). 

En suma, motivaciones, elementos y abordajes, son las dimensiones con las cuales se construyó el 

modelo conceptual que permite el análisis de las preguntas por qué, cómo y para qué en los niveles 

nacional y organizacional, en el contexto global y regional en el cual se inserta cada país. 

 

 

IV. Metodología y diseño de investigación 

La estrategia de investigación escogida fue la investigación comparativa internacional, lo que implica 

que el contexto social, político, económico e histórico sea vital en el intento de explicar las semejanzas 

y las diferencias encontradas (Hantrais, 2009). En este estudio se utiliza para obtener conocimiento 

sobre el objeto en estudio, recurriendo a la comparación de datos relativos a los casos de Portugal y 

de España.  
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Existen muy pocos estudios comparativos internacionales disponibles en la literatura, lo que se puede 

explicar por el tiempo y recursos requeridos, que van más allá de lo habitual en la mayoría de los 

estudios; no obstante, los pocos estudios verdaderamente comparativos sobre esta temática se 

revelaron tan fructíferos que se hace obvio desear más estudios con este abordaje (Kehm & Teichler, 

2007). 

El propósito de este estudio, el cómo, apoyado en una estrategia comparativa, tienen una naturaleza 

descriptiva y explicativa porque pretende obtener un estado amplio de conocimiento a través de la 

descripción y explicación de las características específicas y comunes, de la forma más concreta 

posible, de los contextos y de los procesos de internacionalización de la enseñanza superior de los 

casos a comparar. Esta naturaleza dual se deriva de la utilización del método comparativo cuando se 

utiliza para alcanzar objetivos relacionados con la interpretación de un fenómeno macro social en un 

marco de referencia comparativo (Przeworski & Teune, 1971). 

La primera pregunta de investigación a la que este estudio pretende responder se plantea en el nivel 

nacional, en el cual el principal decisor es el Estado, en el ejercicio del poder regulador, normativo y 

social que presenta. Esta pregunta indicia una naturaleza cualitativa para su abordaje, y de una forma 

intuitiva remite al ámbito del análisis documental, ya que las fuentes de datos que permiten 

responderle son esencialmente el marco jurídico de la enseñanza superior y los documentos de análisis 

y reflexión publicados en la literatura. 

De esta forma, el estudio se elaboró a partir de diversas fuentes documentales abiertas y con 

información accesible al público en general, fundamentalmente con origen en las diversas instituciones 

cuyo trabajo se relaciona con este tema, incluyendo la Administración General del Estado, las 

Comunidades Autónomas en España, los Organismos de coordinación de la enseñanza superior y de la 

investigación, las propias instituciones de enseñanza superior y organismos que se relacionan con las 

mismas. 

Las fuentes utilizadas fueron, como documentos oficiales, el cuerpo legislativo constituido en España, 

fundamentalmente por las Leyes Orgánicas y algunos Reales Decretos, y en Portugal por Leyes y 

Decretos-Ley relacionados con el tema en estudio y, también, los Programas propuestos por los 

sucesivos gobiernos con incidencia en el espacio temporal analizado, y estudios solicitados o 

encomendados a entidades nacionales o internacionales por la Administración; como documentos no 

oficiales, las fuentes están constituidas, en ambos casos, por documentos y estudios elaborados por 

entidades relacionadas, pero no dependientes de la Administración, específicamente los publicados 

por entidades del ámbito de los órganos de coordinación de las instituciones de enseñanza superior, 

por las propias instituciones de enseñanza superior, por actores relevantes del sistema de enseñanza 

superior de cada uno de los países y, también por estudios publicados por organizaciones sindicales 

relevantes y noticias llegadas al público en órganos de comunicación social. 
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En el nivel organizacional, constatamos que la población en estudio es pasible de ser definida de forma 

rigorosa, y como corresponde a un número relativamente elevado, optamos por un abordaje 

cuantitativo para describir el proceso de la internacionalización de las instituciones de enseñanza 

superior de los dos países. Seleccionamos como técnica de recogida de datos la de encuesta por 

cuestionario, que es una de las más utilizadas para instrumentalizar las investigaciones de naturaleza 

cuantitativa (Coutinho, 2011; Foddy, 1996).  

A partir de la revisión de la literatura referente a los instrumentos de recogida de datos no nos fue 

posible encontrar un instrumento de medida ya construido y validado que se adecuase a los objetivos 

de la investigación, a las especificidades de los países a estudiar y a la amplitud de la temática, por lo 

que se optó por desarrollar un cuestionario de raíz, aunque teniendo naturalmente como referencia 

los trabajos ya desarrollados (American Council on Education, 2012; Association of Universities and 

Colleges of Canada, 2007; Egron-Polak & Hudson, 2010; Humphrey, 2008; Knight & Wit, 1999; 

Netherlands organisation for international cooperation in higher education, 2012; Paige, 2005; Tunney 

& White, 2008). El cuestionario construido permitió, por un lado, identificar la situación de la 

institución en términos de internacionalización (mapeo), y por otro, determinar el valor de sus 

esfuerzos de internacionalización (evaluación). 

 

En cuanto al diseño de investigación, optamos por un estudio paralelo en lo que respecta a la 

planificación temporal y espacial de los dos dominios de la investigación, ya que no existe ningún 

impedimento para que se realizasen al mismo tiempo. Ninguna de las vertientes de la investigación 

tiene prioridad sobre la otra, es decir, no podemos afirmar que uno de los abordajes sea dominante 

en el estudio de investigación porque ambos son cruciales para encontrar una solución al problema 

formulado. El punto de integración se realiza en la fase de interpretación, es decir, al final del estudio, 

después de la recogida y del análisis independiente de los dos conjuntos de datos, se formulan las 

conclusiones que reflejan la combinación de los datos de las dos vertientes del estudio. De esta forma, 

el diseño del estudio empírico se puede clasificar como convergente paralelo (Creswell & Clark, 2011). 

 

 

V. Análisis del nivel nacional 

En este nivel se realizaron los análisis de las motivaciones, de los elementos y de los abordajes de la 

internacionalización de los sistemas de enseñanza superior de España y Portugal, con base en el 

análisis conjunto de los pilares regulador, normativo y cultural. Para ello, la lectura directa de las leyes, 

directivas y regulaciones estuvo matizada con la opinión expresada por investigadores, académicos y 

otros actores del proceso. 
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Con base en las lecturas realizadas se verificó que la modalidad utilizada en cada uno de los países en 

estudio es la promoción de la internacionalización por vía indirecta, y se definieron los componentes 

de los elementos de la internacionalización. 

Con relación a las políticas definidas por los Gobiernos con base en el análisis desarrollado, nos 

proponemos usar un clasificador que define dos características: políticas que tienen como fines la 

promoción de las condiciones que desarrollan las capacidades necesarias para la internacionalización, 

que llamamos políticas inductoras de la internacionalización, y políticas que tienen como fines el 

estímulo, la creación de oportunidades y la facilitación de la realización de las actividades de la 

internacionalización, que llamamos políticas instrumentales de la internacionalización. 

Del análisis anterior se derivó que las políticas inductoras de la internacionalización son las que actúan 

sobre la autonomía, la gobernanza, el financiamiento, y la calidad, evaluación y acreditación. Estos 

son los primeros cuatro componentes de los elementos de la internacionalización en el nivel nacional, 

identificadas en el análisis de los pilares. 

Además de eso, se identificaron políticas instrumentales de la internacionalización, como son la 

definición de estrategias, la creación de becas de estudio de movilidad para estudiantes nacionales y 

extranjeros, políticas específicas de matrículas para estudiantes extranjeros, políticas específicas de 

acceso a la enseñanza superior para estudiantes extranjeros, políticas para la promoción de 

colaboraciones académicas y participación conjunta en programas de internacionalización, políticas 

para el reconocimiento de diplomas, políticas específicas de inmigración para estudiantes e 

investigadores, políticas de comercio internacional en el ámbito de la educación, políticas de 

promoción internacional de las instituciones nacionales y de sus actividades, y el establecimiento de 

Acuerdos bilaterales para la enseñanza y la investigación. Llamamos este vasto conjunto de 

instrumentos de compromiso, que constituye el quinto componente de los elementos de la 

internacionalización en el nivel nacional. 

 

Seguidamente se efectuó el análisis de cada uno de los componentes resultantes del análisis anterior 

para cada uno de los países en estudio y sus resultados utilizados para definir los indicadores que 

permiten su medición. Para cada componente, la comparación de sus indicadores, organizada de 

forma a relevar lo que hay de común y (o) de diferente en cada una, permitió retirar una sinopsis de 

las cualidades que relevan las características específicas de las políticas utilizadas en cada uno de los 

países en estudio. 

El estudio se completa con el análisis de las motivaciones subyacentes a las políticas definidas en cada 

uno de los países en estudio y de los abordajes utilizados por cada uno de los países, España y Portugal. 
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Presentamos seguidamente una síntesis, en la perspectiva comparada, de los resultados relevantes 

resultantes del análisis efectuado. 

 

Existe una gran semejanza entre las motivaciones nacionales de España y Portugal para la 

internacionalización de la enseñanza superior. Por cuestiones de naturaleza metodológica, el análisis 

se dividió en tres períodos: la internacionalización histórica, la internacionalización instrumental y la 

internacionalización en el período moderno. Con relación al período histórico, la semejanza traduce la 

coexistencia de intereses y, por eso, de políticas comunes, derivadas de una historia también común 

cujas bases esenciales son de naturaleza política y económica. Esta semejanza se extiende, al menos 

parcialmente, también al período de internacionalización instrumental, aunque en épocas diferentes 

y con intensidades también diferentes, de naturaleza esencialmente política para España y académica 

para Portugal. Pero, aunque con gradaciones diferentes, la internacionalización instrumental estuvo 

presente en los dos países, con motivaciones de naturaleza política y académica. 

La misma semejanza se encuentra en el período moderno, especialmente en la ventana temporal pos 

Declaración de Boloña, a partir de la cual en ambos países se delinearon políticas concretas para la 

internacionalización. Más que semejanza, se puede hablar de isomorfismo, que se deriva del hecho de 

que las políticas nacionales estén influenciadas por la misma fuente externa: las orientaciones de la 

Unión Europea, con vistas al establecimiento de una estrategia regional única, el paralelismo histórico 

verificado entre los dos países e, incluso, culturas nacionales semejantes que determinan un rasgo de 

identidad común. Este hecho determina que, para ambos países, las motivaciones nacionales sean de 

naturaleza esencialmente política y, secundariamente, también económica.  

Se señala, no obstante, la diferencia de los vectores espaciales de la internacionalización, con España 

dando primacía a los países Iberoamericanos, y Portugal a los países de CPLP. Pero incluso esta 

diferencia radica en la diferenciación histórica de los dos recorridos nacionales, verificada, sin 

embargo, en el mismo contexto histórico vivido por los dos países. 

 

Las instituciones de enseñanza superior en España y Portugal tienen idénticas premisas de autonomía: 

en ambos países la autonomía universitaria está claramente asumida en la secuencia del fin de 

regímenes dictatoriales, lo que determina la asunción natural por parte de las respetivas instituciones, 

quedando consignada en las respetivas Constituciones. La percepción del nivel de autonomía repartido 

entre las instituciones de enseñanza superior y el Estado en sus diversas organizaciones regionales en 

España es consensualmente aceptada por todos los actores del sistema de enseñanza superior. 

Ambos Estados reservan para sí los niveles de coordinación superior del sistema, reservando idénticos 

derechos de tutela sobre los aspectos de defensa del interés nacional, específicamente en lo que 
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respecta a la manutención de condiciones de igualdad y equidad ante sus ciudadanos, y de igualdad 

de acceso a los recursos ante el Estado. No obstante, se debe señalar, que el hecho de que en España 

la reserva de autonomía del Estado no esté asertivamente consignada en ley, y, además, de que la 

responsabilidad del Estado sea repartida por delegación legal con las Comunidades Autónomas, hace 

más compleja la tarea de establecer los límites del ejercicio de la autonomía por cada una de las partes, 

ejercicio que inicialmente se efectuó en el campo jurídico. 

Las diferentes dimensiones de los dos sistemas y el hecho de que en España el Gobierno Central 

delegue muchas de sus competencias en los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, determinan 

también mayor dificultad y mayores atrasos en la implementación de las orientaciones superiores en 

el caso de España que en el de Portugal, así como una mayor heterogeneidad entre las instituciones 

del sistema de enseñanza superior español que en el portugués, sin que su autonomía sea afectada en 

lo fundamental. 

Con relación a la autonomía académica, España y Portugal tienen regímenes muy semejantes, 

específicamente en los procedimientos para fijar el número de puestos, selección de los estudiantes, 

creación y cierre de cursos, selección de la lengua en que se imparte la enseñanza y el diseño de los 

contenidos de los cursos. 

Debemos señalar que, aunque ninguno de los dos países tenga capacidad para escoger la entidad 

evaluadora, todos los cursos tienen que ser acreditados. Para España, esto es una condición para ser 

financiados, y en Portugal la acreditación autoriza su apertura, independientemente de la condición 

de financiamiento. 

En lo que se refiere a la gestión de recursos humanos, los dos países presentan mayor diferencia. En 

Portugal, las instituciones de enseñanza superior mantienen una cierta autonomía sobre ciertos 

aspectos del reclutamiento de Recursos Humanos. Aunque la generalidad del personal tenga el 

estatuto de empleado público, los procesos de reclutamiento no son muy fuertemente regulados, 

aunque los procedimientos para la contratación del personal académico sénior estén densamente 

especificados en ley. 

Diferentemente, en España la independencia de las instituciones de enseñanza superior se puede 

considerar fuertemente restringida en materia de gestión de personal, específicamente en lo que 

respecta a reclutamiento, salarios, despedimiento y promociones, tanto para el personal académico 

como para el personal administrativo. La cualidad generalizada de empleado público agrega serias 

restricciones a su estatuto, específicamente en lo que se refiere a la fijación de salarios y a los 

procedimientos de demisión. 

De modo general los Rectores/Presidentes de las instituciones de ambos países reclaman 

públicamente mayor autonomía relativamente a aspectos puntuales y coyunturales que más afectan 
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sus instituciones en cada momento. Sin embargo, investigadores de ambos países señalan que la 

autonomía es insuficiente, dificultando la existencia de un proyecto propio de cada institución, 

conllevando a la creación de un sistema de enseñanza superior con un grado alto de isomorfismo. 

En lo fundamental, las instituciones de cada uno de los países presentan un cierto isomorfismo 

derivado de la aceptación, en mayor o menor grados, de las orientaciones emanadas de las 

organizaciones internacionales que enmarcan de forma semejante las políticas nacionales 

implementadas por cada uno de los países. Este isomorfismo se extiende también a las instituciones 

de los dos países cuando se consideran en conjunto. 

 

El modelo de gobernanza de las instituciones de enseñanza superior españolas y portuguesas presenta 

significativas diferencias, desde luego en los modelos de estructura y gestión consignados en ley, así 

como en la composición y dimensión de los sus órganos de gestión, siendo que en Portugal la 

estructura es unitaria y en España es dual. Esta diferencia, junto con el hecho de que el número de 

miembros de los órganos colegiales en España es bastante más elevado que en Portugal, crea una 

diferencia sustancial en el modelo de gestión, con impacto sensible en su autonomía, que le confiere 

características tan diferenciadas que coloca a las instituciones en cuadrantes diferentes del modelo de 

Brunner. 

La institución de enseñanza superior española mantiene una cultura de gobernanza de tipo colegial 

(segundo cuadrante), en la cual los órganos de gestión de naturaleza fundamentalmente no académica 

coexisten en el mismo plano, con órganos de gestión de naturaleza principalmente académica, 

además, con mayor dimensión que los demás, lo que de cierta manera manifiesta una predominancia 

de la visión académica en la gestión institucional.  

A nivel local, se mantiene la misma indefinición: el modelo es estrictamente colegial, siendo los 

Decanos y Directores elegidos por los respetivos órganos colegiales, por lo que a ellos se reportan, 

naturalmente con base en los respetivos programas electorales, sin un punto de vista estructural o 

cualquier vínculo no voluntario con el Plan estratégico definido por el Consejo de Gobierno. Y los 

órganos de decisión no son los Decanos y Directores, sino la Junta de Facultad y el Consejo de 

Departamento. Por lo tanto, ¿Cómo garantizar unidad estratégica institucional e inexistencia de 

colisiones en el ejercicio de la gobernación? 

Las instituciones portuguesas, por el contrario, adoptan de forma más fuerte las recomendaciones 

internacionales en la estructuración de los órganos de gestión de primer nivel, reduciendo tanto el 

número de esos órganos como su dimensión, y haciendo incluir, con carácter de obligatoriedad, un 

número significativo de miembros externos, aproximándose así más a un modelo de partes interesadas 
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(tercer cuadrante), reservando la primacía de la gestión académica apenas para sus unidades orgánicas 

de segundo nivel.  

Además de eso, los miembros externos en los órganos de gestión de las instituciones españolas son 

nombrados fundamentalmente por entidades externas y superiores, mientras que en las instituciones 

portuguesas son cooptados en el propio órgano de gestión.  

España y Portugal presentan también una clara diferenciación en la mayoría de los ítems relativos a la 

autonomía organizacional, siendo que España presenta un nivel de restricciones más elevado. Eso 

ocurre con relación a la capacidad de selección de la dirección ejecutiva (el procedimiento tiene que 

ser validado externamente), a la cualidad de Rector, a la duración de su mandato, al procedimiento de 

demisión del Rector, a la selección de los miembros externos en los órganos de gestión y otros. 

En ambos países las instituciones de enseñanza superior pueden decidir sobre sus estructuras 

académicas y crear otras entidades, pero en Portugal esta capacidad abarca solamente la creación de 

instituciones sin fines lucrativos. 

Tanto en la institución de enseñanza superior española como en la portuguesa, el procedimiento de 

selección del Rector está estrictamente establecido por ley, pero mientras en la primera, esta elección 

se efectúa en un órgano de naturaleza predominantemente académica, en la segunda el órgano es de 

menor dimensión y en, por lo menos un 30%, está constituido por miembros externos. Además, en 

España, el Rector es un miembro de la propia institución, mientras que en Portugal puede ser también 

de otra institución, sobre todo extranjera. 

En las instituciones privadas el Estatuto fija casi libremente su propia estructura de gobernanza, apenas 

con las restricciones impuestas por la ley, por tratarse de prestación de un servicio que es un bien 

público. 

A pesar de estas restricciones, podemos considerar que la institución privada adopta el modelo 

emprendedor (cuarto cuadrante), ya que compite con sus socias (y a veces, con la institución pública) 

en el mercado nacional e internacional de estudiantes, de docentes e investigadores, de personal 

técnico, de contratos de investigación e innovación y otras actividades, en condiciones de desventaja 

con relación al apoyo público a las actividades. Ya en lo que respecta al establecimiento de polos en el 

extranjero, o se encuentra en una posición pura de mercado, o acede a determinadas facilidades de 

forma contractual con los países de establecimiento. 

 

En el componente financiamiento se verifica que existe alguna semejanza en el origen de los fondos 

con que se financian las instituciones públicas, con una dotación importante originaria del Presupuesto 

de Estado, con la reserva de la entidad responsable que en Portugal es el Gobierno Central, y en España 

son las Comunidades Autónomas. No ocurre lo mismo a nivel del modelo de financiamiento, que en 
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España no está formalmente fijado por ley, al contrario de Portugal, que tiene un modelo de 

financiamiento fijado por ley y que pretende (sin conseguirlo en gran parte) tener un papel 

redistributivo de la dotación nacional. Esta situación acarrea, necesariamente, una menor equidad del 

financiamiento de las diversas instituciones de enseñanza superior en España y, por lo menos en tesis, 

una mayor equidad en esa distribución para Portugal. 

El financiamiento con origen estatal, cualquiera que sea su origen, se establece en ambos países bajo 

la forma de una dotación global. Pero mientras en España la afectación de esa dotación a las diferentes 

rúbricas es libre, en Portugal está dividida por la institución en varias clases, y el presupuesto así 

distribuido es aprobado por una autoridad externa. 

En ninguno de los países las instituciones pueden fijar libremente las cuotas debidas por la asistencia 

a sus cursos siendo que, en España, para todos los tipos de curso, el valor está fijado por ley o por una 

autoridad externa, y en Portugal esto solo ocurre para las licenciaturas - la ley fija un valor máximo y 

las instituciones pueden fijar un valor menor –, y las instituciones fijan libremente el valor de las 

matrículas de cursos de maestría o doctorado. 

Para el caso de estudiantes extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea, las instituciones 

portuguesas pueden fijar libremente su valor (debiendo tener en cuenta los costos reales de la 

enseñanza), mientras que las instituciones españolas tienen este valor fijado por ley o por una 

autoridad externa. 

Las instituciones de ambos países tienen capacidad para transferir saldos de un año a otro, pero las 

instituciones portuguesas necesitan una autorización específica para usarlos. 

Las instituciones de ambos países pueden poseer y negociar edificios, aunque para ello las instituciones 

portuguesas necesiten tener autorización de una autoridad externa. 

En especial después de la crisis financiera de 2008, y tanto en un caso como en el otro, los Rectores y 

Presidentes afirman públicamente que el financiamiento es insuficiente, lo que lleva a las instituciones 

a ser más competitivas en la captación de fondos adicionales a nivel de estudiantes (nacionales y 

extranjeros), elevando las cuotas pagadas por ellos (en la obediencia a los respetivos marcos legales), 

concursando competitivamente a fondos para la investigación, nacionales e internacionales, y 

promoviendo la prestación de servicios de enseñanza e innovación. 

En sintonía con la disminución de fondos para la enseñanza y la investigación también se verifica en 

ambos países una disminución de los fondos para apoyo a los estudiantes y para programas de 

desarrollo de la investigación y desarrollo. Sin poder fijar un nexo de causalidad, verificamos también 

el aumento de la oferta de formación para estudiantes extranjeros, y el aumento de asistencia a estos 

cursos por parte de estudiantes internacionales, específicamente a nivel de doctorado en ambos 

países, probablemente con mayor eficiencia por parte de la instituciones españolas en la utilización de 
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estas políticas que de las portuguesas, una conclusión que se deberá evaluar con cuidado en la 

presencia de dos campus de dimensión tan diferente y por eso, con diferentes potencialidades. 

 

En ambos países existen Agencias independientes del Estado, responsables de la Calidad, Evaluación 

y Acreditación de la Enseñanza y de la Investigación, con validez en todo el territorio nacional. En 

España la evaluación de la enseñanza y de la investigación la efectúa(n) la(s) misma(s) Agencias, ya sea 

la Agencia Nacional o las Agencias de las Comunidades Autónomas; en Portugal existen dos Agencias 

diferenciadas, ambas de ámbito nacional, una para el área de enseñanza, otra para el área de 

investigación. 

En España la Agencia nacional también es responsable de la evaluación y acreditación del profesorado; 

en Portugal no existe esa figura. 

En ambos países las Agencias tienen perfil internacional, estando inscritas en los principales 

organismos europeos del área, integrando también otros organismos internacionales. Todas las 

Agencias, españolas y portuguesas siguen las normas europeas adoptadas en el Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior. 

La evaluación de la enseñanza superior, así como la acreditación de los ciclos de estudio y de las 

instituciones, que no es estrictamente obligatoria, en los dos países es imperativa para efectos de 

financiamiento y reconocimiento estatal. En el cómputo general, el apoyo de las instituciones es total, 

siendo residuales los casos de ofertas de formación no acreditadas. 

Por tanto, el grado de semejanza del Sistema de Evaluación y Acreditación de los dos sistemas es 

bastante elevado. 

 

El compromiso nacional con la internacionalización de España y Portugal es semejante y de naturaleza 

elevada en las políticas adoptadas para la concesión de becas, en el precio de las matrículas, en el 

modo de acceso, en el reconocimiento de grados y diplomas, en la medida en que se satisfacen, a no 

ser en pequeñas diferencias de pormenor de los procedimientos utilizados. 

Podemos exceptuar de esta regla las políticas o su resultado para el comercio internacional de 

prestación de servicios de enseñanza y de promoción internacional: con relación a la primera, su 

presencia es residual en ambos países y, en relación con la segunda, España parece estar mejor 

organizada que Portugal. 

Existen, sin embargo, diferencias significativas con relación a dos ítems:  

(i) en el caso del abordaje de la estrategia nacional para la internacionalización por parte de España, el 

Estado elaboró e hizo aprobar formalmente un plan estratégico para el sistema de enseñanza superior, 
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el cual se desarrolló en el ámbito específico de la internacionalización por otro Plan Estratégico que, 

además, y frente a las dificultades económicas que el país enfrentó, fue inclusive objeto de un segundo 

plan de continuidad. Sin embargo, Portugal nunca aprobó un Plan Estratégico para la 

internacionalización del sistema de enseñanza superior e incluso, nunca se aprobó formalmente un 

trabajo preparatorio en ese ámbito, nunca fue promovido por ninguno de sus Gobiernos, no fue 

ampliamente divulgado ni existen indicios de haber sido adoptado, incluso libremente, por las 

instituciones. 

Por tanto, las instituciones españolas disponen de, por lo menos, un guion de marco de sus propias 

estrategias de internacionalización, lo que no ocurre con las instituciones portuguesas, que adoptan 

casuísticamente sus propias estrategias. 

(ii) otro aspecto diferenciador reside en el abordaje estratégico adoptado por los dos países en el 

ámbito de la investigación y desarrollo. En España, el Estado implementó y financió iniciativas 

tendientes a catalizar estas actividades, los campus de excelencia, incluyendo una iniciativa para 

desarrollar in situ proyectos y programas de internacionalización: los campus de excelencia 

transfronterizos. En Portugal la iniciativa del Estado se planteó a nivel de la facilitación del desarrollo 

de acuerdos interinstitucionales (involucrando instituciones nacionales y extranjeras) para la 

promoción de la investigación y el desarrollo nacional. 

En nuestra perspectiva, estos dos factores diferencian de forma significativa el factor en análisis - 

compromiso nacional con la internacionalización - de forma positiva para España. 

 

Finalmente, en lo que respecta a los abordajes de internacionalización, el análisis conjunto de las 

motivaciones y de las estrategias de internacionalización parece evidenciar elevadas semejanzas para 

Portugal y España. 

En España, en el período moderno, el abordaje por entendimiento mutuo constituye la modalidad más 

observada y, de forma emergente, la de generación de lucro, aunque moderada porque no es 

obligatorio fijar un valor más alto para la cuota del estudiante extranjero no oriundo de la Unión 

Europea. Del mismo modo, en Portugal, en el período moderno, el abordaje más sobresaliente es el 

del entendimiento mutuo y, de forma emergente, el de generación de lucro. 

Modelo conceptual de internacionalización de la enseñanza superior 

La revisión de la literatura y el estudio empírico en el nivel nacional, permitieron el establecimiento de 

forma completa del modelo conceptual de la internacionalización de la enseñanza superior. 

Establecido el esquema conceptual para el análisis de las instituciones, de las organizaciones, del 

ambiente y de las respetivas interacciones, se pueden integrar las diferentes perspectivas de modelos 

y de estudios anteriormente desarrollados – a la luz de las tendencias actuales de la 
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internacionalización – y los resultados del análisis cualitativo del nivel nacional, y sistematizar las 

dimensiones del proceso de internacionalización del sistema de enseñanza superior. 

La terminología utilizada para la construcción del modelo fue la de que un concepto se define a través 

de las dimensiones que lo constituyen y de los indicadores que permiten su definición. No obstante, 

para conceptos más complejos, puede ser necesaria la descomposición de las dimensiones en 

componentes antes de establecer los indicadores. 

El concepto a definir es naturalmente el de internacionalización de la enseñanza superior. La 

internacionalización de la enseñanza superior, de acuerdo con la definición adoptada en este estudio, 

consiste en el proceso de integración de una dimensión internacional, intercultural o global en la 

misión, funciones y productos del servicio de enseñanza superior con el propósito de mejorar la calidad 

de la enseñanza e investigación para todos los estudiantes y académicos, y de dar un aporte 

significativo a la sociedad.  

Esta definición realza la necesidad de tener en cuenta los diferentes niveles de intervención, engloba 

todas las funciones de la enseñanza superior y refleja la consciencia de que el proceso de 

internacionalización debe ser inclusivo y no elitista por no enfocarse en todos los interventores del 

proceso y su papel en la sociedad. Enfatiza también que la internacionalización no es un fin en sí 

mismo, sino un medio para mejorar la calidad, por lo que no se debe enfocar solamente en las 

motivaciones de naturaleza económica. 

Esta definición permite así diseñar un modelo que incluya tanto los conceptos como las operaciones y 

es suficientemente abarcador para acomodar todas las dimensiones posibles, en los diferentes niveles 

de análisis. 

La estructura principal del modelo se refiere a los diferentes niveles de análisis, y su interacción, que 

varían desde el nivel global o internacional, al regional, al nacional y al organizacional, y este último 

debe incluir los diferentes niveles de la institución.  

El modelo destaca que estos efectos no son unidireccionales, los niveles referidos influencian y son 

influenciados los unos por los otros. Las instituciones de enseñanza superior están influenciadas por el 

ambiente en que se insertan, pero también son capaces de responder a estos intentos de influencia, 

actuando individualmente o de forma concertada con otras instituciones que lidian con presiones 

similares. 

Los niveles global y regional son contextuales, por lo que las características a analizar están 

directamente relacionadas con los efectos que tienen las políticas, programas y reglamentos de las 

organizaciones supranacionales en el nivel nacional y en el nivel organizacional. El contexto global es 

naturalmente el mismo para todos los sistemas de enseñanza superior, mientras que el regional 

depende de la región en la que está insertado el sistema en estudio.  
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Se trata ahora de definir las dimensiones de los niveles nacional y organizacional. 

La primera dimensión, motivaciones, se deriva de la pregunta: ¿por qué la internacionalización de las 

instituciones de enseñanza superior es un fenómeno que no para de crecer? ¿Por qué las instituciones 

de enseñanza superior, los gobiernos nacionales, las organizaciones internacionales y cada vez más el 

sector privado, están activamente involucrados en actividades internacionales de enseñanza? 

La siguiente dimensión que se introduce en el modelo, elementos, se deriva de la pregunta: ¿de qué 

forma o cómo los diferentes stakeholders se implican en la internacionalización de la enseñanza 

superior? ¿Cuáles son las estrategias, impulsadas por las motivaciones, adoptadas en los diferentes 

niveles para concretizar la internacionalización del sistema de enseñanza superior? 

La última dimensión, abordajes, se deriva de la pregunta: ¿para qué los diferentes stakeholders se 

implican en la internacionalización de la enseñanza superior? No es suficiente identificar solamente 

las razones por las cuales ocurre la internacionalización y las formas como se implementa, sino también 

la esencia subyacente, es decir, a qué se destina y cuáles son los objetivos que se pretende alcanzar. 

El análisis en conjunto de las motivaciones y de los elementos de la internacionalización permite 

responder a esta pregunta. 

En el nivel nacional, las motivaciones son definidas por los componentes políticos, económicos, 

culturales/sociales y académicos.  

En ambientes fuertemente institucionalizados, el análisis de la estabilidad y del cambio de las 

instituciones y de las organizaciones encuentra en el neo-institucionalismo una base teórica 

particularmente adecuada. Con base en sus fundamentos se establecen los elementos que 

comprenden las instituciones y ofrecen un esquema conceptual para conducir el análisis en el nivel 

nacional: el pilar regulador, el pilar normativo y el pilar cultural/cognitivo. Las fronteras entre los 

pilares en el ámbito de la enseñanza superior se pueden volver menos nítidas, existiendo incluso 

alguna superposición entre ellas. 

Del análisis cualitativo de los pilares, se destaca que las políticas definidas por los Gobiernos (en la 

ausencia verificada de políticas directas para la internacionalización), tienen como fines la promoción 

de las condiciones que desarrollan las capacidades necesarias para la internacionalización - políticas 

inductoras – o el estímulo, la creación de oportunidades y la facilitación de la realización de las 

actividades de la internacionalización - políticas instrumentales. 

Las políticas inductoras de la internacionalización son las que actúan sobre la autonomía, la 

gobernanza, el financiamiento y la calidad, evaluación y acreditación, que se consideran componentes 

de los elementos de la internacionalización en este nivel de análisis. 

Las políticas instrumentales de la internacionalización comprenden la definición de estrategias, la 

creación de becas de estudio de movilidad para estudiantes nacionales y extranjeros, políticas 
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específicas de cuotas para estudiantes extranjeros, políticas específicas de acceso a la enseñanza 

superior para estudiantes extranjeros, políticas para la promoción de colaboraciones académicas y 

participación conjunta en programas de internacionalización, políticas para el reconocimiento de 

diplomas, políticas específicas de inmigración para estudiantes e investigadores, políticas de comercio 

internacional en el ámbito de la educación, políticas de promoción internacional de las instituciones 

nacionales y de sus actividades y el establecimiento de acuerdos bilaterales para la educación e 

investigación, y en su conjunto - compromiso - constituyen el quinto componente. 

Los componentes de los abordajes de cada nación a la internacionalización del sistema de enseñanza 

superior son: la de entendimiento mutuo, la de migración cualificada, la de generación de lucros y la 

construcción de la capacidad. 

En el nivel organizacional las motivaciones se definen por los componentes políticos, económicos, 

culturales/sociales y académicos, semejantes a los del nivel nacional, pero con distintos indicadores. 

Las instituciones de enseñanza superior como organizaciones funcionan como sistemas racionales, 

naturales y abiertos, son estructuras sociales orientadas a la consecución de objetivos, que buscan la 

legitimación social cuando se destinan al cumplimento de funciones sociales. En esta perspectiva, el 

ambiente configura, apoya y se infiltra en las organizaciones. El modelo de diamante de Leavitt, 

alterado por Scott, establece un esquema conceptual para el análisis del cambio en las organizaciones, 

basada en cuatro elementos: objetivos, funciones (tecnología), estructura (estructura social) y 

participantes. 

De la revisión de la literatura se destaca que el elemento objetivos queda definido por los 

componentes compromiso institucional y políticas y prácticas de gestión de los recursos humanos. La 

estructura se define por el componente estructura organizativa y el elemento funciones se define por 

la internacionalización del currículo, el intercambio de los estudiantes y las colaboraciones y alianzas 

que engloban todas las tipologías de movilidad relacionados con las funciones de las instituciones 

(cursos, instituciones e investigación y prestación de servicios). 

Los componentes de los abordajes de cada institución de enseñanza superior a la internacionalización 

son: el de la cooperación o el de la competición, o incluso coexistiendo con ambas al mismo tiempo, el 

de la coopetición. 

El modelo conceptual de internacionalización desarrollado en este estudio se esquematiza en la 

siguiente figura, en la cual se intentó representar gráficamente todos los conceptos discutidos. 
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VI. Análisis del nivel organizacional 

En este nivel se realizó el análisis de las motivaciones, de los elementos y de los abordajes de la 

internacionalización de las instituciones de enseñanza superior de España y Portugal, y el cálculo del 

grado de internacionalización de cada institución, con base en el análisis de los datos recogidos con 

recurso al cuestionario anteriormente construido. Después de la recogida y la validación de los datos, 

estos se lanzaron y se procesaron en el programa de estadística SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) versión 21.0, para Windows. 

El trabajo de análisis de los resultados obtenidos con el cuestionario se dividió en: análisis de la 

representatividad y caracterización de la muestra; análisis estadístico descriptivo, que permite 

comprender la forma como se distribuyen las respuestas a las preguntas colocadas en el cuestionario 

y las diferencias entre ellas; dicotomización del cuestionario; análisis de missing values y aplicación del 

método de imputación múltiple para completar sus valores; análisis de consistencia interna de las 

escalas utilizadas; construcción de todos los componentes y cálculo del grado de internacionalización; 

análisis estadístico descriptivo del grado de internacionalización; test de las hipótesis comparativas 

para el grado y para sus componentes; análisis de las variables influyentes en el grado de 

internacionalización. 

 

El universo en estudio está constituido por la totalidad de las universidades y politécnicos públicos y 

privados de Portugal y España, con sedes en los respetivos territorios nacionales. A partir de la lista de 

la totalidad de las instituciones (161), de acuerdo con los portales oficiales de los respetivos Gobiernos, 

se construyeron los cuatro grupos: Universidades públicas en España; Universidades y Politécnicos 

públicos en Portugal; Universidades privadas en España y Universidades y Politécnicos Privados en 

Portugal. La muestra estuvo constituida por 93 elementos que consideramos, a semejanza de otros 

autores, que representa a la población, ya que está uniformemente distribuida por los dos países y por 

ambos regímenes, el Público y el Privado, corresponde a una cobertura geográfica de los dos países 

que representa las diversas regiones e incluye instituciones de pequeña, mediana y elevada 

dimensión/grandeza (Veiga, Rosa, & Amaral, 2006). 

Presentamos seguidamente una síntesis en la perspectiva comparada de los resultados relevantes del 

análisis efectuado. Los resultados de los elementos de internacionalización de las instituciones se 

presentan en función de sus componentes: internacionalización del currículo, intercambio de 

estudiantes, colaboraciones y alianzas, compromiso, estructura organizativa y políticas y prácticas de 

gestión de los recursos humanos. 
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Las motivaciones muy importantes para las instituciones y sectores de ambos países son mejorar el 

prestigio y la calidad de la institución, fortalecer la investigación científica y mejorar las competencias 

de los estudiantes de naturaleza académica y cultural/social. 

No obstante, las motivaciones de naturaleza económica como responder a la disminución de los 

estudiantes o diversificar las fuentes de financiamiento, aunque no sean muy importantes para parte 

de las instituciones, son bastante importantes o importantes para otras. Las motivaciones de 

naturaleza política, como responder a las políticas europeas y a las nacionales siguen el mismo 

estándar. 

En conjunto, los resultados obtenidos indican que las motivaciones muy importantes para las 

instituciones son las de naturaleza académica (que están impulsadas por el entendimiento de que la 

misión de las instituciones tiene en la actualidad un ámbito internacional) y las de naturaleza 

cultural/social (que se derivan de la misión de las instituciones). Las económicas (en último análisis, 

impulsadas por una necesidad de encontrar nuevas fuentes de recetas y crecimiento) y las políticas 

(derivadas de las agendas de Europa y del país) presentan un nivel de importancia inferior, pero, aun 

así, importante. 

 

Los resultados indican que la internacionalización del currículo es una práctica reconocida por un 

número significativo de las instituciones como instrumento de desarrollo de las competencias globales, 

interculturales e internacionales de los estudiantes, con excepción del grupo Portugal-Privado. 

Aunque se pueda concluir que las instituciones están claramente implicadas en la internacionalización 

de sus currículos, los actuales revelan aún un carácter predominantemente nacional para todos los 

grupos. La opción “Internacional” fue la menos escogida por los entrevistados, seguida de la opción 

“Europeo” con un porcentaje de respuesta un poco más elevado. En los actuales currículos y para todos 

los grupos, la inclusión de temas globales e internacionales todavía se verifica solo para un número 

reducido de cursos y un número también relevante de instituciones no incluye estos temas en ningún 

curso.  

Los resultados obtenidos indican que, de forma generalizada, las instituciones demuestran una 

preocupación clara por ofrecer a los estudiantes programas de formación en competencias 

internacionales como son el aprendizaje de lenguas y culturas extranjeras, aunque la diferencia de 

distribución de las respuestas pueda indiciar que ese tema aún no está completamente consolidado. 

Solamente se verifican diferencias estadísticamente significativas entre los grupos Portugal-Privado y 

España-Privado, lo cual muestra una mayor implicación. 

En lo que respecta a la organización de actividades extracurriculares de mejora de los conocimientos 

y competencias interculturales como eventos interculturales con instituciones internacionales, incluso 
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no-académicas, la gran mayoría de las instituciones afirma que está implicada en estas actividades. 

Con todo, en comparación con la pregunta anterior, se verifica que no tiene la misma expresión, ya 

que los resultados de las opciones discrepo totalmente y discrepo son más elevados y de la opción 

concuerdo totalmente más bajos. 

Finalmente, los resultados relativos a los cursos específicamente diseñados para estudiantes 

internacionales e impartidos en lenguas diferentes de la lengua nacional revelan que esta es una 

práctica más implementada en España que en Portugal. 

 

Los resultados muestran que todas las instituciones utilizan los programas disponibles para el 

intercambio de estudiantes, en particular el Erasmus, lo que permite constatar que esta modalidad de 

internacionalización está ampliamente consolidada en las instituciones de la Península Ibérica. Estos 

programas son utilizados fundamentalmente por los estudiantes de los cursos de Licenciatura, seguido 

de los estudiantes de Maestría, debiéndose destacar que en ninguna institución son los estudiantes de 

Doctorado quienes más utilizan los referidos programas. 

Los programas de intercambio en España tienen una duración superior a la de Portugal, siendo el 

período “de 6 meses a 1 año” el más utilizado en España y el período de “de 3 a 6 meses” el más 

utilizado en Portugal. 

Los resultados de este componente, en general, muestran que la participación en estos programas 

está bien consolidada y las instituciones revelan un elevado grado de madurez en su implementación, 

constatación basada en los resultados que evidencian la existencia de procedimientos que permiten a 

los estudiantes que participan en los mismos no retrasar la conclusión de sus cursos y ofrecer servicios 

de preparación e integración para los que salen y para los que entran. 

Se constata con base en los resultados que la región con que, tanto Portugal como España establecen 

más programas de intercambio de estudiantes Europa, seguida de América Latina también para ambos 

países.  

 

En las actividades de internacionalización más allá de las fronteras, englobadas en el componente 

colaboraciones y alianzas, enunciamos la síntesis de los resultados de acuerdo con la estructura de 

análisis de la movilidad de cursos, de proyectos de investigación y servicios, y de instituciones, además 

de los resultados de las preguntas de ajuste. 

En el ámbito del ajuste, los datos recogidos indican que el establecimiento de colaboraciones y alianzas 

se origina sobre todo en los miembros de la gestión y no en la implementación de iniciativas sostenidas 

en un plan estratégico. En consonancia, las prácticas de evaluación de estas iniciativas no se realizan 
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de una forma sistemática. El foco principal de las colaboraciones y alianzas es la 

“enseñanza/formación”, y el segundo foco es la “investigación” seguido de las “pasantías”. 

En lo que concierne a la movilidad de cursos, es posible concluir que, mientras que, en las instituciones 

de Portugal, cerca de la mitad de las instituciones no desarrolla este tipo de iniciativas, en las 

instituciones de España la situación es inversa, con casi la totalidad de las instituciones declarando 

actividad en esta modalidad. El régimen más utilizado para la movilidad de cursos es el de grado 

conjunto, seguido por el régimen de doble titulación. Debemos resaltar también que un conjunto 

considerable de instituciones que aún no desarrolla iniciativas de movilidad de cursos declaró que 

tenía iniciativas en preparación y que la modalidad de franquicia es muy poco utilizada.  

En lo que concierne a la movilidad de proyectos de investigación, se puede concluir que, para las 

instituciones de Portugal, el foco de las actividades de los centros y de los grupos de investigación es 

en primer lugar de naturaleza nacional, seguida por la naturaleza europea y finalmente internacional. 

En las instituciones de España no se verifica la misma tendencia, siendo en primer lugar de naturaleza 

europea, seguida por la internacional y finalmente nacional, con un resultado un poco diferente para 

el grupo España-Privada, en el cual el orden es internacional, europeo y, en última opción, nacional. 

Sobre la principal fuente del financiamiento de los centros y grupos de investigación, en Portugal se 

verifica que es sobre todo de naturaleza europea, seguida de la nacional y del presupuesto de la 

institución, y finalmente internacional. En España la principal fuente de financiamiento es al mismo 

tiempo de naturaleza europea y nacional, seguida del presupuesto de la institución y finalmente 

internacional. Es de destacar que, para las instituciones privadas de Portugal, la primera opción es el 

presupuesto de la institución, con un valor considerablemente superior al valor de los restantes 

grupos, incluso en comparación con las instituciones privadas de España. Se constata también que la 

región con la que todos los grupos más establecen programas de movilidad de proyectos de 

investigación es Europa.  

En la movilidad de prestación de servicios se verifica que, para las instituciones de Portugal, el foco 

de las actividades es mayormente de naturaleza nacional, seguido de la europea, y finalmente 

internacional. En España y para el sector Público, la primera opción es la de naturaleza europea, 

seguida de la nacional, y finalmente internacional, siendo que para el sector Privado altera el orden 

para nacional, seguido de europea, y finalmente internacional. 

Sobre la principal fuente del financiamiento de los centros y grupos de prestación de servicios en 

Portugal y para el sector Público se verifica que es sobre todo de naturaleza nacional, seguido de la 

europea, del presupuesto de la institución, y finalmente internacional. Para el sector Privado el orden 

altera hacia europea, seguido de nacional y del presupuesto de la institución, y finalmente 

internacional. En España la principal fuente de financiamiento es de naturaleza europea, seguida de la 

nacional, del presupuesto de la institución, y finalmente internacional. Con base en los resultados 
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también podemos observar que la región con la que tanto Portugal como España más establecen 

programas de movilidad de prestación de servicios es Europa. 

Finalmente, en la modalidad de movilidad de instituciones, los resultados muestran que son residuales 

las instituciones, tanto de Portugal como de España, ya sea del sector Público como del Privado, que 

optan por el establecimiento de polos fuera del país como estrategia de internacionalización, lo que 

no permitió detectar ningún patrón en las respuestas obtenidas. 

 

En lo que respecta al establecimiento de un compromiso con la internacionalización, los resultados 

indican que la generalidad de las instituciones declaró referir explícitamente la internacionalización en 

su declaración de misión, aunque con menor expresión en el sector Privado que en el sector Público 

en ambos países. 

La generalidad de las instituciones percibe que tiene definidas políticas de internacionalización. Sin 

embargo, esta percepción es más fuerte para las instituciones de España que para las de Portugal, lo 

que indicia que la práctica de definición de políticas de internacionalización está mejor establecida en 

España que en Portugal. De igual modo, la generalidad de las instituciones afirma que dispone de un 

plan estratégico, y que la internacionalización es uno de los sus ejes estratégicos, con valores un poco 

superiores para el sector Público en relación con el Privado. 

En lo que concierne a la implicación de los stakeholders internos, los resultados muestran que la 

generalidad de las instituciones afirma que los implica en los procesos de definición de las políticas y 

estrategias de internacionalización, y esta percepción es más fuerte para las instituciones de España 

que para las de Portugal. 

Los resultados muestran también que la generalidad de las instituciones afirma que dispone de 

mecanismos de evaluación del impacto y (o) del progreso de los esfuerzos de internacionalización, en 

particular el grupo España-Privado, aunque sea considerable el número de instituciones que afirma 

que no tiene estos mecanismos definidos, con destaque para el grupo Portugal-Privado. De los 

resultados podemos concluir que un número significativo de instituciones detiene una cultura de 

evaluación da internacionalización. 

 

En el componente estructura organizativa y en el ámbito del análisis de contexto, podemos concluir 

que la generalidad de las instituciones de España y de Portugal tienen mecanismos estructurados de 

recogida y análisis de información interna sobre la internacionalización, aunque las respuestas 

afirmativas sean superiores para los grupos del sector Público en comparación con los del sector 

Privado y para el grupo de España con relación al de Portugal. 
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Con todo, con relación a la detención de mecanismos estructurados de recogida y análisis de 

información externa sobre la internacionalización, la percepción de los entrevistados es mucho menos 

nítida que en el caso anterior, por lo que se puede afirmar que no existe entre los entrevistados una 

percepción claramente concordante en cuanto a su existencia, aunque las posiciones afirmativas sean 

ligeramente mayoritarias, con excepción del grupo Portugal-Privado. 

En lo que respecta al apoyo organizativo a la implementación de la internacionalización, los resultados 

muestran que, en general, las instituciones disponen de una estructura administrativa específica. Para 

los grupos Portugal-Público, España-Público y España-Privado los resultados son equilibrados entre las 

opciones “organización centralizada con un solo gabinete” y “organización descentralizada”, mientras 

que en el grupo Portugal-Privado el modelo más utilizado es el de “organización centralizada con un 

solo gabinete”. 

En cuanto a la atribución de la responsabilidad ejecutiva de la implementación de la 

internacionalización, los resultados muestran que la no existencia de un responsable de la 

internacionalización es irrelevante. En las instituciones del sector Público de ambos países y en el 

sector Privado de España, la responsabilidad ejecutiva de la conducción de las actividades de 

internacionalización se le atribuye principalmente al Vice-Rector/Vice-Presidente, aunque se verifique 

un valor superior para las instituciones españolas con relación a las portuguesas. En las instituciones 

del sector Privado de Portugal se atribuye generalmente al Rector/Presidente.  

En cuanto a la forma como la estructura organizativa lidia con el reclutamiento de estudiantes 

internacionales, los resultados muestran que las instituciones de España prestan más atención a la 

definición de planes y estructuras de reclutamiento de estudiantes internacionales con objetivos y 

locales de reclutamiento definidos que las de Portugal. Los estudiantes internacionales, en todos los 

grupos, son mayormente reclutados para las actividades relacionadas con la enseñanza, aunque sean 

considerables los valores relacionados con las actividades de investigación. En cuanto a las actividades 

de enseñanza, las instituciones de España están enfocadas en los cursos completos y las instituciones 

de Portugal en los programas de intercambio. En cuanto a los modos de captación, los resultados 

indican que los instrumentos más utilizados son la prospección a través del site y los materiales 

publicitarios, aunque una proporción considerable de instituciones de España utilice oficinas de 

reclutamiento, instrumento muy poco utilizado por las de Portugal. 

 

En el ámbito del financiamiento de la internacionalización, los resultados muestran que, mientras la 

generalidad de las instituciones de España dispone de un presupuesto específico para la 

internacionalización, esa situación solo se verifica en cerca de poco más de la mitad de las instituciones 

del sector Público de Portugal, y en cerca de un tercio de las instituciones del sector Privado. A partir 

de los resultados obtenidos podemos concluir que la práctica de la atribución de un presupuesto 
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específico para la internacionalización está más consolidada en las instituciones españolas que en las 

instituciones portuguesas. 

El estándar de las respuestas obtenidas para la distribución de las fuentes de financiamiento 

disponibles en la institución para las actividades de internacionalización muestra que la fuente más 

utilizada por las instituciones es la de programas europeos, seguida de recetas propias de las 

instituciones y el financiamiento público (Estado) surge en la tercera posición. Les siguen, de forma 

menos notoria, los programas nacionales, las empresas y las organizaciones internacionales. 

Los resultados obtenidos para la distribución de la asignación de los recursos financieros destinados a 

la internacionalización muestran que el número de instituciones que no asigna recursos financieros a 

actividades específicas de internacionalización es irrelevante; sin embargo, algunas actividades tienen 

poca participación, como es el caso de la atribución de recompensas o premios derivados del ejercicio 

de actividades de internacionalización, y las actividades de funcionamiento de polos en el extranjero. 

Las actividades a las que las instituciones más asignan fondos son la atribución de becas de movilidad 

de estudiantes y profesores, el establecimiento de alianzas y los proyectos internacionales de 

investigación. Se deben destacar las diferencias entre las instituciones de Portugal y de España en lo 

que respecta a las actividades de internacionalización de los currículos, de prospección de servicios 

internacionales y de reclutamiento de estudiantes extranjeros, con las instituciones españolas 

invirtiendo de forma considerablemente superior en una mayor variedad de actividades de 

internacionalización. También se deben realzar los valores considerablemente inferiores en 

prácticamente todas las actividades para el grupo Portugal-Privado con relación a los restantes grupos. 

En general, las instituciones españolas, tanto del sector Público como del Privado, destinan recursos 

financieros a una mayor variedad de actividades de internacionalización que las instituciones 

portuguesas, sobre todo las del sector Privado.  

En cuanto a la variación del financiamiento de la internacionalización a lo largo de los últimos tres años, 

los resultados muestran que para la mayoría de las instituciones de Portugal y de España el 

financiamiento de las actividades de internacionalización ha aumentado, lo que demuestra el aumento 

en la implicación con la internacionalización, aunque un número considerable de instituciones haya 

declarado que disminuyó o permaneció estable. Debemos destacar que en las instituciones del sector 

Público de España la misma proporción de instituciones declaró que aumentó y disminuyó. En el sector 

Privado de ambos países una notable mayoría de las instituciones, sobre todo las de España, aumentó 

el financiamiento de las actividades de internacionalización. 

 

En el ámbito del componente Políticas y Prácticas de Gestión de Recursos Humanos, los resultados 

muestran que la mayoría de los entrevistados del sector Público afirmó que tiene la percepción de que 

su institución valoriza la implicación en las actividades de internacionalización en términos de progreso 
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en la carrera. No obstante, en el sector Privado de ambos países la proporción de respuestas que 

niegan esta percepción no es despreciable. 

También en el ámbito de la gestión de los recursos humanos, la mayoría de los entrevistados afirmó 

que tiene la percepción de que, en la contratación de nuevos colaboradores, se valoriza la participación 

en actividades internacionales, aunque la proporción de respuestas que anulan la pregunta no sea 

despreciable, en particular para el grupo Portugal-Privado, lo que permite la lectura de alguna división 

de percepción entre los entrevistados. Los resultados muestran también que la búsqueda de 

colaboradores de otras nacionalidades que no es la de origen de la institución, no es una práctica 

consolidada para Portugal y es una práctica en consolidación para España. 

En contraste, la percepción de que la institución incentiva a sus colaboradores a detectar 

oportunidades de desarrollo de las actividades de internacionalización es fuertemente afirmativa. 

Podemos también concluir con base en los resultados obtenidos que las instituciones ofrecen a sus 

colaboradores algún tipo de formación en lenguas extranjeras, aunque las instituciones portuguesas 

no presenten valores considerables en el ofrecimiento de esta formación, en particular las del sector 

Privado. Mientras que la mayoría de las instituciones españolas ofrece a sus colaboradores esta 

formación de forma gratuita, en la mayoría de las instituciones portuguesas es de forma onerosa. 

 

Los resultados muestran que todos los grupos revelan un interesante nivel de actividad en el área de 

la internacionalización, ya que todos obtuvieron puntuaciones para el grado de internacionalización 

por encima del valor medio de la escala. Los difernetes componentes de la internacionalización, unos 

más desarrollados y otros en estadio de desarrollo, están presentes en la mayoría de las instituciones. 

El grupo que presenta un valor medio superior para el Grado de Internacionalización es el España-

Público y el inferior es el de Portugal-Privado.  

Los resultados muestran que las diferencias son estadísticamente significativas entre el grado de 

internacionalización de las instituciones de enseñanza superior de España y las instituciones de 

enseñanza superior de Portugal, con las instituciones de España presentando un valor hacia la media 

superior al de las instituciones de Portugal. No se verificó la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas entre el grado de internacionalización de las instituciones públicas de enseñanza superior 

de España y las instituciones públicas de enseñanza superior de Portugal, aunque el valor de la media 

sea ligeramente superior para el grupo España-Público. Los resultados muestran que existen 

diferencias estadísticamente significativas entre el grado de internacionalización de las instituciones 

privadas de enseñanza superior de España y las instituciones privadas de enseñanza superior de 

Portugal. Las instituciones de España-Privado presentan un valor hacia la media superior al de las 

instituciones de Portugal-Privado. 



XLII 

En suma, los resultados confirmaron las hipótesis H2 (Portugal-Privado y España-Privado) y H3 

(Portugal y España), pero no la hipótesis H1 (Portugal-Público y España- Público). 

El análisis de los resultados nos permitió también trazar un conjunto de conclusiones sobre la 

influencia de las variables Grandeza, Foco y Grado de la Institución, en el Grado de 

internacionalización de la institución. 

En lo que respecta a la variable Grandeza, pudimos concluir que tiene un efecto estadísticamente 

significativo sobre el grado de internacionalización para las instituciones de Portugal y de España. 

Concluimos también que las instituciones portuguesas de hasta 5000 estudiantes presentan una 

distribución del grado de internacionalización significativamente diferente al de las instituciones entre 

5000 y 10000 estudiantes y el de las instituciones con más de 10000 estudiantes. Sin embargo, las 

instituciones entre 5000 y 10000 estudiantes y las instituciones con más de 10000 estudiantes no 

presentan un resultado significativamente diferente en la distribución del grado de 

internacionalización. Los resultados para las instituciones españolas son idénticos, con excepción de 

que las instituciones de hasta 5000 estudiantes no presentan una distribución del grado de 

internacionalización significativamente diferente al de las instituciones entre 5000 y 10000 

estudiantes. Las instituciones con más de 10000 estudiantes presentan scores del Grado de 

Internacionalización más elevados que las instituciones de menor Grandeza. 

De igual modo, pudimos concluir que la variable Foco tiene un efecto estadísticamente significativo 

sobre el grado de internacionalización para las instituciones de Portugal y de España. El análisis de la 

influencia del Foco de las actividades de las instituciones permitió concluir que las instituciones de 

Portugal y de España cuyo foco de las actividades es Predominantemente Enseñanza presentan scores 

del Grado de Internacionalización más bajos que las instituciones cuyo foco es Enseñanza e 

Investigación, y las diferencias observadas son estadísticamente significativas. 

Finalmente concluimos que la variable Grado conferido tiene un efecto estadísticamente significativo 

sobre el Grado de Internacionalización para las instituciones de Portugal. Las instituciones que 

solamente otorgan el grado de licenciatura presentan una distribución del Grado de 

Internacionalización significativamente diferente del de las instituciones que otorgan el grado de 

maestría y de doctorado, aunque las instituciones que otorgan el grado de maestría y las instituciones 

que otorgan el grado de doctorado no presenten un resultado significativamente diferente en la 

distribución del Grado de Internacionalización. Las instituciones que otorgan el grado de doctorado 

son las que presentan scores superiores para el Grado de Internacionalización. 
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Finalmente, en lo que respecta a los abordajes de internacionalización para ambos países y respetivos 

sectores, el análisis conjunto de las motivaciones y de las estrategias de internacionalización parece 

evidenciar una derivación del abordaje de cooperación hacia el abordaje de coopetición, en el cual la 

tradicional cooperación internacional va dando lugar a nuevas formas de competencia y ambas 

coexisten al mismo tiempo, con mayor implicación de las instituciones españolas cuando se comparan 

con las instituciones portuguesas. 

 

 

VII. Conclusiones 

Terminado el estudio, la primera conclusión que formulamos es que la internacionalización de la 

enseñanza superior es un tema de gran actualidad, que se encuentra en las agendas de los decisores 

internacionales, europeos, nacionales y de cada institución de enseñanza superior. Sin embargo, no 

son muchos los investigadores especializados en esta área y hay mucho trabajo de investigación de 

naturaleza científica por hacer antes de poder considerarla un área científica del saber. 

Comenzamos por la formulación de las principales conclusiones en el nivel nacional y seguidamente 

presentamos una visión del conjunto de conclusiones retiradas del análisis en el plano organizacional 

e intentamos, para cada una de ellas, una interpretación posible, mediante el análisis efectuado para 

el plano nacional, proponiendo una relación que ligue los dos planos de análisis, teniendo en cuenta 

una mejor comprensión de los recorridos y soluciones que tienen lugar en cada uno de los países 

estudiados. 

 

El nivel nacional 

 

Ni España ni Portugal definen políticas directas para la internacionalización de las sus instituciones 

de enseñanza superior. Estas son generalmente implementadas bajo la forma de políticas inductoras 

e instrumentales nacionales con objetivos explícitos materializados bajo la forma de medidas y 

programas creados y financiados por el Estados para la internacionalización del sistema de 

enseñanza superior. 

En ambos países, España y Portugal, la internacionalización estuvo (prácticamente) ausente de las 

políticas nacionales para la enseñanza superior, incluso en el marco de la integración europea de los 

dos países, efectuada en 1996. Este hecho solo se alteró a partir de la firma por ambos gobiernos 

nacionales de la “Declaración de Boloña”, en 2000, la cual establece un cuadro de desarrollo 
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prácticamente común para las instituciones de enseñanza superior europeas, que facilita su 

alineamiento con las estrategias políticas expresadas en la Declaración de Lisboa. 

Incluso así, este alineamiento internacional se concretizó en los dos países a través de procedimientos 

diferentes: en España, de forma incremental, mediante la publicación legislativa que implementa, poco 

a poco, las reformas acordadas en el ámbito de Boloña, proceso que fue ocurriendo hasta hace poco 

tiempo, y Portugal colocando una ley-marco que engloba, en un solo documento, la generalidad de los 

requisitos definidos por entidades internacionales para la reforma de la enseñanza superior nacional, 

formulados en el marco de Boloña y de la estrategia de integración europea. 

Pero en ambos casos, las políticas nacionales, probablemente porque fueron obligadas a integrar 

elementos de la identidad y de la cultura nacionales, no explicitan un abordaje que obligue, directa y 

coercitivamente a la inclusión de actividades para la internacionalización, sino que optan – en lo que 

en Portugal corresponde a una recomendación explícita de las consultoras internacionales – por definir 

políticas nacionales indirectas que actúan sobre los factores ampliamente referidos en la literatura 

sobre este tema, que tienden a ser inductores de la internacionalización. Entre  estos factores resaltan 

nuevas formas de autonomía y de gobernación, y de reglas de financiamiento y de garantía de la 

calidad alineadas con las recomendaciones internacionales, en particular europeas, tendientes a 

alinear, incluso con un cierto grado de isomorfismo, las instituciones nacionales con las orientaciones 

europeas, creando así espacio y condiciones favorables para el desarrollo de una cultura común en las 

instituciones de enseñanza superior que actúa favorablemente sobre su internacionalización. 

Llamamos este proceso isomorfo de políticas inductoras de la internacionalización, las cuales están 

acompañadas de forma semejante en los dos países por políticas instrumentales cuyo objetivo 

principal es remover barreras y promover apoyos al movimiento de personas, programas e 

instituciones como principales instrumentos de la internacionalización de sus sistemas de enseñanza 

superior. 

 

En España y Portugal las políticas inductoras definidas por los respetivos Estados actúan sobre las 

dimensiones autonomía, la gobernanza, el financiamiento y la calidad, evaluación y acreditación: 

 En Portugal la reforma de la enseñanza superior confiere mayor grado de autonomía a las 

instituciones y establece un modelo de gobernanza como mayor apoyo en las partes 

interesadas, principalmente favoreciendo más la promoción de la internacionalización que 

en España, donde el grado de autonomía es menor y el modelo de gobernanza mantiene el 

apoyo colegial y académico. 

La concesión de mayor autonomía a las instituciones, al mismo tiempo con alteraciones en su sistema 

de gobernanza, que asume formas más empresariales de gestión en detrimento de la colegialidad de 
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base académica que constituye el modo clásico de organización de las instituciones, contribuye a 

tornar las instituciones más eficientes y más aptas para responder con eficacia a los cambios impuestos 

por las condiciones ambientales e induce un comportamiento emprendedor, de base estratégica y 

competitiva, conllevando a una mayor comprensión de la necesidad de aceptar la racionalidad política 

que incorpora la internacionalización como elemento esencial del desarrollo institucional. 

Tanto España como Portugal emprendieron reformas que incluyen el aumento de la autonomía 

institucional, específicamente con la abolición del clásico control directo de los Estados por el control 

indirecto de agencias reguladoras que evalúan y acreditan a las instituciones, y la alteración de sus 

sistemas de gestión con adopción de estructuras de menor colegialidad y mayor participación de su 

stakeholders, pero lo hicieron con diferente balance y profundidad.  

En relación a la autonomía, es relevante el hecho de que, aunque ambos Estados reserven para sí una 

parte significativa de la autonomía institucional, en España esa reserva no está claramente consignada 

por ley y además, está repartida entre el Estado Central y las Comunidades Autónomas, lo que dificulta 

el establecimiento y el reconocimiento de las fronteras autonómicas de cada uno de estos actores. En 

Portugal la frontera para la reserva del Estado en materia de autonomía institucional está claramente 

consignada por ley. 

También, en relación con la autonomía para la gestión de recursos humanos, encontramos una menor 

regulación en la contratación y gestión de la carrera del personal docente y no docente en la legislación 

portuguesa que confiere, dentro de ciertos límites, autonomía institucional para la gestión de las 

carreras de personal. En España esa regulación es más fuerte, específicamente en la carrera docente 

cuya gestión incluye una entidad reguladora, la ANECA. En la práctica, la contratación de personal 

docente y administrativo extranjero está bastante más facilitada en Portugal que en España. 

Sin embargo, en relación con la estructura de gobernación señalamos diferencias más significativas, 

las cuales determinan que Portugal ya haya transitado claramente del segundo al tercer cuadrante del 

modelo de Brunner, mientras que España apenas aflora esa transición. De hecho, la estructura de 

gobernación de primer nivel continúa contando con un órgano colegial de naturaleza esencialmente 

académica y elevada dimensión: el Claustro y, en la definición de las competencias repartidas con el 

órgano de representación de la Sociedad, el Consejo Social, está comprometida, como vimos, la 

capacidad de definición estratégica institucional, entregada fundamentalmente al Consejo de Gestión, 

con una pobre representación de la Sociedad. Además, no está favorecida la unidad entre el Programa 

Electoral que elige al Rector y el Plan Estratégico elaborado por el Consejo de Gestión. 

La presencia de estas significativas diferencias en la definición de la autonomía y de las estructuras de 

gestión institucional debería configurar la posibilidad de que generalmente, la implementación de la 

internacionalización esté más favorecida para las instituciones de enseñanza superior portuguesas que 

para las españolas. 
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 La disminución del financiamiento por parte del Estado potencia motivaciones de naturaleza 

económica en la internacionalización de las instituciones de enseñanza superior al estimular 

las recetas provenientes de las cuotas de matrícula de estudiantes extranjeros (con más 

intensidad en Portugal que en España), y al reforzar una práctica competitiva para el sistema 

de I&D en ambos países. 

Como resultado de la crisis financiera mundial, específicamente a nivel europeo, que alcanzó con 

profundidad tanto a España como a Portugal, los organismos financiadores de la enseñanza superior 

redujeron de forma relevante la dotación financiera con origen en los presupuestos del Estados y, en 

España, también de las Comunidades Autónomas. Imposibilitados de reducir instantáneamente los 

recursos y las responsabilidades existentes, los Rectores y Presidentes afirman públicamente la 

insuficiencia del presupuesto público y promueven de forma generalizada, pero no equitativa, el 

aumento del valor de las cuotas de los estudiantes nacionales e internacionales hasta el límite que se 

les está permitido por ley. En Portugal las cuotas de los cursos de posgrado, que son libremente fijadas 

por las instituciones, vieron un aumento significativo. Al mismo tiempo los apoyos de los Estados y de 

las Comunidades Autónomas a los estudiantes disminuyeron drásticamente, aunque las instituciones 

en general y específicamente en España, hayan encontrado mecanismos de reducción del impacto de 

la falta de esos apoyos. 

Aunque se haya presenciado un esfuerzo por captar estudiantes extranjeros, la verdad es que la 

asistencia nacional de estudiantes extranjeros en ambos países no tuvo la traducción económica que 

se verifica en otros países, específicamente los de origen anglosajón, que muestran con mayor claridad 

una naturaleza competitiva. 

En relación con el financiamiento para la investigación y el desarrollo tiene sentido que se consideren 

incluidos en esta rúbrica los apoyos generales para la formación de doctorados y de promoción del 

talento (estos existentes sobre todo en España), los cuales contribuyen en su conjunto a los sistemas 

nacionales de innovación. La dotación para estos programas creció ligeramente y contracorriente con 

el desempeño de las economías nacionales entre 2008 y 2010, pero a partir de esa fecha se observó 

una disminución sucesiva en ciclo con el desempeño económico en los dos países, comportamiento 

del que solo se comienza a salir después del 2013. En consecuencia, las instituciones de enseñanza 

superior, y también la investigación de ámbito empresarial, refuerzan las candidaturas a programas de 

I&D internacionales, en particular europeos, los cuales generalmente tienen naturaleza competitiva. 

Esto, por fuerza de la reglamentación concursal europea, originó el aparecimiento de nuevas 

colaboraciones de las instituciones de enseñanza superior con empresas nacionales y extranjeras y con 

otras instituciones de enseñanza superior internacionales, consiguiendo así masa crítica para poder 

ser oponentes a los concursos europeos para el desarrollo de proyectos de innovación. 
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 En ambos países la creación de agencias de evaluación y acreditación, insertadas en redes 

de agencias internacionales, promueve la visibilidad, la atractibilidad y la credibilidad 

internacional de los sistemas de enseñanza superior. 

Tanto España como Portugal implementaron, por iniciativa de los respetivos gobiernos, agencias 

nacionales para la evaluación de la calidad y la acreditación institucional. Estas agencias se 

constituyeron en los términos de las recomendaciones europeas y ambas integran el Registro Europeo 

de Agencias de Garantía de la Calidad de la Educación Superior (EQAR) y son miembros del Consorcio 

Europeo de Agencias de Acreditación (ECA). Los modelos de acreditación utilizados están en 

consonancia con los Criterios y Directrices para la Garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de 

Educación Superior, elaborados por la ENQA - European Network for Cuality Assurance y están 

validados por la ECA. En el caso de Portugal la Agencia es objeto de evaluación externa periódica, en 

conformidad con los estándares europeos. En ambos casos las Agencias adoptan políticas de 

internacionalización en sus actividades. En consecuencia, las Agencias están autorizadas a ejercer su 

actividad en todo el espacio europeo, y las mismas son válidas en este espacio. Naturalmente que esta 

capacidad aumenta la visibilidad, la atractibilidad y la credibilidad de los cursos reconocidos ofrecidos 

por las instituciones nacionales acreditadas de España y Portugal. 

 

Las políticas instrumentales definidas por los Estados evidencian un mayor compromiso nacional con 

la internacionalización de la enseñanza superior en España que en Portugal, basado 

fundamentalmente en la existencia de planeamiento estratégico tanto para el desarrollo 

institucional como para la internacionalización. 

En ambos países están definidas políticas de apoyo y (o) de facilitación la acogida de estudiantes 

internacionales, específicamente la creación de becas de estudio de movilidad para estudiantes 

nacionales y extranjeros, políticas específicas de cuotas para estudiantes extranjeros, políticas 

específicas de acceso a la enseñanza superior para estudiantes extranjeros, políticas para la promoción 

de colaboraciones académicas y participación conjunta en programas de internacionalización, políticas 

para el reconocimiento de diplomas, políticas específicas de inmigración para estudiantes e 

investigadores, políticas de comercio internacional en el ámbito de la educación, políticas de 

promoción internacional de las instituciones nacionales y de sus actividades, y el establecimiento de 

acuerdos bilaterales para la educación e investigación. 

Sin embargo, existe un ítem que asume particular importancia en España: los gobiernos aprobaron 

planes estratégicos tanto para el desarrollo de sus instituciones de enseñanza superior (Estrategia 

Universidad 2015, que defiende la internacionalización como uno de los sus ejes estratégicos), como 

específicamente para su internacionalización (Estrategia de Internacionalización del Sistema 

Universitario Español 2015-2020), iniciativas que no existen en Portugal. 
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Adicionalmente, los gobiernos españoles tuvieron iniciativas en el dominio de la internacionalización 

de la enseñanza e investigación nacionales a través del impulso y financiamiento competitivo a los 

programas de los Campus de Excelencia Internacional en general y de su subprograma Campus 

transfronterizos de Excelencia en particular, implementados a través de dotaciones específicas y 

significativas por parte del Estado español, y también de ayuda financiera extraordinaria a la 

participación de las instituciones de enseñanza superior, de entidades de investigación y desarrollo, y 

de empresas en estos proyectos, y de la implicación de investigadores extranjeros a través de acuerdos 

específicos, principalmente Francia, Portugal y Marruecos, y otras iniciativas de cooperación con países 

de Iberoamérica y del mediterráneo, así como Rusia y China. Estos acuerdos permitieron la 

colaboración con varios Centros de Excelencia en el extranjero, involucrando muchos de ellos a 

universidades de elevado prestigio, fortaleciendo la presencia en el exterior de las universidades 

españolas, tanto en actividades de investigación como en actividades de enseñanza con la realización 

de cursos conjuntos, en particular a nivel de maestría y doctorado. 

Naturalmente que estas iniciativas de planeamiento estratégico de la internacionalización del sistema 

de enseñanza superior español contribuyeron fuertemente a estimular la internacionalización de sus 

instituciones, en un movimiento que no encuentra paralelo con las iniciativas nacionales y que 

contribuyeron fuertemente a la obtención de mejores resultados y mayor eficacia de las políticas 

definidas en España que en Portugal, lo que evidencian los resultados de este estudio de forma clara. 

 

Las motivaciones dominantes que conducen a los Estados de ambos países a promover la 

internacionalización del sistema de enseñanza superior son predominantemente de naturaleza 

económica, derivadas del apoyo a las políticas europeas, aunque son más fuertes en Portugal que 

en España, y de naturaleza cultural, derivadas de la relación privilegiada que mantienen con las 

respetivas ex-colonias. 

Tanto para España como para Portugal se pueden identificar dos regiones como el origen de un flujo 

significativo de estudiantes internacionales: para España, Europa y países de Ibero-América; para 

Portugal, también Europa y países de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP). 

El análisis revela una gran semejanza entre las motivaciones, en los dos países para la 

internacionalización de los respetivos sistemas de enseñanza superior. Esta semejanza se deriva 

principalmente, como se refirió para la región europea, del isomorfismo que proviene de la utilización 

de la misma fuente normativa: las directivas y otra documentación dimanada de la Unión Europea, y 

por factores fundamentalmente histórico-culturales para las regiones de Ibero-América y CPLP para 

España y Portugal respetivamente. 
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Para cada uno de estos casos encontramos, además de preferencias culturales, políticas 

instrumentales que favorecen la movilidad internacional de estudiantes de estos orígenes, aunque en 

España, como vimos, la publicación de la legislación que implementa estas políticas instrumentales 

haya sido más tardía; no obstante, el flujo de la movilidad es siempre significativo, lo que conlleva a 

suponer que la preferencia cultural es significativa. 

 

En ambos países, el abordaje que se verifica mayormente es el de entendimiento mutuo siendo que, 

de forma emergente, es también el de la generación de lucros, este último de forma más notable en 

Portugal que en España. 

Aunque es visible que las motivaciones de naturaleza económica y la reforma de la enseñanza superior 

van en la dirección de promover la competitividad del sistema, no existen aún medidas asertivas para 

que el abordaje mayoritario sea el de la generación de lucros, ya que la norma cultural idéntica en los 

dos países continúa imponiéndose en las formas de concretización de sus relaciones internacionales. 

Naturalmente que, si se verifican semejanzas en las motivaciones y en el proceso de 

internacionalización del sistema de enseñanza superior de España y de Portugal, también se derivan 

semejanzas en los abordajes utilizados. Por tanto, en ambos países el abordaje que se verifica 

mayormente es el de entendimiento mutuo y, de forma emergente, también el de la generación de 

lucro, este última de forma más notable en Portugal que en España, por fuerza, de la mayor 

imperatividad de la legislación portuguesa en esta materia. 

En ambos casos también se distinguen situaciones diferenciadas, una de naturaleza temporal y otra, 

relevante en la ventana temporal en análisis, de naturaleza espacial, instanciadas, respetivamente, 

para España y Portugal, en Europa y países Iberoamericanos, y en Europa y países de la CPLP. 

En ambas regiones espaciales el abordaje predominante, probablemente debido a la naturaleza 

histórico-cultural de los dos países, es la de entendimiento mutuo, siendo de poca relevancia el 

abordaje para generación de lucro, específicamente por fuerza de las alianzas y colaboraciones 

establecidas entre cada uno de los países y sus territorios de influencia histórica. 

 

 

El nivel organizacional 

 

a) sobre las motivaciones de las instituciones para su internacionalización. 
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España y Portugal presentan fuertes semejanzas en lo que se refiere a las motivaciones 

institucionales para la internacionalización, con clara supremacía, para ambos países de las 

motivaciones cultural y académica, seguida de forma menos nítida y menos consensual por las 

motivaciones económica y política. 

Esta semejanza del comportamiento institucional podrá relevar de la semejanza cultural entre los dos 

países, con el mismo origen territorial, paralelismo y correspondencia temporal de sus recorridos 

históricos desde su nacimiento hasta la contemporaneidad, y la semejanza de la identidad cultural de 

los dos pueblos, sintetizada en la expresión ya citada que refiere que “las diferencias entre Portugal y 

España pueden ser operatoriamente construidas como diferencias de grado y no de naturaleza en una 

especie de continuum en el que los países comparten lo esencial de los valores culturales, con 

diferencias que se deben explicar sobre todo por la configuración demográfica, social y económica de 

cada uno de los países”. 

La motivación económica que aparece de forma también semejante para los dos países se puede 

explicar con el hecho de que ambos han sufrido de forma negativa el impacto de la crisis económica 

generada a partir del año 2000, ambos con intervención financiera externa, aunque con diferentes 

objetivos, pero con semejante impacto en la reducción de los presupuestos institucionales, aunque en 

este caso la opción parezca, como dijimos, menos consensual. La menor importancia de la motivación 

económica frente a la cultural puede que tenga que ver, para ambos países, con la identidad cultural 

de los dos pueblos. 

Finalmente, la opción política, consolidada en la forma semejante como las instituciones de ambos 

países consideran mayormente importante responder a las políticas nacionales y europeas, es 

consistente con la evaluación de Hofstede cuando afirma que tanto Portugal como España son 

sociedades normativas, que respetan sus tradiciones y normas, contrarias a la alteración social y poco 

pragmática. 

 

b) Acerca de los elementos de la internacionalización de las instituciones. 

 

Internacionalización del currículo 

No existen, en el ámbito de las políticas nacionales para la internacionalización de la enseñanza 

superior de España y Portugal, instrumentos obligatorios de orientación o de estímulo a la 

internacionalización de los currículos. No obstante, tanto las instituciones españolas como las 

portuguesas afirman en un porcentaje elevado que desarrollan iniciativas de internacionalización de 

los currículos de los cursos que ofrecen, aunque afirmen también, en lo que parece ser una 

contradicción, que esos currículos tienen mayormente carácter nacional. 
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Una interpretación consistente con estos resultados es la de que la internacionalización de los 

currículos es principalmente una decisión de las propias instituciones en el ámbito de la autonomía 

académica que las legislaciones nacionales claramente les otorgan, y en una señal también claro de 

auto apoyo a la causa de la internacionalización, aunque de forma parroquial conserven sus currículos 

nacionales y esperen la apoyo de los alumnos internacionales a esa oferta y, muy poco, opten por 

desarrollar currículos que reflejen la cultura multi-culturalista y los valores de la globalización. 

 

Intercambio de estudiantes 

Tanto en España como en Portugal están definidas políticas de estímulo y apoyo al intercambio de 

estudiantes tanto a nivel de la atribución de becas de estudio directas o complementarias de becas 

internacionales existentes, como a nivel de facilitación del acceso a la enseñanza superior de 

estudiantes extranjeros. Existe, no obstante, una barrera para este intercambio, para los estudiantes 

no europeos, constituida por el nivel más elevado de cuotas que los restantes estudiantes 

internacionales tienen que apoyar. 

No es claro, sin embargo, que hayan sido las políticas públicas el motor de la movilidad de estudiantes, 

en cualquiera de los dos países, en la medida en que este movimiento ya existía antes de que fueran 

desarrollados los instrumentos de estímulo, alias de forma muy significativa para España, con base en 

el financiamiento internacional. Con el apoyo a la Declaración de Boloña, la movilidad de estudiantes 

se reforzó y las políticas de estímulo se consolidaron, pero en ambos países se mantuvo una tendencia 

parroquial, de “no ir muy lejos o a lugares muy diferentes”: la movilidad de estudiantes se verifica 

seguramente por razones de proximidad, de financiamiento, y de cultura, fundamentalmente para 

países de Europa y, después para los países de las antiguas colonias españolas y portuguesas. Hay que 

destacar, no obstante, la excepción de que los Estados Unidos, país de cultura diferente, sea la tercera 

opción para los estudiantes españoles. 

Es relevante el estado de madurez de las instituciones en la promoción y en la facilitación de la 

movilidad de los estudiantes, consolidada en la disposición de recursos a estructuras organizativas y 

en la definición de políticas de eliminación de barreras. 

 

Colaboraciones y alianzas 

En este dominio la hipótesis más consistente parece ser la de la existencia de una colaboración 

estrecha entre los intereses de los Estados, a través del lanzamiento de programas específicos para 

la cooperación internacional en el área de la enseñanza y de la investigación, y los intereses de las 

instituciones en la implementación de esas colaboraciones. El hecho de que la mayoría de las 

colaboraciones y alianzas se firmen en el dominio de la enseñanza y formación y, en segundo lugar, 
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en la investigación, y bajo la forma de formaciones que ofrecen un grado conjunto o una doble 

titulación parece confirmar esta hipótesis. 

Adicionalmente, el papel de las políticas de los Estados parece ser, fundamentalmente, la de facilitador 

del establecimiento de acuerdos y alianzas entre instituciones, en la medida en que es a ellas que les 

compete definir los instrumentos que la implementan y nacer, no raro, de los vínculos 

interinstitucionales internacionales que, naturalmente, se establecen entre la mismas. También é 

consistente con o papel facilitador que caracteriza a posición do estado a afirmación de que estas son 

iniciativas mayormente de la iniciativa de la gestión de las instituciones – no acogida del papel 

facilitador – y menos de los órganos de segundo nivel, Facultades y Escuelas. 

Un ejemplo claro de esta formulación se encuentra en los acuerdos efectuados por Portugal en el área 

de investigación, con entidades de los Estados Unidos de América, los cuales se negociaron en general 

a nivel de los Estados, pero después se subscribieron a nivel de las instituciones involucradas. 

Es relevante que la movilidad de cursos se reviste de naturaleza fundamentalmente cooperativa, 

siendo residuales las instituciones que la implementan por regímenes como el de franquicia. En el 

mismo sentido, la opción por la instalación de polos en el extranjero es residual o inexistente. De 

hecho, ni España ni Portugal definen a nivel nacional, políticas o instrumentos de promoción de la 

exportación de la enseñanza superior. 

 

Compromiso 

Creemos que se puede afirmar que la existencia de un plan estratégico es el más indicador fuerte de 

un compromiso con la internacionalización, tanto a nivel nacional como a nivel organizacional.  

Como vimos anteriormente, España ha estado definiendo planes estratégicos nacionales para la 

internacionalización de su enseñanza superior, contrariamente a lo que ocurre con Portugal, que no 

tiene un plan estratégico específico para este fin, por lo menos formalmente. 

Así se comprende que aunque la generalidad de las instituciones españolas y portuguesas hayan 

inscrito la internacionalización en el ámbito de su misión, la definición de las políticas institucionales 

para la internacionalización sea más consistente en las instituciones españolas que en las portuguesas, 

y que la implicación de los diferentes niveles de decisión en la definición de las respetivas políticas sea, 

como se dije, “más fuerte para las instituciones de España que de Portugal” y que “la práctica de 

implicación de los stakeholders internos esté mejor establecida en España que en Portugal”. 

Otro factor importante a nivel nacional para la promoción de la internacionalización de las 

instituciones son las iniciativas gubernamentales de promoción activa de programas de 

internacionalización – también abordados en el punto anterior – que, con excepción por ventura de la 
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iniciativa portuguesa de establecimientos de acuerdos para la investigación, ya citada y que aparece 

más tarde – se considera que es más consistente y orientada hacia la obtención de mejores resultados 

en España que en Portugal, específicamente en lo que se refiere al programa de establecimiento de 

los Campus de Excelencia Internacional que, pese a las dificultades de origen financiera con que se 

debate, parece que ha contribuido, a juzgar por los informes efectuados, de forma significativa a la 

internacionalización de la enseñanza y de la investigación en España en lo que constituye, 

aparentemente, el factor más distintivo entre las políticas adoptadas por los dos países. 

 

Estructura organizativa 

La generalidad de las instituciones españolas y portuguesas declara que dispone de estructuras 

administrativas dedicadas a la internacionalización, lo que parece consistente con la declaración de 

que la internacionalización integra su declaración de misión y la asunción de un compromiso 

institucional con ese objetivo. 

Se trata, naturalmente, de una iniciativa de cada institución, en la medida en que no existen iniciativas 

nacionales en ninguno de los dos países, en particular de financiamiento, para apoyar la 

implementación de estas estructuras administrativas. En el ámbito de la iniciativa nacional se 

encuentran solamente los diversos Gabinetes de Programas Internacionales, que facilitan en parte el 

trabajo de estas estructuras al servir de punto de intermediación con otras estructuras congéneres 

internacionales. 

De forma consistente con referencias anteriores, parece que las instituciones españolas estructuran 

mejor estas actividades administrativas que sus congéneres portuguesas y, entre ambas, mejor en la 

enseñanza superior pública que en la privada. Además, es significativamente superior el número de 

instituciones españolas que poseen un presupuesto propio para la internacionalización que sus 

congéneres portuguesas: consideramos que estos resultados también son consistentes con el hecho 

de que la internacionalización de la enseñanza superior en España esté basada en un mejor 

planeamiento estratégico a nivel nacional, lo que podría ser un elemento estimulante para la 

consolidación de las estructuras institucionales con ese fin. 

 

Políticas y prácticas de gestión de Recursos Humanos 

La valorización de la implicación en las actividades de internacionalización en términos de progreso 

de la carrera y la contratación de colaboradores con currículo internacional o de otras 

nacionalidades, aún no es una práctica consolidada, sobre todo en el sector privado, aunque las 

instituciones incentiven a sus colaboradores a implicarse en la internacionalización. 
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Aunque las políticas nacionales, tanto en España como en Portugal, no inviabilicen la contratación de 

docentes extranjeros (ni de técnicos y administrativos) y, tal vez más en Portugal que en España, el 

impacto de estas políticas en las instituciones parezca ser relativamente limitado, como lo indica la 

ausencia de unanimidad en la percepción demostrada por la gestión de alta jerarquía con relación a 

esta pregunta, con una clara división entre los que concuerdan totalmente con la valorización por parte 

de la institución de esta cualidad y el conjunto de otras evaluaciones que presentan un valor aún 

considerable. 

Con relación al personal discente, se verifica que en ambos países existe una clara preponderancia, 

particularmente para los respetivos sectores públicos, en la implementación de mecanismos de 

captación de estudiantes extranjeros en lo que es una respuesta institucional consistente con las 

políticas nacionales de ambos países de facilitación, apoyo y estímulo a la captación de estos 

estudiantes. 

Debemos destacar también que se verifican algunas diferencias significativas en la calidad de estos 

mecanismos, con clara ventaja para España a la que se le puede atribuir, una vez más, un mayor 

compromiso y a la existencia de un plan estratégico nacional para la internacionalización de las 

instituciones. 

 

 

c) sobre as abordajes das instituciones à internacionalización. 

 

Los abordajes a la internacionalización más utilizados por las instituciones de enseñanza superior 

españolas y portuguesas evidencian una derivación del abordaje por cooperación hacia el abordaje 

por coopetición. 

El abordaje por cooperación fue validada por la percepción positiva de los gestores de las instituciones 

con relación a la utilización de varios instrumentos típicos de este tipo de abordajes, entre los cuales 

se refirió la participación en programas de intercambio europeo, la tendencia a la internacionalización 

de los currículos a través de su progresiva reforma con inclusión de temas globales e internacionales, 

la extensión e importancia dada a Colaboraciones y Alianzas con otras entidades extranjeras, 

específicamente en lo que se refiere a la implementación de cursos que ofrecen grado conjunto y doble 

titulación. Este tipo de abordaje es consistente con las motivaciones más generalizadas en las 

instituciones de ambos países que, como referimos, son de naturaleza cultural y académica. 

También señalamos, a nivel de las instituciones de ambos países, una derivación emergente hacia 

abordajes del tipo competitivo, en este momento centrada fundamentalmente en la implementación 
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de mecanismos orientados a la captación de estudiantes extranjeros, específicamente con alguna 

oferta de formaciones diseñadas especialmente para estos estudiantes, impartidos en lengua que no 

es la nativa. 

Además de eso, las instituciones de enseñanza superior españolas y portuguesas declaran que utilizan 

de forma relativamente sistemática, el planeamiento estratégico y el control de su ejecución como 

instrumentos de implementación de la internacionalización junto con la utilización de mecanismos 

estructurados de análisis y prospección del ambiente en el que se insertan, como forma de definir y 

dirigirse a sus objetivos, enfatizando cada vez más un abordaje estratégico y sistemático de su 

internacionalización. 

Estos abordajes utilizados en el plano organizacional parecen ser consistentes con los abordajes a nivel 

nacional utilizadas en cada uno de los países. Estos son, como vimos, principalmente el abordaje por 

entendimiento mutuo y, de forma emergente, el abordaje para generar lucro. 

En el abordaje por entendimiento mutuo en ambos países están presentes los instrumentos 

facilitadores y promotores de la internacionalización que la cualifican, entre otros, la existencia de 

políticas específicas de acceso a la enseñanza superior pública o políticas para la promoción de 

colaboraciones académicas y participación conjunta en programas internacionales a las que las 

instituciones responden, como vimos, con la implementación de estructuras de captación de 

estudiantes extranjeros a quienes se les ofrece la utilización de los instrumentos de facilitación de la 

asistencia a cursos, formaciones y pasantías, las cuales se articulan con las estructuras también 

disponibles a nivel nacional. 

En cuanto al abordaje emergente de generación de lucro que, desde el punto de vista de las 

instituciones constituye una respuesta a la necesidad de diversificación de las fuentes de 

financiamiento y de refuerzo presupuestal, es también una respuesta a la política nacional, con 

idénticos objetivos, consolidada en Portugal en el Estatuto del Estudiante Internacional y en España, si 

bien que de forma menos nítida, pero aun así consistente, con las políticas nacionales de fijación del 

valor de las cuotas para la asistencia a los cursos. 

 

d) sobre el grado de internacionalización 

 

Las instituciones de enseñanza superior en estudio revelaron un interesante nivel de actividad en su 

internacionalización, ya que los diferentes componentes, unos más desarrollados y otros en estadio 

de desarrollo, están presentes en la mayoría de las instituciones. No obstante, el grado de 

internacionalización de las instituciones españolas es superior al de las portuguesas y de los grupos 

estudiados, el que demuestra valores más bajos es el sector privado portugués. 



LVI 

Un nivel elevado de apoyo al proceso de internacionalización se deriva, naturalmente, de que ambos 

países están integrados en la Unión Europea, con responsabilidades semejantes de participación en 

una estrategia de desarrollo europeo común y con el apoyo de ambos a las políticas para la enseñanza 

superior en general, y para la internacionalización en particular, determinadas o recomendadas por 

instituciones supranacionales europeas, cuya acogida, que es voluntaria, de hecho se vuelve 

imperativa, incluso por la existencia de órganos de coordinación superior externa, a nivel de la reunión 

de Ministros de la Educación europeos. 

El mayor grado de internacionalización de la universidad española se deriva fundamentalmente de la 

diferencia de masa crítica de los dos países, muy superior para España que para Portugal, lo que 

determina la existencia de un porcentaje superior de instituciones públicas con mayor dimensión, y 

una situación económicamente más fuerte de las instituciones privadas españolas. La diferencia de 

potencial de captación de recursos entre las instituciones de España y de Portugal, a la que se le agrega 

una orientación más estrecha de su utilización por fuerza mayor del compromiso y del planeamiento 

estratégico nacional e institucional español, contribuye a la existencia de un grado superior de 

internacionalización de las instituciones de este país. 

 

El grado de internacionalización es superior para las instituciones de mayor dimensión, con foco al 

mismo tiempo en la enseñanza y en la investigación y que otorgan grado superior al de la 

licenciatura. 

Los objetivos fundamentales de las políticas nacionales para la Ciencia, Tecnología e Innovación 

tuvieron siempre en España y Portugal, a lo largo de su historia, una cierta perspectiva de 

internacionalización, ya sea mediante la adopción de modelos de estructuración y gestión extranjeros, 

como a través del financiamiento de formación de investigadores en el extranjero, que posteriormente 

potenciaron el desarrollo de las instituciones, tanto mediante acciones tendientes a aumentar la masa 

crítica de la estructura de investigación y desarrollo nacional, en particular en las instituciones de 

enseñanza superior, como, por último, en la adopción de políticas emanadas de organismos 

internacionales, prevalentemente europeos, y de la utilización de los instrumentos que ofrecen estas 

entidades. 

También contribuye a este resultado la diferencia de potencial de captación de recursos, que permite 

a la universidad española asignar más recursos en su internacionalización. Nótese que, especialmente 

para el área de la investigación, existen en España líneas de financiamiento específicas con dimensión 

adecuada, asociadas a las iniciativas de los campus de excelencia y de los campus de excelencia 

transfronterizos, además de otros proyectos de iniciativa gubernamental. Este esfuerzo de desarrollo 

se agrega a los recursos captados en sede europea. En Portugal, aunque el componente europeo sea 

bastante importante, los recursos propios disponibles son más pobres. Y el área de investigación es un 
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poderoso catalizador de la internacionalización por la importancia que asumen en este proceso las 

relaciones personales entre investigadores nacionales y extranjeros, en España más potenciadas por 

la existencia de la ya referida estructura de Ciencia, Tecnología e Innovación que facilita tanto el 

desarrollo de la investigación internacionalizada y orientada a la aplicación económica, como crea un 

espacio más propicio al desarrollo del componente de enseñanza en las dimensiones de maestrías y 

doctorados.  
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Publications in the context of the thesis 

 

The study object in this research was the internationalization of the public university both in Portugal 

and Spain. In this research, these countries' university is modeled as an open system in which the 

institutional and national levels are highlighted. The regional and global levels are indirectly considered 

by the influence they have on the national and institutional levels. 

A two-fold analysis was conducted: first, a preliminary qualitative one about the present situation of 

both Spanish and Portuguese public universities internationalization, based on the available official 

data sources; second, the quantitative analysis of the results got in the responded questionnaires. This 

study may contribute for understanding the nature of Portuguese and Spanish public universities 

internationalization process as well as the guidelines that may better contribute to reinforce their 

internationalization (Sousa, Bañegil & Corchuelo, 2015). 

 

The aim of this study is to evaluate the degree of internationalization of Iberian Higher Education 

Institutions (HEIs) and the factors that influence their internationalization process. 

The study begins with the contextualization of the HEI internationalization process through a brief 

historical synthesis and the establishment of the levels of analysis of this process, to focus, in more 

detail, the organizational level. To this end, it is supported in an organization dimensions model to 

define the components of the internationalization process and the data collection by questionnaire.  

The results were processed for each of its components, and the degree of internationalization was 

obtained by calculating the mean values of the components total. The study concludes that the Iberian 

HEIs have an interesting level of internationalization, which is higher for institutions with more than 

5.000 students, with simultaneous focus on teaching and research, conferring the master's and 

doctor's degrees (Sousa, Bañegil & Corchuelo, 2017a). 

 

Since the last decades of the 20th century we have seen the diffusion of liberal economic thought, the 

blurring of borders, the increase of international free trade, the establishment of (almost) global" 

regulation "treaties and an increase in free flows of people, goods and capital. It is the era of 

globalization and the 'marketization' of the economy, which builds a new social mode, the knowledge 

economy in a geopolitically organized world. 

Under the pressure of globalization, governments and supranational organizations, namely those of 

higher education, conditioned institutions to adopt the policies necessary to implement the global 

objective: to create knowledge and professionals who hold it and apply it to the economic 
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development that creates material wealth. Talent building is a new mission of the university: talent 

promotes innovation, and innovation boosts economic development. 

Within this mission, higher education institutions assume motivations and approaches based on 

economic assumptions: internationalization is a key factor in these approaches, and international 

talent acquisition is today the main instrument for the development of a knowledge-based economy. 

The economic impact of the higher education internationalization takes several forms: 

Directly, international students contribute to the financing of host institutions by paying fees, and to 

the local economy, by paying the costs associated with accommodation, food and leisure. In addition, 

we must consider the economic value linked to the export of educational services through the offer of 

study and research programs, either by attendance or in the form of distance learning. 

Indirectly, we must consider the economic impact of innovation, fostered by the exchange of 

knowledge through international partnerships, and the formation of international networks of alumni, 

with professional and cultural relations that derive from the contacts established in the educational 

process, essential in the construction of a Multicultural society, as well as the economic impact related 

to human capital formation: the international exposure of students and researchers contributes to the 

strengthening of resident competence both in host countries and in countries of origin, which will 

contribute to local  capacity building attracting foreign investment for the promotion of development. 

In conclusion, countries should recognize that a positive, multidirectional flow of talent will support a 

global knowledge economy with emerging leader’s adepts of the global market, given the values they 

develop through meaningful international experiences (Sousa, Bañegil & Corchuelo, 2017b). 
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Sob a influência de fortes pressões externas relacionadas com a globalização, os países e as suas 

instituições de ensino superior estão a evidenciar uma forte mudança, na qual a internacionalização 

tem um papel preponderante. E embora os aspectos económicos da globalização não sejam recentes 

e estejam densamente estudados, o mesmo não acontece com o impacto da internacionalização, 

económico e cultural, no ensino superior. 

De facto, só nas últimas duas décadas as instituições de ensino superior integraram quase sem reservas 

a internacionalização na sua missão, e definiram estratégias ou, pelo menos, abordagens simples à 

internacionalização – provavelmente até apenas como resposta à pressão política internacional para 

que o ensino superior acompanhe o processo de mercantilização de bens sociais. 

Também provavelmente porque, neste contexto, a internacionalização do ensino superior é um 

fenómeno relativamente recente, também são escassos e recentes os estudos relacionados com este 

fenómeno. Como referiremos adiante com maior detalhe, os estudos mais reputados têm origem em 

investigadores dos Estados Unidos, refletem a realidade estado-unidense, e resultam essencialmente 

da observação e da reflexão sobre o fenómeno da internacionalização das suas instituições de ensino 

superior, apoiados essencialmente numa atitude pragmática, prática e, muito excecionalmente com 

base empírica. 

Outra fonte que vai sendo cada vez mais abundante é a de investigadores asiáticos, os quais, 

essencialmente, descrevem os procedimentos de internacionalização das suas instituições em geral 

segundo uma atitude comparativa com o exemplo americano. 

Na Europa, os estudos são escassos, e os mais disponíveis são de origem inglesa que, como é evidente, 

refletem uma cultura que não é exatamente a de muitos países europeus, até porque a primeira é 

essencialmente competitiva e os valores correntes nos países da Europa são de natureza colaborativa. 

Particularmente no que nos diz respeito, Espanha e Portugal, podemos dizer que com uma ou outra 

exceção, que especificamos adiante, os estudos sobre a internacionalização das instituições de ensino 

superior, mesmo os de natureza mais pragmática e, sobretudo, os de base empírica, são praticamente 

inexistentes. 

Mas em todos estes documentos disponíveis avulta, essencialmente, a ausência de uma base empírica 

consistente que permita uma avaliação fiável do estado da internacionalização das instituições de 

ensino superior nos diversos países e, em particular, nos países em estudo, Espanha e Portugal. 

Assim, o propósito central deste estudo é a contribuição - através do estabelecimento de um modelo 

conceptual, e de um estudo empírico nos níveis nacional e organizacional - para o aprofundamento do 

conhecimento dos processos de internacionalização do ensino superior, recorrendo a um estudo 

comparativo dos casos de Portugal e de Espanha, assim tentando colmatar uma falha evidente nos 

estudos disponíveis. 
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Como não poderia deixar de ser, o estudo tem caráter exploratório, e dirige-se, sobretudo, à 

compreensão do fenómeno da internacionalização das instituições de ensino superior espanholas e 

portuguesas. Para colmatar a ausência de estudos empíricos essencialmente nos dois países em 

análise, leituras descritivas dos resultados obtidos pela análise das respostas obtidas aos questionários 

foram já publicadas na literatura científica (M. Sousa, Bañegil, & Corchuelo, 2015, 2017a), desta forma 

validando-se, quer por peritos internacionais quer pela comunidade científica internacional 

interessada nesta temática, as principais conclusões obtidas. 

 

 

1.1 O problema de investigação 

 

É trivial a afirmação de que o mundo de hoje se encontra num período de rápida e profunda 

transformação económica, social e política, baseada na emergência de novos sistemas cujos fins são o 

permanente desenvolvimento de uma sociedade de bem-estar (Weber & Duderstadt, 2008). Todos os 

setores da sociedade são afetados por esta transformação, e o setor do ensino superior não é uma 

exceção (Knight, 2008; Rust & Kim, 2015). 

Para compreender o processo da internacionalização do ensino superior de um país é necessário ter 

em conta um conjunto amplo e diversificado de fatores, e identificar e analisar as semelhanças e as 

diferenças a nível global, regional, nacional e organizacional no desenvolvimento deste processo (Wit, 

Hunter, Howard, & Egron-Polak, 2015). Neste contexto, assumem especial significado os conceitos de 

globalização, internacionalização e europeização. 

 

A globalização, enquanto instrumento de transformação do tecido social, não é um fenómeno 

emergente. Vários autores situam o seu aparecimento desde o início do século 16 até fins do século 

19 (McGinn, 1997; United Nations Development Programme, 1999), de certa forma acompanhando a 

consolidação da ideologia liberal, nascida com a revolução francesa e a nação americana, a qual veio 

a criar uma posição dominante em quase todo o mundo de cultura ocidental durante o século 19 e 

início do século 20. 

A consolidação desta posição dominante do liberalismo deu origem ao aparecimento de uma sua 

instanciação, o neoliberalismo – defendida, entre outros, por Hayeck e Friedman (Jones, 2012) - que 

aprofunda a teoria liberal, reforçando os seus aspetos principais, nomeadamente a defesa da não 

participação do estado na economia, a fraca intervenção dos governos no mercado de trabalho, a 

política de privatização de empresas estatais, a livre circulação de capitais internacionais, a abertura 
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da economia para a entrada de multinacionais, a adoção de medidas contra o protecionismo 

económico, a diminuição dos impostos sobre as empresas e outros mecanismos de livre regulação do 

comércio entre nações. 

 

A partir da década de 80, com o desaparecimento do confronto dos dois blocos geopolíticos principais, 

a globalização foi drasticamente acelerada, tendo-se tornado irreversível, mais abrangente do ponto 

de vista geográfico, e com características próprias tais como o crescente desenvolvimento da 

economia do conhecimento; o desenvolvimento de ciências e tecnologias avançadas, especialmente 

no domínio da informação e da comunicação; a expansão das economias de mercado com o 

surgimento de novos mercados, tais como, por exemplo, os mercados de divisas e de capitais 

globalmente interligados ou os mercados de trabalho internacionais; o estabelecimento e o 

envolvimento de novos atores nas esferas nacional e internacional, incluindo organizações regionais e 

internacionais, corporações transnacionais e organizações não-governamentais que transcendem as 

fronteiras nacionais; o desenvolvimento de novas regras e enquadramentos que vão desde acordos 

bilaterais a acordos multilaterais que afetam não apenas o comércio e os serviços, mas também o 

ensino (Altbach & Knight, 2007). Todos estes fatores - agentes ou consequências da globalização - têm 

impactos profundos no ensino superior e na natureza das suas instituições, e afetam cada país e as 

suas instituições de formas diferentes, positiva ou negativamente, direta ou indiretamente, por 

disciplina ou em geral (Marginson, 2008b). 

Em particular, os desenvolvimentos em ciência e tecnologia, nomeadamente nos domínios das 

tecnologias de informação e comunicação, com aplicações largamente difundidas e o apoio de 

ferramentas tais como a web, satélites e comunicações móveis, que permitem armazenar, aceder e 

transmitir elevados volumes de informação em, de, e para qualquer lugar do mundo com baixos 

custos, alteraram profundamente os modos de fornecimento de serviços de ensino, nomeadamente 

através do ensino à distância, possibilitando o aumento exponencial do número de estudantes, 

nomeadamente no ensino superior, e da partilha de programas de ensino e investigação (Knight, 

2008). Esta expansão do número de estudantes determina uma cada vez maior dificuldade em manter 

o Estado como único financiador do ensino superior (Altbach & Davis, 1999; Bloom & Rosovsky, 2007). 

Assim, os estudantes e suas famílias tornam-se na imediata fonte alternativa de financiamento das 

instituições, isto é, no seu mercado. As instituições, impulsionadas pela ameaça da concorrência ou 

pela atração do lucro, levam ao aparecimento do ensino superior como um negócio (Altbach, 2001). 

Esta tendência de mercantilização do serviço de ensino superior desenvolveu-se tanto a nível nacional 

como internacional, tendo adquirido uma expressão que veio a determinar a sua inclusão no Acordo 

Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS) como um serviço internacionalmente negociável. A noção 

de que o ensino superior é um bem público e uma responsabilidade social é gradualmente substituída 



6 

pela crença de que o ensino superior é uma ‘commodity’ privada que pode ser comprada e vendida e 

paga pelos seus beneficiários. 

Esta perceção empresarial do ensino superior emerge com a consolidação crescente do processo de 

globalização enquanto fenómeno multidimensional que envolve um conjunto denso de processos 

sociais, económicos, políticos e culturais e promove a concorrência global entre instituições de 

diversos países, e dos países pelo reconhecimento de prestígio das suas instituições. 

Segundo Fumasoli e Stensaker (2013) as instituições de ensino superior são construídas através de 

uma combinação de fatores estruturais e culturais que lhes conferem uma identidade distintiva que 

lhes permite manter um estado estável e adequado a esta mudança de ambiente social. 

Este novo ambiente, baseado na criação e disseminação do conhecimento, assenta no 

desenvolvimento do ensino superior, e requer instituições capazes de descobrir novo conhecimento, 

desenvolver aplicações inovadoras dessas descobertas e transferir a inovação produzida para o 

mercado, com base em atividades empresariais. Em consequência, as instituições de ensino superior 

são confrontadas, de forma crescente, com o desafio das forças que caracterizam a economia global: 

mercados hipercompetitivos, alterações demográficas, crescente diversidade cultural e étnica e 

tecnologias disruptivas (Weber & Duderstadt, 2008). 

Este é o tempo e o contexto político e social para uma nova mudança da missão das instituições de 

ensino superior: junta ao ensino e investigação, enquanto missão da “instituição torre de marfim”, e 

ao serviço público, missão da “instituição moderna”, a internacionalização, cada vez mais assumida 

como o mais importante e necessário elemento de missão (J. Scott, 2006). 

 

Na transição dos séculos 20 e 21 a sociedade dita ‘ocidental’ estrutura-se, definitivamente, em torno 

de dois conceitos: a globalização e a ideologia liberal, suportados por fóruns económicos globais de 

que Davos é um exemplo conhecido. Sob pressão deste ‘caldo de cultura’, os governos dos estados e 

organizações supranacionais relacionadas com o ensino superior, em particular na Europa, difundem 

e condicionam as instituições à adoção das políticas necessárias à implementação do objetivo global: 

criar conhecimento e profissionais que o detenham e o saibam aplicar no desenvolvimento da 

sociedade, em particular no desenvolvimento económico criador de riqueza material (Shetty & Rudell, 

2002). 

A internacionalização é a resposta das organizações à globalização, mas não é unidirecional, é 

simultaneamente uma força catalisadora da globalização, tanto quanto esta é uma força aceleradora 

da internacionalização (Foskett & Maringe, 2010). A globalização e a internacionalização são duas faces 

da mesma moeda: enquanto a internacionalização valoriza as diferenças, hierarquias e hegemonias, a 

globalização valoriza o que é comum, subvertendo hierarquias e hegemonias (P. Scott, 2000). 
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Nesta economia global baseada no conhecimento, as instituições de ensino superior tornaram-se o 

mais valioso suporte de relações internacionais e de um contínuo fluxo global de pessoas, informação, 

conhecimento, tecnologias, produtos e capital financeiro (Marginson & Wende, 2007). Segundo Peter 

Scott (1998) citado por (Marginson & Wende, 2007, p. 5) “nem todas as instituições de ensino superior 

são [principalmente] internacionais, mas todas estão sujeitas aos mesmos processos de globalização,  

em parte como objetos, até mesmo vítimas, desses processos, mas em parte como sujeitos, ou até 

mesmo como atores-chave da globalização”. 

Há apenas algumas décadas atrás, a internacionalização das instituições de ensino superior era uma 

questão marginal, provavelmente com exclusão da função de investigação, que sempre se constituiu 

em torno de um fórum científico internacional, mas atualmente, sob a crescente pressão da 

globalização, as instituições de ensino superior passaram a olhar a internacionalização como um 

elemento chave para a sua sustentabilidade. Em consequência, conceitos tais como mobilidade 

internacional, benchmarking, rankings, internacionalização institucional, políticas internacionais ou 

estratégias de colaboração e cooperação além-fronteiras, passaram a fazer parte do léxico corrente 

dos gestores. 

Para algumas instituições, em particular as de cultura anglo-saxónica, as abordagens e operações 

internacionais tornaram-se no seu primeiro pilar de desenvolvimento e sustentabilidade; para outras 

regiões, por exemplo a europeia, a colaboração no contexto do desenvolvimento de uma área comum 

de ensino superior, ou de uma área comum de investigação tornaram-se numa praticamente 

incontornável obrigação. E, a partir destas áreas, e sob sua influência e interesse, em geral também de 

natureza económica e financeira, desenvolveram-se vastas áreas de ensino superior e investigação, 

que abarcam grande parte das economias desenvolvidas ou emergentes. 

Constituídas como agente essencial da globalização, as instituições de ensino superior sofreram 

também, elas próprias, transformações na relação entre as suas duplas naturezas, cultural e 

económica. O ensino superior adota, em maior ou menor grau, o movimento mundial de 

mercantilização. Teichler (2004, p. 23) observa que “de forma surpreendente, o debate sobre a 

globalização do ensino superior se foca, de repente, sobre os aspetos da mercantilização, concorrência 

e gestão, esquecendo outros conceitos, que lhes são anteriores, tais como sociedade do 

conhecimento, ou aprendizagem global”. 

Na realidade, sob a pressão das forças da globalização - políticas, económicas e sociais – os países em 

todo o mundo veem-se condicionados à realização de reformas dos seus sistemas nacionais, em 

particular no que refere ao controlo direto dos estados sobre as instituições de ensino superior – que 

é substituído pelo uso do poder regulador de agências com graus diversos de independência e 
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autonomia – e à organização e gestão das suas instituições, que adotam os modelos mais liberais das 

NPM1 (Neave, 2007). 

Estes novos modelos de gestão – na realidade amplamente adotados pela generalidade dos países e 

suas instituições – incluem a modelação dos sistemas públicos nacionais na perspetiva dos mercados 

económicos; uma atitude governamental favorável à competição entre instituições, uma cultura de 

gestão que favorece a competição entre unidades académicas, devolução à gestão da responsabilidade 

das instituições e, muitas vezes, do seu financiamento e sustentabilidade, incentivos à racionalização 

dos custos, a adoção e envolvimento num comportamento empresarial, medidas de desempenho 

suportadas por métricas sobre os resultados, relações com as agências reguladoras e de financiamento 

com base contratual, adoção de mecanismos de prestação de contas e auditoria. Segundo Marginson 

e Wende (2007), estas reformas têm sido o mais forte – senão mesmo o único – motor das mudanças 

verificadas nas instituições de ensino superior em geral, e nas instituições públicas em particular. No 

entanto, estas reformas, com origem supranacional, têm necessariamente de ter uma tradução 

nacional e ser aplicadas por cada instituição, no uso da autonomia que lhe é própria. Assim, é 

expectável que a instanciação final destas reformas seja influenciada quer pela história e contexto de 

cada país, quer pela cultura própria de cada instituição. 

Estes novos modelos de gestão, introduzidos em muitos países por um vasto quadro regulador, 

alteraram as características tradicionais das instituições de ensino superior, reforçando o papel 

estratégico de cada instituição (Teichler, 2004). Através deste amplo sistema de reformas, orientado à 

sua integração na ‘nova’ sociedade de mercado, as instituições preparam-se e adaptam-se ao 

desenvolvimento de novas atividades além-fronteiras, adotando novos racionais para a sua 

internacionalização, e definindo novos modos de abordagens a essa internacionalização, adotando 

uma cultura que substitui, pelo menos parcialmente, a sua vocação colaborativa por uma atitude 

competitiva (Flavián & Lozano, 2007; Luijten-Lub, Wende, & Huisman, 2005; Marginson, 2006), na 

procura da construção do prestígio que lhes permitirá adquirir a sustentabilidade necessária na 

sociedade globalizada (Teichler, 2004). 

Alterações significativas são visíveis no panorama da internacionalização dos sistemas de ensino 

superior: o aparecimento da formulação de estratégias nacionais na intervenção dos decisores 

políticos e abordagens mais estratégicas por parte das instituições de ensino superior, que dão lugar 

ao surgimento de novas atividades de internacionalização (Wit et al., 2015). A maioria das estratégias 

nacionais mantém a tradicional mobilidade de estudantes e académicos, mas acrescentam novos focos 

como a obtenção de lucros, a captação de talentos e o aumento da reputação e visibilidade 

internacional dos seus sistemas de ensino superior. Em consequência, as instituições de ensino 
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superior incorporam novas atividades como a internacionalização do currículo, o ensino além-

fronteiras e a aprendizagem digital (Wit et al., 2015). 

Contudo, a internacionalização do ensino superior é caracterizada pelo envolvimento de vários níveis 

de decisão, para além dos governos e dos gestores das instituições, que detêm elevada autonomia e 

que tendem a evidenciar desarticulação (Hasse & Krücken, 2014). Mesmo na presença de um número 

significativo de estratégias nacionais que promovem ativamente a internacionalização, o número de 

estudantes em mobilidade internacional na área da OECD em 2015 representa cerca de 5,6% das 

matrículas em todo o mundo e com um valor elevado nos estudos de doutoramento (OECD, 2017). O 

padrão de mobilidade está ainda concentrado num pequeno conjunto de países e muito moldado por 

fatores de proximidade. Os maiores países anfitriões são as economias avançadas de língua inglesa: 

Estados Unidos (30% do total de estudantes internacionais na área da OECD), Reino Unido (14%) e 

Austrália (10%). No entanto, a França, a Alemanha e a Federação Russa também atraem um número 

significativo de estudantes. A maioria dos estudantes em mobilidade nos países da OECD são 

originários da China (20%), seguido pela Índia (7%), Alemanha (4%), Coreia, França e Arábia Saudita 

(variando entre 2 e 3%) (OECD, 2017). 

Na realidade, a maioria geral dos estudantes são-no no seu país de origem, e revelam-se pouco 

inclinados a participar em atividades internacionais ou interculturais. De facto, a prática real da maioria 

das instituições é local e às vezes até paroquial. Os interesses dos múltiplos stakeholders que se cruzam 

no campus são, em geral, diferenciados, e muitas vezes sobrepõem-se às orientações políticas e às 

pressões económicas, gerando uma diferença significativa entre o enunciado das estratégias nacionais 

e (ou) institucionais e a realidade vivida intramuros (Teekens, 2013). 

 

Estas estratégias de internacionalização nos sistemas de ensino superior de países europeus são muito 

influenciadas pela sua integração na União Europeia, tanto a nível dos estados-membros como das 

instituições de ensino superior. O processo de internacionalização do ensino superior europeu seguiu 

um percurso singular, o qual explica que, muitas vezes, seja designado como o ‘processo de 

europeização do ensino superior’. Os principais instrumentos deste processo são a “Declaração de 

Bolonha” e os vários Programas de apoio financeiro à mobilidade de pessoas, da responsabilidade da 

Comissão Europeia e certos instrumentos de transparência como o Sistema Europeu de Transferência 

e Acumulação de Créditos (ECTS) e o Quadro Europeu de Qualificações (QEQ). Em conjunto estes 

instrumentos alavancaram a internacionalização dos sistemas nacionais de ensino superior. 

A estratégia de internacionalização europeia fortemente baseada na mobilidade dos estudantes 

conduziu a que em 2011 a mobilidade para a Europa representasse cerca de 40%2 da totalidade dos 
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estudantes em mobilidade internacional, um resultado impressivo. Contudo, na avaliação da Comissão 

Europeia, a cooperação académica internacional é ainda de natureza muito fragmentada e 

frequentemente não está associada a uma estratégia nacional ou institucional (Comissão Europeia, 

2011). Reconhecendo esta fragilidade lançou em 2013 uma estratégia para o ensino europeu no 

mundo, baseada na continuidade da promoção da mobilidade internacional mas complementada com 

o desenvolvimento dos currículos e da aprendizagem digital, assim como das parcerias e das 

cooperações estratégicas (Comissão das Comunidades Europeias, 2013). 

A União Europeia utiliza várias formas de articulação e de orientação das políticas prosseguidas pelos 

seus estados-membros, nomeadamente através do uso de um mecanismo de meta governança, uma 

estrutura que disponibiliza um conjunto geral de regulações e orientações a serem adotadas, numa 

base em geral voluntária, pelos seus estados-membros e suas organizações (Petersen, 2010). A meta 

governança pode ser entendida com um quadro regulador, um ambiente e, simultaneamente, como 

um “guarda-chuva” para as instituições europeias (Koch & Buser, 2006), em particular as instituições 

de ensino superior, às quais fornece “um conjunto de condições, estruturas, regras e orientações – um 

regime abrangente - que estabelece e define as condições gerais de política e de regulação [para as 

instituições] em todos os Estados-Membros” (Petersen, 2010, p. 2). 

Trata-se de uma lógica de abdicação de um papel de liderança da União Europeia em matéria de ensino 

superior – à qual os estados-membros e, principalmente, as instituições de ensino superior se 

poderiam opor - a favor da colocação das instituições governamentais dos vários estados-membros 

em interação umas com as outras, entre si acordando as políticas a seguir no âmbito de uma 

declaração política geral – da Declaração de Sorbonne à Declaração de Lisboa – que, aliás, coloca o 

ensino superior como um dos seus principais instrumentos de ação. 

Esta estratégia tem uma instanciação singular a nível do ensino superior europeu, que se inicia com a 

assinatura da Magna Charta Universitatum por reitores de universidades europeias, “uma das suas 

últimas [declarações] vindas a público” (Bianchetti & Magalhães, 2015, p. 233), em cuja Declaração de 

Princípios se inscreve ainda o espírito humboldtiano da Universidade. Na sequência desta Declaração, 

e até à Declaração de Sorbonne, em 1998, e depois à Declaração de Bolonha, no ano seguinte, e 

culminando com a Declaração de Lisboa de 2000, assistimos ao “descarte dos Reitores” (Bianchetti & 

Magalhães, 2015, p. 234) substituídos por ministros, tecnocratas e funcionários. “O parágrafo inicial 

da “Declaração da Sorbonne” é revelador de uma metamorfose que se começa a flagrar nesses 

documentos, uma vez que, ao fazer uma crítica à prevalência do económico no processo de 

reconstrução da Europa, evidencia o quanto o protagonismo de outros setores, particularmente o da 

instituição de ensino superior, está ficando em segundo plano. […] A partir de meados da década de 

1990, […] a instituição de ensino superior, foi alijada de discussões, de encaminhamentos e daquilo 

que a caracterizava como universitas, pelo redirecionamento/constrição tanto das funções dos 

reitores, quanto das atribuições às instituições” (Bianchetti & Magalhães, 2015, p. 242). 
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Substitui-se assim uma hard-law de difícil imposição, por uma soft-law que permite à União Europeia 

– nomeadamente através das suas instituições contribuintes da disseminação desta cultura de 

internacionalização - aparecer como um think-tank para o ensino superior e uma capacidade de 

subdelegação normativa que as instituições aceitam com menor dificuldade. É a ‘europeização do 

ensino superior europeu, que desenvolve um elevado isomorfismo quer de origem normativa, quer 

mimética, mas que as alinha no sentido das orientações estratégicas geopolíticas da região plasmadas, 

entre outras, na Declaração de Lisboa. 

 

Como vimos, os processos de internacionalização e de europeização (regionalização) do ensino 

superior são respostas à globalização, e estão relacionados no sentido em que se facilitam e 

complementam um ao outro. A regionalização pode auxiliar os estados e as instituições a acelerar os 

seus processos de internacionalização, e a internacionalização pode ser um facilitador da promoção 

da regionalização. Mas neste processo, cada estado, com a sua independência, encontra-se em 

diferentes momentos e em diferentes fases de desenvolvimento, com motivações diferentes e 

prioridades diferentes para promover a internacionalização e a europeização do seu sistema de ensino 

superior (Nguyen, 2010). 

Ao longo das últimas décadas a internacionalização do ensino superior tem registado um significativo 

crescimento, em particular através da implementação da mobilidade de estudantes, professores e do 

staff administrativo. Esta mobilidade envolve um considerável número de estudantes, pelo que para 

alguns países e instituições são vistos como um mercado onde operam (Becker & Kolster, 2012). Tal 

traduz-se em preocupações sobre a qualidade e a lógica da utilização de políticas de base económica 

como fundamento da missão das instituições, pelo que a questão que se coloca é se “estão as 

instituições aptas para estabelecer o contexto necessário ao desenvolvimento da cultura de inclusão 

e aprendizagem intercultural, intrínseco a esta forma de internacionalização das instituições?” 

(Teekens, 2013, p. 6). 

Mas, como já referimos, o número de estudantes em mobilidade internacional não é globalmente 

significativo, e os estudantes optam, maioritariamente, por estudar nas instituições dos seus países de 

origem. Por um lado, a internacionalização no ensino superior é considerada positiva e importante: 

quase todas as instituições de ensino superior se referem à sua dimensão internacional nas 

declarações de missão e nas formulações de seus perfis. Por outro lado, a internacionalização está 

inserida dentro de um sistema nacional de valores o qual, mesmo em face da crescente concorrência, 

estimula o estudo “em casa”. Finalmente, a internacionalização também reflete a desigualdade 

internacional existente entre nações e regiões do mundo, porque cerca de três quartos da mobilidade 

mundial é vertical (Kehm & Teichler, 2007). 
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Realizado o enquadramento geral do tema de investigação e por se tratar de um estudo comparativo 

entre os sistemas de ensino de Portugal e de Espanha, importa estabelecer previamente o quadro geral 

das semelhanças e das diferenças entre os dois países, antes de enunciar o problema de investigação. 

Existem notáveis semelhanças entre as Alma Mater das instituições de ensino superior espanholas e 

portuguesas, criadas a partir do mesmo percurso histórico-cultural: tiveram a mesma origem no 

mesmo tempo e com a mesma missão; adquiriram elevado prestígio enquanto instituições de países 

que eram centros do poder mundial; com o aval da Igreja, espalharam-se por novos mundos 

influenciando, se não mesmo criando uma nova cultura comum; incorporaram as ideias resultantes da 

Revolução Francesa, de Newman e de Humboldt, transformando-se em instituições de elites 

burocráticas; ambas ficaram à porta do processo de industrialização do início do século XIX; ambas 

foram condicionadas por ditaduras políticas e ambas transitaram, quase em simultâneo, para regimes 

democráticos, transformando-se em instituições de massas; ambas se viram integradas num espaço 

comum europeu e ambas subscreveram o “tratado” de Bolonha; ambas se defrontam com os 

processos de europeização, internacionalização e globalização. 

Mas, reconhecidamente, este trajeto comum sempre se fez, em particular nas últimas décadas, em 

contextos socioeconómicos diferenciados e, em geral, nem sequer paralelos. Podemos avaliar as 

semelhanças e as diferenças entre os dois países com base em duas das suas características: a relação 

socioeconómica e a identidade cultural. 

Não obstante a semelhança do percurso histórico, as relações nacionais entre Portugal e Espanha 

foram sempre distanciadas. Esta realidade só se alterou a partir da adesão de ambos os países à União 

Europeia, em 1986, data a partir da qual, os dois países “recriaram um relacionamento profundo e 

original” (Reis, 2010, p. 3), que se traduziu no facto de, atualmente, “encarada a partir das trocas 

internacionais, a posição de Portugal na economia mundial [ser] sobretudo um lugar na Europa, e a 

posição de Portugal na Europa [ser] sobretudo um lugar na economia ibérica” (Reis, 2010, p. 11). A 

figura 1 mostra a evolução recente da relação económica entre os dois países, no que se refere a trocas 

comerciais e investimento direto mútuo. 
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Figura 1. a) trocas comerciais (bens e serviços) e investimento direto entre Portugal e Espanha em milhões de euros; b) 

fluxos de investimento direto entre Portugal e Espanha (princípio direcional em milhões de euros). 
Fonte: AICEP Portugal Global3. 

 

Como se verifica, a balança comercial entre os dois países é sensivelmente favorável a Espanha, 

embora se mantenha, no período representado, relativamente equilibrada; relativamente ao 

investimento direto constatamos que Espanha representa um destino relevante do esforço de 

aplicação de capitais portugueses, enquanto o investimento direto espanhol em Portugal apresenta 

uma tendência fortemente descendente. Em qualquer dos casos, ambos os fluxos de investimento 

apresentam um comportamento bastante irregular. 

Subsistem, no entanto, importantes desigualdades a nível socioeconómico. Na tabela 1 assinalam-se 

alguns indicadores que nos fornecem uma imagem significativa das semelhanças e diferenças nestes 

domínios. 

  

                                                           
3 http://www.Portugalglobal.pt/ 
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Tabela 1. Indicadores económicos e sociodemográficos de Portugal e de Espanha. 

Contas Nacionais Portugal Espanha 

PIB per capita 16.600€ 23.290€ 

Dívida per capita 22.394€ 23.106€ 

Défice em %PIB 4,4% 5,1% 

Rating Moody's 
Rating S&P 
Rating Fitch 

Ba1 
BB+ 
BB+ 

Baa2 
BBB+ 
BBB+ 

Ranking de Competitividade 
World Economic Forum 

36º 35º 

Mercado Laboral   

Taxa de desemprego 12,4% 22,1% 

Salário Mínimo Mensalizado 589,17€ 756,7€ 

Preços 

Índice de preços no consumidor 0,5% -0,6% 

Valor acrescentado bruto 200.593,3€ 1.096.053,5€ 

Impostos 

IVA geral 23% 21% 

IRS máximo 48% 46% 

Comércio 

Exportações em % PIB 41,3% 33,0% 

Importações em % PIB 39,6% 30,6% 

Balança Comercial em % PIB 1,7% 2,4% 

Sócio demografia 

Densidade demográfica 112,5 91,8 

População 10.358.076 46.444.832 

Ranking Paz Global 
Institute for Economics and Peace 

11º 21º 

Ranking da Desigualdade de Género 
World Economic Forum 

39º 25º 

Índice de envelhecimento 122,9 143,9 

Taxa Bruta de Natalidade 8,3‰ 9,0‰ 

População em Risco de Pobreza 26,6% 28,6% 

Ensino Superior 

População com educação superior (ano de 2014) 22% 35% 

Estudantes matriculados ensino superior 337.507 1.529.730 

Universidades e politécnicos públicos (ano de 2014) 34 50 

Universidades e politécnicos privados (ano de 2014) 52 25 

Estudantes estrangeiros 8,6% 5,6% 

Instituições ensino superior por milhão de habitantes 8,3 1,6 

Gastos educação superior em %PIB (ano de 2012) 1,3 1,2 

Gastos I&D em %PIB (ano de 2013) 1,29 1,20 

Posição no Scimago Journal & Country Rank 16º 8º 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística de Portugal4, Pordata5, Eurostat6, Instituto Nacional de Estadística de España7, 
Ministério da Educação de Espanha8, Direção Geral de Estatisticas da Educação de Portugal9, World Economic Forum10 e 

Institute for Economics and Peace11. Dados referentes ao ano de 2015. 

 

Como podemos verificar, Espanha apresenta um comportamento ligeiramente melhor do que Portugal 

– embora sem diferenças substantivas – a nível das contas nacionais, dos indicadores para o mercado 

                                                           
4 https://www.ine.pt/ 
5 http://www.pordata.pt 
6 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
7 http://www.ine.es/ 
8https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/datos-
cifras-sistema-universitario.html 
9 http://www.dgeec.mec.pt/ / 
10 https://www.weforum.org/ 
11 http://economicsandpeace.org/ 

http://www.scimagojr.com/
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laboral (com exceção da taxa de desemprego), dos índices de preços quer no consumidor, quer 

industriais, nos impostos (com taxas mais baixas para os contribuintes) e na balança comercial. Os 

indicadores sociodemográficos, com exceção do posicionamento no ranking da paz global, são 

semelhantes. Reforça-se o entendimento de que não existe, também na esfera sócio económica, um 

elevado grau de dessemelhança entre os dois países. No ensino superior ressalta a maior percentagem 

de população espanhola com este nível de formação e a maior densidade de instituições de ensino 

superior em Portugal.   

 

Está hoje bem estabelecido que a cultura nacional tem um grande impacto nos valores, atitudes e 

comportamentos das instituições, das organizações e dos indivíduos, em particular, nas instituições de 

ensino superior, que são organizações sociais complexas com culturas distintas (Bartell, 2003; Sporn, 

1996). A identidade cultural dos dois países pode ser avaliada através do conhecido classificador de 

Hofstede (2001), cujos resultados se apresentam na figura 2:  

 

 

Figura 2. Identidade cultural, comparação de Portugal e Espanha. 
Fonte: Ferramenta de comparação de Hofstede12.  

 

Como vemos, subsistem semelhanças e diferenças assinaláveis na identidade cultural dos dois povos: 

espanhóis e portugueses têm ambos uma alta aversão ao risco e ambos aceitam medianamente a 

desigualdade na distribuição do poder; são também medianamente individualistas, embora os 

espanhóis mostrem um maior grau de individualismo do que os portugueses, o que os aproxima mais 

das culturas anglo-saxónicas. Pelo contrário, os portugueses demonstram maior facilidade de trabalho 

em equipa. Portugal e Espanha são países onde a palavra-chave é o consenso, não a competição 

                                                           
12 https://geert-hofstede.com/ 
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(ambos têm níveis baixos e semelhantes de individualismo). Os valores predominantes são a igualdade, 

solidariedade e a qualidade de vida. Os conflitos são resolvidos através do compromisso e a 

negociação. 

Tanto Portugal como Espanha são sociedades normativas, que respeitam as suas tradições e normas, 

avessas à alteração social e pouco pragmática. Esta cultura, no entanto, verifica-se de forma bastante 

mais acentuada em Portugal do que em Espanha. Finalmente, ambos os países têm uma fraca cultura 

de indulgência, sendo que Portugal é-o menos do que a Espanha. Isso significa que são sociedades com 

muitas restrições, cujas pessoas são pessimistas, e que têm a perceção de que as normas sociais 

impõem restrições às suas ações. 

Em síntese, em termos dos elementos identitários dos dois povos são significativas as semelhanças em 

termos de aversão ao risco e distanciamento hierárquico; todos os outros valores são medianos e 

sempre menores para os portugueses, verificando-se diferenças mais acentuadas em termos de 

individualismo e de pragmaticismo (sendo que os espanhóis são mais individualistas, mas mais 

pragmáticos). 

Segundo Cabral (1992), a maior parte das diferenças entre Portugal e Espanha podem ser 

operatoriamente construídas como diferenças de grau e não de natureza numa espécie de continuum 

em que os países partilham o essencial dos valores culturais, com diferenças que devem ser explicadas 

sobretudo pela configuração demográfica, social e económica de cada um dos países, sendo que uma 

dessas significativas diferenças se pode encontrar a nível da organização, com o Estado espanhol a 

assumir cada vez mais uma configuração quase federal e descentralizadora, privilegiando a regulação 

dos grandes problemas sociais e económicos, enquanto a vocação unitarista e centralizadora do Estado 

português parece reforçar-se (Reis, 2010). 

 

Estabelecida a temática e o quadro geral das semelhanças e das diferenças entre Portugal e Espanha, 

podemos agora definir a problemática deste estudo: 

Em resposta à pressão exercida pela globalização e pela regionalização – sob a forma de alterações 

das naturezas política, económica e cultural – que políticas adotam os estados – expressas através 

do poder regulador, normativo e social de que dispõem – para induzir a internacionalização dos 

seus sistemas de ensino superior? 

No que se refere às instituições de ensino superior, como é que estas respondem às pressões 

exercidas pela globalização, pela europeização e pelos estados, para se internacionalizarem? 
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Não é expectável que exista uma resposta única para estas questões. A diversidade e semelhança das 

histórias nacionais, das culturas e de interesses, seguramente que determina a existência de 

semelhantes e diferentes motivações e abordagens à internacionalização dos sistemas de ensino 

superior em cada país. Tentamos compreender as respostas a estas questões, de forma 

necessariamente parcial, através de uma sua instanciação mais reduzida, constituída pela análise 

comparada dos percursos e dos resultados da internacionalização em dois países, Portugal e Espanha. 

Esta análise efetua-se em dois níveis, o nível nacional – apontando para a procura de uma resposta 

para a primeira questão que nos colocamos, e o nível organizacional, que poderá fornecer uma 

resposta à segunda questão colocada. 
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1.2 Justificação do estudo 

 

A investigação sobre o ensino superior é, em geral, desenvolvida por uma comunidade com caráter 

claramente prático, na qual as abordagens teóricas se encontram implícitas nos quadros de referência 

utilizados pelos investigadores e em que a área de investigação se desenvolve em grande parte com 

as contribuições de especialistas (Tight, 2004). Resulta assim que, por um lado, o relativamente fraco 

nível de desenvolvimento teórico limita o potencial de generalização da investigação e da formação 

de uma área disciplinar de investigação e, por outro, a forte contribuição da abordagem dos 

especialistas enriquece esse mesmo campo da investigação (Huisman, 2007). 

Adicionalmente, a investigação no ensino superior é multidisciplinar, o que advém da natureza da 

temática e do envolvimento de investigadores de variadas áreas tradicionais do conhecimento, tais 

como a das ciências económicas, a gestão, a história, o direito, a antropologia, a filosofia, ou a 

sociologia (Teichler, 2005). Assim, a investigação sobre o ensino superior tornou-se uma área mais 

respeitada de investigação interdisciplinar e temática em muitos países do que o era há uma ou duas 

décadas atrás. Nas suas prioridades temáticas, a investigação sobre o ensino superior responde 

fortemente à evolução real do ensino superior e dos debates públicos conexos. Isso permite concluir 

que a investigação, e a publicação dos seus resultados sobre as dimensões internacionais do ensino 

superior também cresceram substancialmente nos últimos anos (Kehm & Teichler, 2007). 

No entanto, a literatura sobre a internacionalização é dispersa e por vezes de difícil compreensão 

devido à necessidade de domínio de um vasto corpo de conhecimentos. Por ser difusa não pode ser 

facilmente abordada através das estratégias típicas de pesquisa da literatura e as revistas científicas 

subordinadas a este tema são escassas e, maioritariamente, escritas na língua inglesa (Kehm & 

Teichler, 2007). Acresce a esta dificuldade a falta de consenso na utilização da terminologia – assim 

como no seu significado - relacionada com a internacionalização (Wit, 2001), o que introduz um 

considerável grau de confusão na análise da literatura (Knight, 2004). 

A investigação sobre a internacionalização no ensino superior, de um modo geral, é caracterizada por 

um crescente número de estudos conceptual e metodologicamente ambiciosos. No entanto, um 

grande segmento de estudos é tão pragmático e tão motivado por preocupações práticas que não 

podemos facilmente identificar um campo bem estabelecido demarcado por um certo grau de 

qualidade (Kehm & Teichler, 2007). A partir dos anos 90, com a expansão e a consolidação do 

fenómeno da globalização, é visível o aumento do interesse no estudo da temática da 

internacionalização do ensino superior (Teichler, 2005). A mobilidade de estudantes é um dos temas 

mais estudado por ser um dos principais modos de internacionalização das instituições (Vincent-

Lancrin, 2008) e pelo significado económico que tem para muitas nações (Altbach, 2004c). 
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A análise da literatura revela um conjunto de estudos com variados focos e temas, nos níveis nacional 

e organizacional (Yee, 2014), como a definição do conceito de internacionalização (Knight, 2004; Wit, 

2013; Wit et al., 2015) ou a gestão da internacionalização que inclui o estabelecimento de modelos 

(Davies, 1992; Dijk & Meijer, 1997; Knight, 1994, 2004; Neave, 1992; Rudzki, 1998; Sanderson, 2008; 

Wit, 2001), a análise de estratégias (Callan, 2000; European University Association, 2013; Huang & Lin, 

2007; Matei & Iwinska, 2014; Middlehurst, 2008a) e de abordagens (Bennett & Kottasz, 2011; Hénard 

et al., 2012). 

A metodologia de estudos de caso é das mais utilizadas, com casos que abrangem cursos, instituições, 

atores e países, e com dados recolhidos por variados instrumentos tais como a análise documental ou 

por entrevistas e questionários (Kehm & Teichler, 2007), pelas suas características de profundo alcance 

analítico e um forte cunho descritivo. 

A estratégia comparativa de natureza internacional no âmbito dos sistemas de ensino superior 

evidencia um renovado interesse da comunidade científica, como consequência de um processo de 

reorganização da política mundial, que transportou para o sistema de ensino questões que durante 

séculos apenas foram abordadas numa perspetiva nacional (Nóvoa & Yariv-Mashal, 2003). 

As análises comparativas constituem a minoria dos estudos disponíveis na literatura sobre 

internacionalização do ensino superior, por estes estudos exigirem frequentemente tempo e recursos 

além do que é habitual para a maioria dos estudos. No entanto, os poucos estudos verdadeiramente 

comparativos sobre esta temática revelaram-se tão frutíferos, que mais estudos com esta estratégia 

de investigação são obviamente desejáveis (Kehm & Teichler, 2007). 

Em particular, os estudos comparativos sobre a internacionalização do ensino superior em Portugal e 

Espanha são inexistentes e não estão disponíveis, dentro das nossas possibilidades de pesquisa, 

estudos de âmbito abrangente que se debrucem, simultaneamente, sobre os dois países.  

Mesmo os estudos sobre a internacionalização dos sistemas de ensino superior de Portugal e de 

Espanha são muito pouco frequentes na literatura. A internacionalização, como uma estratégia de 

desenvolvimento do ensino superior é um conceito relativamente novo para ambos os países, até há 

pouco tempo muito focados no intercâmbio de estudantes e nalgumas parcerias na área da 

investigação.  

Um dos poucos estudos que envolve o sistema de ensino superior de Espanha foi realizado por 

Rumbley e Howard, e incluído como estudo de caso num relatório da responsabilidade do Parlamento 

Europeu, que tem como objetivo principal a identificação de estratégias de internacionalização em 

diversos países (Wit et al., 2015). As referidas autoras apresentam uma breve panorâmica dos 

principais aspetos do sistema de ensino superior espanhol e das suas dimensões internacionais com 

foco nas instituições de ensino superior, e calculam alguns indicadores quantitativos para o sistema 
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como um todo, dando especial atenção aos aspetos particulares do sistema que têm influência na 

internacionalização. Identificam igualmente, de forma muito resumida, alguns dos programas 

desenvolvidos pelos governos dos últimos anos para impulsionar a internacionalização. Por fim, com 

base na experiência das autoras, são apontados diversos pontos fortes e fracos dessas abordagens, 

assim como uma série de oportunidades e desafios importantes para o desenvolvimento futuro. 

Uma das autoras, Rumbley (2010), tem um outro trabalho publicado no qual estuda as estratégias de 

internacionalização de quatro universidades espanholas, e demonstra que nestas universidades a 

internacionalização é central na definição dos planos estratégicos e no seu desenvolvimento. Num 

outro artigo (Rumbley, 2007), a autora já argumentava que, apesar da internacionalização em Espanha 

acontecer principalmente via da europeização, o crescente número de estudantes internacionais 

precipitou a mudança na organização e na cultura das universidades, e originou novas atividades como 

parcerias ou a internacionalização das abordagens pedagógicas e dos currículos. Contudo, Javier 

Antolín (2014) defende que, apesar de grande parte das universidades espanholas terem identificado 

com muita clareza a necessidade de aumentarem o seu grau de internacionalização, ainda se debatem 

com grandes problemas provocados pela sua complexa gestão que dificulta a introdução de mudanças 

na organização e modo de funcionamento, pelo que é fundamental estudar a forma como estão a 

responder ao desafio da internacionalização. 

No que respeita a Portugal, é possível concluir da revisão da literatura que, à imagem de Espanha, são 

muito raros os estudos com resultados publicados. Um dos estudos realizado sobre 

internacionalização, que foi incluído como anexo no Relatório do Projeto “HEIGLO-Higher Education 

Institutions’ Responses to Europeanisation, Internationalisation and Globalisation. Developing 

International Activities in a Multi-Level Policy Context” da responsabilidade da Comissão Europeia 

(Rosa, Veiga, & Amaral, 2005), debruça-se sobre as políticas desenhadas na época no nível nacional 

com foco na internacionalização. 

Outro estudo da mesma época (Veiga et al., 2006) analisa o perfil de internacionalização de seis 

instituições, públicas e privadas, e demonstra que nestas instituições está muito clara a importância 

da internacionalização, mas que existem diversas abordagens, justificadas pelas diferenças nas 

tradições e na cultura académica.  

Horta (2010) constata que, à semelhança de Espanha, o sistema de ensino superior em Portugal não 

ficou imune ao fenómeno da globalização e da europeização. O autor analisa as políticas desenhadas 

a nível nacional para a internacionalização do setor, mas argumenta que à data de publicação deste 

trabalho ainda é cedo para perceber o seu impacto, embora seja já percetível que o sistema de 

investigação científica, sujeito a mecanismos internacionais de avaliação, se estabeleceu como um dos 

instrumentos para a internacionalização das instituições de ensino superior.  
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Da revisão da literatura podemos concluir que existe uma notória falta de investigação sobre a 

internacionalização dos sistemas de ensino superior de Espanha e de Portugal. Embora muitos estudos 

sobre esta temática, abordem vários países, o que implica que não é fácil colocá-los geograficamente, 

realizamos a revisão da literatura procurando também análises de Portugal e de Espanha em estudos 

que envolviam vários países e não foram detetados mais do que os identificados. Adicionalmente, os 

estudos identificados não correspondem a trabalhos de investigação sistemática e abrangente sobre 

a internacionalização do ensino superior nestes dois países. 

Por outras palavras, a literatura sobre a internacionalização do ensino superior em Portugal e Espanha 

ainda é limitada no seu âmbito, variedade e atualidade. Esta limitação reflete uma clara escassez de 

investigação neste campo e apoia a necessidade de novos trabalhos de natureza científica nos 

referidos países.  

Além disso, é possível encontrar nos sites das instituições algum material sobre o seu estado de 

internacionalização, ou de perceções dos seus responsáveis, mas naturalmente com um foco (micro) 

institucional e, portanto, de utilidade e relevância limitada para a análise do sistema nacional. Em 

resumo, a maioria da literatura disponível fornece apenas peças incompletas do estado global da 

questão. 

Uma estratégia de investigação comparativa entre os dois países, suportada num modelo conceptual 

sólido, contribui significativamente para o aumento do conhecimento nesta área de investigação, que 

requer a análise de um alargado leque de temas e a sua relação com o contexto em que se inserem, 

para além da introdução de uma sólida base teórica e métodos científicos de investigação (Teichler, 

1996b). 

A investigação em internacionalização do ensino superior é hoje um imperativo pela importância que 

o tema tem para o desenvolvimento do ensino superior do ponto de vista nacional, europeu e global. 

O desenvolvimento de uma estratégia de internacionalização potencia a presença internacional dos 

países e das suas instituições, contribui para a atração de talentos, melhora as competências 

interculturais de estudantes e professores e alavanca a investigação científica e a inovação, entre 

outros benefícios. 

Neste contexto, o estudo atual pretende expandir a base de conhecimento global sobre 

internacionalização do ensino superior - a partir do estudo de dois países do sul da Europa, 

culturalmente muito diferentes dos países mais estudados na literatura (EUA, Austrália, Canadá, Reino 

Unido ou China) - um conceito complexo, multifacetado e imbuído de valores culturais. 

Pretende ainda contribuir, genericamente, para melhorar o conhecimento do processo e do ambiente 

da internacionalização das instituições de ensino superior em geral e das instituições ibéricas em 

particular. Adicionalmente, o estabelecimento de um modelo genérico de análise do conceito de 
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internacionalização, contribui para precisar o seu significado num contexto em que este entendimento 

no seio da comunidade científica ainda não se encontra completamente estabelecido. Por fim, propõe 

a adoção de um método de cálculo do grau de internacionalização das instituições de ensino superior 

que se constitui como um instrumento de avaliação que permitirá a cada instituição avaliar a eficácia 

das estratégias de internacionalização que define e adota. 

Assim, neste estudo, propomo-nos explicar, de forma comparada, o fenómeno da internacionalização 

das instituições de ensino superior ibéricas à luz das políticas nacionais de cada um dos países que a 

integram, sob o efeito dos fenómenos de globalização e europeização, desenvolvendo para atingir esse 

objetivo um modelo conceptual robusto. 
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1.3 Objetivos e questões de investigação 

 

O output esperado deste estudo é uma análise comparativa e interpretativa do estado da 

internacionalização dos sistemas de ensino superior em Espanha e Portugal. O objeto de estudo é o 

sistema de ensino superior e a sua internacionalização, a qual ocorre em vários níveis, sendo 

fundamental a sua caracterização e a identificação das relações entre eles.  

O nível global, é o contexto internacional em que a região, o país e as organizações se inserem, e a sua 

análise inclui os efeitos dos acordos multilaterais, das normativas emitidas pelas organizações 

internacionais e também considerações geoestratégicas. O contexto internacional, num mundo cada 

vez mais globalizado, configura, suporta e infiltra-se no sistema de ensino superior de cada país e das 

suas organizações. Como subnível do nível global deve ser considerado o regional, porque os países 

em estudo pertencem à região europeia e porque a União Europeia tem tido um papel cada vez mais 

ativo na definição de um conjunto multifacetado de estratégias políticas de internacionalização do 

ensino superior. Os processos de internacionalização e de europeização (regionalização) do ensino 

superior podem ser vistos como respostas à globalização, e estão relacionados no sentido em que se 

facilitam e complementam um ao outro. 

O nível nacional reflete a situação única e as necessidades de internacionalização em cada país, sujeito 

às pressões que sobre ele são exercidas nos níveis global e regional. Cada país define o âmbito e as 

suas estratégias de internacionalização e integração segundo as suas próprias perceções e 

conveniências, num processo que, não sendo uno, é naturalmente diversificado e próprio de cada um. 

O nível organizacional refere-se à internacionalização em instituições individuais, tradicionalmente 

com uma vasta cultura autonómica que conduz a que cada uma defina o seu próprio percurso de 

internacionalização, que naturalmente não acontece à margem das influências do ambiente em que 

se inserem, que por sua vez também sofre a influência das instituições. 

Neste estudo destacam e estudam-se dois níveis: o nacional e o organizacional. Estes dois níveis 

interagem e condicionam-se diretamente e mutuamente. Os níveis global e regional são considerados 

indiretamente pela influência que determinam nos níveis nacional e organizacional. 

Podemos dizer, deste modo, que o objetivo principal do presente estudo consiste em analisar as 

tendências da internacionalização do ensino superior com base num estudo comparativo entre as 

instituições públicas e privadas de ensino superior de Portugal e de Espanha, isto é, pretende-se 

aprofundar o conhecimento relacionado com as tendências da internacionalização dos sistemas de 

ensino superior, através da análise da intervenção dos decisores no nível nacional, com o objetivo de 

melhorar a compreensão do desenvolvimento da implementação no nível organizacional. 
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Decorrente dos objetivos e da problemática que colocamos e para a qual procuramos resposta, no 

nível nacional pode ser descrita pela seguinte questão geral de investigação:  

Q1 - De que forma a resposta do Estado, aos desafios colocados pela globalização e 

europeização, induz a adoção de uma cultura de internacionalização nas instituições de ensino 

superior públicas e privadas em Portugal e Espanha? 

Para melhor orientar a investigação a questão foi desdobrada, para cada um dos países, nas seguintes 

questões específicas: 

Q1.1 – Quais as políticas e os instrumentos que o Estado estabelece e implementa para a 

promoção da internacionalização do sistema de ensino superior? 

Q1.2 – Quais são as motivações dominantes que conduzem o Estado a promover a 

internacionalização do sistema de ensino superior? 

Q1.3 – Quais as abordagens preponderantes do Estado para a internacionalização do sistema de 

ensino superior? 

 

No que respeita ao nível organizacional, foi estabelecida a seguinte questão geral de investigação:  

Q2 - De que forma as instituições de ensino superior públicas e privadas em Portugal e Espanha, 

conduzem o processo de internacionalização? 

À semelhança da questão anterior também esta foi desdobrada, para cada um dos países, nas 

seguintes questões específicas: 

Q2.1 – Quais são as motivações dominantes que induzem as instituições de ensino superior a 

conduzirem os seus processos de internacionalização? 

Q2.2 – Como é que as instituições de ensino superior integram as dimensões da 

internacionalização na prossecução da sua missão? 

Q2.3 – Quais as abordagens preponderantes na internacionalização das instituições de ensino 

superior? 

 

Ainda no nível organizacional, foram estabelecidos como objetivos específicos complementar a 

análise do estado das instituições em termos da sua internacionalização, com a determinação do valor 

dos esforços de internacionalização (grau de internacionalização), o que permite avaliar a eficácia das 

políticas e instrumentos no nível nacional de estímulo à internacionalização das instituições de ensino 

superior; analisar algumas das características das instituições que podem influenciar os resultados do 

grau de internacionalização e comparar os resultados dos dois países. 

Para tal, enunciaram-se as seguintes questões suplementares:  
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Q3 – Existem diferenças entre o grau de internacionalização das instituições públicas e privadas 

do Ensino Superior em Portugal e Espanha? 

Q4 - Qual é o impacto da Grandeza, do Foco e do Grau das instituições públicas e privadas do 

Ensino Superior em Portugal e Espanha, no seu grau de internacionalização? 

A questão Q3, necessita de ser desdobrada em função das comparações dos países e dos setores, pelo 

que foram estabelecidas as seguintes hipóteses comparativas: 

H1: existem diferenças significativas entre o grau de internacionalização das instituições 

públicas de ensino superior de Espanha e as instituições públicas de ensino superior de 

Portugal. 

H2: existem diferenças significativas entre o grau de internacionalização das instituições 

privadas de ensino superior de Espanha e as instituições privadas de ensino superior de 

Portugal. 

H3: existem diferenças significativas entre o grau de internacionalização das instituições 

públicas e privadas de ensino superior de Espanha (todo o setor de IES espanhol) e as 

instituições públicas e privadas de ensino superior de Portugal (todo o setor de IES português). 

Com a questão Q4 pretende-se analisar algumas das características das instituições que podem 

influenciar os resultados do grau de internacionalização. A característica Grandeza refere-se à 

dimensão das instituições em função do número de estudantes, o Foco às funções que correspondem 

à missão das instituições e o Grau ao título mais elevado conferido pelas instituições. A análise para o 

Grau só se aplica a Portugal, devido à diferenciação existente entre o subsistema universitário e o 

subsistema politécnico. 
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1.4 Estrutura do estudo 

 

O momento inicial de qualquer trabalho de investigação é a definição do tema central que se vai 

estudar, que deve ser um problema de investigação relevante e que se constitua como um contributo 

válido para uma dada área do conhecimento científico. A escolha recaiu sobre o estudo da 

internacionalização dos sistemas de ensino superior de Portugal e de Espanha. 

A estruturação de um trabalho de investigação depende não só da temática em estudo, como da 

metodologia escolhida e das opções do(a) autor(a) no que respeita à forma como desenvolve o seu 

processo analítico. Neste trabalho a estratégia expositiva adotada consistiu em sete capítulos.  

O Capítulo 1 apresenta um breve enquadramento conceptual do tema, identifica os racionais que 

deram origem à sua escolha e a sua relevância, define o problema de investigação e estabelece os 

objetivos e as questões de investigação, assim como as contribuições do estudo.  

O Capítulo 2, estabelece os fundamentos teóricos, com base na revisão da literatura no âmbito das 

perspetivas que estudam a relação das instituições e das organizações com o ambiente do ensino 

superior, que permitiram identificar como níveis de análise, os níveis global, regional, nacional e 

organizacional, assim como os elementos que compreendem as instituições, os pilares regulador, 

normativo e cognitivo, e os que compreendem as organizações, os objetivos, funções, estrutura e 

participantes.  

O Capítulo 3, realiza a revisão da literatura no âmbito dos modelos de análise anteriormente 

desenvolvidos e do estado da arte da internacionalização. A revisão dos modelos publicados na 

literatura conduziu a um novo modelo conceptual, no qual o conceito internacionalização é definido 

através das dimensões que o constituem: as motivações, os elementos e as abordagens da 

internacionalização. A revisão do estado da arte permitiu definir completamente as componentes das 

dimensões e os respetivos indicadores para o nível organizacional, mas o nível nacional só ficou 

completo com os resultados da análise qualitativa. A integração apresenta-se no final do capítulo 5. 

O Capítulo 4, explicita os procedimentos metodológicos utilizados nesta investigação com a finalidade 

de atingir os objetivos anteriormente identificados, assim como evidenciar a fundamentação das 

opções metodológicas de modo a possibilitar a replicação do estudo. Inicia-se pela fundamentação da 

escolha da estratégia de investigação - o estudo comparativo dos casos de Portugal e de Espanha - 

seguida da justificação da opção pelo método misto. Por fim, detalha o desenho de investigação e os 

instrumentos selecionados para a recolha de dados: a análise documental e o questionário. 

O Capítulo 5, inicia-se com a descrição dos sistemas de ensino superior de Portugal e de Espanha, e 

procede à realização da análise empírica da internacionalização no nível nacional, através da 

exploração dos pilares regulador, normativo e cultural/cognitivo referentes aos sistemas de ensino 
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superior nos dois países em estudo, com recurso a um guião cronológico. Esta análise evidenciou duas 

características para as políticas de internacionalização: as políticas indutoras e as políticas 

instrumentais, que conduziram ao estabelecimento das componentes dos elementos: autonomia, 

governança, financiamento, qualidade e compromisso, e permitiu completar o modelo conceptual. 

Seguiu-se a análise comparada das motivações, dos elementos e das abordagens de 

internacionalização. Termina com uma síntese dos resultados do nível nacional e a apresentação do 

modelo conceptual completo, que resulta da integração da análise realizada neste capítulo com o 

capítulo 3. 

O Capítulo 6, inicia-se com a discussão do universo de análise e da representatividade e caracterização 

da amostra. De seguida, procedeu-se à realização da análise empírica comparada das motivações, dos 

elementos e das abordagens de internacionalização no nível organizacional, nos dois países em estudo, 

através dos resultados obtidos com o questionário. Seguiu-se o cálculo do grau de internacionalização 

e por último a análise comparada de variáveis influentes no grau de internacionalização. O capítulo 

termina com uma síntese dos resultados do nível organizacional. 

O Capítulo 7, é dedicado à apresentação das conclusões e reflexões finais sobre o estudo. Como a 

recolha e a análise dos dois conjuntos de dados foi realizada de forma independente, é a sua integração 

que permite formular as conclusões que refletem a combinação da análise dos dados das duas 

vertentes do estudo. O capítulo termina com a identificação das limitações que, na opinião da autora, 

devem ser tidas em conta pelos leitores, e aponta linhas de investigação futuras.  
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Este capítulo tem como objetivo o desenvolvimento de uma base teórica que permita estruturar e 

guiar o estudo, assim como explicar os resultados obtidos. Conforme referimos anteriormente, está 

em curso um processo de mudança relacionado com os sistemas de ensino superior no mundo inteiro 

e, naturalmente também, em Portugal e Espanha. A integração da internacionalização é uma forma de 

mudança na qual os sistemas de ensino superior sofrem profundas alterações. As teorias da mudança 

(e da estabilidade), nas várias vertentes desenvolvidas na literatura, permitem-nos compreender 

melhor estes fenómenos. 

 

 

2.1 O ambiente do ensino superior 

 

Em qualquer área de investigação existem sempre vários modos de classificar e estruturar, de forma 

sistémica, o estudo dos fenómenos. Para um entendimento mais completo e abrangente do sistema 

de ensino superior, este deve ser estudado como um sistema aberto (Bastedo, 2006). O estudo do 

sistema de ensino superior como um sistema aberto implica a necessidade de entender os efeitos que 

o ambiente exerce sobre ele e as relações que nele se estabelecem. Numa perspetiva macro, o 

ambiente pode ser descrito com base nos vários subníveis que o compõe (R. Scott, 2008). A 

modelização do ambiente em diversos níveis permite que as relações de causa e efeito possam ser 

estruturadas e melhor compreendidas. 

O sistema de ensino superior pode ser aproximado a um campo organizacional no qual as instituições 

de ensino superior atuam como organizações e se relacionam com outras organizações 

funcionalmente distintas mas interligadas (DiMaggio & Powell, 1983). Assim, o sistema de ensino 

superior pode ser estudado como um campo organizacional constituído pelas instituições de ensino 

superior e por todos os conjuntos organizacionais relacionados, como as organizações internacionais, 

as organizações regionais, o Estado, as agências reguladoras, as associações profissionais ou as 

empresas (Meyer et al., 2006). Esta rede complexa de inter-relações é fundamental para entender a 

resposta das instituições de ensino superior às influências ou pressões que lhe são colocadas pelo 

ambiente em que estão inseridas. 

Para a modelização dos níveis que compõem o ambiente no âmbito do ensino superior é necessário 

entender o papel atual da instituição de ensino superior no mundo, em plena era da globalização. 

Embora imerso nos âmbitos global e regional, cada sistema de ensino superior mantém, no entanto, a 

sua dimensão nacional, o que determina que as suas instituições devam obediência à execução das 

políticas nacionais, incluindo as normas de acesso ao investimento com origem no Estado, a construção 
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do conhecimento como bem público, e a procura de fundos próprios numa abordagem de mercado 

competitivo (Marginson, 2008a). 

No âmbito global, são várias as organizações supranacionais que condicionam os sistemas de ensino 

superior (Robertson, Bonal, & Dale, 2002). Estas organizações contribuem para a construção e 

manutenção de um espaço global para a definição das políticas de ensino superior, onde cada um se 

coloca de acordo com as suas agendas, atividades e a complexidade das redes que estabelece ou a que 

se associa. A sua influência é significativa, tanto no âmbito nacional como no da instituição de ensino 

superior, e com um cariz de elevada complexidade, determinada essencialmente pelas assimetrias de 

poder e influência entre os Estados e entre os Estados e as organizações supranacionais. A própria 

instituição de ensino superior assume frequentemente o papel de mediadora das políticas destas 

organizações, assumindo assim a posição de influenciada e influenciadora em simultâneo (Shahjahan, 

2012). 

A internacionalização é um tema recorrente nas agendas políticas destas organizações13, embora com 

focos diferenciados, derivados da sua natureza e âmbito de intervenção.  

Estas organizações atuam, em geral, sobre as instituições de ensino superior de forma não coerciva, 

mas sim através da elaboração de Diretivas, Recomendações ou Estudos que, ou são adotados pelos 

Estados e incorporados no respetivo âmbito legislativo, ou são facultativamente adotados pelas 

instituições e (ou) pelos membros. Em alguns casos específicos, os constructos defendidos por estas 

organizações dão origem a Tratados, Declarações ou Acordos com incidência coerciva sobre os Estados 

que os firmam. Um exemplo paradigmático é o Acordo do GATS - General Agreement on Trade in 

Services (Robertson et al., 2002). 

 

No âmbito regional, e porque os países em estudo pertencem à região europeia, deve ser tida em 

conta a abordagem da Europa à internacionalização do ensino superior, que se configura como um 

conjunto multifacetado de estratégias políticas que, ao longo do tempo, se tem vindo a tornar cada 

vez mais complexo, com cada vez mais stakeholders envolvidos.  

Destaca-se o papel das estratégias políticas traçadas pelos decisores europeus, confrontados com uma 

necessidade crescente de responder às pressões exercidas nas economias dos países da Europa e a 

nível global. Essas estratégias políticas visam, do ponto de vista cultural, a contribuição para a 

construção da Europa como uma entidade distinta. Do ponto de vista económico, a construção de uma 

                                                           
13 São exemplos as organizações tais como a Organização da Nações Unidas - ONU, a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico - OECD, o Banco 
Mundial, a União Europeia - UE, o Conselho da Europa e, nos casos específicos de Espanha e Portugal, a Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura – OEI e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - 
CPLP, respetivamente. 
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Europa competitiva e, politicamente, o aumento do poder de decisão na escala supranacional, nas 

questões regionais e globais (Robertson, 2006). 

A Estratégia da Europa para 2020 destaca claramente o ensino superior como uma área-chave da 

política europeia, onde a colaboração entre a União Europeia e os Estados-Membros podem produzir 

resultados positivos para o emprego e o desenvolvimento económico, realçando que, para atingir tal 

objetivo, é necessário intervir nos sistemas nacionais de ensino superior. O processo de Bolonha, a 

agenda para a modernização e a criação do Espaço Europeu da Investigação mostram que os desafios 

e as respostas políticas transcendem as fronteiras nacionais. 

A estratégia europeia para a internacionalização do ensino superior é implementada, essencialmente, 

através de programas abertos aos seus membros e, em alguns casos, a outras entidades não europeias 

e não-membros. Estes programas14 refletem, em termos concretos, a estratégia de internacionalização 

definida.  

Também no âmbito regional são várias as organizações15 que condicionam ou influenciam os sistemas 

de ensino superior, ao constituírem-se como instrumentos operativos das estratégias e políticas 

europeias incidentes sobre o ensino superior, e pela perceção que os paradigmas fundacionais dessas 

instituições transmitem das suas missões e da forma como se relacionam com as estratégias globais 

europeias. 

 

Podemos assim, entender o sistema de ensino superior como um espaço em que coexistem dois 

quadros políticos, o nacional e o supranacional. O quadro político nacional é um sistema de políticas 

governamentais, de financiamento e de regulação, que obriga as instituições, com graus diferenciados 

de eficácia, ao crescimento, à modernização e aos interesses nacionais. O quadro político 

supranacional é um sistema de diretivas que visam estimular a internacionalização, que pode ser 

informal - com base no voluntarismo dos académicos e das instituições, programático – com base em 

políticas de estímulo com origem em organismos internacionais e regionais tais como o Banco Mundial, 

a UNESCO, a OECD ou a Comissão Europeia, ou empresarial – com base em iniciativas privadas de 

transposição de fronteiras, nomeadamente as enquadradas no acordo internacional do GATS (B. 

Santos, 2005). A instituição de ensino superior é, assim, uma instituição glo-na-cal, isto é, que integra 

e cumpre as suas dimensões global, nacional e local (Marginson & Rhoades, 2002). 

Emergem desta análise os níveis fundamentais na análise do ambiente do sistema de ensino superior: 

o nível global que representa a dimensão supranacional, o nível regional que representa a região 

                                                           
14 São alguns exemplos os programas SOCRATES, LEONARDO, TEMPUS, EDULINK ou o ERASMUS. 
15 São exemplos dessas organizações a União Europeia - UE, a European Quality Assurance Register for Higher Education - 
EQAR, a European University Assotiation – EUA, a European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA, a 
European Association of Institutions in Higher Education – EURASHE, e a European Student´s Union – SEU. 
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geográfica (União Europeia neste estudo), o nível nacional que representa o país, e o nível 

organizacional que representa as suas instituições de ensino superior. Nesta modelização dos níveis 

de análise, que se esquematiza na figura 3, deveria ainda ser incluído o nível individual (Sanderson, 

2008) o qual, no entanto, está fora do âmbito deste estudo. 

 

 

Figura 3. Níveis de análise do sistema de ensino superior. 
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2.2 As instituições e as organizações 

 

Embora a distinção não possa ser feita de uma forma absoluta, importa discutir a diferença conceptual 

entre instituições e organizações, para salientar o efeito diferenciador que o âmbito institucional 

provoca no amplo espetro das organizações. 

Reproduzimos uma das mais abrangentes e consensuais definições do conceito instituição: “as 

instituições consistem em estruturas e atividades cognitivas, normativas e reguladoras que dão 

estabilidade e sentido ao comportamento social” (R. Scott, 2008, p. 48). Nesta conceção, as instituições 

são estruturas sociais multifacetadas, duráveis, compostas de elementos simbólicos, atividades sociais 

e recursos materiais - características que lhes conferem uma elevada resistência à mudança – que 

podem ser transmitidas através de gerações, mantidas e reproduzidas, mas que, no entanto, 

enfrentam mudanças ao longo do tempo (R. Scott, 2008). 

Após um longo período em que o paradigma racionalista foi dominante na análise organizacional, 

emergiu a conceção da organização como um sistema aberto, inserida num sistema mais amplo e do 

qual depende para prosperar e/ou sobreviver. A análise organizacional passou então a incidir sobre 

aspetos tais como: a identificação e o estudo das necessidades das organizações enquanto sistemas 

abertos; o processo de adaptação das organizações aos diversos tipos de ambientes; os ciclos de vida 

organizacionais; os fatores que intervêm no desenvolvimento organizacional ou os diferentes tipos de 

organizações e as relações entre elas (Morgan, 2006). 

As organizações, enquanto sistemas abertos, são entendidas como um sistema de atividades 

interdependentes, por vezes fortemente conectadas ou por vezes desarticuladas, e como 

componentes de um vasto sistema de relações, e permitem o desenvolvimento de estudos com a 

finalidade de entender conjuntos organizacionais ou campos organizacionais (R. Scott, 1998). Nesta 

perspetiva, o autor enuncia a seguinte definição para o conceito de organização: “as organizações são 

sistemas de atividades interdependentes que ligam alianças mutáveis de participantes; os sistemas 

estão embebidos no, dependem de trocas contínuas com, e são constituídas pelo ambiente no qual 

operam” (R. Scott, 1998, p. 28). 

As instituições e as organizações são componentes do quadro estrutural que suporta a interação 

humana, mas enquanto as instituições podem ser consideradas as regras do jogo, as organizações 

podem ser consideradas os jogadores. O papel das instituições é reduzir a incerteza, fornecendo uma 

estrutura para a vida quotidiana, com as regras a definir a forma como o jogo é jogado (North, 1990).  

As instituições e as organizações não são independentes, bem pelo contrário, existe uma interação 

ativa e forte entre organizações e instituições que operam num determinado ambiente. As 

organizações são claramente mais delimitadas por metas, objetivos e planos, ao passo que as 
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instituições se desenvolvem e evoluem de uma forma mais fluida. Para o sistema de ensino superior 

mudar drasticamente, são muitas as organizações que têm que mudar nesse processo (Hansel, 2007). 

A institucionalização deve ser vista como um processo, porque ocorre ao longo do tempo, e porque 

institucionalizar é embeber a organização em valor para além dos requisitos técnicos da função que 

preenche (Selznick, 1957, 1996). O grau de institucionalização depende da liberdade de ação das 

pessoas e das suas interações. Nas instituições de ensino superior verifica-se uma maior liberdade de 

ação do que nas organizações empresariais, porque definem os seus objetivos de forma difusa, o que 

confere mais autonomia às suas forças internas. 

É trivial reconhecer-se a resiliência da instituição de ensino superior. No fim do século passado, 

“apenas oitenta e cinco das atuais instituições europeias tinham sido fundadas antes do ano de 1520 

e entre elas estão a Igreja Católica, alguns cantões suíços e setenta universidades, e estas últimas são 

as que menos mudaram” (Kerr, 2001, p. 115). Duas características próprias da instituição de ensino 

superior permanecem praticamente intactas durante este período de mais de cinco séculos: a sua 

missão (criar, organizar e transmitir o conhecimento) e a sua capacidade de adaptação às alterações 

estruturais societárias (Kerr, 2001). 

A instituição de ensino superior é uma instituição de natureza mundial, sempre se colocou no ambiente 

global e, como consequência, sempre foi afetada por circunstâncias que estão para além das fronteiras 

nacionais (Altbach, 2004a). Os sistemas educacionais são muito similares ao longo do tempo, tanto na 

forma como se expandem como nos seus conteúdos (Meyer & Schofer, 2006). 

Na atualidade, a instituição de ensino superior está cada vez mais nacionalizada e vincada aos projetos 

nacionais, mas apenas do ponto de vista organizacional e não em termos do seu conteúdo cultural, 

que mantém as suas aspirações globais e universais (Clark, 1983). A diversidade na organização da 

instituição de ensino superior relaciona-se, do ponto de vista interno, com temas tais como a 

organização do trabalho académico em torno do conhecimento, e do ponto de vista externo, com a 

distribuição do poder entre o Estado, o mercado e a oligarquia académica (Clark, 1983). 

A tremenda expansão do ensino superior, desencadeada pela globalização, não pode ser explicada no 

contexto nacional, é um fenómeno universal e as suas vantagens são um dado adquirido. Um mundo 

que antes da globalização era dominado pelas elites mais tradicionais (proprietários de terras ou donos 

de empresas) é agora dominado pelas novas elites construídas em torno do conhecimento (Schofer & 

Meyer, 2005). O investimento individual em educação produz progresso social, promove a igualdade 

e a justiça, e é fonte de capital humano, social, cultural e económico. Na presença de sistemas de 

ensino superior com um quadro cultural mundial comum, a expansão do ensino superior produziu um 

mundo no qual as elites nacionais são culturalmente integradas entre si (Schofer & Meyer, 2005).  
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É a conceção global de ensino superior que permite abordar o sistema de ensino superior como um 

fator essencial para o sucesso de um Estado. É a instituição de ensino superior que suporta a produção 

de todo um sistema de conhecimento, mais do que a instalação do conhecimento em si, “ a instituição 

de ensino superior, como instituição, é mais importante e eficiente do que como organização” (Meyer 

et al., 2006, p. 19). 

Concebida como uma instituição e não como uma organização que produz indivíduos treinados, a 

instituição de ensino superior serve uma função coletiva. Determinados níveis de conhecimento são 

usualmente requeridos para ocupar diversas posições na sociedade, e é a instituição de ensino 

superior que legitima esse conhecimento através da concessão de diplomas, e esta legitimação não é 

individual, é coletiva (Meyer et al., 2006). O caráter institucionalizado do ensino superior conduz ao 

pressuposto do conhecimento legítimo e confere autoridade a quem o detém, tendo como 

consequência o enfraquecimento ou mesmo a eliminação da validação social concreta desse 

conhecimento (Meyer et al., 2006). 

Em suma, as instituições de ensino superior são organizações fortemente institucionalizadas, que 

estão inseridas num ambiente fortemente institucionalizado, mas também dependentes de recursos 

e condições que lhes são exteriores e que moldam e condicionam a sua ação (R. Scott, 2008). Numa 

perspetiva sociológica pode verificar-se que o ensino superior foi profundamente influenciado por 

estruturas cuja natureza e significados foram sendo institucionalizados ao longo de muitos séculos e, 

posteriormente, aplicadas ao mundo inteiro. Considerar o ensino superior como uma instituição 

possibilita o entendimento de muitas das suas características e dos seus efeitos na sociedade moderna 

(Meyer et al., 2006). 
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2.3 A interação entre as instituições, as organizações e o ambiente 

 

Para uma melhor compreensão do ambiente, este pode ser classificado quer pelos níveis que o 

compõem, quer pela natureza das suas relações com as organizações (R. Scott & Meyer, 1991), que 

pode ser categorizada nas vertentes técnica e institucional (R. Scott, 1998). 

A análise da sobrevivência, da estabilidade e da mudança das organizações inseridas em ambientes 

técnicos e institucionais pode ser abordada por diversas perspetivas. As perspetivas teóricas sobre as 

relações entre as organizações e o ambiente, tais como a ecologia populacional e a dependência de 

recursos ou contingência, referem-se essencialmente ao ambiente técnico (Cai & Yan, 2011). A ênfase 

da teoria contingencial é a adaptação aos constrangimentos ambientais; da dependência de recursos 

é a escassez de recursos e os processos de poder; na ecologia populacional é a competição pelos 

recursos entre organizações idênticas (Serrano, 2012). Em contraponto a estas perspetivas, a teoria 

institucional confere um especial destaque ao ambiente institucional (Selznick, 1996). 

O estudo dos fenómenos organizacionais na sociedade atual tem na teoria institucional um poderoso 

instrumento de análise (Greenwood, Oliver, Sahlin-Andersson, & Suddaby, 2008), conferindo uma 

perspetiva diferenciadora na compreensão das relações que se estabelecem no ambiente do ensino 

superior (Cai & Mehari, 2015). 

A teoria institucional tem origem nas ciências sociais, nas suas vertentes política, económica e 

sociológica (DiMaggio & Powell, 1991). A teoria institucional sociológica surgiu, em parte, a partir de 

estudos em sociologia da educação, e tem uma influência considerável na análise do ensino superior 

(Meyer et al., 2006). Nos estudos organizacionais, a abordagem institucional representa uma posição 

epistemológica predominantemente subjetivista, que enfatiza a construção social da realidade 

organizacional e enfatiza o caráter de legitimidade das regras institucionais, dos mitos e das crenças, 

e as suas influências para moldar a realidade social (Meyer & Rowan, 1977). Os estudos institucionais 

têm mostrado a influência que os valores e os significados sociais têm sobre as características das 

organizações (Meyer & Rowan, 1977; Oliver, 1991; R. Scott, 2008) e sobre a mudança organizacional 

(Barley & Tolbert, 1997; Dacin, Goodstein, & Scott, 2002). 

Os trabalhos de Meyer e Rowan (1977) e de DiMaggio e Powell (1983) - após o trabalho desenvolvido 

por Selznick (1957), que ficou conhecido como o “antigo institucionalismo” - converteram-se em 

trabalhos seminais na área da teoria institucional, e deram origem ao denominado 

neoinstitucionalismo,. O trabalho de Meyer e Rowan explica a homogeneização ao nível da estrutura 

e das práticas das organizações, enquanto o de DiMaggio e Powell se baseia na formulação do princípio 

de que a estrutura organizacional formal reflete sobretudo as forças institucionais, incluindo os mitos 

racionais, o conhecimento legitimado por meio do sistema educacional e das profissões, a opinião 

pública, e a lei.  
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Assim, o neoinstitucionalismo defende que as organizações inseridas num ambiente fortemente 

institucional focam-se mais na obtenção e na manutenção da legitimidade do que na sua eficiência 

(DiMaggio & Powell, 1983). A perspetiva do neoinstitucionalismo centra a atenção na manutenção da 

legitimidade através da replicação de processos e estruturas sociais que estão vinculados a roteiros 

cognitivos socialmente construídos. Oferece uma visão sobre a natureza e as fontes de pressões 

institucionais, permitindo assim explicar se as pressões têm origem em imperativos legais, em normas 

sociais, ou em expectativas culturais (DiMaggio & Powell, 1983). 

Embora as instituições de ensino superior sejam organizações dependentes de recursos básicos - 

comuns a todas as organizações - que se encontram no ambiente que as rodeia: pessoas, informação, 

produtos e serviços e financiamento, são a reputação, o prestígio e a legitimidade que se configuram 

como os seus recursos críticos (Affolter-Caine, 2008). 

Para obter estes recursos, as instituições de ensino superior valorizam essencialmente a conformidade 

com as regras institucionalizadas, garantindo assim a sua sobrevivência por longos períodos de tempo 

sem que tenham necessariamente de aumentar a sua eficiência ou o seu desempenho técnico (R. 

Scott, 2008). Esta premissa do neoinstitucionalismo representa uma rutura com as abordagens 

tradicionais dos sistemas racionais, que sustentam que é o desempenho organizacional que é 

determinante no sucesso da organização.  

As regras institucionais funcionam como mitos que são incorporados pelas organizações porque, ao 

fazê-lo, estas adquirem legitimidade, recursos, estabilidade e potenciam as suas capacidades de 

sobrevivência (Meyer & Rowan, 1977). 

A abordagem neoinstitucional entende assim as instituições de ensino superior como organizações 

imersas em ambientes fortemente institucionalizados. Como afirmam Meyer, Scott e Deal, citados por 

(Foskett & Maringe, 2010, p. 72), “uma escola tem sucesso se todos concordarem que é uma escola e 

falha se ninguém acreditar que é uma escola, independentemente do sucesso do seu ensino ou da sua 

socialização”. 

As principais razões que dão origem à adoção de um mito no ambiente institucional são a força da lei, 

a opinião pública e o consentimento ou aceitação que, quando se tornam de tal forma fortes, se 

transformam numa obrigação, que tem impacto em todas as organizações abrangidas, conduzindo 

assim à sua aceitação. 

Assim, as organizações evidenciam a propensão para se tornarem homogéneas, não só na forma como 

na estrutura, através dos mecanismos portadores da mudança e da institucionalização das formas e 

das práticas organizacionais: o isomorfismo, coercivo, normativo ou mimético (DiMaggio & Powell, 

1983). 
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O isomorfismo coercivo resulta da pressão coerciva do ambiente institucional, e tem como origem as 

pressões formais e informais exercidas pelas organizações com as quais tem um vínculo de 

dependência, e as expectativas da sociedade (DiMaggio & Powell, 1983). A presença de pressões 

coercivas, e em menor grau normativas, parece afetar de forma idêntica o setor público e privado, 

contribuindo até para minimizar as diferenças entre os dois setores, resultando na adoção de padrões 

estruturais de controlo híbridos (Frumkin & Galaskiewicz, 2004).  

O isomorfismo normativo, nos sistemas de ensino superior, decorre da importância atribuída ao 

fenómeno da profissionalização, entendido como o conjunto de esforços coletivos dos membros de 

uma profissão para definir as condições e os métodos do seu trabalho e assim estabelecer uma base 

de legitimidade que lhes garante um elevado grau de autonomia (DiMaggio & Powell, 1983). A 

profissionalização promove a uniformidade, a reprodução e a socialização que conduz a rotinas dadas 

como garantidas e a práticas institucionalizadas comuns (Beckert, 2010).  

No ensino superior, onde os procedimentos de contratação e promoção do pessoal docente são 

praticamente uniformes em todas as instituições, incluindo os setores público e privado, é expectável 

que os professores decidam e ajam movidos pela demonstração da conformidade das suas opções face 

às normas produzidas pela estrutura social. A adoção generalizada destas práticas de gestão de 

recursos humanos nas instituições de ensino superior pode ser melhor entendida à luz dos conceitos 

da institucionalização do que através de uma explicação racional derivada de um processo estratégico 

de decisão (Meyer & Rowan, 1977). 

A internacionalização do ensino superior de per si tende a ser tratada como uma questão normativa 

com uma forte tendência política (Kehm & Teichler, 2007). É um dado adquirido que as instituições de 

ensino superior interiorizaram a internacionalização como algo positivo e muito importante e 

imprescindível. São muitas as instituições que incluem na formulação da sua missão o termo 

internacional, assim como em muitos dos documentos que produzem, em particular nos que se 

destinam a ações de comunicação, mesmo quando a internacionalização da sua instituição inclui pouco 

mais do que o programa de mobilidade Erasmus.  

O isomorfismo mimético baseia-se no processo que encoraja a imitação entre organizações como 

forma de alcançar a conformidade quando embebidas num cenário de incerteza (DiMaggio & Powell, 

1983). Como resposta ao grau de incerteza que enfrentam no seu ambiente, as organizações tendem 

a imitar as organizações bem sucedidas (Haveman, 1993).  

Com o surgimento dos rankings e a sua influência na opinião dos estudantes - em particular nos 

estudantes internacionais (Hazelkorn, Loukkola, & Zhang, 2014) - no financiamento das instituições, e 

na formulação das estratégias, as instituições em posições inferiores dos rankings tendem a imitar as 

instituições que estão posicionadas nos lugares cimeiros (Codling & Meek, 2006). 
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A completa separação dos mecanismos coercivo, normativo e mimético no processo isomórfico pode 

não ser facilmente percetível a partir da observação (DiMaggio & Powell, 1983). Embora cada uma das 

pressões institucionais para o isomorfismo derive de fontes distintas – a coerciva da dependência, a 

mimética da incerteza, e a normativa da profissionalização - na prática, estas estão muitas vezes 

interligadas e são difíceis de separar (Buchko, 2011).  

 

No entanto, a conformidade com as regras institucionalizadas gera muitas vezes conflitos com os 

critérios de eficiência, visto os produtos, serviços, técnicas, políticas e programas institucionalizados 

funcionarem na prática como mitos, com muitas organizações a adotarem-nos de uma forma 

meramente cerimonial (Meyer & Rowan, 1977).  Para que consigam manter a conformidade cerimonial 

das normas institucionalizadas, as organizações sujeitas a fortes pressões institucionais tendem a 

evidenciar desarticulação (decoupling) entre a estrutura formal e as suas atividades reais (Meyer & 

Rowan, 1977). Como consequência, frequentemente, as estruturas formais das organizações refletem 

os mitos do seu ambiente institucional em vez de responder a necessidades reais decorrentes de seus 

próprios objetivos e atividades. Esta é uma característica muito forte das instituições de ensino 

superior, e que tem elevado relevo nas análises da mudança, uma vez que reduz a probabilidade da 

organização responder às mudanças que ocorrem no ambiente (Weick, 1976). 

 

 

A teoria neoinstitucional nos estudos do ensino superior 

A teoria neoinstitucional é talvez a abordagem mais dominante para a melhoria da compreensão do 

comportamento das instituições (Greenwood, Oliver, Suddaby, & Sahlin-Andersson, 2008). A sua 

aplicação aos estudos relacionados com o ensino superior começou a ganhar significado a partir da 

década de 90 (Cai & Mehari, 2015), e desde essa data que se constitui como um referencial 

particularmente útil para a melhoria da compreensão das respostas do sistema de ensino superior às 

pressões e exigências externas, nas várias questões que dominam o debate do ensino superior 

(Mehari, 2016).  

Gornitzka (1999) foi um dos primeiros autores a incorporar o neoinstitucionalismo no estabelecimento 

de um modelo conceptual para estudar como as políticas e os programas governamentais induzem a 

mudança organizacional nas instituições de ensino superior. Um argumento comum aos estudos desta 

natureza, para justificar a utilização da teoria institucional, é o de que o ambiente do ensino superior 

é fortemente institucionalizado, dominado por regras e rituais racionalizados (Arnold, 2004; Flach & 

Flach, 2010; Gornitzka, 1999; Greenwood & Hinings, 1996; Hansel, 2007; Meyer et al., 2006). 



42 

Embora os processos de reformas políticas do sistema do ensino superior sejam naturalmente um 

campo frutífero para a aplicação do neoinstitucionalismo, são diversas as áreas de estudo que aplicam 

as suas várias perspetivas. Vários estudos foram conduzidos com o objetivo de analisar e/ou entender 

temas mais específicos como as novas práticas de gestão (Engwall, 2007; Teelken, 2012), a 

marketização (Meek, 2000), a diversidade institucional (Morphew, 2009), as reformas dos currículos 

(Arnold, 2004), ou a comparação da estrutura organizacional do setor privado com o público (Cai & 

Yan, 2011), e mostraram de forma clara a sua adequabilidade para o incremento do conhecimento das 

dinâmicas do sistema do ensino superior.  

Por exemplo, Siegel (2006) estudou as respostas organizacionais de escolas profissionais das áreas da 

saúde pública, dos negócios, e da engenharia de uma universidade americana a pressões externas 

relacionadas com a diversidade, e encontrou evidências de que estas eram claramente orientadas 

pelas pressões exercidas.  

Num outro exemplo, Telken (2012) estudou as consequências das novas práticas de gestão e 

evidenciou a desarticulação entre as medidas de gestão e as atividades dos professores das instituições 

em análise, explicada por conceitos como o da conformidade simbólica, o do pragmatismo profissional 

e o de instrumentalidade formal. O estudo permitiu ainda perceber que a desarticulação ocorre tanto 

por razões pragmáticas como por razões de valores profundamente incorporados. 

Anneke Luijten-Lub, Huisman, e Wende (2005) com base na teoria institucional, analisaram as políticas 

e atividades de internacionalização de algumas instituições de ensino superior, as visões e as perceções 

subjacentes aos desafios da europeização, da internacionalização e da globalização, assim como as 

políticas, as atividades e os contextos organizacionais em que são implementadas e como estas 

promovem ou impedem a internacionalização. Concluíram que os principais catalisadores da 

internacionalização eram as aspirações globais, regionais e nacionais dessas instituições de ensino 

superior, e que as estratégias adotadas foram fortemente influenciadas por fatores reguladores, tais 

como os contextos jurídicos, financeiros e administrativos nacionais e as tentativas internacionais de 

harmonizar os quadros de qualificação. 

Hemsley-Brown e Optalaa (2010) recorreram à teoria institucional como fundamento teórico para 

analisar os processos de globalização e internacionalização do ensino superior e a consequente 

marketização, e nesse contexto explicar a existência de barreiras à diversidade e responsividade que 

deveriam ter sido impulsionadas pela introdução das políticas de mercantilização. A reflexão crítica foi 

feita utilizando quatro conceitos básicos subjacentes à teoria institucional: conformidade com as 

regras institucionais, isomorfismo, desarticulação e tomada de decisão normativa. 

Antunes (2013) ao estudar a resposta das instituições de ensino superior portuguesas ao processo de 

Bolonha (europeização), enunciou a explicação de que a rápida adaptação ao sistema de Bolonha pode 

consistir na manifestação de uma adoção cerimonial de mitos institucionalizados entendida como um 
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critério imprescindível de legitimação, embora a interiorização destes novos valores e regras nas 

atividades dos professores necessitem de tempo para que se possam constituir como legítimos no 

contexto institucional. A autora defendeu que, nas instituições de ensino superior, são 

frequentemente observáveis estruturas formais de gestão dirigidas à preservação da sua imagem 

pública, garantindo assim a legitimidade e o acesso aos recursos necessários, e uma considerável 

autonomia de organização e coordenação nas atividades de caráter mais técnico por parte dos 

executantes. 

Wilkins e Huisman (2012) debruçaram-se sobre as motivações e decisões das instituições de ensino 

superior de se envolverem (ou não) com a criação de polos internacionais, e verificaram que as 

decisões dos gestores podem ser explicadas pelos conceitos de legitimidade, melhoria do estatuto, 

distância institucional, avaliação do risco e o desejo de obter novas fontes de receitas, embora a 

legitimidade seja o fator principal na tomada de decisão de instalar um polo internacional. 

De um modo geral, podemos afirmar que o neoinstitucionalismo, nas suas várias perspetivas, é 

utilizado para melhorar a compreensão dos principais temas relacionados com o ensino superior. Os 

estudos acima mencionados, que são uma amostra de um conjunto com uma interessante dimensão, 

mostram a adequabilidade da teoria neoinstitucional na investigação de áreas do ensino superior e, 

em particular, ao tema da internacionalização. 

 

Em resumo, em ambientes fortemente institucionalizados, como são os das instituições de ensino 

superior, a análise da estabilidade e da mudança das organizações encontra no neoinstitucionalismo 

uma base teórica particularmente adequada. A teoria enfatiza que as organizações, para responderem 

às pressões do ambiente institucional, conferem grande atenção à questão da legitimidade e tendem 

mesmo a privilegiar os critérios de legitimidade em prejuízo dos critérios de eficiência. Sob o efeito das 

pressões institucionais, as organizações evidenciam a propensão para o isomorfismo, mas vão 

mudando, e a teoria contribui de forma significativa para o entendimento deste fenómeno, ao 

identificar os mecanismos portadores da mudança: o isomorfismo coercivo, o isomorfismo normativo 

e o isomorfismo mimético. A análise da instituição de ensino superior como instituição dá ênfase aos 

aspetos que, no funcionamento organizacional, constituem indicadores do esforço de identidade, 

sobrevivência e legitimação das organizações. 
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2.4 Os elementos das instituições 

 

Nas perspetivas económica, política e sociológica do neoinstitucionalismo encontram-se diferenças e 

semelhanças na abordagem dos conceitos de institucionalização, do processo de institucionalização e 

do estudo dos seus efeitos; contudo a definição de instituição que enunciamos no ponto anterior é 

suficientemente ampla para que se possam abranger essas diferenças e estabelecer um modelo 

conceptual para sustentar o edifício analítico e interpretativo que a teoria neoinstitucional empresta.  

A definição em si contém os elementos ou pilares (R. Scott, 2008) que compreendem as instituições: 

regulador, normativo e cultural/cognitivo. Cada pilar, de per si, é importante e independente, mas 

pode verificar-se que um ou outro seja dominante, embora o mais frequente - em particular em 

estruturas institucionais robustas - seja funcionarem em conjunto. Os três pilares podem ser descritos 

através da base da conformidade, da base da ordem, dos mecanismos, da lógica, dos indicadores, dos 

afetos e da base de legitimidade. 

Com base neste modelo conceptual resulta um conjunto de três visões lógicas partilhadas de ação das 

instituições: como sistemas reguladores, sistemas normativos e sistemas culturais e cognitivos que, 

podendo ser considerados individualmente, constituem um contributo de relevante potencialidade 

quando considerados em conjunto, e podem ser utilizados como um poderoso quadro de análise 

social, na medida em que se reforçam mutuamente (R. Scott, 2008). 

O pilar regulador relaciona-se com a “capacidade para estabelecer regras, envolve a inspeção e o 

cumprimento das regras previamente estabelecidas e, se necessário, recorre a sanções – recompensas 

ou punições – numa tentativa de influenciar o comportamento futuro” (R. Scott, 2008, p. 52). Os 

indicadores empíricos deste pilar estão nas leis, diretivas, regulamentos, assim como nas estruturas 

formais de controlo.  

O pilar normativo debruça-se sobre a forma como que os valores e as normas influenciam as 

organizações. O processo normativo guia a ação através dos valores e das normas que o conformam, 

divergindo da conduta meramente racional. A conceção de norma para R. Scott é a de um conjunto de 

elementos que “especificam como as coisas devem ser feitas” e de valores “o preferido ou o desejável, 

juntamente com a construção de padrões aos quais as estruturas ou comportamentos existentes 

podem ser comparados e avaliados”. Nesta conceção, são as normas que “definem os meios legítimos 

para prosseguir fins com valor” (R. Scott, 2008, p. 55). As normas diferenciam-se das leis porque não 

são juridicamente vinculativas, apenas condicionam o que é – ou não é - apropriado fazer e, tal como 

as regras, são percebidas como fatores de estabilidade. Os sistemas normativos definem objetivos ou 

metas assim como as formas adequadas para os atingir. Enquanto no pilar regulador a lógica é a da 

instrumentalidade, no pilar normativo é a da adequação ou do que é apropriado. Um indicador 

empírico deste pilar, de elevada importância, é o contexto da acreditação ou certificação. 



45 

O pilar cultural/cognitivo baseia-se no conceito de que determinadas crenças, socialmente “dadas 

como garantidas”, induzem a conformidade organizacional, através de entendimentos comuns e a 

criação de identidades sociais (R. Scott, 2008, p. 57). A ênfase na dimensão cultural e cognitiva das 

instituições é a principal característica distintiva do neoinstitucionalismo. As estruturas e as práticas 

organizacionais são moldadas e induzidas por aspetos culturais tais como mitos e rituais que emergem 

como normas. Os principais indicadores deste pilar são as crenças comuns, as lógicas partilhadas de 

ação e o isomorfismo. 

Este modelo conceptual estruturado nos pilares institucionais tem uma relação muito estreita com o 

conceito de legitimidade. Do ponto de vista regulador, as organizações têm legitimidade reconhecida 

interna e externamente se operam em conformidade com os requisitos legais. A conceção normativa 

salienta uma base mais profunda, a base moral, para avaliar a legitimidade. A certificação ou a 

acreditação por entidades externas é frequentemente utilizada como um dos principais indicadores 

de legitimidade. No pilar cognitivo, a base da legitimidade é a cultural e está relacionada com a 

conformidade a uma definição comum de situação, a um quadro de referência, às funções 

reconhecíveis ou a um modelo estrutural.  

O sistema de ensino superior opera num ambiente fortemente regulado. O quadro legislativo do 

ensino superior, em permanente mudança, vai refletindo a incorporação das diferentes preferências 

da cultura dominante no que respeita aos comportamentos, atividades, crenças e atitudes, numa 

conceção que utiliza uma lógica de instrumentalidade como seu principal condutor. O principal 

mecanismo de controlo é o da coerção, embora se deva salientar que a coerção é, muitas vezes, 

acompanhada por estímulos e incentivos.  

Na maioria dos países da Europa, o sistema de ensino superior está em grande parte sob o controlo 

dos governos e, embora estes confiram um grau razoável de autonomia às instituições no que respeita 

às questões pedagógicas e académicas, continuam a constituir-se como o principal financiador e, 

consequentemente, a legislar sobre várias áreas do seu funcionamento (Wilkins & Huisman, 2012).  

Frequentemente, a estrutura reguladora envolve o uso da autoridade que, no essencial, combina 

elementos reguladores com os valores normativos incorporados na sociedade. Em qualquer caso, as 

leis e as regras emergem de uma base cultural que engloba os valores da sociedade que as interpreta 

ou molda. As escolhas das instituições de ensino superior não são assim apenas o resultado de uma 

lógica meramente racional, mas são também condicionadas pelo sistema de normas e valores sociais 

vigente. A legitimação decorre da capacidade de incorporação das normas, que se configuram como 

mecanismos certificadores dos direitos, dos privilégios e das oportunidades, assim como dos 

constrangimentos e das responsabilidades que advém das expectativas criadas para a organização (R. 

Scott, 2008). 
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A estrutura formal das instituições de ensino superior inclui as leis, as regras, e sustenta-se 

essencialmente no pilar regulador e, enquanto a estrutura informal, inclui maioritariamente as 

normas, a cultura e a ética, e sustenta-se essencialmente nos pilares normativo e cognitivo (Peng, 

2010). 

 

Em suma, na definição do significado de instituição e no estabelecimento dos elementos que a 

compreendem - os pilares regulador, normativo e cultural/cognitivo - encontra-se um modelo 

conceptual que sustenta o edifício analítico e interpretativo que a teoria neoinstitucional empresta, 

pelo que neste estudo o adotamos para conduzir a análise no nível nacional. 
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2.5 Os elementos das organizações 

 

As instituições de ensino superior demonstram, como vimos, uma elevada resistência à mudança, mas, 

como as outras organizações, vêm-se obrigadas a enfrentar mudanças ao longo do tempo, conduzidas 

pelas alterações que se verificam no ambiente. Podem assim ser assumidas como organizações 

adaptativas e/ou sistemas complexos reativos que respondem e se ajustam a mudanças externas 

(Fumasolia & Stensakerb, 2013), pelo que se impõe a necessidade de dispor de um modelo conceptual 

que sustente a análise das mudanças organizacionais. 

É consideravelmente elevada a variedade de organizações quando se analisam algumas das suas 

características, como dimensão ou forma, pelo que é particularmente útil um modelo simples que se 

foque nas características fundamentais (R. Scott, 2008). Um modelo amplamente difundido na 

literatura, que sistematiza os elementos que formam uma organização, é o modelo de diamante de 

Leavitt (1965). Este modelo fornece uma estrutura simples e bem definida para a análise da mudança 

nas organizações - tornando-a mais sistemática - suportada em quatro elementos: objetivos, funções 

(tecnologia), estrutura (estrutura social) e participantes, que se influenciam reciprocamente. Este 

modelo é frequentemente denominado de modelo sociotécnico de mudança organizacional de Leavitt, 

por conceber a organização como um subsistema social e um subsistema técnico, que interagem de 

forma mútua e recíproca, e ter sido desenvolvido como um modelo de análise da mudança 

organizacional (Ahmad et al., 2011). 

Contudo, a principal limitação do modelo de Leavitt é que apenas identifica os elementos internos de 

uma organização e não inclui o ambiente como um elemento de análise, pelo que, R. Scott o adapta, 

de forma a demonstrar que as organizações interagem com o ambiente onde se inserem (figura 4). 

 
Figura 4. Os elementos das organizações. 

Adaptado de (R. Scott, 2008) 
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As instituições de ensino superior são organizações complexas, mas tal como as outras organizações 

têm, entre outras características, objetivos, estruturas e sistemas hierárquicos, atividades e processos 

de decisão que conduzem a políticas institucionais, embora exibam algumas características críticas que 

as distinguem das outras organizações (Baldridge, Cuttis, Ecker, & Riley, 1974). 

O elemento objetivos é central ao estudo das organizações, visto ser indispensável para entender a 

organização. Os objetivos fornecem as direções e os constrangimentos na tomada de decisão e nas 

atividades, e conferem identidade e motivação aos participantes. Do ponto de vista da teoria 

institucional, os objetivos desempenham uma função simbólica, e têm um importante efeito na 

capacidade da organização para adquirir legitimidade, aliados, recursos e pessoas. Adicionalmente, os 

objetivos servem de base para a avaliação do desempenho dos participantes ou da organização como 

um todo (R. Scott, 2008). 

Os objetivos das instituições de ensino superior sugerem, tipicamente, um vasto leque de opções, em 

oposição a uma especificação de direções, isto é, revelam um elevado nível de ambiguidade e 

abstração - e por vezes de inconsistência - o que faz com que sejam aceites de forma pacífica pelos 

seus participantes (Birnbaum, 1991). À medida que vai diminuindo o grau de abstração dos objetivos 

e estes são estabelecidos com características bem definidas e postos em atividade, surgem os conflitos 

entre os participantes (Baldridge et al., 1974). 

A natureza dos objetivos das instituições de ensino superior, ambíguos e pouco claros, torna-as 

profundamente diferentes das outras organizações, e justifica em parte a razão pela qual estas são 

uma das organizações mais antigas no mundo, e os seus objetivos, e muitas vezes a sua estrutura 

organizativa, têm ainda características medievais (Manning, 2013). 

Embora a definição de objetivos claros seja um passo fundamental para a implementação da mudança 

provocada pela internacionalização (Froyd, Beach, Henderson, & Finkelstein, 2008), a natureza das 

instituições de ensino superior torna a sua articulação num desafio, nomeadamente pelo 

desalinhamento entre os objetivos e as atividades e pelos possíveis conflitos que criam. Derivada da 

pressão externa, como a pressão dos legisladores, para que as instituições clarifiquem e simplifiquem 

os seus objetivos, esta situação tem vindo a alterar-se, mas não de forma significativa (Kezar, 2001). 

 

O elemento estrutura (estrutura social) diz respeito aos aspetos das relações que se estabelecem entre 

os participantes de uma organização, e pode ser separado em duas componentes, a normativa e a 

comportamental. A estrutura normativa inclui os valores, que são os critérios utilizados na seleção dos 

objetivos, e as normas, que são as regras generalizadas que dirigem o comportamento e as 

expectativas das funções e que traduzem os comportamentos esperados em determinadas posições. 

A estrutura comportamental foca-se nas atividades, interações e sentimentos que revelam algum grau 
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de regularidade, um comportamento individual recorrente ou semelhanças de comportamento num 

grupo de indivíduos (R. Scott, 2008). A estrutura de uma organização varia de acordo com a forma e a 

extensão que se estabelece para a execução das funções de coordenação e de controlo, 

nomeadamente através da criação de estruturas organizacionais e da definição de regras, políticas e 

procedimentos que regulam a forma como, quando e por quem são desempenhadas as diversas 

tarefas necessárias ao seu funcionamento. 

Na análise da estrutura tem particular relevo a definição da atribuição das tarefas, as relações de 

autoridade e os mecanismos de coordenação das atividades. As instituições de ensino superior, 

enquanto organizações sujeitas a fortes pressões institucionais, tendem a evidenciar desarticulação 

entre a estrutura organizativa e as atividades (decoupling) (Meyer & Rowan, 1977). Em consequência, 

demonstram pouca coordenação, elevada descentralização, elevados graus de especialização e baixa 

previsibilidade nas suas ações futuras, incluindo a mudança. A adaptabilidade, e não a adaptação, é 

uma característica das instituições que evidenciam desarticulação, nas quais a mudança é 

predominantemente de natureza contínua e não episódica, de pequena e não de grande escala, 

improvisacional e não planeada (Kezar, 2001). 

Ao mudar as suas estruturas e os seus processos, mas não as suas atividades, a mudança organizacional 

poderá frequentemente estar predominantemente relacionada com as suas estruturas formais e 

visíveis (Hasse & Krücken, 2014), em particular nas que dizem respeito à área da internacionalização.  

A análise dos elementos organizacionais da internacionalização de uma instituição de ensino superior 

pode compreender a gestão, as operações e os serviços de suporte (Knight, 2004; Qiang, 2003). Na 

gestão tem particular relevo o compromisso dos gestores de topo, o envolvimento dos recursos 

humanos, o modelo de gestão, o reconhecimento da dimensão internacional na missão e nas políticas 

da instituição. Nas operações, a integração do planeamento com o orçamento e a avaliação, as 

estruturas organizacionais, os sistemas de comunicação e o balanceamento entre a centralização e a 

descentralização da gestão da internacionalização. Por fim, nos serviços de suporte, a forma como a 

instituição desenha serviços para acolher e integrar as atividades de internacionalização.  

 

Sobre o elemento funções, tradicionalmente o ensino e a investigação (Marginson, 2008a), foi-lhes 

acrescentada, a partir do século 20, uma terceira função, frequentemente denominada por prestação 

de serviços ou de extensão do conhecimento (B. Santos, 1989; J. Scott, 2006; Tuunainen, 2004). A 

nomenclatura da função prestação de serviços, não consensual e complexa de definir, está relacionada 

com o papel que as instituições podem desempenhar no sentido do crescimento económico e do 

desenvolvimento social na atual sociedade do conhecimento (Consortium of institutions, 2008). Nas 

últimas décadas, as instituições alargaram o seu foco, transformando-se em instituições mais 
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envolvidas com a indústria e a sociedade em geral, de que são exemplos a transferência de tecnologia 

e de conhecimento ou os serviços de educação contínua (Consortium of institutions, 2008). 

A inclusão da prestação de serviços como uma das funções principais das instituições de ensino 

superior é muito recente, pelo que estas ainda estão em processo de adaptação a estes novos 

imperativos e a ajustar os seus objetivos e as suas estruturas para integrar esta função (Vorley & Nelles, 

2008). 

A internacionalização, enquanto missão emergente das instituições de ensino superior, envolve as 

múltiplas funções de ensino, investigação e prestação de serviços, e é frequente verificarem-se 

conflitos de objetivos com diferentes naturezas (internacional e nacional), devido às diferenças 

económicas, culturais e políticas entre os países (J. Scott, 2006). 

 

Por fim, o elemento participantes, que são as pessoas que contribuem para a organização, sendo que 

estas podem participar em mais do que uma organização, com extensão e intensidade variáveis, e as 

suas características influenciam de forma significativa muitos aspetos da sua estrutura e do seu 

funcionamento (R. Scott, 1998). Os participantes são assim fundamentais para a modelização de uma 

organização, e são os instrumentos simultaneamente da continuidade e da mudança (R. Scott, 2008). 

Uma instituição de ensino superior compreende os membros da gestão, os professores, os 

investigadores, o pessoal de administração e de staff e os estudantes (nacionais e internacionais) como 

participantes (Benneworth & Jongbloed, 2010; Jorge, Hernández, & Cejas, 2012; Mainardes, Alves, & 

Raposo, 2010). 

O papel dos membros da gestão - equipas reitorias ou presidenciais, recrutadas entre profissionais ou 

académicos - na internacionalização das instituições é crucial, em particular na sua capacidade de 

entender o ambiente, de desenvolver uma abordagem estratégica e de monitorizar, avaliar e otimizar 

a sua implementação (Hénard et al., 2012). 

Numa instituição de ensino superior, os professores e os investigadores constituem as principais 

unidades de produção, e a sua capacidade de produzir implica que a organização lhes confira um nível 

considerável de autonomia ou liberdade académica (Kogan & Teichler, 2007), uma característica muito 

própria destas organizações. O aumento das expectativas da sociedade, a perceção do conhecimento 

como o recurso mais importante das sociedades contemporâneas, o aumento da pressão da 

internacionalização, entre outros fatores, têm alterado significativamente o papel tradicional destes 

participantes (Kogan & Teichler, 2007). 

O recrutamento de professores de nacionalidade diferente da instituição, ou com experiências em 

instituições de diferentes países poderá ser, neste contexto, uma influência no desenvolvimento da 

internacionalização da instituição, visto ter impacto não só nos conteúdos como nos métodos de 
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ensino e na diversidade cultural (Meerman, 2003), tendo um papel importante na internacionalização 

em casa (Department for Education and Science Policy of Finland, 2009). 

A internacionalização traz muitos desafios para os professores e investigadores, bem como para os 

estudantes. Contudo, os professores são a principal força motriz para impulsionar o desenvolvimento 

e a inovação do processo de ensino, e torná-lo mais internacional. Esta tarefa aumenta o nível da 

exigência do exercício da profissão, em particular quando se vêm na necessidade de ensinar numa 

língua estrangeira (Zelenkova & Spisiakova, 2013). As suas funções têm uma natureza dual: para além 

das internas são, a nível externo, peritos reconhecidos na sua área do conhecimento (Kogan & Teichler, 

2007), e nesse papel intervêm em outras organizações.  

O pessoal da administração, frequentemente denominados por administradores, intervém nas 

questões reguladoras e de desenvolvimento, como o apoio às equipas de gestão no desenvolvimento 

das políticas, estratégias e táticas institucionais; na monitorização da execução de políticas; na 

monitorização e coordenação de sistemas e procedimentos; na gestão do staff e dos recursos físicos 

(Kogan & Teichler, 2007). 

De realçar que, nas instituições de ensino superior, os vários órgãos de gestão envolvem, geralmente, 

os vários participantes, como professores, investigadores, staff e estudantes (Fumasolia & Stensakerb, 

2013). 

De forma resumida, Massen e Potman (1990) identificam as principais características das instituições 

de ensino superior: o conhecimento constitui o seu foco básico de atenção; a estrutura organizacional 

é fortemente fragmentada; o poder de decisão é extremamente difuso; são inovadoras e adaptativas, 

embora a maioria das inovações sejam de natureza incremental. Na Europa, os autores acrescentam 

ainda que são características destas instituições, a forma específica como a autoridade é distribuída, 

isto é, a limitação de poder no nível de topo e o elevado grau de autonomia dos profissionais. 

 

Em suma, na definição do significado de organização e no estabelecimento dos elementos que 

compreendem as organizações - objetivos, funções, estrutura e participantes - encontra-se um modelo 

conceptual para a análise da internacionalização das instituições de ensino superior enquanto 

organizações, pelo que neste estudo o adotamos como modelo analítico para conduzir a análise do 

nível organizacional. 
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Neste ponto realizamos a revisão da literatura com o objetivo de construir um modelo conceptual que 

sustente a análise da internacionalização do ensino superior. O modelo deve considerar o fenómeno 

da internacionalização nos seus diferentes níveis – global, regional, nacional, e organizacional - e 

prever as interações entre eles. A revisão da literatura permite orientar a construção das componentes 

das dimensões da internacionalização com base nas teorias escolhidas para a análise das instituições 

e das organizações e dos indicadores que permitem a sua medição. 

 

 

3.1 Modelos de internacionalização na literatura 

 

São vários os autores que procuraram modelizar a forma como os vários stakeholders institucionalizam 

a integração da internacionalização nas suas atividades. Os modelos propostos na literatura estão 

ainda em desenvolvimento, sem que seja possível perceber a existência de um modelo que permita a 

análise holística da internacionalização do ensino superior.  

De seguida descrevem-se, de forma sumária, os modelos mais referenciados na literatura e no final da 

análise apresenta-se uma tabela com o resumo das principais contribuições de cada modelo. 

 

Um dos primeiros modelos foi desenvolvido por Neave (1992) a partir de resultados obtidos com 

estudos de casos, e foi construído com base em duas dimensões: a orientação administrativa e o 

âmbito da estratégia institucional. O autor defende que a orientação administrativa, ou a liderança do 

processo de internacionalização, pode ser conduzida pela gestão central (liderança) ou emergir das 

diferentes unidades orgânicas que constituem uma instituição de ensino superior (bases), e a 

estratégia institucional pode ser definida pela própria instituição (definição) ou pode ser determinada 

pelas políticas e orientações externas, em particular pelos governos (elaboração). Estas duas 

dimensões, ao serem trabalhadas sobre a forma de uma matriz, permitem determinar o 

posicionamento das instituições no processo de internacionalização. 

Este modelo, apesar da simplicidade da sua formulação, tem um valor histórico interessante porque 

deu origem à relação entre o processo de internacionalização e a tipologia de liderança das 

instituições, assim como à importância do contexto externo como condicionante de todo o processo. 

Contudo, outros autores argumentam que “o modelo de Neave não tem qualquer aplicação prática, é 

em grande parte auto evidente e, essencialmente, consiste numa abordagem simples à compreensão 

da implementação da mudança em qualquer organização” (Rudzki, 1998, p. 184). 
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O modelo de Davies (1992) inspirado nos princípios do planeamento estratégico, tem como foco a 

institucionalização das estratégias de internacionalização, das suas formulações e implementações. O 

modelo descreve os elementos fundamentais para as atividades de internacionalização realizadas 

pelas instituições em resposta às mudanças do ambiente externo. Para tal, identifica seis elementos 

fundamentais, três relacionados com a vertente externa (perceção externa da imagem e identidade; 

avaliação das tendências e oportunidades externas; avaliação da posição competitiva) e três com a 

vertente interna (missão, cultura e imagem; avaliação de pontos fortes e fracos; estrutura de liderança 

organizacional). 

A partir da aplicação da análise dos elementos descritos à situação e às tendências nessa data, Davies 

entende que a internacionalização pode ser analisada com base em duas dimensões:  

- o modo como as instituições realizam as atividades de internacionalização, que varia desde a 

implementação de atividades pontuais e não planeadas (ad hoc) até à utilização de um plano formal 

(sistemática). 

- a avaliação das motivações da instituição para a internacionalização, que pode variar entre o 

estado de marginalidade e o de centralidade. 

A partir das combinações possíveis destas duas dimensões, o autor desenvolveu um novo modelo, 

suportado por uma matriz, que pode ser utilizado pelas instituições para analisar os seus processos de 

internacionalização e para desenvolver um plano de internacionalização que lhes permita 

movimentaram-se entre os vários quadrantes da matriz: 

Quadrante A (ad hoc - marginal) – caracterizado por pequenas quantidades de acordos 

internacionais; por poucos estudantes estrangeiros; a internacionalização tem baixa prioridade na 

realização da missão da instituição e não é planeada, é realizada de forma não sistemática. 

Quadrante B (sistemática - marginal) – o volume de atividades internacionais ainda é baixo, mas 

são suportadas em instrumentos de organização e coordenação. As instituições estão focadas em 

segmentos de mercado bem definidos, para os quais as instituições detêm competências e 

conhecimento, e apresentam acordos institucionais bem orientados e bem geridos. 

Quadrante C (ad hoc - elevada centralidade) – o volume de atividades internacionais é elevado e 

desenvolvem-se numa gama alargada de segmentos de mercado e grupos de clientes. Contudo o 

esforço de marketing é pouco focado, e os projetos resultam da aceitação de solicitações externas. 

As instituições têm muitos acordos internacionais, mas muitos deles não estão a ser executados 

nem geridos.  

Quadrante D (sistemática – elevada centralidade) - o volume de atividades internacionais é elevado; 

as instituições têm uma missão internacional bem definida; pessoal bem preparado e suporte 
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financeiro às atividades de internacionalização. A estrutura organizacional está comprometida com a 

internacionalização, implementa programas de incentivo, e recompensa e avalia os resultados. 

O modelo de Davies contribui essencialmente para a análise da situação das instituições (Rudzki, 1998). 

Por outro lado, de uma forma simples e clara, salienta a importância dos modelos de gestão quando 

utilizados pelas instituições no desenvolvimento da internacionalização. As principais limitações deste 

modelo estão relacionadas com o facto de ter uma perspetiva linear do processo e não considerar as 

interações possíveis entre os vários fatores (Al-Youssef, 2009). 

 

O modelo desenvolvido por Dijk e Meijer (1997) pode ser visto como uma extensão do modelo de 

Davies, uma vez que incorpora as duas dimensões estudadas por Davies e acrescenta uma nova 

dimensão, o tipo de suporte para as atividades de internacionalização realizadas pela instituição. 

Assim, o modelo tem como base de análise três dimensões: as políticas (marginal ou prioritário), o 

suporte (interativo ou unidirecional) e a implementação (ad hoc ou sistemática). As diferentes relações 

que se podem estabelecer entre elas dão origem a um cubo de oito células. 

O modelo contribui para a compreensão do processo de internacionalização através da definição de 

políticas, desde um estado incipiente de desenvolvimento até a um estado de internacionalização 

fortemente institucionalizado, e permite analisar a posição da instituição e as direções em que a 

instituição se pode mover ao longo das células. 

A principal contribuição de Dijk e Meijer é a adição da dimensão Suporte, que incorpora a estrutura 

organizacional, que é fundamental, uma vez que a implementação de processos de suporte interativos 

implica a necessidade de estruturar a instituição. Este modelo tem ainda a vantagem de poder ser 

aplicado a outros setores para além do setor do ensino superior, devido ao seu caráter generalista na 

formulação das características do processo. 

 

Rudzki (1998) foi, ao longo do tempo, realizando trabalhos de investigação na internacionalização do 

ensino superior com base nos princípios e técnicas da área de conhecimento da estratégia e da gestão 

estratégica, e o primeiro modelo que desenvolveu foi construído com base nos resultados da aplicação 

de um questionário às escolas de negócios do Reino Unido. 

O modelo pretende identificar em detalhe as atividades institucionais que formam a base da 

internacionalização e a forma como devem ser implementadas do ponto de vista de uma abordagem 

coerente e completa. Para tal, o autor aplica os princípios da gestão estratégica à internacionalização. 

Numa primeira fase, realiza a análise estratégica, que inicialmente envolve a monitorização e a 

avaliação do ambiente, para avaliar o impacto das tendências políticas, económicas, sociais e 

tecnológicas (análise PEST). Numa segunda fase, aborda o processo da escolha estratégica e, por fim, 
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numa terceira fase, a implementação da estratégia. Com base nos resultados do estudo conclui que as 

instituições abordam a internacionalização, essencialmente, de duas formas: o modo reativo de 

internacionalização, que era nessa data o mais comum nas instituições do Reino Unido, e o modo 

proativo de internacionalização. 

O modo proativo adota o ponto de vista de gestão estratégica do processo de internacionalização, 

descrevendo as várias etapas de desenvolvimento da estratégia. Como um modo ideal, o modo 

proativo de internacionalização faz todo o sentido do ponto de vista teórico e lógico, embora não 

aborde a questão dos conteúdos da implementação da estratégia. Para ultrapassar essa dificuldade, 

Rudzki (2000) desenvolveu um novo modelo, que estabelece como dimensões da internacionalização 

das instituições, o contexto, a abordagem, a motivação, as atividades, a monitorização e a revisão 

periódica. A principal diferença em relação aos modelos existentes à época, é a classificação das 

atividades da internacionalização das instituições de ensino superior: mudança organizacional, 

inovação do currículo, o desenvolvimento dos professores e a mobilidade dos estudantes. 

Apelidou o novo modelo, modelo fractal do processo de internacionalização, porque, segundo o autor, 

pode ser aplicado tanto a nível individual, departamental, faculdade, universidade ou a nível nacional, 

incluindo as organizações internacionais. Por contexto, entende-se a análise dos ambientes 

transnacional e nacional, do ponto de vista da análise de oportunidades, ou a avaliação de 

disponibilidades de financiamentos, as políticas governamentais e os programas de apoio. As 

abordagens, que variam desde o estado reativo ao proativo, são influenciadas pelos fatores de 

contexto externo, mas também pelo contexto interno, que pode incluir questões como a história e a 

cultura da instituição, a sua missão e as motivações para a internacionalização. São quatro as 

motivações incluídas: políticas, económicas, culturais e académicas. A revisão periódica destina-se a 

garantir a coerência entre o contexto externo, as abordagens, as motivações e as atividades. A 

monitorização do processo de internacionalização tem como objetivo a recolha da informação 

necessária para sustentar as melhorias a introduzir no processo. 

A principal contribuição deste modelo de Rudzki reside nas suas características flexíveis, que permitem 

incorporar as diferenças entre instituições, e a identificação das atividades da internacionalização. Dá 

ênfase à necessidade de monitorização e revisão periódica, e inclui a necessidade de incorporar os 

resultados da avaliação em novas abordagens, através da mudança e do realinhamento das 

estratégias.  

O modelo desenvolvido por Knight (1994) tem como principal contribuição a introdução do conceito 

do processo da internacionalização como um ciclo contínuo e não como um processo linear ou 

estático. A autora propõe que o modelo da internacionalização se estruture num ciclo composto por 

um conjunto de fases que identificam a integração da internacionalização nas instituições: 

sensibilização/consciência, compromisso, planeamento, implementação, revisão e reforço. Engloba a 
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influência da cultura da instituição no processo e incorpora a necessidade de incluir os vários 

stakeholders que integram a comunidade académica. O ciclo proposto é, assim, composto por seis 

fases nas quais uma instituição se pode mover de acordo com o seu próprio ritmo e, embora a 

sequência das fases seja natural, podem ocorrer caminhos bidirecionais entre as diferentes fases. A 

inclusão das ações de reforço, como o estabelecimento de incentivos e recompensas pelos progressos 

obtidos pela instituição é também um importante contributo. O modelo tem uma relação muito clara 

com o conhecido modelo de melhoria contínua utilizado na gestão da qualidade, conhecido pelo ciclo 

PDCA (plan, do, check, act), com resultados bem provados no ambiente empresarial. 

Numa publicação posterior Knight (2004) ensaia uma abordagem mais holística da internacionalização, 

com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de modelos conceptuais, que denomina de 

“internacionalização remodelada”, na qual discute a definição, as abordagens e as motivações. Enuncia 

uma definição para o conceito de internacionalização, que abordamos mais adiante, que teve uma 

aceitação alargada na literatura durante um largo período de tempo, e clarifica um conjunto 

significativo de terminologia relacionada. Introduz a importância de considerar os níveis nacional e 

organizacional e analisa as políticas, os programas e as estratégias que, à data, eram utilizadas em 

ambos os níveis. Nos programas identifica duas correntes: a internacionalização em casa e a além-

fronteiras. Discute ainda de forma detalhada as motivações e as abordagens da internacionalização, 

em ambos os níveis. São quatro as motivações incluídas: políticas, económicas, culturais e académicas 

e enuncia algumas outras emergentes. No nível nacional identifica as seguintes abordagens: 

programas, motivações, ad hoc, políticas e estratégicas. No nível organizacional as abordagens são as 

de atividades, resultados, motivações, processo, em casa e além-fronteiras.  

 

Wende (1997a) à semelhança de Knight, desenvolveu um modelo com base na interpretação do 

processo da internacionalização como um ciclo contínuo e não como um processo linear ou estático. 

O modelo é suportado em três dimensões: estratégias e objetivos (definidos por políticas externas e 

pela instituição), implementação das estratégias e dos objetivos (mobilidade dos estudantes, 

mobilidade dos professores e desenvolvimento do curriculum), e efeitos da implementação a curto 

prazo para os estudantes, professores e para o ensino, e a longo prazo para a qualidade do ensino, 

resultados e posição da instituição. Os resultados da avaliação dos efeitos devem ter consequências 

para a redefinição das estratégias e dos objetivos. A exclusão de atividades como a investigação ou a 

prestação de serviços e a reduzida análise das motivações, são as principais limitações deste modelo 

(Wit, 2001). 

 

Wit (2001) a partir da análise e comparação dos modelos desenvolvidos por Knight (1994) e por Wende 

(1997a), concebeu um novo modelo. O autor destaca, na contribuição de Wende, a necessidade de 
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considerar a análise de contexto, da implementação e dos efeitos, e na de Knight, a 

sensibilização/consciencialização, o compromisso, o planeamento, a operacionalização e a revisão, e 

propõe um modelo composto pelo seguinte conjunto de fases: análise de contexto, 

sensibilização/consciência, compromisso, planeamento, operacionalização, implementação, revisão e 

reforço.  

Engloba ainda um efeito de integração, que avalia em simultâneo o impacto nas funções de ensino, 

investigação e prestação de serviços. Em todas as fases devem ser considerados os aspetos 

relacionados com os vários níveis da instituição de ensino superior, desde o central ao departamental. 

O efeito integração desempenha um papel central no modelo, reconhecendo as diferentes estratégias 

de uma instituição no processo da internacionalização, desde a postura centrada nas políticas de 

relações externas até ao estádio onde a internacionalização é um elemento integral no 

desenvolvimento do ensino e da investigação. 

 

Qiang (2003) numa publicação intitulada “na direção de um modelo conceptual”, enfatiza a ideia de 

que o ensino superior se tornou parte do processo de globalização, e como tal não pode mais ser 

entendido num contexto estritamente nacional. Enuncia uma definição mais ampla de 

internacionalização, que destaca que a internacionalização não é um fim em si mesmo, mas que o seu 

principal racional é a melhoria da qualidade. 

Classifica as abordagens em atividades, competências, ethos e processo, e as motivações em políticas, 

económicas, culturais e académicas, mas inclui a noção das diferentes perspetivas dos stakeholders 

(governo, setor da educação e setor privado). Por fim, recupera o modelo de internacionalização de 

Knight (1994) para a integração da internacionalização nas instituições. 

 

O modelo desenvolvido por Sanderson (2008) pode ser visto como uma extensão do modelo 

conceptual de Knight (2004), ao acrescentar a necessidade de introduzir o nível individual. Para tal, o 

autor introduz os conceitos de autenticidade e de cosmopolitismo, que em conjunto fornecem uma 

base para a abordagem completa do papel do professor na internacionalização da sua instituição num 

ambiente caracterizado por uma significativa diversidade. O objetivo é melhorar o entendimento da 

influência do corpo docente nas estratégias de internacionalização das instituições, que naturalmente 

também pode ser aplicado ao corpo administrativo. 

 

O modelo desenvolvido pelo American Council on Education (2012), através do seu Center for 

Internationalization and Global Engagement, tem como base o conceito de internacionalização 

integral, que define o processo de internacionalização como um processo estratégico coordenado que 
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visa alinhar e integrar as políticas, os programas e as iniciativas para tornar as instituições de ensino 

superior globalmente orientadas e internacionalmente conectadas A organização desenvolveu uma 

estrutura que traduz o conceito na qual baseia os seus estudos, o qual foi já alvo de várias revisões ao 

longo dos últimos anos. A estrutura desenvolvida estabelece os seguintes elementos da 

internacionalização: articulação do compromisso institucional, gestão administrativa, estrutura 

organizativa e pessoal de apoio, currículo e resultados da aprendizagem, políticas e práticas docentes, 

mobilidade dos estudantes e colaboração e parcerias. De destacar neste modelo, a interligação entre 

as várias áreas que decorre da internacionalização integral. 

Embora muitas instituições ainda não abordem a internacionalização de uma forma estratégica, a 

organização defende que este modelo pode adaptar-se a todas as instituições, reconhecendo que 

umas são mais ativas nuns elementos e outras noutros, e que, no momento em que todas as 

componentes estiverem implementadas, a instituição atinge o estádio de internacionalização integral 

(Hudzik, 2011). 
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3.2 A necessidade de um modelo conceptual 

 

A revisão dos modelos publicados na literatura permitiu a análise dos esforços de conceptualização da 

internacionalização já desenvolvidos e deu lugar, com base no estado do conhecimento nesta 

temática, à sintetização de uma nova perspetiva. De seguida tecem-se algumas reflexões sobre os 

modelos da literatura (tabela 2), com o objetivo de identificar e organizar as dimensões da 

internacionalização. 

Tabela 2. Principais contributos dos modelos publicados na literatura. 

Autor Metodologia de 
construção do 
modelo 

Foco do modelo Principais contributos 

Neave (1992) Estudo de casos Nível organizacional Reflete preocupações de alinhamento com as 
políticas nacionais, realça o impacto da liderança das 
instituições no processo de internacionalização e 
enfatiza a importância das motivações como 
condicionantes de todo o processo. 

Davies (1992) Teoria Nível organizacional Identifica os elementos fundamentais da 
internacionalização e permite realizar uma avaliação 
inicial do estádio de internacionalização de uma 
instituição e da forma como esta se pode mover 
para um outro estádio, através da combinação da 
avaliação das estratégias e das motivações. 

Knight (1994) Revisão da 
literatura 

Nível organizacional Foco claramente organizacional, defende a 
abordagem do processo de internacionalização 
como um ciclo contínuo. Neste ciclo identifica as 
fases que devem ser introduzidas no processo de 
internacionalização: sensibilização, compromisso, 
planeamento, implementação, revisão e reforço. 
Introduz ainda o conceito de cultura organizacional, 
reconhecendo o impacto que esta tem no processo 
de internacionalização.  

Dijk e Meijer 
(1997) 

Extensão do 
modelo de 
Davies 

Nível organizacional Identifica os processos de desenvolvimento da 
internacionalização de uma instituição através da 
análise das dimensões políticas, suporte e 
implementação. A análise dos resultados da 
aplicação do modelo permite avaliar a posição da 
instituição no processo de internacionalização. De 
realçar a introdução da dimensão suporte ou 
estrutura organizativa que posteriormente foi 
trabalhada com maior detalhe por outros autores. 

Wende 
(1997a) 

Estudo de casos Nível internacional, 
nacional, mas com 
foco no 
organizacional 

Salienta a importância da definição de uma 
estratégia e consequentes objetivos resultantes da 
análise nos níveis regional, nacional e organizacional, 
e a necessidade de avaliar os efeitos da 
implementação. Apenas focado no ensino, no 
desenvolvimento dos currículos e na mobilidade, 
excluindo outros elementos importantes como a 
investigação e outras atividades de 
internacionalização além-fronteiras. Outra limitação 
é o pressuposto de que as instituições estabelecem 
políticas de internacionalização principalmente 
motivadas pelas pressões externas, excluindo a 
possibilidade de a internacionalização ocorrer por 
escolha estratégica das instituições. 
A identificação dos contactos internacionais como 
um dos fatores agregadores do processo de 
internacionalização é um conceito importante a 
reter deste modelo, assim como a introdução da 
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necessidade de análise do contexto em que a 
instituição se insere. 

Rudzki (1998) Revisão da 
literatura e 
estudo de casos 

Nível organizacional Identifica em detalhe as atividades institucionais que 
formam a base da internacionalização e a forma 
como devem ser implementadas do ponto de vista 
de uma abordagem coerente e completa, com a 
aplicação dos princípios da gestão estratégica à 
internacionalização. 

Rudzki (2000) Teoria Nível internacional, 
nacional, mas com 
foco no 
organizacional 

Modelo fractal do processo de internacionalização 
que pode ser aplicado tanto a nível individual, 
departamental, faculdade, universidade ou a nível 
nacional, incluindo as organizações internacionais. 
Introduz as dimensões: contexto, abordagens, 
motivações, atividades e avaliação. Sugere que as 
instituições se devem mover do estádio reativo para 
o proativo, recorrendo às ferramentas do 
planeamento estratégico para enunciar as suas 
escolhas estratégicas. A classificação das atividades 
da internacionalização é outro ponto a salientar 
neste modelo, embora seja muito incompleta, o que 
é explicável à data da construção deste modelo. 

Wit (2001) Revisão da 
literatura 

Nível internacional, 
nacional, 
organizacional 

Com base nos modelos de Wende e de Knight, 
desenvolve um novo modelo que combina a análise 
de contexto, a implementação e a análise dos efeitos 
da internacionalização de Wende com o ciclo 
contínuo de Knight, a que adiciona os conceitos de 
integração e a influência dos vários níveis dentro da 
instituição. 

Qiang (2003) Revisão da 
literatura 

Nível internacional, 
nacional, 
organizacional 

Segue muito de perto o trabalho de Knight, mas 
enuncia uma definição mais ampla de 
internacionalização, e inclui a necessidade de 
analisar as diferentes perspetivas dos stakeholders. 

Knight (2004) Revisão da 
literatura 

Nível internacional, 
nacional, 
organizacional 

Trabalho de conceptualização que fornece um 
valioso contributo ao clarificar um vasto conjunto de 
terminologia, que destaca a importância de 
considerar os vários níveis onde se desenrola o 
processo de internacionalização, e analisa as 
políticas, os programas e as estratégias usadas à 
data do trabalho, assim como as dimensões, 
motivações e abordagens. 

Sanderson 
(2008) 

Teoria Nível individual O modelo desenvolvido por Sanderson pode ser 
visto como uma extensão do modelo de Knight, ao 
acrescentar a necessidade de considerar, para além 
dos níveis internacional, nacional e organizacional, o 
nível individual. 

American 
Council on 
Education 
(2012) 

--- Nível organizacional Defende uma abordagem estratégica e coordenada 
do processo de internacionalização das instituições 
de ensino superior, para que estas possam atingir o 
estádio de internacionalização integral e estabelece 
as dimensões: articulação do compromisso 
institucional, gestão administrativa, estrutura 
organizativa e pessoal de apoio, currículo e 
resultados da aprendizagem, políticas e práticas 
docentes, mobilidade dos estudantes e colaboração 
e parcerias. Apesar de não explicitar a necessidade 
da análise do contexto externo, esta está incluída na 
dimensão “compromisso institucional”. 
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Realizada a revisão da literatura, segue-se a construção do modelo conceptual. Na ausência de uma 

terminologia consensual na literatura, adotamos a de Quivy e Campenhoudt (2008), na qual um 

conceito é definido através das dimensões que o constituem e dos indicadores que permitem a sua 

medição. Contudo, para conceitos mais complexos, pode ser necessária a decomposição das 

dimensões em componentes antes de estabelecer os indicadores. 

A revisão da literatura não evidenciou um modelo conceptual no qual pudesse assentar a análise da 

internacionalização do ensino superior. Tal como já referimos, o relativamente fraco nível de 

desenvolvimento teórico nesta área do conhecimento conduziu à construção de modelos 

essencialmente prescritivos e apenas em parte descritivos, e muito focados na implementação e 

avaliação do estado da internacionalização. No entanto, estes trabalhos constituem-se como fontes 

valiosas para a identificação e caracterização das dimensões da internacionalização as quais, após uma 

análise de organização e síntese, foram definidas em: motivações, elementos e abordagens. 

O primeiro ponto a incluir no modelo diz respeito aos vários níveis de análise, que variam desde o nível 

global ou internacional, ao regional, ao nacional e ao organizacional, sendo que este último deve incluir 

os vários níveis da instituição. Constitui-se como a estrutura geral do modelo. 

O nível global e regional é um nível contextual, no qual são desenhadas as políticas, os programas e as 

diretivas pelas organizações supranacionais, que têm um forte impacto no nível nacional e no nível 

organizacional. No entanto, estes efeitos não são unidirecionais, as referidas entidades claramente 

influenciam, mas são também influenciadas pelos restantes níveis. Com a inclusão deste nível, estão 

contempladas as necessidades de incluir a análise do contexto externo, defendidas nalguns dos 

modelos anteriormente analisados, embora nem sempre fosse explícita a divisão entre os vários níveis. 

O modelo que propomos detalha os níveis nacional e organizacional, no contexto dos níveis global e 

regional.  

O passo seguinte é a construção do modelo nos níveis nacional e organizacional, isto é, a caracterização 

das dimensões da internacionalização. Para uma completa descrição, o modelo deve permitir obter 

respostas ao porquê, ao como e ao para quê, as entidades se envolvem no processo de 

internacionalização. 

 

A primeira dimensão, motivações, decorre da questão: porquê é que a internacionalização das 

instituições de ensino superior é um fenómeno que não para de crescer? Por que é que as instituições 

de ensino superior, os governos nacionais, as organizações internacionais e cada vez mais o setor 

privado do ensino, estão ativamente envolvidos em atividades internacionais de ensino? Entender as 

motivações dos vários stakeholders envolvidos é um passo fundamental na análise do processo de 

internacionalização do ensino superior. Esta dimensão surgiu nalguns dos modelos analisados e a sua 
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elevada importância parece ser cada vez mais consensual na literatura (Jiang, 2008; Knight, 2004; 

Meiras, 2004; OECD, 2004a; Opara, 2011; Qiang, 2003; Wit, 1998; Yang, 2002). 

A dimensão seguinte a introduzir no modelo, elementos, decorre da questão: de que forma, ou como, 

os vários stakeholders se envolvem na internacionalização do ensino superior? Quais as estratégias, 

impulsionadas pelas motivações, que são adotadas nos diferentes níveis para concretizar a 

internacionalização do ensino superior?  

Esta é a dimensão mais complexa de definir, na qual a literatura mais evidencia uma base 

predominantemente prática, a que envolve o número mais elevado de temas diferenciados e dá 

origem a mais estudos (Kehm & Teichler, 2007). A aplicação de uma base teórica sólida na definição 

desta dimensão é uma contribuição significativa para a melhoria da compreensão da 

internacionalização. Neste estudo, recorreu-se ao neoinstitucionalismo para estabelecer os elementos 

do nível nacional e ao modelo de organização desenvolvido por Leavitt, para estabelecer os elementos 

do nível organizacional. 

 

A última dimensão, abordagens, decorre da questão: para quê é que os vários stakeholders se 

envolvem na internacionalização do ensino superior? O modelo não deve permitir apenas identificar 

as razões pelas quais a internacionalização acontece e as formas como é implementada, mas também 

a essência subjacente, isto é, a que se destina e quais os objetivos que se pretendem atingir. A análise 

em conjunto das motivações e dos elementos da internacionalização permite responder a esta 

questão. Esta dimensão surgiu nalguns dos modelos analisados e a sua importância é bem evidenciada 

na literatura (Beelen & Wit, 2012; Hénard et al., 2012; Knight, 2004; OECD, 2005-2006; Qiang, 2003; 

Vincent-Lancrin, 2006; Wit, 2010; Yee, 2014). 

 

Este modelo permite descrever, entender e explicar o processo de internacionalização do sistema de 

ensino superior de cada país e das suas instituições de ensino superior. A figura 5 representa de forma 

gráfica esta macro conceptualização. 
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Figura 5. Macro modelo conceptual de internacionalização do ensino superior. 

 

Nos pontos seguintes define-se o conceito de internacionalização subjacente ao modelo e detalha-se 

a análise das motivações, dos elementos e das abordagens, de modo a estabelecer as suas 

componentes e respetivos indicadores. 

 

 

3.2.1 Definição do conceito de internacionalização do ensino superior 

 

Um dos primeiros autores a debruçar-se sobre o conceito de internacionalização do ensino superior 

foi Arum (1987) citado por (Sylvester, 2002), que concluiu não existir uma definição estabelecida, 

sendo o conceito utilizado com significados diferentes por pessoas diferentes. Na mesma linha de 

pensamento outros autores escrevem a propósito da internacionalização do ensino superior: “O que 

é a internacionalização do ensino superior? Cada vez utilizamos mais este termo e parece que cada vez 

menos prestamos atenção ao seu significado. Por quê? Não estaremos a assumir que todos sabemos 

o que significa e que concordamos com a forma como usá-lo? Que se tornou tão genérico que não 

requer qualquer definição? Ou é um termo tão ambíguo, tão nebuloso, que desafia qualquer definição 

simples? [...] Ao olharmos para o futuro, é cada vez mais importante clarificar os termos que definem 

o significado da nossa profissão emergente e trabalhar para um maior nível de compreensão sobre o 

que queremos dizer quando usamos o termo internacionalização do ensino superior”. (Sylvester, 2002, 

p. 92).  
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Alguns autores recorrem aos adjetivos confusão e complexidade para se referir ao significado de 

internacionalização, dando nota da existência de muitos discursos e debates sobre esta questão, o que 

demonstra a dificuldade do estabelecimento de uma definição consensual (Knight, 2004). 

Perante a dificuldade de encontrar consensos na definição do conceito, alguns autores ensaiaram uma 

clarificação do campo de intervenção do ensino internacional: “o ensino internacional ensina sobre a 

vida e os contextos naturais e sociais de pessoas que vivem em outros países e culturas, e promove 

ativamente experiências de imersão noutros países e culturas; explora interações e conexões entre os 

países, especialmente as formas pelas quais outras pessoas e culturas impactam as nossas vidas; é uma 

abordagem que desenvolve a consciência da interdependência política, económica, científica e cultural 

que existe para além das fronteiras nacionais e culturais, e reconhece a complexidade dos povos do 

mundo, incluindo as suas diferenças, semelhanças, conflitos e conexões” (Uraneck, 2002, p. 2). 

Hawawini (2011a) no entendimento de que uma instituição de ensino superior deve desenvolver as 

capacidades e as competências necessárias para se constituir parte integral (não ser apenas um 

beneficiário mas também um contribuinte) no desenvolvimento da sociedade, propôs que a 

internacionalização fosse encarada como um processo de integração da instituição, e das suas partes 

interessadas, num mundo globalizado. 

De entre os autores que propuseram definições para o conceito de internacionalização, uma das 

propostas mais difundida na comunidade académica e profissional é a que define internacionalização 

do ensino superior como “o processo de integração de uma dimensão internacional, intercultural ou 

global na missão, funções e produtos do serviço de ensino superior” (Knight, 2004, p. 11). 

Em 2011, a Associação NAFSA16 (Association of International Educators) deu uma importante 

contribuição ao criar um grupo alargado de discussão, que aprovou a seguinte definição “a 

internacionalização é o esforço consciente realizado para integrar e incutir as dimensões 

internacionais, interculturais e globais no ethos e nos resultados do ensino superior. Para ter êxito, 

deve envolver a participação ativa e responsável da comunidade académica em redes e parcerias 

globais” (Association of International Educators, 2011, p. 1). 

Nos últimos anos, o esforço na procura de uma definição mais ampla e global introduziu conceitos 

novos, como o da internacionalização integral (comprehensive internationalization). Este surge na 

procura de uma definição que inclua tanto o conceito como as operações, e seja suficientemente 

abrangente para acomodar todas as dimensões possíveis. Hudzik argumenta que o termo 

internacionalização integral é um grande “chapéu” que se adequa bem a este propósito, e enuncia a 

definição: “internacionalização integral é um compromisso, confirmado através de ações, para incutir 

as perspetivas internacionais e comparativas, no ensino, investigação e na prestação de serviços. Este 

                                                           
16 http://www.nafsa.org/ 



68 

compromisso configura o ethos e os valores institucionais, e atravessa toda a instituição. É essencial 

que seja adotado pela liderança institucional, gestão, professores, estudantes e todos os serviços 

académicos e unidades de apoio. É um imperativo institucional, e não apenas uma possibilidade 

desejável. A internacionalização integral tem impacto em toda a vida do campus, nos quadros de 

referência externos à instituição, nas parcerias e nas relações. A reconfiguração global das economias, 

os sistemas de comércio, a investigação e a comunicação, bem como o impacto das forças globais na 

vida local, expandiu dramaticamente a necessidade da internacionalização integral com as suas 

motivações e os propósitos que a orientam”. (Hudzik, 2011, p. 6). 

Contudo, um conjunto de autores argumenta sobre a aplicabilidade desta definição, por esta colocar 

a ênfase na necessidade de desenvolver uma abordagem integrada em toda a instituição, de modo a 

que esta seja uma contribuição fundamental para a missão da instituição e forneça respostas aos 

desafios que se colocam no ambiente externo (Wit et al., 2015). A internacionalização em muitas 

instituições nem sempre corresponde a esta retórica, e a realidade é muitas vezes mais uma coleção 

de atividades fragmentadas do que um processo abrangente, uma vez que o desenvolvimento da 

capacidade estratégica é demorado no tempo. 

Mais recentemente, um grupo de trabalho constituído pelas entidades Centre for Higher Education 

Internationalisation (CHEI), International Association of Universities (IAU) e European Association for 

International Education (EAIE), a pedido do Parlamento Europeu, levou a cabo um exercício de Painel 

Delphi, que enunciou a seguinte definição: " o processo de integração de uma dimensão internacional, 

intercultural ou global na missão, funções e produtos do serviço de ensino superior, com o propósito 

de melhorar a qualidade do ensino e investigação para todos os estudantes e académicos, e dar um 

contributo significativo para a sociedade" (Wit et al., 2015, p. 33). 

Esta definição realça a necessidade de ter em conta os vários níveis de intervenção, engloba todas as 

funções do ensino superior e reflete a consciência de que o processo de internacionalização deve ser 

inclusivo e não elitista, devendo-se focar em todos os estudantes e académicos, e no papel que 

desempenha na sociedade. Enfatiza ainda que a internacionalização não é um fim em si mesmo, mas 

um meio para melhorar a qualidade, pelo que não se deve focar apenas nas motivações de natureza 

económica (Wit et al., 2015). 
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3.2.2 As motivações para a internacionalização 

 

Denominamos motivações as razões e perceções que determinam cada stakeholder a incorporar a 

internacionalização nas suas atividades. As motivações tratam o "porquê" da internacionalização, pelo 

que diferentes motivações, implicam diferentes abordagens e fins da internacionalização (Wit, 2001). 

Quando se analisam as motivações, é fundamental perceber que estas estão diretamente relacionadas 

com o grupo de stakeholders em análise (Qiang, 2003) e que, mesmo dentro de cada grupo, ainda 

podem variar se considerarmos o nível individual (Sanderson, 2008). Esta análise pode ser complexa 

devido à forte sobreposição, complementaridade e até contradição de motivações entre os 

stakeholders, embora as principais diferenças residam na forma como estes hierarquizam as suas 

prioridades (Wit, 2001). 

Numa abordagem inicial a esta questão surge a primeira decomposição em componentes com impacto 

na comunidade investigadora: Económicas/Políticas e Culturais/Educacionais (Knight & Wit, 1995). 

Esta classificação relacionava com as motivações económicas e políticas os argumentos relacionados 

com o crescimento económico e o investimento na economia do futuro, o mercado de trabalho, a 

política externa, os incentivos financeiros e a procura nacional de serviços de ensino superior; e às 

motivações culturais e académicas, a cultura como parte integrante da missão, o desenvolvimento dos 

indivíduos, a dimensão internacional do ensino e da investigação, o reforço institucional e a melhoria 

da qualidade. 

Mais tarde, Wit (2001) altera esta classificação, dividindo-a em quatro componentes, e define com 

detalhe os seus indicadores : Políticas (política externa, segurança nacional, assistência técnica, paz e 

compreensão mútua, identidade nacional e regional); Económicas (crescimento económico e 

competitividade, mercado de trabalho, necessidades educativas nacionais e incentivos financeiros dos 

governos e das instituições); Culturais/Sociais (o papel cultural da internacionalização, a relevância da 

internacionalização para os estudantes e para os académicos);  e Académicas (integração da dimensão 

internacional no ensino e na investigação, alargamento dos horizontes académicos, construção da 

instituição, estatuto, melhoria da qualidade e standards académicos internacionais). 

Posteriormente, Knight (2004) acrescenta um novo conjunto de componentes cuja importância tem 

vindo a emergir por força das mudanças que a globalização induz no ensino superior: o 

Desenvolvimento dos Recursos Humanos (brain power), as Alianças Estratégicas, o Intercâmbio 

Comercial, o Desenvolvimento da Nação, a Reputação e Perfil Internacional, o Desenvolvimento da 

Comunidade Académica e a Investigação e a Produção do Conhecimento, sem deixar no entanto claro 

se as considera como componentes ou indicadores extra. 
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Resulta desta revisão que as componentes políticas, económicas, culturais/sociais e académicas 

permitem a caracterização desta dimensão, para além de que esta decomposição é bem aceite e 

largamente utilizada na literatura (Callan, 2000; Ghasempoor, 2011; Lizarraga, 2011; Luijten-Lub, 

Huisman, et al., 2005). 

Nos pontos seguintes analisamos separadamente as motivações do nível nacional e do nível 

organizacional porque estas podem, introduzindo algum grau de simplificação, ser distinguidas devido 

à diferença de prioridades, e alguma sobreposição no estabelecimento dos indicadores pode ser 

eliminada (Chan, 2006). 

 

 

O nível nacional 

 

Pela sua natureza, a componente política é essencialmente evidenciada no nível nacional, e embora 

as instituições também possam ter preocupações em matérias como as relações diplomáticas ou a 

promoção da segurança e da paz, estes temas são claramente do foro das autoridades nacionais. Esta 

componente está, assim, intimamente ligada às questões relacionadas com o estatuto e o papel do 

país enquanto nação independente no mundo (Ghasempoor, 2011). 

A componente económica, do ponto de vista dos stakeholders no nível nacional, está relacionada com 

o desenvolvimento económico de um país. Pode ser a contribuição que a internacionalização do 

sistema de ensino superior dá à qualificação dos recursos humanos necessários para manter e 

aumentar a vantagem competitiva de um país no mercado internacional (Jiang, 2008). Ou, os 

estudantes estrangeiros serem elos vitais para as relações comerciais de um país para além dos 

benefícios económicos diretos para as instituições e para os países (Knight, 2003a). Ou, ainda, a receita 

obtida pelas instituições com os estudantes estrangeiros, que tem sido encarada pelos governos de 

alguns países como uma fonte alternativa de rendimento para as instituições, minimizando assim os 

efeitos das sucessivas reduções de financiamento que têm realizado (Jiang, 2008). Globalmente, pode 

afirmar-se que um número crescente de países está ciente da importância da internacionalização do 

ensino superior no seu desenvolvimento económico, pelo que evidenciam motivações de natureza 

económica na formulação das suas políticas (Enders, 2004). 

Quanto às motivações de natureza cultural/social, naturalmente que a melhoria da compreensão 

entre a diversidade de culturas que existem nos países, nas comunidades e nas instituições é uma área 

de preocupação dos governos, que teve o seu ponto alto após a Segunda Guerra Mundial, época na 

qual as preocupações com a educação para a compreensão internacional e a educação para a paz, 

eram largamente justificadas e que ainda hoje se mantêm (Camilleri, 1979). 
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Embora a componente académica seja mais evidenciada nas instituições, a melhoria da qualidade e o 

estabelecimento de padrões internacionais constituem-se também como preocupações a nível 

governamental, sobretudo quando estes estabelecem quadros de incremento crescente da autonomia 

das instituições de ensino superior (Amaral, 2001). Também é de salientar a importância crescente que 

os governos conferem aos rankings internacionais, especialmente para a avaliação da competitividade 

dos sistemas de ensino superior em geral, pelo que também é possível detetar motivações de natureza 

académica. 

Com base nestes argumentos, é possível estabelecer os indicadores para a dimensão motivações neste 

nível de análise (tabela 3). 

 

Tabela 3. As componentes e indicadores das motivações no nível nacional. 

Dimensão: Motivações 

Componentes Indicadores 

Políticas Política externa 

Segurança nacional 

Assistência técnica 

Paz e compreensão mútua 

Identidade nacional 

Identidade regional 

Desenvolvimento dos recursos humanos 

Alianças estratégicas 

Desenvolvimento do país 

Económicas Crescimento e competitividade 

Mercado de trabalho 

Necessidades nacionais 

Incentivos financeiros 

Intercâmbio comercial 

Oferta insuficiente 

Cultural/Social Identidade cultural nacional 

Compreensão intercultural 

Desenvolvimento dos cidadãos 

Académica Melhoria da qualidade 

Padrões internacionais 

 

Complementarmente, Kalvemark e Wende (1997a) propõem uma ferramenta que apoia a análise das 

motivações que conduzem às políticas enunciadas por um país e a sua evolução ao longo do tempo. 

Nesta ferramenta as motivações podem ser caracterizadas ao longo das várias componentes (todas), 

no formato que se apresenta na figura 6: 

Figura 6. Ferramenta de análise das motivações no nível nacional. 
Fonte: adaptado de (Wende, 1997a) 
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Nesta ferramenta, o peso de cada motivação é anotado independentemente de todas as outras, o que 

significa que os dois eixos não representam duas continuidades, mas quatro linhas separadas, cada 

uma com um mínimo (no meio do modelo) e um máximo (no exterior do modelo). É particularmente 

útil “para analisar a evolução das motivações de um país, e para comparar políticas de vários países 

distintos, principalmente sobre dados qualitativos” (Wende, 1997a, p. 36). 

 

 

O nível organizacional 

 

Enquanto no nível nacional o foco expectável das motivações são os argumentos políticos e 

económicos, no nível organizacional as motivações que impulsionam as instituições para a 

internacionalização são essencialmente as de natureza académica (impulsionadas pelo entendimento 

de que o ensino e a investigação têm um âmbito internacional), e cultural/social (derivadas da missão 

das instituições) e, em parte, as económicas (recentemente impulsionadas por uma necessidade de 

encontrar novas fontes de receitas e crescimento) e da mercantilização da sociedade. A integração da 

dimensão internacional no ensino e investigação, o alargamento dos horizontes académicos, o 

desenvolvimento institucional, o perfil e o estatuto são assim motivações predominantemente 

identificadas no nível organizacional. (Hawawini, 2011b). 

As motivações políticas (como reforçar a posição política do país da instituição) ou religiosa (difundir a 

fé de uma organização religiosa particular) raramente têm origem a nível da instituição, mas sim nos 

decisores políticos, razão pela qual não devem ser o foco da análise deste nível (Hawawini, 2011b). No 

entanto, não é despiciente a necessidade que as instituições têm de responder às políticas definidas 

nos restantes níveis, pelo que esta componente deve ser simplificada, mas não excluída por completo. 

Esta argumentação foi confirmada por outros autores. Com base nos resultados de um questionário 

às instituições de ensino superior, Marmolejo (2010) aponta cinco motivações principais para a 

internacionalização de uma instituição que são, por ordem de importância: melhorar a preparação dos 

estudantes, internacionalizar os currículos, reforçar o perfil internacional da instituição, fortalecer a 

produção da investigação e do conhecimento e diversificar o corpo docente. 

O desenvolvimento da reputação institucional, ou a criação de uma marca internacional, em 

consequência da crescente competição mundial entre as instituições de ensino superior, tornou-se 

uma motivação muito forte para a internacionalização (Knight, 2004), tal como a melhoria da posição 

nos rankings internacionais (Hazelkorn et al., 2014). 
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Entendemos, pela sua relevância, incluir um outro indicador. O grande desenvolvimento do ensino 

superior a partir dos anos 80, conduziu a políticas de massificação do ensino, que resultaram numa 

considerável expansão do sistema. No cenário atual, de crise económica, as instituições defrontam-se 

com um grave problema de diminuição da procura por parte dos estudantes que, entre outras 

consequências, originou um excesso de capacidade produtiva. Neste contexto as instituições podem 

ser motivadas para a internacionalização como uma forma de Aproveitamento da Capacidade 

Produtiva Excedentária, que pode ser enquadrada nas motivações económicas (J. Sousa & Bañegil, 

2004). 

Com base nestes argumentos, é possível estabelecer os indicadores para a dimensão motivações neste 

nível de análise (tabela 4). 

 

Tabela 4. As componentes e indicadores das motivações no nível organizacional. 

Dimensão: Motivações 

Componentes Indicadores 

Política Contribuição para a estratégia do país  

Contribuição para a estratégia da região onde se inserem 

Responder ao impacto da globalização 

Económica Adequação ao mercado de trabalho 

Diversificar as fontes de financiamento e aumentar as receitas 

Aproveitamento da capacidade produtiva excedentária 

Cultural/Social Promoção da compreensão intercultural 

Desenvolvimento sociocultural dos estudantes e dos académicos 

Académica Melhorar as competências internacionais dos estudantes 

Aumentar e diversificar as fontes de estudantes e de académicos 

Internacionalizar os currículos 

Melhoria da imagem externa (prestígio e marca internacional) 

Melhoria da qualidade do ensino e da investigação 

Melhorar nos rankings internacionais 

Desenvolvimento dos professores e dos estudantes 

 

Em suma, as motivações diferem de país para país, de instituição para instituição, de indivíduo para 

indivíduo, isto é, de uma forma geral variam com o stakeholder em análise. A constatação destas 

diferenças e da sobreposição de motivações entre os grupos de stakeholders, e até dentro de cada um 

dos grupos, explicam as razões pelas quais a internacionalização do ensino superior é hoje um 

fenómeno tão complexo, com muitas dimensões, e que se concretiza em abordagens muito 

diversificadas por parte dos stakeholders envolvidos no processo. No entanto, foi possível ensaiar um 

exercício de simplificação, com base na argumentação de que, em cada nível, as prioridades são 

diferenciadas.  

A identificação e análise das motivações é um passo fundamental para a compreensão e para o estudo 

da internacionalização. Sejam de natureza explícita ou implícita, são a base das políticas definidas, das 

estratégias escolhidas e dos resultados atingidos pelas regiões, pelos países e pelas instituições (Knight, 

2008).  
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3.2.3 Os elementos da internacionalização 

 

Naturalmente que, diferentes motivações, implicam diferentes modos de implementar a 

internacionalização nos sistemas de ensino superior. Neste ponto do estudo identificamos o como ou 

de que modo os stakeholders integram a internacionalização, através da identificação das 

componentes dos elementos e respetivos indicadores, com recurso aos fundamentos teóricos 

anteriormente considerados. 

 

 

O nível nacional 

 

Neste nível adotamos, com base na teoria neoinstitucional, como elementos da internacionalização os 

pilares, regulador, normativo e cultural/cognitivo, com especial relevo para o pilar regulador. 

As fronteiras entre os três pilares, no âmbito do ensino superior, podem tornar-se menos nítidas, 

existindo mesmo alguma sobreposição ente elas (Luijten-Lub, 2007). Um exemplo claro é o da 

característica transversal dos sistemas de garantia da qualidade que são regulados no pilar regulador, 

através de legislação que estabelece os seus limites próprios. Mas, em geral, essa legislação inclui a 

criação de agências independentes de avaliação e acreditação, que criam as suas próprias normas e 

regulamentos, normalmente assentes em orientações de organismos superiores, sendo 

frequentemente adotados standards internacionais. Ou, numa prática mais antiga, a revisão (ad hoc) 

por pares (peer revision). Mas, tanto num caso como noutro, as missões de avaliação incluem, quase 

exclusivamente, representantes da academia e de organizações profissionais, que são condicionados, 

na missão de avaliação que executam, pelos valores e cultura próprios pessoais e das suas instituições 

de origem, afirmando óticas e estabelecendo recomendações que favorecem o isomorfismo 

institucional e a adoção de práticas idênticas no nível organizacional. 

Um particular efeito desta tendência isomórfica, por vezes mimética, decorrente das práticas de 

acreditação e avaliação, verifica-se a nível da definição dos currículos que, como veremos, tem uma 

influência muito significativa na internacionalização do sistema de ensino superior. A criação de um 

currículo engloba conformidade com os requisitos relacionados com a natureza do conhecimento que 

relevam da cultura institucional subjacente à natureza da instituição, com os requisitos do quadro 

regulador de cada país - e ainda, em certos casos, com as orientações de organizações profissionais - 

expressos em normas próprias (Groennings, 1990). 
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O pilar regulador refere-se às leis e às regras que os governos estabelecem para o ensino superior. 

Aqui, inclui-se a legislação que enquadra as instituições de ensino superior, públicas e privadas, com o 

especial foco da internacionalização. As políticas de desenvolvimento do ensino superior, nas quais se 

pode inserir a internacionalização, são essencialmente definidas a nível nacional, com os governos a 

desempenhar o papel de principal stakeholder (Teichler, 1996a). Estas políticas têm, em geral, como 

fim, orientar os decisores e atores do sistema para agirem de acordo com os objetivos que o governo 

estabelece e utilizarem os instrumentos que coloca à sua disposição. Adicionalmente, em países que 

têm uma organização local autonómica, tal como acontece com Espanha, as leis nacionais são 

complementadas com instrumentos que têm origem nos governos autónomos, os quais podem 

reorientar as políticas nacionais para os focos autónomos que lhes são próprios. 

A legislação relativa à internacionalização das instituições de ensino superior não tem, em geral, 

conteúdos estanques relativamente a este foco, antes pelo contrário, as orientações para a 

internacionalização podem estar embebidas no condicionamento do ambiental legal, que aproxima ou 

prepara as instituições para as adaptar à cultura dominante da globalização (Chang, 2015). 

É possível percecionar na literatura que existem consideráveis diferenças entre os decisores políticos 

de diferentes países na forma como impulsionam o processo de internacionalização, na importância 

que lhe conferem, na forma como o gerem, ou até na forma como o entendem (Matei & Iwinska, 

2014). Nalguns países a internacionalização do ensino superior tem vindo a ser reconhecida pelos 

governos como uma estratégia fundamental na reforma do sistema, desenvolvendo um conjunto de 

políticas, de estratégias e de planos específicos para a sua implementação (Helms, Rumbley, Brajkovic, 

& Mihut, 2015). 

Um exemplo interessante de citar é o do governo do Canadá, que em 2014 desenhou uma estratégia 

(para 2022) para a internacionalização do seu sistema de ensino superior que tem como objetivo geral 

a manutenção e o reforço da posição global do Canadá no panorama de ensino superior mundial. Para 

atingir este grande objetivo, o plano estabelece metas para atrair mais investigadores e estudantes 

internacionais para o Canadá (a meta é ter cerca de meio milhão de estudantes internacionais em 

2022), para aprofundar os vínculos de investigação entre as instituições de ensino canadenses e 

estrangeiras e estabelecer parcerias globais, e envolve um financiamento contínuo de cinco milhões 

de dólares por ano para o branding e o marketing do sistema de ensino superior do Canadá (Fast, 

2014). 

Em contraste com a natureza competitiva da estratégia de internacionalização do Canadá, podemos 

citar o exemplo da Alemanha, que entende a internacionalização do ensino e da investigação como 

essencialmente colaborativa e baseada em parcerias iguais entre instituições alemãs e estrangeiras 

(Deutscher Akademischer Austauschdienst Dienst, 2014). No entanto, inclui na sua estratégia o 

objetivo de em 2020 ter 350.000 estudantes estrangeiros nas suas instituições de ensino superior 
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(Federal Ministry of Education and Research, 2016) e envolve um conjunto de campanhas de 

marketing para a promoção da imagem do sistema de ensino superior alemão, como a “Study in 

Germany – Land of Ideas”17 , a “Make it in Germany”18 ou a “Career Compass: Work, Study, or Train in 

Germany”19. 

Em 2013, o governo federal delineou uma vasta política para promover a internacionalização das 

instituições de ensino superior alemãs, com metas articuladas para as várias linhas de ação específicas, 

que confere especial relevo à criação das condições necessárias para que estudantes e professores 

estrangeiros se sintam integrados quanto possível no contexto universitário e local (Helms et al., 2015). 

Em paralelo, incrementou de forma significativa o financiamento da investigação e desenvolvimento, 

que em 2014 atingia já o valor de 2,9% do PIB, e em 2016 estabeleceu a “Excellence Initiative” em 

colaboração com os governos regionais para a qual alocou mais de 500 milhões de euros anuais 

(Federal Ministry of Education and Research, 2016).  

Enquanto o Canadá tem uma estratégia de natureza mais global, a Alemanha definiu focos geográficos 

específicos. Por exemplo, em 2014 lançou um novo programa intitulado “The Africa Strategy 2014-

2018”, que tem como meta aumentar a visibilidade da Alemanha em África e torná-la um parceiro 

privilegiado no ensino e na investigação, e cujo financiamento é repartido entre a Alemanha, os países 

africanos e organizações internacionais (Deutscher Akademischer Austauschdienst Dienst, 2014).  

A intervenção dos governos na internacionalização do sistema de ensino superior é, assim, uma 

resposta ao conjunto de motivações inerentes à estratégia de cada país. Enquanto, para alguns países, 

a internacionalização é abordada de forma estratégica - e como tal têm uma abordagem proativa, 

estabelecendo políticas e desenvolvendo os instrumentos que entendem ser os mais adequados à sua 

concretização - para outros a internacionalização emerge de forma reativa às novas oportunidades 

que estão a ser criadas por instrumentos da internacionalização tais como a mobilidade e a cooperação 

na área do ensino superior, ou como reação às políticas traçadas para a região onde estão inseridos. 

Para estes últimos, é necessária a análise do quadro político global para o ensino superior para 

perceber a forma como se envolvem na internacionalização. 

 

Um outro tema fundamental para a análise no nível nacional é o reconhecimento de que as políticas 

com impacto na internacionalização do ensino superior podem ter origem em várias das áreas de 

intervenção de um governo, não apenas na do ensino/educação, mas também na dos negócios 

estrangeiros, da ciência e tecnologia, da cultura ou da economia, de forma isolada ou combinada 

(Qiang, 2003). São exemplos, a Finlândia, país no qual a estratégia de internacionalização é da 

                                                           
17 https://www.study-in.de/en/ 
18 http://www.make-it-in-germany.com/en 
19 http://www.young-germany.de/topic/work/career-compass-work-study-or-train-in-germany 
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responsabilidade do Ministério da Educação, Cultura e Ciência, e o Canadá, no qual está sob a alçada 

do Ministério do Comércio Internacional (International Association of Universities, 2015). 

Assim, para identificar as orientações para a internacionalização do ensino superior, é fundamental 

analisar os temas fundamentais que se relacionam com a legislação que conforma o pilar regulador, 

nas várias das áreas de intervenção de um governo. A identificação das políticas, financiamento, 

programas e quadros regulamentares utilizados pelos governos dos vários países com impacto na 

internacionalização do sistema de ensino superior, e a avaliação dos seus impactos e dos resultados a 

que conduzem, são fundamentais para a caracterização e o entendimento da internacionalização do 

sistema de ensino superior. 

 

Adicionalmente, os governos recorrem a instrumentos complementares aos programas e quadros 

regulamentares principais, que facilitam às instituições e aos indivíduos oportunidades para participar 

em atividades internacionais tais como a mobilidade, investigação ou parcerias institucionais. Vincent-

Lancrin (2006) identifica alguns dos principais a abordar na análise dos instrumentos de promoção (ou 

de inibição) da internacionalização, que analisamos a seguir. 

As políticas de comércio internacional, nas quais o acordo do GATS tem um papel preponderante, têm 

um elevado impacto na internacionalização dos serviços de ensino superior. No modo fornecimento 

além-fronteiras, as restrições ao comércio de determinados materiais impressos ou outros, o amplo 

reconhecimento das qualificações em especial para fins de emprego e a proteção da propriedade 

intelectual. No modo consumo no estrangeiro, as medidas de proteção dos consumidores na economia 

de acolhimento, o reconhecimento das qualificações (obtidas no estrangeiro), as propinas e as regras 

relativas à acreditação, ao registo e à garantia de qualidade dos fornecedores na economia de 

acolhimento, os requisitos de migração e de vistos, os regulamentos sobre câmbio e a regulamentação 

do mercado de trabalho. No modo presença comercial, as regras relativas à criação e funcionamento 

de organizações estrangeiras, as regras relativas à acreditação, ao registo e à garantia de qualidade, as 

regras relativas ao fornecimento de cursos acreditados, a restrição de vistos para os estrangeiros e a 

regulamentação do mercado de trabalho em geral. No modo presença de pessoas, as regras relativas 

à acreditação, as de registo e de garantia de qualidade para as organizações que empregam 

estrangeiros, os requisitos de migração e de vistos, as obrigações de tratados de tributação e a 

regulamentação do mercado de trabalho em geral (Centre for International Economics, 2008). 

As bolsas de estudo de mobilidade para estudantes nacionais ou estrangeiros são um instrumento 

fundamental para a promoção da mobilidade. O financiamento dos programas Erasmus é um dos mais 

importantes motores da mobilidade dos estudantes na Europa, em particular para os estudantes de 

países economicamente menos desenvolvidos (National Union of Students in Norway, 2014). As bolsas 

de estudo são também um instrumento importante para suportar algumas estratégias nacionais de 
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internacionalização. Por exemplo, a Bélgica, para além do sistema comum de bolsas de mobilidade, 

implementou uma política de bolsas de mobilidade para atrair os melhores estudantes, à semelhança 

do sistema de bolsas desenhado pela Alemanha e pela Dinamarca com o mesmo objetivo (Smet, 2014). 

Na Europa, a definição da política de propinas para estudantes estrangeiros é função da política de 

ensino superior e dos objetivos de cada país, desde que os estudantes não pertençam aos países 

membros da União Europeia. Recentemente têm-se assistido, em vários países da Europa, a um aceso 

debate sobre os valores de propinas a aplicar aos estudantes estrangeiros. Nalguns países, os governos 

permitem às instituições fixarem livremente o valor das propinas para os estudantes estrangeiros para 

incentivar o recrutamento de estudantes estrangeiros e a sua comparticipação no financiamento do 

sistema de ensino superior, como é o caso de Portugal. 

Os países nórdicos, que tinham uma longa tradição de ensino gratuito, também estão a introduzir 

propinas para os estudantes estrangeiros, enquanto continuam a oferecer ensino gratuito para os 

estudantes nacionais e da União Europeia. A Dinamarca introduziu propinas diferenciadas para os 

estudantes estrangeiros em 2006, a Finlândia em 2010, e a Suécia em 2011 (West, 2013). O impacto 

destas políticas na internacionalização é muito significativo e nem sempre tem o efeito esperado. Por 

exemplo, na Dinamarca, em 2005, os estudantes estrangeiros não-europeus representavam mais de 

36 por cento do número total de estudantes internacionais enquanto em 2011 esse valor já tinha 

baixado para cerca de 15 por cento (West, 2013). 

As políticas de acesso ao ensino superior podem promover a participação de estudantes estrangeiros 

através do estabelecimento de quotas próprias, sendo mais apetecíveis os estudantes que são 

subsidiados pelos seus países de origem (Vincent-Lancrin, 2006). 

As políticas de imigração, nas quais o exemplo mais imediato são as políticas de concessão de vistos, 

tanto podem facilitar como, no extremo, impedir a possibilidade de mobilidade dos estudantes, 

professores, investigadores e instituições. 

Nos países que estão a implementar políticas de propinas para os estudantes estrangeiros como fonte 

alternativa de receita é fundamental que a política de imigração seja atrativa, e como frequentemente 

estes estudantes necessitam de trabalhar para pagar os estudos, as políticas de autorização para 

trabalhar desempenham, em paralelo, um papel importante no recrutamento desses estudantes 

(Lepori, Seeber, & Bonaccorsi, 2015; Vincent-Lancrin, 2006). 

No final dos anos 90, nalguns países da OECD, onde o crescimento económico e o desenvolvimento da 

economia da informação conduziram a um considerável aumento da migração de recursos humanos, 

começou a desenhar-se um padrão de migração com incidência especial em ciência e tecnologia 

(Lepori et al., 2015). Como resposta, vários países da OECD simplificaram as suas leis de imigração para 
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atrair estrangeiros altamente qualificados, incluindo os estudantes, para os setores onde tinham 

escassez de mão-de-obra (Tremblay, 2005). 

São vários os países que estão a investir em campanhas massivas de marketing para atrair os melhores 

e mais brilhantes talentos para estudar e trabalhar nas suas instituições, com o objetivo de reforçar as 

suas agendas nacionais de inovação e investigação (Knight, 2013a). O objetivo original de ajudar os 

estudantes dos países em vias de desenvolvimento para concluir um curso num país mais desenvolvido 

e, em seguida, voltar para o país de origem para contribuir para o seu desenvolvimento, está a 

desaparecer rapidamente e a ser substituído por uma competição mundial pelos talentos (Knight, 

2013a). 

Verificam-se duas tendências preponderantes, o recrutamento de estudantes estrangeiros para gerar 

receita, e a captação de talentos (brain power) ou a respetiva fuga (brain drain), dependendo se se 

considera o país de origem ou o país de acolhimento (Altbach, Reisberg, & Rumbley, 2009; Smet, 2014). 

Um instrumento utilizado por alguns países é a construção de hubs, tanto para a atração de estudantes 

como para a de talentos, ou para construir uma massa crítica de estudantes estrangeiros; ou para 

aumentar as fontes de receita; ou para modernizar e internacionalizar o sistema de ensino superior 

nacional; ou para formar e reter estudantes estrangeiros para dispor de mão-de-obra qualificada; ou 

para desenvolver a inovação e a investigação para melhorar a sua competitividade numa economia 

baseada no conhecimento (Knight, 2013b). 

O aparecimento de hubs é notório na Ásia, sendo exemplos o Global Schoolhouse em Singapura, o 

Kuala Lumpur Education City e o EduCity Iskandar na Malásia, o Incheon Global Campus e o Jeju Global 

Education City na Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong20. Tem também uma expressão interessante no 

Médio Oriente, no Dubai (Knowledge Village/International Academic City), em Abu Dhabi, em Ras al-

Khaimah, no Bahrain (Education City), no Qatar (Education City) e no Egipto, e em África no Botswana 

(Botswana Education Hub) e em Mauritius (Medine Education Village) 21. 

Na Malásia, o governo motivado pela necessidade de reforçar a qualificação dos seus recursos 

humanos, as competências de conhecimento e de inovação, bem como promover a comparticipação 

do sistema de ensino superior no aumento das receitas nacionais, implementou uma forte estratégia 

de hubs, na qual envolveu de forma concertada várias áreas políticas e atores estratégicos tais como 

as instituições de ensino superior, os serviços de emigração, as áreas da economia e das finanças e a 

indústria (Aziz & Abdullah, 2014). Num dos seus hubs, o EduCity Iskandar - que tem como principal 

objetivo criar as condições para que a economia da região se possa desenvolver com base em recursos 

humanos com elevado talento e na inovação - é possível encontrar instituições de ensino superior, 

                                                           
20 https://wenr.wes.org/2015/07/developing-international-education-hubs-asia 
21 https://wenr.wes.org/2015/06/established-emerging-hubs-international-education-africa-middle-east 

http://www.sgu.or.kr/
http://english.jdcenter.com/doc/sub2/sub240.jsp
http://english.jdcenter.com/doc/sub2/sub240.jsp
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centros de investigação e desenvolvimento académicos e empresariais, acomodações para estudantes 

e instalações recreativas e desportivas22. Este hub acolhe polos de universidades estrangeiras como a 

Newcastle University Medicine e a Southampton University (ambas do Reino Unido), universidades 

nacionais que funcionam em parceria com universidades estrangeiras como a University of Southern 

California (EUA) e naturalmente universidades nacionais23. 

A partilha do mesmo espaço físico por instituições de ensino superior de vários países, centros de 

investigação e desenvolvimento e empresas é a característica mais distinta de um hub, assim como o 

apoio financeiro do governo do país onde está implementado (Aziz & Abdullah, 2014). 

Em 2014, aproximadamente dois milhões de estudantes estiveram fora dos seus países, e estima-se 

que em 2025 serão oito milhões, sendo atualmente os EUA o país com mais estudantes estrangeiros 

(cerca de meio milhão); mas outros países estão rapidamente a entrar nesta competição pelos 

estudantes estrangeiros (Altbach, 2004c). A promoção internacional do sistema de ensino superior foi, 

em muitos desses países, entregue a entidades que, de uma forma genérica, tomaram a designação 

de agências. A abordagem à promoção da internacionalização noutros países, embora apresente 

diferenças de país para país, segue frequentemente uma estruturação que inclui organizações 

intermediárias que funcionam como agências nacionais para a cooperação e o intercâmbio 

internacional, e desempenham um papel importante na implementação das políticas definidas pelos 

governos e na promoção e construção de uma marca para o sistema de ensino superior nacional (West, 

2008). 

 

Em suma, a aplicação dos pilares propostos pelo neoinstitucionalismo conduz à análise e descrição do 

quadro nacional de políticas e instrumentos para a internacionalização do ensino superior, e das suas 

normas e valores, assim como da sua cultura dominante. Este quadro nacional é, naturalmente, 

específico de cada país, e é a sua análise que permite estabelecer as componentes desta dimensão.  

Como vimos, existem diferenças consideráveis entre os países sendo que, nalguns, é possível 

identificar políticas específicas para a internacionalização, e noutros essas políticas estão embebidas 

no quadro geral do ensino superior. 

No que concerne aos instrumentos utilizados pelos países para a internacionalização, a revisão da 

literatura conduziu ao conjunto de indicadores a incluir no modelo: políticas de comércio internacional, 

bolsas de estudo de mobilidade, políticas de propinas para os estudantes estrangeiros, políticas de 

acesso ao ensino superior, políticas de emigração, fixação de incentivos por hubs e promoção 

internacional do sistema de ensino superior. 

                                                           
22 http://educity-iskandar.com.my/ 
23 http://educity-iskandar.com.my/ 
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O nível organizacional 

 

É neste nível que os resultados das pressões globais, europeias e nacionais, se concretizam. Como 

afirma Knight “apesar da influência das forças nacionais, é nas instituições de ensino superior que o 

processo de internacionalização realmente acontece” (Knight, 2004, p. 6). 

Em primeiro lugar definiremos o âmbito do modelo da internacionalização no nível organizacional, isto 

é, se nos referimos apenas a iniciativas específicas de um departamento, de uma escola/faculdade ou 

da instituição como um todo. Esta questão prende-se com o facto de iniciativas em áreas específicas 

de uma instituição poderem não ser representativas do estado de internacionalidade global 

(Hawawini, 2011b). A unidade relevante para este modelo é, assim, a organização como um todo. 

O passo seguinte consiste em definir as componentes da internacionalização dos elementos das 

instituições de ensino superior (enquanto organizações), os objetivos, as funções, a estrutura e os 

participantes. Em face da extensão dos tópicos que emanam da revisão da literatura e das diferentes 

perspetivas dos modelos analisados no que respeita ao nível organizacional, foi realizado um esforço 

de estruturação e síntese das principais componentes de cada elemento, que se discute de seguida. 

 

Objetivos 

Este elemento, que fornece as direções e os constrangimentos na tomada de decisões e nas atividades, 

e que confere identidade e motivação aos participantes de uma organização, pode ser definido pelas 

componentes, que denominamos de Compromisso e de Políticas e Práticas de Gestão de Recursos 

Humanos. 

Estas componentes relacionam-se essencialmente com a articulação entre a missão, a estratégia, a 

definição de políticas, o planeamento e os mecanismos de avaliação e recompensa. Permite perceber 

se a internacionalização é gerida de forma estratégica e é abordada na missão, ou se existe um 

processo de planeamento que conduz à definição de objetivos estratégicos ou, em alternativa, se é 

gerida de uma forma ad hoc. A questão do estabelecimento de políticas e as práticas de gestão dos 

recursos humanos são decisivas na implementação da internacionalização, para que esta efetivamente 

aconteça. Para internacionalizar uma instituição é necessário que os recursos humanos envolvidos 

estejam motivados e detenham competências para implementar a estratégia e o plano de 

internacionalização da instituição. 

O compromisso da instituição e da sua gestão é um dos fatores críticos na promoção e facilitação do 

processo de internacionalização (Burnett & Huisman, 2010). Em particular, se as instituições almejam 

uma internacionalização integral são essenciais, para garantir o sucesso das iniciativas, um forte 
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comprometimento de toda a instituição e uma equipa de gestão dedicada à internacionalização 

(Peterson & Addington, 2013). 

O processo de internacionalização pode ter uma natureza mais estratégica ou mais ad hoc. Dada a 

crescente importância da internacionalização do ensino superior, a tendência é a de uma gestão mais 

estratégica da internacionalização por parte das instituições, ainda que a implementação de iniciativas 

não suportadas numa estratégia formal ou informalmente estabelecida seja ainda muito frequente 

(Wit, 2010). 

Contudo, ter uma estratégia ou um plano estratégico escrito e mesmo divulgado não garante que a 

instituição seja gerida estrategicamente. Frequentemente, no ensino superior, encontram-se 

instituições nas quais os planos estratégicos não são convertidos em ações implementadas, em parte 

porque os gestores não são capazes de lidar com as mudanças organizacionais necessárias para os 

executar (Warwick, 2012). 

Uma liderança eficaz é assim um elemento crucial para o desenvolvimento das estratégias de 

internacionalização. A questão da gestão e da liderança das instituições num contexto internacional é 

ainda mais complexa, porque tem requisitos muito próprios, e deve ser tida como um fator importante 

para as instituições que almejam a internacionalização (Wende, 2007). 

Wende (2007), num estudo sobre a internacionalização de instituições europeias argumenta que, em 

geral, quanto maior é o envolvimento da gestão institucional no processo maior é o impulso da 

internacionalização. A análise à liderança do processo de internacionalização mostrou que esta era 

tradicionalmente atribuída a gabinetes administrativos, e progressivamente tem vindo a ser atribuída 

às equipas de gestão, na figura de Reitor/Presidente/Diretor ou de um Vice-Reitor/Presidente/Diretor. 

A diferença mais assinalável é a de que esta alteração conduziu a uma mudança significativa, traduzida 

no estabelecimento de estratégias de internacionalização e com a respetiva alocação de recursos à sua 

implementação. 

A gestão do processo de internacionalização - que assume dimensões externas e internas às 

instituições - exige conhecimento dos desenvolvimentos internacionais, o domínio da cultura e da 

sensibilidade da instituição, uma vasta gama de competências de diplomacia, negociação, trabalho em 

rede, trabalho em parceria, e não pode ser eficaz sem o envolvimento da gestão de topo (Middlehurst, 

2008b). 

Taylor (2004), num estudo de caso que envolveu quatro universidades do Canadá, Austrália, USA e 

Suécia concluiu que, para o desenvolvimento da internacionalização das instituições, o 

comprometimento da gestão, traduzido na missão e na definição das estratégias e dos objetivos é 

essencial, visto a internacionalização ser um compromisso de longo prazo e exigir um investimento 

considerável, para além de necessitar de uma ampla aceitação que assegure a sua implementação. 
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A liderança é também um fator chave para assegurar a continuidade, a inovação e o compromisso nas 

parcerias internacionais, assim como o valor acrescentado dessas parcerias que devem focar-se nos 

interesses das instituições e permitir em simultâneo a introdução de mecanismos de inovação (Hénard 

et al., 2012). Uma liderança forte e preparada para o contexto internacional aumenta a capacidade 

das instituições para identificar e estabelecer parcerias com instituições de reputação internacional 

(Hénard et al., 2012). 

Algumas das ferramentas mais importantes na gestão das instituições são a definição da missão e o 

desenvolvimento do plano estratégico. Fielden (2011) identifica as componentes da integração de uma 

estratégia de internacionalização na estratégia global da instituição: a introdução da 

internacionalização na declaração de missão, a definição de objetivos na estratégia de ensino e 

investigação, a definição de políticas e as práticas de gestão dos recursos humanos, a alocação de 

recursos financeiros, a avaliação e a elaboração de uma estratégia de comunicação e marketing. 

A avaliação do impacto dos progressos da estratégia de internacionalização é fundamental para o 

desenvolvimento de novas iniciativas com maior garantia de sucesso, pelo que é fundamental que o 

plano estratégico seja complementado com a definição de um sistema de controlo que inclua a 

realização de relatórios periódicos (Fielden, 2011). 

Por fim, as instituições, para mobilizar os seus stakeholders para o processo de mudança provocado 

pela internacionalização, devem definir canais de comunicação para difundir o compromisso, de modo 

a assegurar que os objetivos e as iniciativas sejam comunicados de forma que sejam compreendidos e 

partilhados (OECD, 2004b). 

 

A componente Políticas e práticas de gestão dos recursos humanos foca-se nas políticas traçadas para 

a gestão dos recursos humanos da instituição, seja nas atividades de ensino, nas de investigação, na 

sua capacidade em detetar oportunidades para estabelecer parcerias e colaborações internacionais, 

ou na disponibilização de serviços de suporte. Debruça-se ainda sobre as práticas relacionadas com as 

políticas definidas, como o reconhecimento do mérito e a disponibilização de preparação em línguas 

estrangeiras. 

A internacionalização de uma instituição é um processo de mudança e como tal devem ser criadas as 

condições para que os membros da instituição aceitem adaptar-se (Yee, 2014). Em todos os processos 

de mudança é natural que surjam resistências por parte dos intervenientes e não é de esperar que seja 

diferente no caso da internacionalização. Aliás, é natural que, no caso dos professores, essa resistência 

seja notória, porque implica uma alteração significativa das funções habituais, pelo que é necessário 

garantir que estes se sintam preparados para implementar as mudanças necessárias e acreditarem nas 

vantagens da mudança (Huang & Lin, 2007). A disponibilização da formação em línguas estrangeiras é 
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um exemplo claro de criação de condições para o desenvolvimento da internacionalização, para que 

estas não se configurem como uma barreira. 

Devem ser estabelecidos sistemas de recompensa do mérito para os que estão envolvidos em 

atividades de internacionalização, em particular para as unidades que contribuem com sucesso para a 

internacionalização (e prestação de contas para aqueles que não o fazem) (Hudzik, 2011). 

Savishinsky (2012), num estudo dirigido a instituições de ensino superior com diferentes focos e 

naturezas (ensino, investigação, públicas e privadas), explorou as experiências e perspetivas dos 

professores que desenvolveram, dirigiram e instruíram programas de estudos no exterior para 

estudantes de graduação, e os resultados mostraram que, apesar da significativa iniciativa institucional 

e da retórica de promoção da internacionalização, os docentes enfrentam diversas políticas, práticas 

e atitudes institucionais que inibem ou impedem a sua participação. 

Com base nestes argumentos, é possível estabelecer os indicadores para o elemento objetivos neste 

nível de análise (tabela 5). 

 

Tabela 5. As componentes e indicadores do elemento objetivos no nível organizacional. 

Elemento: Objetivos 

Componentes  Indicadores 

Compromisso  Missão 
Planeamento estratégico 
Políticas de internacionalização 
Liderança 
Inclusão dos vários níveis de decisão de decisão 
Mecanismos de avaliação 
Canais de comunicação com os stakeholders 

Políticas e Práticas de Gestão de 
Recursos Humanos 

Progressão na carreira 
Contratação de colaboradores de diferentes nacionalidades 
Sistema de incentivos e recompensas 
Formação em línguas 

 

 

Estrutura 

Este elemento, que se relaciona com os aspetos das relações que se estabelecem entre os 

participantes da organização, tanto na vertente normativa como comportamental, pode ser definido 

por uma única componente, que denominamos de Estrutura Organizativa. 

Aborda as estruturas organizacionais que suportam a implementação da internacionalização de acordo 

com o quadro traçado no compromisso institucional. Destaca a importância de garantir a clara 

definição de responsabilidades e a adequada atribuição de recursos, como a existência de serviços de 

apoio e o respetivo pessoal concentrado na execução das atividades (planeadas ou não) de 

internacionalização e na sua avaliação e reporte, a garantia da orçamentação e o financiamento do 
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plano de internacionalização. Incluímos ainda nesta componente, pela sua atualidade, a questão das 

estruturas de recrutamento de estudantes estrangeiros. 

Um dos fatores críticos da internacionalização das instituições é a estrutura de suporte às atividades 

de internacionalização. Tratam-se de atividades muito especializadas que, para terem sucesso, 

necessitam de ser executadas por profissionais com formação adequada e vasta experiência nas 

questões relacionadas com os estudantes, os professores e os investigadores internacionais, os 

procedimentos necessários para apoiar os estudantes que vão estudar no exterior, a gestão de 

subsídios, bolsas e contratos internacionais, entre muitas outras (Paige, 2005). 

A importância destas estruturas organizativas é enfatizada por investigadores da internacionalização. 

O estabelecimento de estruturas organizativas de suporte às atividades de internacionalização foi 

identificado por Knight (2004) como uma estratégia organizacional relevante no nível das operações. 

Na Europa, as estruturas administrativas de suporte às atividades de internacionalização surgiram com 

a introdução de programas de intercâmbio, como o programa Erasmus, e ficaram conhecidas como os 

Gabinetes de Relações Internacionais ou de Relações Externas que, geralmente, conduziam os 

procedimentos das atividades de mobilidade (Torenbeek, 2005). 

No entanto, à medida que novas atividades de internacionalização iam ganhando mais relevo e se iam 

diversificando, o papel destes gabinetes foi mudando também, com as questões da centralização ou 

descentralização, da qualificação do staff e da atribuição das responsabilidades a serem definidas por 

cada instituição (Torenbeek, 2005). 

A atribuição das responsabilidades de condução da internacionalização pode ser definida de forma 

centralizada, com a atribuição das responsabilidades a uma equipa central, ou descentralizada (com 

várias equipas) com uma maior divisão de responsabilidades pela estrutura académica (faculdades ou 

departamentos), que podem ser coordenadas pela equipa central (Torenbeek, 2005). 

As diferentes formas de internacionalização podem necessitar de desenhos organizacionais distintos, 

algumas atividades podem com eficácia ser organizadas e geridas pelos departamentos ou mesmo 

pelos professores, enquanto outras de natureza mais complexa necessitam de ser organizadas e 

geridas no nível institucional (Middlehurst, 2008a). 

Estudos recentes no Reino Unido dão particular relevo ao papel da estrutura organizativa e realçam a 

necessidade da sua existência e da sua coordenação (Middlehurst, 2008b), assim como relatam o 

surgimento de membros da gestão de topo (Vice-reitores/presidentes ou equivalente) na coordenação 

dos gabinetes de internacionalização e de instituições que criaram a figura de diretor de 

internacionalização (Fielden, 2011). 
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Estas estruturas devem conferir especial atenção à disponibilização de informações sobre o país e a 

instituição de ensino superior para a qual os estudantes e professores pretendem realizar a 

mobilidade, por este ser um dos fatores decisivos na decisão de mobilidade (Becker & Kolster, 2012). 

A ligação entre as estruturas e o desenvolvimento do processo de internacionalização foi alvo de 

análise no questionário realizado pela American Council on Education em 2003, no qual os resultados 

apontam que, nas instituições mais ativas no processo de internacionalização, foram identificadas 

fortes estruturas de suporte (Green, 2005b). Na repetição do questionário em 2011 este resultado 

mantêm-se, mas um novo e interessante resultado é acrescentado: são as instituições que conferem 

o doutoramento que mais recursos investem nestas estruturas (American Council on Education, 2012). 

A Association of Universities and Colleges of Canada (2007) reporta igualmente a influência da 

existência de estruturas organizativas de suporte no desenvolvimento da internacionalização, que 

devem compreender um vasto leque de serviços tais como aconselhamento permanente e suporte 

para além da área académica e programas de orientação e integração. 

 

O Recrutamento de estudantes estrangeiros retrata uma das atuais tendências da internacionalização 

do ensino superior, pelo que se impõe perceber o seu impacto na estrutura organizativa. Um número 

significativo de instituições europeias estão a desenvolver mecanismos de recrutamento de estudantes 

estrangeiros, motivadas pelos fatores económico-financeiros ou de mercado (market-driven), ou pela 

necessidade de compensar a falta de procura a nível nacional, ou ainda para construir um perfil 

internacional e melhorar assim o seu prestígio (Muche, Kelo, & Wächter, 2004). 

Neste contexto, entende-se por estudante internacional ou estrangeiro, “o estudante que detém uma 

qualificação prévia de um país e que se desloca para outro país, com o objetivo de obter um diploma, 

seja a nível de graduação ou de pós-graduação” (Muche et al., 2004, p. 24) sendo as instituições mais 

envolvidas neste recrutamento as da Holanda, França, Alemanha, Suíça, EUA, Canadá, Austrália, 

Singapura, Malásia e China. 

O número de países que estão envolvidos ativamente no recrutamento de estudantes estrangeiros 

está a crescer consideravelmente, e muitos países que, tradicionalmente, só exportavam estudantes, 

consolidaram os seus sistemas de ensino superior e agora são importadores. São exemplos a Coreia 

do Sul e o México e - em menor medida - a Rússia, Taiwan, a Tailândia, o Brasil, a Argentina e o Chile 

(Becker & Kolster, 2012). 

O desenvolvimento das estratégias de recrutamento de estudantes estrangeiros por parte das 

instituições está diretamente relacionado com as práticas de marketing e branding de cada instituição 

e o seu posicionamento no mercado condiciona fortemente as suas escolhas (Frolich, Brandt, 

Hovdhaugen, & Aamodt, 2009).  
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Naturalmente que, numa fase inicial, as instituições recorrem à estrutura organizativa de que dispõem 

e aos instrumentos que lhe são familiares, em particular os meios de comunicação (internet, jornais, 

publicidade, e outdoors) e a rede de conhecimentos (Binsardi & Ekwulugo, 2003; Frolich et al., 2009). 

No entanto, outras estratégias de recrutamento estão a surgir. Algumas instituições externalizam estas 

funções e recorrem a agências internacionais de recrutamento de estudantes como uma estratégia de 

divulgação e recrutamento, que se estima serem, em 2014, cerca de 20 000 espalhadas pelo mundo 

(National Association for College Admission Counseling, 2014). Estas agências podem ser definidas 

como empresas ou indivíduos (agentes) no negócio de recrutamento de estudantes internacionais, 

cuja remuneração depende em geral do volume de estudantes recrutados (National Association for 

College Admission Counseling, 2014). Outras optam por abrir os seus próprios escritórios de 

recrutamento nos países definidos nas suas estratégias de internacionalização ou ainda por criar redes 

de antigos estudantes (Dessoff, 2009). 

Nos países onde o recrutamento de estudantes estrangeiros está mais desenvolvido, a tendência é a 

de uma abordagem mais estratégica, baseada num processo de planeamento com uma definição clara 

de objetivos, de locais de recrutamento e com uma adequada a alocação de recursos financeiros, como 

por exemplo na Australian National University (Bierbaum & Rolfe, 2012). 

Com base nestes argumentos, é possível estabelecer os indicadores para o elemento estrutura neste 

nível de análise (tabela 6). 

 

Tabela 6. As componentes e indicadores do elemento estrutura no nível organizacional. 

Elemento: Estrutura 

Componentes  Indicadores 

Estrutura organizativa Tipologia de estrutura organizativa 
Definição de responsabilidades 
Prestação de contas 
Disponibilização de orçamento específico 
Fontes de financiamento 
Alocação de recursos financeiros 
Estratégias de recrutamento de estudantes estrangeiros 

 

 

Funções 

Este elemento relaciona-se com o ensino, a investigação e a prestação de serviços ou de extensão do 

conhecimento. A análise da literatura revela uma considerável diversidade de terminologia utilizada 

pelos diferentes investigadores quando se referem às atividades de internacionalização relacionadas 

com as funções de uma instituição de ensino superior. Esta constatação é expectável devido às 

diferenças entre as nacionalidades dos investigadores e às realidades tão distintas associadas aos 

sistemas de ensino superior dos países a que pertencem. Uma estruturação muito utilizada na 
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literatura é a divisão em atividades de internacionalização que são essencialmente desenvolvidas 

dentro do campus ou em casa (at home) e em atividades que correspondem a iniciativas além-

fronteiras (abroad) (Crowther et al., 2000; Harrison & Peacock, 2010; Kehm & Teichler, 2007; Paige, 

2005; Pohl, 2012; Varghese, 2009; Wächter, 2003; Wit, 2010). 

Na internacionalização em casa (at home), trata-se de proporcionar a todos os estudantes, sobretudo 

os que não têm a oportunidade de ir estudar para o estrangeiro, competências internacionais e 

interculturais. O foco é assim a internacionalização do currículo, que se debruça sobre a 

internacionalização dos conteúdos e das metodologias educativas em geral, os requisitos linguísticos 

e pode ser apoiado por atividades extracurriculares. Denominamos esta componente por 

Internacionalização do Currículo. 

A internacionalização além-fronteiras (abroad) inclui todas as formas de internacionalização das 

atividades de uma instituição além-fronteiras (Academic Cooperation Association, 2008), que podem 

ser classificadas em função de quem ou do que se move através das fronteiras: pessoas, cursos, 

projetos e/ou serviços e instituições (Knight, 2003c). 

Na internacionalização além-fronteiras, um especial relevo deve ser dado ao intercâmbio dos 

estudantes, pela importância que tem no processo de internacionalização, tanto para os países 

recetores como para os países emissores (Tremblay, 2005). Desde 1987 até 2013, perto de 3 milhões 

de estudantes pertencentes a mais de 4 000 instituições de ensino superior participaram no programa 

Erasmus, dados que demonstram bem a sua penetração e relevância (Brandenburg, Taboadela, & 

Vancea, 2015). Denominamos esta componente por Intercâmbio dos Estudantes. 

Os movimentos de cursos, projetos e/ou serviços e instituições resultam do estabelecimento de 

colaborações e parcerias entre entidades de nacionalidades diferentes, com ou sem fins lucrativos 

(Council of Europe and UNESCO, 2001), os quais estão numa fase de grande expansão, assumindo 

formatos diferenciados e objetivos cada vez mais ambiciosos (Sutton, 2010; Sutton & Obst, 2010). 

Embora a participação das instituições de ensino superior em parcerias ou colaborações com 

instituições de outras nações tenha sempre ocorrido nas suas várias funções, sobretudo na 

investigação, de forma formal ou informal, é importante perceber qual é o estado atual, nos vários 

formatos possíveis. Denominamos esta componente por Colaborações e Parcerias. 

 

Internacionalização do currículo 

O conceito internacionalização em casa (at home) surgiu em 1999 e foi introduzido por Nilsson num 

Forum da European Association for International Education (EAIE), sendo hoje uma das principais áreas 

de intervenção desta Associação na área da internacionalização do ensino superior. Nilsson, nesse 

Forum, argumentava que era fundamental que o processo de internacionalização incluísse todos os 
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estudantes e não apenas a pequena percentagem envolvida em programas de mobilidade (Crowther 

et al., 2000). 

Em 2003, Nilsson descreve o que, no seu entendimento, devem ser as saídas do processo de 

internacionalização em casa: “todos os alunos devem sair da universidade com, além de bons 

conhecimentos na sua área de competência, mentes abertas e generosos para com as outras pessoas; 

a saber como se comportar na presença de outras culturas e como comunicar com pessoas de 

diferentes religiões, valores e costumes; e não ter medo de lidar com questões novas e desconhecidas” 

(Nilsson, 2003). 

O conceito coloca assim o foco nas atividades de internacionalização dentro do campus e tem como 

principal objetivo a criação de uma cultura ou clima que promova ou apoie a compreensão 

internacional ou intercultural, sem que os estudantes ou os professores tenham necessariamente que 

se envolver em programas de mobilidade ou em outras atividades para além fronteiras (Crowther et 

al., 2000). 

A internacionalização em casa pode assim ser concretizada através da inclusão da dimensão 

intercultural e internacional no processo de ensino/aprendizagem, mas também por outros 

mecanismos tais como a participação em atividades de investigação e em atividades extracurriculares 

(por exemplo a participação em eventos internacionais e interculturais no campus ou a ligação com a 

comunidade cultural e grupos étnicos) (Knight, 2003a; Shailer, 2006). 

Uma das definições mais difundida é a enunciada por Leask: “a incorporação de uma dimensão 

internacional e intercultural no conteúdo do currículo, bem como nas modalidades de ensino e 

aprendizagem e nos serviços de apoio de um curso” (Leask, 2012, p. 2). 

Na definição de internacionalização do currículo estão presentes os conceitos de competência 

internacional e de competência intercultural, que importa clarificar. Por competência internacional, 

entende-se o conhecimento sobre e as competências em relações internacionais (por exemplo 

competências em línguas estrangeiras e conhecimento sobre o desenvolvimento político, social e 

económico dos países/regiões), e por competência intercultural, entende-se o desenvolvimento da 

compreensão, respeito e empatia por pessoas com diferentes origens nacionais, culturais, sociais, 

religiosas e étnicas (Beelen, 2007). 

Clarificados os conceitos importa perceber, na prática, como se internacionaliza um currículo. Wende 

(1996), num relatório de um estudo baseado na análise a seis países (Austrália, Dinamarca, França, 

Alemanha, Japão e Holanda), propõe uma tipologia de currículos internacionalizados, da qual 

destacamos alguns exemplos:  

- com conteúdo internacional (por exemplo, relações internacionais, direito europeu);  
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- com as áreas tradicionais ampliadas por uma abordagem comparativa internacional (por exemplo 

educação comparativa internacional);  

- que preparam os estudantes para profissões internacionais (por exemplo, administração de 

empresas internacionais);  

- com abordagem explícita de questões da comunicação intercultural e que proporcionam a 

formação em competências interculturais;  

- com programas interdisciplinares abrangendo mais do que um país (por exemplo estudos 

europeus);  

- que conduzem a qualificações profissionais internacionalmente reconhecidas. 

Um mecanismo adicional da internacionalização em casa são as atividades extracurriculares. Num 

estudo muito recente, Soria e Troisi (2014) concluíram que a maioria dos estudantes nos EUA participa 

com maior frequência nas atividades extra curriculares de internacionalização dentro das suas 

instituições do que em mobilidade para fora do país, e que estas podem influenciar positivamente o 

desenvolvimento das competências globais, interculturais e internacionais dos estudantes tanto 

quanto - se não mais do que – as atividades além-fronteiras. 

Uma outra questão adicional na internacionalização em casa é o domínio de outras línguas que não a 

materna, pelo que a componente da formação em línguas estrangeiras necessita de ser integrada na 

aplicação deste conceito (Wächter, 2003). 

A forma como o desenvolvimento da internacionalização do currículo tem evoluído nas várias regiões, 

países ou instituições, embora diferenciada, evidencia bem as dificuldades da sua implementação. 

Segundo Beelen (2011), na Ásia, a internacionalização do currículo praticamente não existe. Em África, 

a maioria das universidades da África do Sul adotaram o conceito de internacionalização do currículo, 

mas este país é uma exceção. Na América Latina, apenas se encontra num conjunto restrito de 

instituições. Na Europa as diferenças são acentuadas, com uma forte implementação nos países mais 

pequenos do Noroeste e um desenvolvimento muito mais fraco nos países maiores. A Alemanha é o 

único país de maior dimensão onde este conceito tem expressão. Na Austrália e na América do Norte, 

sob a designação de Internacionalização Global, a implementação está mais generalizada nas 

instituições de ensino superior. 

 

Intercâmbio de estudantes 

De acordo com estudos recentes, o intercâmbio de estudantes é a atividade mais relevante para o 

desenvolvimento internacional das instituições de ensino superior europeias e, entre todos os 

diferentes programas ou abordagens disponíveis, o Erasmus foi considerado o mais importante 

(Brandenburg, 2014). Os resultados deste estudo mostraram ainda que a presença de estudantes 



91 

Erasmus levou as instituições a reformar os currículos para os tornar mais adequados aos estudantes 

internacionais, assim como proporcionaram valor agregado às instituições para atrair mais estudantes 

internacionais e aumentaram a pressão sobre as instituições de ensino superior para que estas 

formulassem uma estratégia de internacionalização mais explícita. 

Estudos anteriores já tinham realçado que o impacto do programa Erasmus nas instituições europeias 

não se limita ao ensino, investigação e serviços, mas também influencia a gestão institucional e o 

desenvolvimento da internacionalização de forma mais ampla (CHEPS, INCHER, & ECOTEC, 2008). 

Os programas europeus de intercâmbio de estudantes como o Erasmus estão já amplamente 

difundidos nas instituições, sendo o estado atual o de expansão e consolidação. Como normalmente 

acontece em todos os programas que já estão bem difundidos no terreno, o foco passa a ser a 

resolução das dificuldades que vão surgindo na sua implementação (Dicle et al., 2010).  

 

Colaborações e Parcerias 

São muitos os formatos que a internacionalização além-fronteiras pode assumir: são exemplos as 

instituições de ensino em parceria com outras instituições estrangeiras para, em conjunto, 

desenharem ofertas formativas de graus conjuntos, ou ainda os projetos de investigação 

internacionais ou os cursos em e-learning (Deardorff, Wit, & Heyl, 2012). 

A UNESCO é uma das organizações que mais impulso tem dado a esta questão. No documento final da 

Conferência Mundial sobre o Ensino Superior de 2009, a UNESCO (2009) apela às instituições de ensino 

superior para que prestem atenção à sua responsabilidade social, participando em redes 

internacionais e estabelecendo parcerias, e define os objetivos que devem orientar as colaborações: a 

contribuição para a diminuição das diferenças de desenvolvimento, a promoção e a transferência do 

conhecimento, a contribuição para encontrar soluções comuns, a contribuição para a melhoria da 

compreensão mútua e da cultura da paz entre as nações. 

A importância das colaborações e parcerias ficou bem patente no encontro entre os 

reitores/presidentes de instituições de ensino superior dos EUA, Canadá e Europa, uma iniciativa que 

ficou conhecida por Diálogo Transatlântico, donde emanou a definição de parcerias como acordos de 

cooperação entre uma instituição de ensino superior e outra organização distinta (de ensino superior 

ou outra), estabelecidos para coordenar atividades, partilhar recursos, ou dividir responsabilidades 

relacionadas com um projeto específico ou a concretização de um objetivo (B. Hill & Helms, 2013).  

A evolução da internacionalização além-fronteiras, resultante do permanente crescimento das 

colaborações e parcerias, está desenvolver-se de uma forma tão rápida no panorama mundial do 

ensino superior, que qualquer publicação sobre a situação de um determinado país ou instituição se 

torna obsoleta no momento em que é publicada (Academic Cooperation Association, 2008). Na 
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Europa, o perfil desta dimensão da internacionalização não está balanceado: enquanto a mobilidade 

de estudantes já tem alguma expressão e está em ascensão em muitos países, as outras modalidades 

parecem estar ainda numa fase inicial (Academic Cooperation Association, 2008). São, no entanto, já 

visíveis algumas iniciativas, como as de estabelecimento de cursos em regime de parceria (por exemplo 

no formato de grau conjunto) que estão muito para além do fomento da mobilidade dos seus 

estudantes, pretendem também ampliar a sua oferta educativa, reforçar a investigação e promover a 

visibilidade e o prestígio internacional das instituições (Obst & Kuder, 2012). 

Este incremento nas iniciativas de internacionalização além-fronteiras, relacionadas com as novas 

modalidades da oferta formativa nos países da Europa, está naturalmente associado com a 

harmonização dos graus e dos ciclos de estudos que decorre da implementação do processo de 

Bolonha (Spinelli, 2009) e tem impacto no aumento da mobilidade dos estudantes (Altbach, 2004b) 

assim como na internacionalização dos currículos (Pohl, 2012).  

Para além da diversidade das iniciativas associadas ao ensino além-fronteiras, são ainda diversas e 

complexas as relações entre os diferentes tipos de instituições envolvidas no ensino transnacional 

(instituições tradicionais de ensino superior públicas e privadas e outras entidades como organizações 

ou empresas), assim como os modos de concretização das variadas ofertas de cursos educativos, que 

incluem parcerias, redes, consórcios, acordos de articulação, entre outros. Devido às diferentes 

idiossincrasias de cada país envolvido, os atores deste processo recorrem a um número cada vez maior 

de modos de concretização das suas atividades, quer sejam de mobilidade de instituições ou de cursos 

(Adam, 2001).  

O movimento de cursos é suportado através de vários modos de parcerias/redes entre instituições de 

países diferentes, que podem ser de variadas tipologias (instituições de ensino superior, organizações 

e empresas) com ou sem fins lucrativos. São várias as modalidades que caracterizam a mobilidade de 

cursos (Knight, 2006; Obst & Kuder, 2012; S. Santos, 2000; Stella & Woodhouse, 2011). Destas 

publicações é possível clarificar o seu significado: 

A modalidade de franquia (franchising) consiste no processo no qual a instituição de ensino superior 

(franchiser - franqueador) de um dado país (país de origem) subvenciona ou contratualiza com uma 

instituição (franchisee - franqueada) de outro país (país de acolhimento) o direito ao fornecimento de 

atividades de ensino superior (cursos e/ou qualificações) no país de acolhimento, independentemente 

do país de origem dos seus estudantes (que podem ser, do país de acolhimento, do país de origem, ou 

de qualquer outro país). Em alguns casos, a instituição franqueada apenas fornece a primeira parte 

dos programas educativos, a qual é reconhecida pela instituição franqueadora em termos de créditos 

parciais para a obtenção da qualificação por ela fornecida, eventualmente no país de origem, no 

âmbito de um acordo bilateral de articulação de cursos. A instituição franqueada pode não ser 

reconhecida no país de acolhimento, mesmo se os cursos e (ou) qualificações franquiadas fornecidas 
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no país de origem forem reconhecidos no país de acolhimento. Por exemplo, uma instituição 

espanhola autoriza uma instituição mexicana a ministrar cursos no México ou outro país diferente, 

mas é a instituição espanhola que concede os diplomas ou graus. 

A modalidade de cursos articulados (programme articulation) consiste no estabelecimento, entre duas 

ou mais instituições de um ou mais países, de acordos interinstitucionais para a articulação de cursos 

e (ou) qualificações com reconhecimento e transferência de créditos, permitindo que os estudantes 

transitem livremente entre si para a continuação dos seus estudos, em geral com um acordo claro 

sobre de qualificações e diplomas. Por exemplo, uma instituição americana estabelece um acordo de 

colaboração com uma instituição espanhola e os estudantes podem frequentar os cursos em Espanha 

ou nos EUA para obter os créditos concedidos pela instituição americana. 

A modalidade de programa geminado (twinning programs) consiste na colaboração entre duas ou mais 

instituições de países diferentes que, em conjunto, definem e fornecem cursos. Nos acordos de 

geminação, as instituições oferecem cursos em que os estudantes de cada país seguem os mesmos 

cursos, com os mesmos materiais de ensino e regulamentos, mas é a instituição em que o estudante 

se matricula que fornece o diploma ou grau. 

No caso de um programa conjunto de grau (joint-degree programs), os estudantes recebem um 

certificado de grau emitido conjuntamente pelas instituições; no caso de cursos de duplo grau ou dupla 

titulação (double-degree programs), os estudantes recebem certificados de graduação, emitidos em 

separado por cada uma das instituições envolvidas no programa  

No modo de validação de programas (validation programs), são estabelecidos acordos entre 

instituições de países diferentes que permitem que uma instituição num país de acolhimento valide as 

qualificações – no país de acolhimento - de uma instituição de um país diferente instalada no país de 

acolhimento. Por exemplo, uma instituição holandesa pode conceder os créditos obtidos pelos 

estudantes numa instituição espanhola a operar na Holanda. 

No modo de ensino à distância (distance learning ou e-learning), a instituição de um país de origem 

oferece cursos à distância para diferentes países (também se aplica ao país de origem) com suporte 

nas tecnologias de informação e comunicação, os quais podem ou não ser reconhecidos por sistemas 

nacionais de ensino superior. Por vezes, o modo de ensino à distância é complementado com um 

centro de estudos que permite que parte dos cursos tenham uma componente presencial e, nesse 

caso, o modo é conhecido como blended learning.  

O movimento de projetos de investigação e de serviços enquadra uma vasta gama de projetos 

relacionados com a investigação e a prestação de serviços, que resultam das atividades relacionadas 

com a internacionalização além-fronteiras (Knight, 2006). Tais projetos podem incluir uma diversidade 

de atividades como o desenvolvimento conjunto de atividades de investigação, sob a forma de 
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projetos ou de publicações, ou projetos de assistência técnica (serviços) a instituições ou organizações 

de países diferentes, ou o desenvolvimento de plataformas de e-learning que até podem ser em 

parceria/rede de várias instituições. Em síntese, todos os que não for possível incluir na mobilidade de 

pessoas, instituições e cursos.  

O movimento de instituições, físico ou virtual, assume variados formatos desde o estabelecimento de 

polos, à abertura de instituições independentes, aos formatos de franquia e inclui todas as instituições, 

de natureza pública e privada, com ou sem fins lucrativos, e todas as tipologias de instituições, sejam 

de ensino, organizações ou empresas (Knight, 2006): 

Campus deslocalizado ou polo (branch campus): uma instituição de um país de origem estabelece um 

polo num país de acolhimento, para ministrar cursos para estudantes do país de acolhimento (os 

estudantes do país de origem também podem frequentar parte dos cursos no país de acolhimento). 

Os diplomas e as certificações são atribuídos pela instituição do país de origem. Pode recorrer ao modo 

de aquisição, que consiste numa instituição de um país adquirir a parte ou a totalidade de uma 

instituição de outro país.  

Instituição independente (offshore or independent instituitions): uma instituição de um país de origem 

(uma universidade tradicional, uma empresa comercial ou uma aliança/rede) estabelece no país de 

acolhimento uma instituição de ensino superior independente para ministrar cursos e atribuir graus. 

Diz-se uma instituição independente por não existir uma instituição correspondente no país de origem. 

Em geral, reproduzem, em termos de organização institucional e de conteúdos programáticos, as 

características do sistema organizacional de um outro país, nomeadamente do país de origem, mesmo 

sem terem estabelecido um campus próprio no país cujo sistema educativo reproduz. 

Centros de estudos: uma instituição de um país de origem estabelece um centro de estudos num país 

de acolhimento para apoiar os estudantes que frequentem os seus cursos do país de origem. Podem 

ser centros independentes ou estabelecidos em colaboração com uma instituição do país de 

acolhimento.  

Instituição internacional (international institution): é uma instituição que oferece cursos e 

qualificações internacionais, que não fazem parte de nenhum sistema nacional educacional, que 

depende de uma organização internacional que pode ser supranacional ou ter origem num 

determinado país e podem dispor de instalações em vários países. Um exemplo são as denominadas 

escolas de negócios (business school) que ministram cursos de negócios internacionais. Estas 

instituições nem sempre são reconhecidas nos países de acolhimento; algumas das escolas de negócios 

a operar na Europa são credenciadas por um organismo de acreditação nos EUA e/ou têm acordos de 

articulação com as universidades nos EUA (Löfkvist & Högskoleverket, 2001). 
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Instituição virtual: uma instituição de um país de origem estabelece uma instituição num país de 

acolhimento que oferece cursos para estudantes de diferentes países com suporte nos instrumentos 

de ensino à distância, utilizando predominantemente as tecnologias da comunicação, geralmente sem 

serviços presenciais de apoio aos estudantes. 

Com base nestes argumentos é possível estabelecer os indicadores para o elemento funções neste 

nível de análise (tabela 7). 

 

Tabela 7. As componentes e indicadores do elemento funções no nível organizacional. 

Elemento: Funções 

Componentes  Indicadores 

Internacionalização do currículo Conteúdos globais 
Conteúdos internacionais 
Conteúdos interculturais 
Adequação dos métodos pedagógicos 
Lecionação em língua estrangeira  
Qualificações profissionais internacionalmente reconhecidas 
Disponibilização de cursos de línguas estrangeiras 
Realização de atividades extracurriculares 

Intercâmbio de Estudantes Políticas e regulamentação do intercâmbio 
Disponibilização de serviços de suporte 
Disponibilização de informação 
Estabelecimento de protocolos de intercâmbio 
Acompanhamento dos estudantes no exterior 

Colaborações e Parcerias Movimento de cursos: 
Em regime de franquia, de articulação, de geminação, de conjunto de grau, 
duplo grau e de ensino à distância 
Movimento de projetos e serviços: 
Estabelecimento/participação em parcerias de projetos de investigação 
Estabelecimento/participação em redes de projetos de serviços 
Participação em atividades de benchmarking internacionais 
Projetos/serviços de assistência técnica no exterior 
Movimento de instituições: 
Estabelecimento de polos 
Estabelecimento de instituições independentes 
Estabelecimento de centros de estudo 
Estabelecimento/participação em instituições internacionais 
Estabelecimento de instituições virtuais 

 

 

Participantes 

Tal como estabelecemos anteriormente, uma instituição de ensino superior compreende os membros 

da gestão, os professores, os investigadores, o pessoal de administração e de staff e os estudantes 

(nacionais e internacionais) como participantes. No estabelecimento de um modelo conceptual para a 

análise da internacionalização das instituições de ensino superior todos devem ser incluídos. Contudo, 

neste estudo, por razões de finitude, e por se constituírem como os decisores neste nível de análise, 

apenas foram considerados os membros das equipas de gestão das instituições. 
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Em síntese, 

Esta estruturação das componentes é muito simples e clara, e permite realizar a análise do estado de 

internacionalização das instituições nos seus elementos, objetivos, funções, estrutura e participantes. 

O elemento objetivos fica definido pelas componentes compromisso institucional e políticas e práticas 

de gestão dos recursos humanos. A estrutura fica definida pela componente estrutura organizativa e 

o elemento funções fica definido pela internacionalização do currículo, o intercâmbio dos estudantes 

(pessoas) e as colaborações e parcerias que englobam todas as tipologias de mobilidade relacionados 

com as funções das instituições (cursos, instituições e investigação e prestação de serviços). 

Tal como argumentámos anteriormente são muitas as instituições que ainda não abordam a 

internacionalização de uma forma estratégica, e esta estrutura adapta-se a todas as instituições, 

reconhecendo que umas são mais ativas numas componentes e outras instituições noutras e que, no 

momento em que todas as componentes estiverem implementadas, a instituição atinge o estádio de 

internacionalização integral.  
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3.2.4 As abordagens de internacionalização 

 

Denominamos abordagem a forma adotada pelos stakeholders para implementar a 

internacionalização, a qual reflete os valores, prioridades, cultura, história, ou caracteriza as políticas 

e os recursos utilizados na conceptualização e implementação das ações e programas voltados para a 

internalização das dimensões da internacionalização (Knight, 2004; Wit, 2001). A análise em conjunto 

das motivações e das dimensões da internacionalização permite a caracterização das abordagens em 

cada um dos níveis considerados.  

 

 

O nível nacional 

 

Na revisão da literatura é possível encontrar dois classificadores para as abordagens no nível nacional: 

o de Knight (2004) e o de Vincent-Lancrin (2006). 

Knight (2004) introduz a noção de abordagem para ajudar a descrever e avaliar a forma como 

internacionalização está sendo conceptualizada e implementada por cada país, e identifica cinco 

categorias: programas, motivações, ad hoc, política e estratégica. 

Nos países em que a internacionalização do ensino superior é vista em termos do estabelecimento de 

programas financiados que facilitam às instituições e às pessoas o envolvimento em atividades 

internacionais, tais como a mobilidade, a investigação e parcerias, a autora denomina de abordagem 

por programas. Na abordagem por motivações, a internacionalização do ensino superior é apresentada 

em função das razões pelas quais é importante que o sistema de ensino superior se torne 

internacional. Na abordagem ad hoc a internacionalização do ensino superior é tratada como uma 

resposta reativa às muitas novas oportunidades que surgem no panorama internacional. Na 

abordagem política, a internacionalização do ensino superior é descrita em função de políticas que 

visam, ou enfatizam a importância da dimensão internacional ou intercultural no ensino superior. Se 

a internacionalização do ensino superior é considerada como um elemento-chave de uma estratégia 

nacional para atingir as metas e prioridades de um país tanto nacional como internacionalmente, então 

a abordagem é estratégica. 

Embora se trate de uma análise muito rica e interessante, a autora concebe as categorias das 

abordagens englobando outras características da internacionalização, como as motivações, o que volta 

a originar sobreposições que dificultam a sua aplicação a estudos empíricos (Pohl, 2012).  
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Alternativamente, Vincent-Lancrin (2006) define abordagem como a característica que reflete as 

motivações, os objetivos, as políticas e os instrumentos utilizados por cada nação, e concebe quatro 

categorias: o entendimento mútuo, a migração qualificada, a geração de lucro e a construção de 

capacidade. Esta conceção é muito mais clara para ser utilizada em estudos empíricos e permite 

realizar uma leitura conclusiva das combinações das motivações e dimensões. 

O autor argumenta que estas abordagens nem sempre são completamente decididas e coordenadas 

a nível nacional, mas tornam possível uma estruturação na descrição das principais tendências das 

diferentes abordagens adotadas por cada país. O autor realça o facto de não serem mutuamente 

exclusivas, bem pelo contrário, a abordagem mais tradicional pelo entendimento mútuo convive com 

as tendências mais recentes das abordagens pela migração qualificada, pela geração de lucros e pela 

construção da capacidade (Vincent-Lancrin, 2006). 

 

A abordagem pelo entendimento mútuo enfatiza, essencialmente, as motivações políticas, culturais, 

académicas e de assistência técnica, e traduz-se em políticas ou instrumentos que incentivam a 

mobilidade internacional de estudantes e académicos nacionais e estrangeiros, concretizadas em 

bolsas e no estabelecimento de programas de intercâmbio académico, para além da promoção de 

acordos entre instituições de ensino superior. Esta abordagem não envolve, geralmente, políticas e 

programas de incentivo ao recrutamento de estudantes internacionais. Os esforços de coordenação 

estão direcionados para a ajuda ao desenvolvimento e nas opções geoestratégicas nacionais, os 

programas de apoio financeiro são muitas vezes geridos pelos Ministérios dos Negócios 

Estrangeiros/Relações Exteriores (Vincent-Lancrin, 2011). 

Exemplos de países que utilizaram esta abordagem até 2004 são o Japão, o México, a Coreia e vários 

países da Europa. O programa europeu Erasmus, baseado no intercâmbio de estudantes e professores, 

na construção de uma rede de instituições e no desenvolvimento conjunto de programas de estudo, 

potencia esta abordagem nas instituições europeias (OECD, August 2004). 

 

A abordagem pela migração qualificada (ou competição pelos talentos) (Vincent-Lancrin, 2011) 

suporta-se em políticas de atração de estudantes e académicos talentosos, motivadas pelo 

desenvolvimento e competitividade da economia do país anfitrião. Não significa que não inclua as 

políticas da abordagem pelo entendimento mútuo, mas incorpora uma abordagem mais ativa e 

objetiva no recrutamento de estudantes estrangeiro. Os programas de concessão de bolsas são um 

instrumento comum de concretização destas políticas, complementadas por esforços de promoção do 

setor de ensino superior no exterior e uma flexibilização dos regulamentos de imigração (OECD, 2009). 

Os países que adotam esta abordagem tendem a ter uma política de propinas idêntica para os 
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estudantes nacionais e para os estudantes estrangeiros. Nesta abordagem são detetáveis os esforços 

de coordenação a nível governamental das políticas económicas com as políticas de emigração. Podem 

também ser oferecidos serviços específicos concebidos para suportar os estudantes na sua 

permanência no estrangeiro e, frequentemente, a língua utilizada nos cursos é a inglesa. O número de 

programas em língua inglesa em França, subiu de 328 para 568 entre 2005 e 2008; na Alemanha o site 

da agência DAAD lista 727 programas em 2009, e cerca de 1.300 na Holanda em 2007 (OECD, 2009). 

Um exemplo de abordagem pela migração qualificada é o da Alemanha que, em 2011, era um dos 

principais destino internacional dos estudantes, a par com a Austrália o Reino Unido, a China, a Malásia 

e os Estados Unidos (Coughlan, 2011; West, 2012), com uma estratégia de internacionalização baseada 

no recrutamento de estudantes estrangeiros, no desenvolvimento de colaborações na investigação e 

no ensino, e com um conjunto de políticas federais claramente formuladas. Em consequência, os 

estudantes estrangeiros não pagam propinas, as instituições oferecerem um elevado número de 

cursos que são lecionados em inglês, e estão autorizados a trabalhar em tempo parcial (para não 

comprometerem o sucesso académico) para ajudar a suportar os custos da estadia no país. 

Na Alemanha, tanto a nível do governo como das instituições, a internacionalização do ensino superior 

tem um caráter cada vez mais estratégico e embora continue a reforçar a cooperação europeia e 

internacional, o aumento da competitividade global do sistema de ensino e de ciência são o foco das 

políticas e dos programas, que têm como objetivos a excelência académica, a captação de talentos e 

o reforço da presença alemã no mercado mundial do ensino superior (Wende, 2007). 

Esta abordagem pode dirigir-se a vários destinatários: estudantes de determinadas áreas científicas ou 

tecnológicas estratégicas para o país anfitrião, estudantes pós-graduados ou investigadores em vez de 

alunos de graduação, ou estudantes de regiões ou países específicos, e geralmente resulta num 

aumento significativo do número de estudantes internacionais. 

 

A abordagem pela geração de lucro integra a abordagem pelo entendimento mútuo e a da migração 

qualificada, mas também define claramente objetivos de natureza comercial. Nesse tipo de 

abordagem, os estudantes estrangeiros pagam a integralidade dos custos da sua formação, 

geralmente sem nenhum apoio de subsídios públicos, o que contribui para o aumento das receitas das 

instituições. As entidades governamentais entendem que, sob o efeito desta política, as instituições 

tendem a ter uma postura mais ativa e empreendedora no mercado do ensino superior. Para tal 

conferem de uma forma geral mais autonomia às instituições, reservando a sua esfera de intervenção 

para a garantia da qualidade e da reputação do sistema de ensino superior. Por outro lado, traduz-se 

normalmente na redução do financiamento público às instituições ou no valor do financiamento por 

estudante. O aumento da autonomia, a redução do financiamento público e uma cuidada coordenação 

das políticas educativas com as políticas de emigração são características desta abordagem.  
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Exemplos de países que revelam esta abordagem são a Austrália, a Nova Zelândia, os Estados Unidos 

- para estudantes de graduação - e o Reino Unido, a Dinamarca, a Holanda e a Irlanda - para estudantes 

de fora da União Europeia, porque os regulamentos da União Europeia obrigam os países a adotar os 

mesmos valores de propinas para os estudantes nacionais e para os dos outros países membros 

(Vincent-Lancrin, 2011). 

Um bom exemplo de abordagem pela geração de lucro é o caso da Austrália, país no qual o governo 

entende que a presença de estudantes internacionais garante uma maior diversidade de programas e 

o enriquecimento do ensino geral para os estudantes, tanto nacionais como internacionais, promove 

o entendimento intercultural e as conexões vitais para a expansão dos negócios, a dinamização das 

relações diplomáticas e do setor académico e da economia do país (Bradley, 2008). A Austrália possui 

reputação internacional como um dos principais fornecedores de ensino e formação, com um 

importante impacto na economia do país. Em 2008, o ensino internacional contribuiu com cerca de 

15,5 biliões de dólares em receitas de exportação para a economia australiana, representando o 

terceiro maior setor na exportação e garantindo cerca de 125.000 postos de trabalho em 2008 

(Department of Education, 2008). Em 2016, o valor já era de 22,4 biliões e a criação de postos de 

trabalho tinha aumentado para 130.000 (Australian Bureau of Statistics of Australian Government, 

2017). 

 

A abordagem pela construção da capacidade consiste em estabelecer um conjunto de políticas e 

facilidades que fomentem a instalação no país de instituições (e/ou cursos) estrangeiras. Pela sua 

natureza é claramente uma abordagem de países emergentes, consistindo numa solução rápida para 

os países que não têm capacidade interna suficiente para responder à procura de ensino superior, não 

conseguem responder às necessidades de mão-de-obra qualificada, ou os próprios sistemas não têm 

a qualidade necessária para contribuir para o desenvolvimento da economia e da competitividade do 

país. 

Esta é uma abordagem de importação em oposição à abordagem pela geração de lucro que é uma 

abordagem de exportação. O estabelecimento de programas de bolsas de financiamento à mobilidade 

internacional de académicos, estudantes e funcionários, assim como incentivos às instituições e/ou 

cursos estrangeiros para fornecerem os seus serviços de ensino numa base comercial, possivelmente 

em parceria com um fornecedor de serviços local, são instrumentos característicos desta abordagem 

(OECD, August 2004). 

Os governos dos países recetores produzem geralmente um quadro regulamentar que garante a 

compatibilidade das estratégias das instituições estrangeiras com a estratégia de desenvolvimento do 

ensino e da economia do país. As políticas dos países importadores incentivam o estabelecimento de 

programas de dupla titulação e as parcerias com fornecedores locais - alguns países até as impõem - 
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para possibilitar a transferência de conhecimento entre as instituições de ensino estrangeiras e as 

locais (OECD, 2005-2006). Uma das consequências é a transferência de um número considerável de 

estudantes nacionais para estas instituições estrangeiras. Uma vez estabelecida a construção da 

capacidade de um país, a natural tendência dos governos é mudar de estratégia, pelo que é 

fundamental que as instituições estrangeiras que se instalam nestes países garantam a coordenação 

das suas estratégias com as estratégias locais.  

Esta estratégia é implementada principalmente no Médio Oriente e no Sudeste, bem como Norte da 

Ásia (Malásia), Hong Kong (China) e China, Singapura, Indonésia, Vietname, Dubai, Qatar, Abu Dhabi 

(Vincent-Lancrin, 2011). 

Um exemplo da abordagem pela construção da capacidade é o da Malásia, cujo investimento no ensino 

superior, até à década de 90, foi desproporcionalmente reduzido tendo provocado um excesso de 

procura pela população em relação à oferta (World Bank, 2000).  

Em 1996, o Governo aprovou a Lei das Instituições de Ensino privado (the 1996 Private Higher 

Educational Institutions Act) (Banks e McBurnie, 1999), que estabelecia o regime jurídico e 

regulamentar para o ensino superior privado através da criação de universidades e faculdades, assim 

como de polos de instituições estrangeiras. Uma vez estabelecidos na Malásia, os polos de 

universidades estrangeiras ficavam sujeitos à mesma regulação das universidades privadas locais, e 

nenhuma distinção substancial era feita na legislação entre as instituições locais e as estrangeiras 

(Ziguras, 2003), o que lhes garantia o acesso a incentivos, tais como subsídios do governo local. Tal 

como referimos, as abordagens de um determinado país vão alterando-se no tempo, e atualmente a 

Malásia está a tentar colocar-se no mercado do ensino superior como um exportador para países em 

vias de desenvolvimento utilizando uma abordagem pela geração de lucro 24.  

Com base nestes argumentos, é possível estabelecer os indicadores das abordagens neste nível de 

análise (tabela 8). 

  

                                                           
24 http://www.thecommonwealth.org/files/248911/FileName/Annex1.3MalaysiaEdnExport.pdf 
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Tabela 8. As componentes e indicadores das abordagens no nível nacional. 

Dimensão: Abordagens 

Componentes Indicadores 

Entendimento 
mútuo 

Esta abordagem enfatiza, essencialmente, as motivações políticas, culturais, 
académicas e de assistência técnica. Traduz-se em políticas que incentivam 
a mobilidade internacional de estudantes e académicos nacionais e 
estrangeiros, concretizadas em bolsas e no estabelecimento de programas 
de intercâmbio académico, para além da promoção de acordos entre 
instituições de ensino superior. Geralmente não envolve políticas e 
programas de incentivo ao recrutamento de estudantes internacionais. 

Migração 
qualificada (ou 
competição pelos 
talentos) 

Esta abordagem suporta-se em políticas de atração de estudantes e 
académicos talentosos, motivadas pelo desenvolvimento e competitividade 
da economia do país anfitrião. 

Geração de 
lucros 

Esta abordagem integra a abordagem pelo entendimento mútuo e a da 
migração qualificada, mas também define claramente objetivos de caráter 
comercial. Nesse tipo de abordagem, os estudantes estrangeiros pagam a 
integralidade dos custos da sua formação, geralmente sem nenhum apoio 
de subsídios públicos, o que contribui para o aumento das receitas das 
instituições. 

Construção da 
capacidade 

Esta abordagem consiste em estabelecer um conjunto de políticas e 
facilidades que fomentem a instalação no país de instituições e/ou cursos 
estrangeiras. Pela sua natureza é claramente uma abordagem de países 
emergentes. 

 

 

O nível organizacional 

 

No nível organizacional, um dos classificadores mais citados é o de Knight (2004), que define as 

seguintes categorias das abordagens: atividades, resultados, motivações, processo, em casa (at home) 

e além-fronteiras ou transnacional (abroad), que evidenciam as mesmas dificuldades discutidas no 

nível nacional. 

Em alternativa, as grandes tendências anteriormente identificadas na literatura, a cooperação e a 

competição, podem estabelecer-se como categorias para as abordagens, assim como a de coopetição 

(Bennett & Kottasz, 2011), que engloba características das duas anteriores. 

A abordagem de competição é mais frequentemente associada aos países de língua inglesa, enquanto 

a cooperação é mais característica da Europa, embora alguns países europeus estejam já a adotar 

abordagens competitivas, uns a um ritmo mais acelerado do que outros (Luijten-Lub, Wende, et al., 

2005).  

As instituições europeias, sob influência do Processo de Bolonha - cujo objetivo fundamental é o de 

melhorar a competitividade e a atratividade do ensino superior através da cooperação entre os países 

aderentes - e da Declaração de Lisboa, de caráter mais competitivo, vão desenvolvendo estratégias 

onde ambas as abordagens se vão integrando ao longo do tempo (Wit, 2009).  
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Existe, no entanto, uma diferença significativa no que respeita às abordagens à internacionalização 

entre as universidades do Norte e as do Sul da Europa. Enquanto as universidades do Sul têm uma 

abordagem mais tradicional de cooperação, as do Norte evidenciam mais uma abordagem de 

competição, embora desenvolvam, em simultâneo, atividades de cooperação, em especial no âmbito 

da sua participação nos programas europeus (Wit, 2005) citado por (Wit, 2010).  

Tal como no nível nacional, nenhuma das abordagens referidas pode nem deve ser encarada de forma 

isolada e rígida. Contudo, esta classificação é particularmente útil para salientar as semelhanças e as 

diferenças e servir de estrutura para uma discussão integrada das abordagens à internacionalização 

das instituições de ensino superior (Bernardo, 2002). 

Na abordagem de cooperação incluem-se as atividades mais tradicionais como a mobilidade 

internacional dos estudantes, o intercâmbio dos professores e o desenvolvimento das instituições, as 

colaborações em projetos de investigação, a internacionalização do currículo, o estudo de línguas 

estrangeiras, a construção da perspetiva internacional e a participação em redes internacionais. O foco 

das motivações é de natureza cultural/social, com uma forte componente de motivações académicas. 

Na abordagem de competição incluem-se as atividades como o ensino à distância, os programas e 

cursos conjuntos e em articulação, o estabelecimento de polos, os acordos de franquia e os currículos 

internacionalizados. O foco das motivações é de natureza essencialmente económica. 

Na abordagem de coopetição, a tradicional cooperação internacional vai dando lugar a novas formas 

de competição e ambas coexistem em simultâneo. As abordagens de natureza coopetitiva são mais 

complexas, visto estarem suportadas em motivações diametralmente opostas. A motivação que rege 

a competição é construída sobre o pressuposto de que as organizações atuam estrategicamente para 

maximizar seus próprios interesses, enquanto a motivação subjacente à cooperação se baseia na 

participação em ações coletivas com a finalidade de atingir objetivos comuns (Pasquinelli, 2012). Uma 

forma comum de coopetição são as múltiplas ligações de cooperação entre organizações, 

denominadas de redes de coopetição, que podem resultar em vantagens claras na aquisição e 

transferência do conhecimento entre os participantes da rede (Song & Lee, 2012). 

Estas abordagens de coopetição são comuns no ambiente do ensino superior e são frequentes os 

exemplos de instituições de países diferentes que partilham, através de parcerias estabelecidas, 

conteúdos programáticos e até materiais de ensino mas, ao mesmo tempo, cada uma recruta de forma 

competitiva estudantes no país do parceiro (Wit, 2001). 

Com base nestes argumentos, é possível estabelecer os indicadores as abordagens neste nível de 

análise (tabela 9). 
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Tabela 9. As componentes e indicadores das abordagens no nível organizacional. 

Dimensão: Abordagens 

Componentes Indicadores 

Cooperação Motivações de natureza essencialmente académicas e culturais. Abordagem 
suportada nas atividades de cooperação tais como: a mobilidade dos 
estudantes e dos professores, a colaboração e as parcerias nas atividades de 
investigação, a internacionalização dos currículos através do estudo de 
línguas estrangeiras ou da construção de perspetivas internacionais e a 
participação em redes internacionais. 

Competição Motivações de natureza essencialmente económica. Abordagem suportada 
na prestação além-fronteiras de serviços de educação superior sob a forma 
de uma variedade de modos de entrega (face a face, a distância, e-learning) 
e através de diferentes formas administrativas (franquias, parcerias, polos, 
etc.).  

Coopetição Uma abordagem cujos indicadores englobam os das duas abordagens 
anteriores. 

 

Por fim, é importante salientar que uma abordagem não é o mesmo que uma definição de 

internacionalização: instituições que adotam a mesma definição de internacionalização abordam a 

internacionalização de formas distintas, o que se explica pelas diferenças de cultura, de prioridades e 

até de recursos disponíveis (Knight, 2008). Esta constatação justifica plenamente a razão pela qual a 

introdução das abordagens no modelo conceptual é imprescindível para a compreensão do fenómeno 

da internacionalização. A análise conjunta da forma como as instituições se motivam para incorporar 

a internacionalização nas suas atividades, e as estratégias que escolhem, e a forma como a gerem, 

fornece a informação necessária para uma compreensão global da internacionalização das instituições. 

As abordagens não são estáticas no tempo e, à medida que as instituições se vão desenvolvendo, as 

suas abordagens vão-se alterando, assim como, de uma forma geral, as instituições não evidenciam 

uma abordagem mas sim (diversas) abordagens, embora com balanceamentos diferentes (Knight, 

2008). 
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3.3 A medição da internacionalização nas instituições de ensino superior 

 

A medição da internacionalização das instituições de ensino superior, públicas e privadas, é um tema 

que tem vindo a tornar-se cada vez mais importante à medida que estas estão submetidas, pelos seus 

stakeholders, a um nível e volume de controlo de tal forma elevado que a prestação de contas e a 

transparência se tornaram sinónimos de boa e adequada gestão (Downer & Thornhill, 2001). 

A medição da internacionalização pode ser realizada em três formatos: mapeamento, avaliação e perfil 

(Beerkens et al., 2010). No primeiro, pretende-se perceber ou conhecer o estado da instituição em 

termos da sua internacionalização (mapping); no segundo, pretende-se determinar o valor dos 

esforços de internacionalização (evaluation); e no terceiro, definir uma identidade organizacional 

(profiling) a partir de uma perspetiva de internacionalização. É sobre os dois primeiros formatos que 

este estudo se debruça. 

A necessidade do mapeamento surge devido à natureza mutável dos processos de internacionalização 

em si - que se estão a tornar uma tendência cada vez mais central das instituições - e a revestirem-se 

de uma complexidade crescente e, por essas razões, conduzem a mudanças nas organizações que 

importa conhecer ou mapear (Beerkens et al., 2010). 

Um exercício de avaliação (evaluation) foca-se nos resultados e deve ter como saída um grau (Knight 

& Wit, 1999), que pode ser numérico (por exemplo, uma percentagem ou um valor numa escala), literal 

(por exemplo, A a F) ou descritivo (excelente, bom, satisfatório, insatisfatório). 

Para as instituições de ensino superior envolvidas no processo de internacionalização, as ferramentas 

de mapeamento e avaliação são fundamentais para que estas possam acompanhar a evolução das 

suas escolhas e alcançar os objetivos institucionais de uma forma controlada (Beerkens et al., 2010). 

Hoje, é incontornável medir o que se faz nas intuições, e os rankings internacionais são um bom 

exemplo que como a medição se tornou influente para as instituições (Wit, 2009). Contudo, deve ser 

tido em conta que as estratégias de internacionalização das instituições e dos países dependem do 

contexto em que estão inseridas e das suas próprias características, pelo que a medição da 

internacionalização deve refletir a diversidade de motivações, abordagens, objetivos e estratégias por 

região, país e instituição (Wit, 2009). 

Um sistema de medição no qual se estabelecem medidas específicas para a análise dos resultados 

obtidos e sistemas de recompensa baseados em critérios mensuráveis, instila a força do compromisso 

e inspira confiança aos stakeholders da instituição de que a internacionalização é um compromisso de 

longo prazo (Knight, 2013a). 

A medição da internacionalização permite ainda realizar exercícios de benchmarking com outras 

instituições e melhorar os programas e as práticas de internacionalização em curso. A melhoria da 



106 

instituição deve ser a principal motivação para adotar práticas de medição da internacionalização, e 

naturalmente o mapeamento deve preceder a avaliação (Green, 2012). 

A questão da medição da internacionalização das instituições de ensino superior é muito complexa, 

são muitas as questões que podem ser colocadas quando se aborda esta temática: como medimos o 

que fazemos? o que podemos medir? quais os indicadores que vamos usar para a avaliação? vamos 

avaliar processos ou atividades? usamos uma abordagem quantitativa e/ou qualitativa para a 

medição? quais os instrumentos que usamos, ex post ou medidas ex ante, indicadores, benchmarking, 

melhores práticas, avaliação da qualidade, acreditação, certificação, auditorias ou rankings? o foco são 

as entradas, as saídas ou os resultados? (Wit, 2009, p. 3). 

Naturalmente que a avaliação dos resultados deveria ser o foco do sistema de medição. Como em 

todos os sistemas de medição, o princípio orientador deve ser sempre o acompanhamento da 

estratégia formulada e a avaliação da utilização dos recursos que lhe foram alocados. 

No entanto, no atual estádio da internacionalização das instituições, em particular nos países em 

estudo, as medidas de entrada e de saída são fundamentais para o controlo do progresso das 

estratégias de internacionalização que, tal como concluímos anteriormente, ainda são fragmentadas 

e frequentemente desenvolvidas sem estarem inseridas numa estratégia formalmente definida que 

permita o desenho de um sistema de medição direcionado à avaliação do impacto das escolhas 

(Gaalen, 2009).  

Neste contexto, as ferramentas de mapeamento são instrumentos poderosos no processo de 

aprendizagem que as instituições estão a desenvolver com os seus processos de internacionalização e 

a inclusão da relação entre os níveis nacional e institucional é muito enriquecedora (Gaalen, 2009). 

Embora se encontrem na literatura alguns modelos que pretendem ser o mais completos possível em 

termos da avaliação das várias componentes da internacionalização, conclui-se frequentemente que 

são impraticáveis, devido ao seu custo, ao tempo que exigem, ou a razões metodológicas (Hudzik & 

Stohl, 2009). A seleção de indicadores para um modelo deve sempre ter em conta o esforço exigido 

aos responsáveis das instituições para obter os seus valores (Brandenburg et al., 2009). 

Para obter o grau de internacionalização de uma instituição, o modelo deve ser construído de acordo 

com um sistema coerente de dados e de indicadores-chave que incluam todas, ou pelo menos as mais 

significativas, componentes da internacionalização (Brandenburg et al., 2009). 

No futuro, as ferramentas de avaliação dos resultados serão as mais importantes para o 

desenvolvimento da internacionalização das instituições, mas são claramente as mais complexas de 

construir, pelo que, no momento atual das instituições europeias, a ênfase ainda está colocada no 

mapeamento e avaliação das entradas e saídas (Wit, 2009). 
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A ferramenta desenvolvida neste estudo, e cuja construção se detalha no capítulo da metodologia e 

desenho de investigação pretende contribuir para o estabelecimento de uma ferramenta simples de 

mapeamento e avaliação que possa ser utilizada pelas instituições para ir acompanhando os seus 

processos de internacionalização. Contudo, apesar da sua simplicidade, tentámos introduzir uma 

abordagem metodológica ao construir uma ferramenta com suporte no modelo conceptual de 

internacionalização desenvolvido neste estudo. 
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Este capítulo tem como intuito explicitar os procedimentos metodológicos utilizados neste estudo com 

a finalidade de atingir os objetivos anteriormente identificados, assim como evidenciar a 

fundamentação das opções metodológicas, de modo a possibilitar a sua replicação. 

Iniciamos pela fundamentação da escolha da estratégia de investigação, o estudo comparativo dos 

casos de Portugal e de Espanha, e pela justificação da opção pelo método misto. Por fim, detalhamos 

o desenho de investigação através da descrição dos instrumentos selecionados para a recolha de 

dados: a análise documental e o questionário. 

 

 

4.1 A estratégia de investigação 

 

O estudo comparativo de casos foi a estratégia de investigação adotada. A comparação é um conceito 

inerente a toda a ciência, incluindo as ciências sociais, nas quais a investigação comparativa tem tido 

um papel importante no seu desenvolvimento. 

A solidez da estratégia comparativa baseia-se na suposição de que é possível entender melhor os 

fenómenos sociais se estes forem estudados de forma contrastante (Hantrais, 2009). Utiliza 

frequentemente unidades macrossociais para explicar e interpretar comportamentos dos objetos em 

estudo, e difere dos métodos não comparativos, na medida em que tenta obter conclusões a partir de 

casos singulares assim como explicar diferenças e semelhanças entre os objetos em estudo imersos 

nos seus contextos (Esser, 2013). 

Uma das caraterísticas mais marcantes da investigação em ciências sociais é a necessidade de 

encontrar uma forma de reduzir a complexidade da vida real. A comparação é útil na prossecução 

deste objetivo, pois permite controlar a variação contextual, desde que se defina uma combinação 

apropriada de casos e variáveis relevantes para validar a teoria sem menosprezar as caraterísticas 

contextuais relevantes (Pennings, Keman, & Kleinnijenhuis, 2006). Neste estudo é utilizada para obter 

conhecimento sobre o objeto em estudo, recorrendo à comparação de dados relativos aos casos de 

Portugal e de Espanha. Como os casos são de países diferentes, trata-se de uma investigação 

comparativa internacional, o que implica que o contexto social, político, económico e histórico seja 

vital na tentativa de explicar as semelhanças e as diferenças encontradas (Hantrais, 2009). 

Existe um renovado interesse da comunidade científica pela investigação comparativa internacional 

no âmbito dos sistemas de ensino, como consequência do processo de reorganização da política 

mundial, que transportou para o sistema educacional questões que durante séculos apenas foram 

abordadas apenas numa perspetiva nacional (Nóvoa & Yariv-Mashal, 2003). 
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Geralmente, a investigação sobre a internacionalização do ensino superior, de uma forma óbvia, 

aborda questões de ensino superior que estão para além das fronteiras nacionais, mas essa 

constatação não permite classificar as análises e os estudos sobre esta temática como comparativas. 

Bem pelo contrário, são muito poucos os estudos comparativos internacionais disponíveis na 

literatura, o que pode ser explicado pelo tempo e recursos requeridos, que vão para além do que é 

habitual na maioria dos estudos. Os poucos estudos verdadeiramente comparativos sobre esta 

temática revelaram-se tão frutíferos que mais estudos com esta abordagem são obviamente 

desejáveis (Kehm & Teichler, 2007). 

A escolha destes dois países surge de uma forma natural pelo facto de Portugal ser o país de origem e 

de trabalho da autora do estudo e Espanha o país de acolhimento do seu trabalho de doutoramento, 

o que favorece claramente o acesso à informação. Adicionalmente, quando um investigador ambiciona 

tecer explicações sobre as diferenças entre sociedades, será pouco prudente não deter um 

conhecimento razoável dos países considerados na análise (Kohn, 1987). A escolha do que é 

comparado justifica-se ainda por razões de finitude, numa medida razoável, da amostra, e por razões 

de macro contexto idênticas em termos históricos, geográficos e sociais, mas com diferenças nos 

outros níveis de análise.  

No que respeita ao ensino superior, uma das singularidades mais interessantes de realçar é o 

desenvolvimento de um vasto sistema de ensino superior privado em Portugal em contraste com um 

sistema relativamente reduzido em Espanha, que motivou a inclusão desta diferenciação no presente 

estudo. A divisão da análise no segmento público e privado assenta em razões claras de diferenciação: 

pela sua própria natureza, o segmento privado do ensino superior tem fins que se distinguem dos do 

segmento público, o foco, em maior ou menor grau, na obtenção de resultados financeiros. Este facto 

poderá ter como consequência o desbalanceamento da questão em estudo, relativamente aos dois 

segmentos: é expectável que o grau de competitividade envolvido na adoção de estratégias de 

internacionalização esteja mais favorecido no privado do que no público, conduzindo a diferentes 

processos e graus de internacionalização das respetivas instituições. 

A outra singularidade é a diferença das redes de ensino superior dos dois países, que em Portugal é de 

natureza dual (universitária e politécnica) e muito extensa em termos de número de instituições e em 

Espanha é apenas de natureza universitária e relativamente reduzida. 

A análise do pilar regulador em Espanha e em Portugal, utiliza um guião histórico e cronológico, porque 

situa os fenómenos estudados no contexto político e cultural que determinou a regulamentação e 

porque permite uma melhor contextualização e, por isso, uma mais ampla compreensão do quadro 

global, das políticas que foram sendo, sucessivamente, colocadas no terreno (Amaral, Tavares, & 

Santos, 2013; Heitor, 2015; Kauko & Diogo, 2012). 
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Quanto à análise comparativa, optamos por delimitá-la temporalmente num período definido após a 

Declaração de Bolonha e a atualidade. O Processo de Bolonha é um marco para o sistema de ensino 

superior na Europa e naturalmente para os países em envolvidos neste estudo. O seu impacto foi 

significativo em várias áreas políticas importantes - nomeadamente os incentivos à mobilidade e à 

internacionalização, o foco na dimensão económica e social do ensino superior, a inclusão no ensino 

superior de grupos minoritários ou desfavorecidos, o desenvolvimento do conceito de aprendizagem 

ao longo da vida - e trouxe uma mudança fundamental e dramática nos países signatários (Crosier & 

Parveva, 2013). Em paralelo, e ainda neste período temporal, a combinação da massificação do ensino 

superior com a implementação de um conjunto de reformas profundas e uma diminuição acentuada 

do financiamento do sistema, justificam claramente esta escolha do onde e quando. 

O propósito deste estudo, o como, suportado numa estratégia comparativa, tem uma natureza 

descritiva e explicativa porque pretende obter um estado amplo de conhecimento através da descrição 

e explicação das caraterísticas específicas e comuns, da forma mais concreta possível, dos contextos e 

dos processos de internacionalização do ensino superior dos casos a comparar. Esta natureza dual 

decorre naturalmente da utilização do método comparativo quando utilizado para atingir objetivos 

relacionados com a interpretação de um fenómeno macrossocial à luz de um quadro de referência 

comparativo (Przeworski & Teune, 1971). 
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4.2 O método de investigação 

 

Estabelecida a estratégia de investigação, importa agora justificar a escolha do método misto como 

método de investigação.  

A investigação internacional tem caraterísticas muito próprias, é uma investigação geralmente 

multifacetada que atravessa fronteiras de países, organizações ou culturas, e frequentemente inspira 

questões de investigação complexas (Hurmerinta-Peltomäki & Nummela, 2006). As instituições de 

ensino superior enquanto organizações institucionais são complexas, e o tema da internacionalização 

é por si próprio pouco estudado, pouco definido, e está associado a diferentes interpretações nos 

diferentes níveis da instituição e nos diferentes stakeholders que se associam a cada nível. Esta 

constatação induz a necessidade de considerar os diferentes níveis de análise num estudo sobre o 

fenómeno da internacionalização do ensino superior para se obter um quadro de resultados coerente 

e fiável. 

Os objetivos definidos para este estudo pretendem descrever a mudança da dinâmica do ambiente do 

ensino superior protagonizada pelos stakeholders nos níveis nacional e organizacional, assim como 

comparar os níveis de desempenho na internacionalização do ensino superior dos dois países, o que 

conduziu à formulação de questões de investigação, que de uma forma natural encaminham para a 

escolha do método misto como suporte metodológico do presente estudo, caraterizado por um 

processo sistemático, empírico e crítico, e que implica a recolha de dados de natureza qualitativa e 

quantitativa, a integração e discussão em conjunto, conduzindo assim a uma melhor compreensão do 

fenómeno em estudo (Creswell, Clark, Gutmann, & Hanson, 2003).  

 

A primeira questão de investigação a que este estudo pretende responder coloca-se no nível nacional, 

no qual o principal decisor é o Estado, no exercício do poder regulador, normativo e social que detem. 

Esta questão indicia uma natureza qualitativa para a sua abordagem, e de uma forma intuitiva remete 

para o âmbito da análise documental, uma vez que as fontes de dados que permitem responder-lhe 

são essencialmente o quadro jurídico do ensino superior e os documentos de análise e reflexão 

publicados na literatura. 

A opção por uma abordagem qualitativa é assim justificada por apresentar as seguintes caraterísticas: 

a fonte direta de dados é o ambiente natural; o investigador é o principal agente na sua recolha; os 

dados recolhidos são essencialmente de caráter descritivo; o foco é o processo em si mais do que 

propriamente os resultados; a análise dos dados é realizada de forma indutiva e o investigador é parte 

integrante do fenómeno que estuda (Bogdan & Biklen, 1994). 
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Iniciamos a justificação da escolha do método de investigação mais apropriado para responder à 

segunda questão de investigação, que se coloca no nível organizacional, pela discussão da população 

em estudo, a qual é constituída pelo conjunto de instituições de ensino superior, públicas e privadas, 

de Espanha e de Portugal, sendo a unidade de observação a equipa reitoral de cada um deles. 

Relativamente aos critérios de inclusão das instituições neste estudo, são excluídas todas as 

instituições de ensino superior sediadas fora dos territórios português e espanhol. Adota-se este 

critério de filtragem para maior clareza: é expectável que a diversidade de instanciação territorial 

externa, possa produzir “ruído” perturbador e não imediatamente detetável nas conclusões que 

vierem a verificar-se. 

São ainda excluídas as instituições de Espanha que não são instituições de ensino universitário embora 

ministrem cursos com grau superior e em Portugal as instituições de ensino que apesar de pós-

secundárias não conferem nenhum grau superior. A justificação reside no facto de estas instituições 

não serem comparáveis e como tal, não se enquadram na metodologia de investigação adotada. 

Assim, a população em estudo é constituída pela totalidade das universidades e politécnicos públicos 

e privados de Portugal e Espanha, sediadas nos respetivos territórios nacionais. A partir da listagem da 

totalidade das instituições, de acordo com os portais das respetivas estruturas governamentais de 

gestão do ensino superior, construíram-se os quatro grupos de instituições: Grupo 1 – instituições de 

ensino superior públicas em Espanha; Grupo 2 – instituições de ensino superior públicas em Portugal; 

Grupo 3 – instituições de ensino superior privadas em Espanha e Grupo 4 – instituições de ensino 

superior privadas em Portugal (tabela 10). 

 

Tabela 10. Os grupos de instituições de ensino superior de Portugal e Espanha. 

Grupo Denominação 
Número de 
Instituições 

1 Instituições públicas em Espanha 50 

2 Instituições públicas em Portugal 34 

3 Instituições privadas em Espanha 25 

4 Instituições privadas em Portugal 52 

Fonte: Direção-Geral do Ensino Superior25 e Ministerio de Educación, Cultura y Deporte26. 

 

Com base na tabela anterior, constata-se que a população em estudo, é passível de ser definida de 

forma rigorosa e corresponde a um número relativamente elevado, pelo que se optou por uma 

abordagem quantitativa, para descrever o processo da internacionalização das instituições de ensino 

superior dos dois países. 

                                                           
25 https://www.dges.gov.pt/pt 
26 http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/ 

https://www.mecd.gob.es/
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As questões suplementares de investigação prendem-se com o grau de internacionalização e a sua 

análise deriva dos dados recolhidos para responder à questão anterior. 

Em suma, este estudo utiliza como método de investigação, o método misto, tendo sido escolhida uma 

abordagem qualitativa para a análise do nível nacional e uma abordagem quantitativa para a análise 

do nível organizacional. 
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4.3 O desenho de investigação 

 

Importa, de seguida, clarificar as escolhas que conduziram à definição das principais caraterísticas do 

estudo: interação, prioridade, planificação espacial e temporal, quando e como se integram ou 

relacionam os dados que resultam da aplicação do método misto (Creswell & Clark, 2011). 

As vertentes quantitativas e qualitativas deste estudo são independentes, visto as questões terem sido 

formuladas em separado, a recolha e a análise dos dados ter sido realizada também em separado e os 

dois domínios de investigação apenas se misturarem para a interpretação global no final do estudo. 

Nenhuma das vertentes da investigação têm prioridade sobre a outra, isto é, não nos é possível afirmar 

que uma das abordagens é dominante no estudo de investigação porque ambas são cruciais para 

encontrar uma solução para o problema formulado.  

No que respeita à planificação temporal e espacial dos dois domínios da investigação, nenhum 

impedimento existiu para que não se realizassem em simultâneo, visto ser realizada em contextos 

diferentes e pela própria natureza das técnicas de recolha de dados, pelo que este estudo pode ser 

classificado como um estudo paralelo. 

Por fim, analisa-se o ponto de integração, que é função do processo de implementação da interação 

das duas vertentes atrás formuladas. Este ponto é realizado na fase de interpretação, isto é, no final 

do estudo, após a recolha e a análise independente dos dois conjuntos de dados, são formuladas as 

conclusões que refletem a combinação dos dados das duas vertentes do estudo. 

O desenho do estudo empírico pode assim ser classificado de convergente paralelo (Creswell & Clark, 

2011) como se ilustra na figura 7. 

 

Figura 7. Esquematização do desenho da investigação.  
Adaptado de (Creswell et al., 2003). 

 

De seguida analisam-se as técnicas de recolha e as estratégias de análise de dados utilizadas. 
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Abordagem qualitativa 

Utilizamos na abordagem qualitativa deste estudo, principalmente, as técnicas de recolha de dados 

por análise e como instrumento a análise documental. As respostas às questões específicas de 

investigação da vertente qualitativa poderiam ser encontradas em documentos e/ou através de 

entrevistas com os participantes identificados. 

Devido ao grau de dificuldade que assumem as entrevistas com membros dos Governos, optou-se pela 

análise documental, uma opção comum na área de investigação de políticas (Bardach, 2012; Owen, 

2013). Os documentos fundamentais para este estudo são os documentos impressos e oficiais, 

contendo textos e números que frequentemente são dados estatísticos. Esta técnica, a análise 

documental, é especialmente adequada para a análise dos fenómenos políticos relacionados com 

mudanças sociais. A inclusão de números (dados estatísticos descritivos) para além de textos, retirados 

dos documentos em análise é particularmente útil para melhorar a credibilidade do estudo, pelo que 

foram incluídos sempre que apropriados e disponíveis (Bardach, 2012). 

O estudo foi elaborado a partir de diversas fontes documentais abertas e com informação acessível ao 

público em geral, fundamentalmente com origem nas diversas instituições cujo trabalho se relaciona 

com este tema, incluindo a Administração Geral do Estado, as Comunidades Autónomas em Espanha, 

os Organismos de coordenação do ensino superior e da investigação, as próprias instituições de ensino 

superior e organismos com estas se relacionam. 

As fontes utilizadas foram, como documentos oficiais, o corpo legislativo constituído, em Espanha, 

fundamentalmente pelas Leis Orgânicas e alguns Reais Decretos, e em Portugal por Leis e Decretos-Lei 

relacionados com o tema em estudo e, também, os Programas propostos pelos sucessivos governos 

com incidência no espaço temporal analisado, e estudos solicitados ou encomendados a entidades 

nacionais ou internacionais pela Administração; como documentos não oficiais, as fontes são 

constituídas, em ambos os casos, por documentos e estudos elaborados por entidades relacionadas 

mas não dependentes da Administração, nomeadamente os publicados por entidades do âmbito dos 

órgãos de coordenação das instituições de ensino superior, pelas próprias instituições de ensino 

superior, por atores relevantes do sistema de ensino superior de cada um dos países e, ainda, estudos 

publicados por organizações sindicais relevantes e notícias vindas a público em órgãos de comunicação 

social. 

O ponto de saturação na recolha dos documentos de natureza jurídica foi atingido com alguma 

segurança visto a legislação associada ao ensino superior ser relativamente limitada, caraterística que 

é idêntica em ambos os países. Quanto às fontes estatísticas selecionaram-se as que são produzidas 

ou pelos Governos e as que são produzidas por organismos internacionais de renome como a OECD 

ou a UNESCO (de igual forma são limitadas). 
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A análise documental foi realizada de acordo com o procedimento estabelecido por Casilimas (2011), 

que se desenvolve em etapas sucessivas: a identificação, a classificação, a seleção, a leitura individual 

e a leitura comparativa. 

Os documentos identificados foram classificados de acordo com a sua natureza em Leis, Normas, 

Políticas Orientadoras, Acordos e Intervenções, Discursos ou Reflexões e incluídos como dados mais 

pertinentes os documentos relacionados com os conceitos desenvolvidos modelo concetual. 

Foi realizada de seguida uma leitura cuidadosa dos documentos selecionados de acordo com os 

critérios explicitados e extraíram-se os elementos de análise de forma a registar padrões, tendências, 

convergências ou contradições. 

Consideramos que o ponto de saturação foi atingido quando pelo menos o conjunto de critérios que 

enunciamos como relevantes, para o referido conceito, se encontrava corretamente descrito. 

 

Abordagem quantitativa 

Na área das Ciências Sociais, a técnica de inquérito por questionário, é uma das mais utilizadas para 

instrumentalizar as investigações de natureza quantitativa (Coutinho, 2011; Foddy, 1996). 

São vários os autores que defendem que o questionário “só deve ser utilizado quando a informação 

pretendida não puder ser mais rigorosamente e menos dispendiosamente obtida por outros meios” 

(Lima, 1981, p. 572). As alternativas consistiam na possibilidade de recolher os dados necessários 

através da realização de entrevistas às equipas de gestão das instituições, na análise dos documentos 

produzidos pelas instituições ou em recorrer a estudos estatísticos sobre a internacionalização das 

instituições. 

A realização de entrevistas ao conjunto de instituições atrás identificadas nos dois países em estudo, 

pelo seu volume e pela dispersão geográfica, resultaria num investimento de recursos financeiros e de 

tempo que não seriam razoáveis para um investigador singular.  

Apesar de a prestação de contas e a respetiva disponibilização pública de relatórios de atividades nos 

seus sites ser uma prática em consolidação nas instituições de ensino superior, sobretudo as públicas, 

o nível de detalhe destes documentos não é o suficiente para suportar uma recolha sistemática de 

dados. Quanto às estatísticas disponíveis, estas incidem quase exclusivamente sobre a mobilidade de 

estudantes, e por vezes a de professores e colaboradores.  

Adicionalmente, os questionários têm como grande vantagem a produção de dados estruturados, 

caraterística que é particularmente adequada aos objetivos desta investigação, tanto para o estudo de 

mapeamento, como para o estudo de avaliação das componentes da internacionalização das 

instituições. 
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O questionário é ainda especialmente adequado para a análise de um fenómeno que se julga poder 

apreender melhor a partir de informações recolhidas diretamente junto dos indivíduos da população 

em questão que detêm o conhecimento (Quivy & Campenhoudt, 2008), o que fica acautelado ao dirigir 

o questionário às equipas de gestão que, enquanto lideranças, têm naturalmente um acesso 

privilegiado à informação das atividades de internacionalização das suas instituições. 

A modalidade escolhida para o preenchimento do questionário foi a de administração direta, isto é o 

preenchimento ficou a cargo do próprio respondente, processo que pode merecer pouca confiança 

dado que as perguntas podem ser mal interpretadas e o número de respostas pode ser demasiado 

baixo (Quivy & Campenhoudt, 2008). O primeiro inconveniente foi minimizado pelos testes do 

questionário e pela introdução de notas explicativas sempre que se entendeu que poderiam surgir 

interpretações diferenciadas pelos respondentes. O segundo inconveniente foi tido em consideração 

no desenho do processo de distribuição do questionário tendo sido tomadas inúmeras estratégias para 

melhorar a taxa de resposta como adiante se explica. 

Um outro risco subjacente à utilização da Web, e que a acontecer se repercute de forma negativa nos 

dados da investigação, prende-se com a eventual falta de controlo do investigador sobre os 

respondentes. Tem particular relevo, no caso de existir a possibilidade de submissão de múltiplas 

respostas por parte do mesmo respondente, o risco de obter amostras enviesadas. Este risco foi 

evitado ao selecionar um software para suporte ao questionário com possibilidade de controlo de 

resposta por respondente. 

Por fim, a autora estava ainda consciente de um outro risco associado a esta técnica de recolha de 

dados, que se prende com a veracidade nas respostas das pessoas que não é nem evidente nem 

garantida. Considerou-se, contudo, que, ao serem membros das equipas de gestão das instituições a 

responder ao questionário, este risco era mínimo, mas naturalmente que conduz sempre à introdução 

de alguma incerteza quanto à validade dos resultados, por mais rigoroso que seja o desenho de 

recolha, processamento e análise. 
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4.3.1 Construção e validação do questionário 

 

Tendo optado pelo questionário como instrumento de recolha de dados no nível organizacional, 

importa nesta fase construir e validar o conjunto de questões que permite recolher a informação 

necessária para encontrar uma resposta às questões de investigação formuladas. O questionário a 

desenhar tem que permitir por um lado identificar a situação da instituição (mapeamento) em termos 

de internacionalização e por outro determinar o valor dos esforços de internacionalização (avaliação). 

A partir da revisão da literatura referente aos instrumentos de recolha de dados, não nos foi possível 

encontrar um instrumento de medida já construído e validado que se adequasse aos objetivos da 

investigação, às especificidades dos países a estudar e à abrangência da temática, pelo que se optou 

por desenvolver um questionário de raiz, embora tendo naturalmente como referência os trabalhos já 

desenvolvidos.  

Antes de iniciar a análise da literatura, importa reportar os racionais que foram decisivos no desenho 

do questionário. A autora tem uma vasta experiência na gestão de instituições de ensino superior e 

nesse contexto foi-lhe inúmeras vezes solicitada a colaboração para responder a questionários. O 

volume de informação numa instituição de ensino superior é muito elevado e raramente está recolhido 

de uma forma sistemática, pelo que dificilmente se responde a questionários que exijam o 

levantamento de dados relacionados com indicadores numéricos, por exigir um grande esforço de 

trabalho e de tempo. Usualmente quando os questionários são desta natureza as equipas de gestão 

encaminham-no para as suas estruturas administrativas e como o objetivo era conseguir que o 

respondente fosse um elemento da equipa de gestão, foram evitadas questões que para serem 

respondidas necessitassem de recolha e tratamento de informação. 

Adicionalmente, por se tratar de uma temática muito complexa, facilmente o questionário ficaria 

muito longo e com questões a exigir muito tempo de reflexão para serem respondidas, o que iria 

inviabilizar certamente a participação de muitas das instituições.  

Assim, tentou-se desenhar um questionário com questões simples de responder e que não utilizasse 

muito tempo do respondente, mas que permitisse dar uma visão abrangente das práticas de 

internacionalização, reconhecendo, no entanto, que nem todos os aspetos foram cobertos.  

Especial atenção foi dada aos conceitos chave, visto ter-se concluído na revisão da literatura que o 

significado desses conceitos não era uniforme na comunidade académica, tendo sido introduzidas 

clarificações ou definições sempre que se entendeu necessário garantir que a leitura das questões era 

a mesma para todos os respondentes. 

O roteiro seguido para a construção do questionário compreendeu as seguintes etapas: escolha das 

questões mais apropriadas para a descrição e a medida das componentes das dimensões (indicadores), 
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definição das escalas de medida apropriadas às questões e por fim a escolha dos métodos de análise 

de dados mais adequados (M. Hill & Hill, 2008). 

 

Construção do questionário 

Como já referimos anteriormente, são escassos os estudos dedicados ao desenvolvimento de 

ferramentas de mapeamento e de avaliação da internacionalização do ensino superior e ainda mais os 

que envolvem a respetiva implementação, embora sejam mais frequentes as publicações que debatem 

as vantagens e as desvantagens sobre as poucas ferramentas disponíveis e aplicadas. Na tabela 11, 

identificam-se e comparam-se as ferramentas mais referenciadas na literatura: 

 

Tabela 11. Comparação de ferramentas de avaliação da internacionalização 
Código 
de 
referênc
ia 

Designação da 
ferramenta 

Instrumento de 
recolha de 
dados 

Finalidade da 
ferramenta 

Natureza da 
informação 

Organização/ 
Autor 

Referência Bibliográfica 

F1 IQR 
Internationalisa
tion Quality 
Review 

Auto-
avaliação e 
avaliação 
externa por 
peritos 

Benchmark 
Uso interno 

Qualitativa e 
quantitativa 

IMHE, OECD, 
ACA, IQRP 

(Knight & Wit, 1999) 

F2 Progress and 
promise 

Auto-
avaliação 

Analisar 
progressos e 
grau de 
compromisso 
Uso público 

Quantitativa AUCC 
Jane Knight 

(Association of 
Universities and 
Colleges of Canada, 
2007) 
(Tunney & White, 
2008) 

F3 Mapping 
Internationalisa
tion 

Auto-
avaliação 

Uso interno Qualitativa e 
quantitativa 

NUFFIC (Netherlands 
organisation for 
international 
cooperation in higher 
education, 2012) 

F4 Global Survey Questionário Descritiva 
Uso público 

Qualitativa e 
quantitativa 

IAU 
Jane Knight 

(Egron-Polak & 
Hudson, 2010; 
International 
Association of 
Universities, 2003; 
Knight, 2003b) 

F5 Mapping 
Internationalisa
tion 

Questionário Avaliação 
Uso público 

Qualitativa e 
quantitativa 

ACE 
Madeleine 
Green 

(American Council on 
Education, 2008, 
2012; Green, 2005b) 

F6 Performance 
Assessment and 
Indicators 

--- Avaliação Qualitativa e 
quantitativa 

Paige (Paige, 2005) 

F7 Internationalisi
ng the 
Curriculum 

Questionário Descritiva Quantitativa Donna 
Humphrey 

(Humphrey, 2008) 

F8 Questionnaire 
on joint study 
programmes  

Questionário Descritiva Quantitativa INTERUV 
consortium  

(INTERUV 
consortium, 2013) 

F9 Internationalisa
tion of UK HE 

Questionário Avaliação Quantitativa Kevin 
Thomas 

(Thomas, 2012) 

F10 Indicators of 
Taiwan's HE 

--- Avaliação Quantitativa Chin e Ching (Chin & Ching, 2009) 
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Depreende-se da tabela anterior que as ferramentas de autoavaliação - um instrumento de elevada 

aceitação na comunidade académica - e as práticas de benchmarking foram frequentemente 

escolhidas para realizar a avaliação do estado da internacionalização das instituições de ensino 

superior. Estas ferramentas são muito poderosas, contudo a sua função é de caráter essencialmente 

interno, cuja finalidade principal é o desenho de planos de melhoria da qualidade. A autoavaliação é 

frequentemente um exercício que se destina a ser completado por uma avaliação externa realizada 

por peritos. Mesmo neste enquadramento, estas ferramentas são, do ponto de vista do presente 

trabalho, uma fonte muito importante porque definem indicadores para as várias componentes da 

internacionalização.  

A ferramenta F1, pretende contribuir para o estabelecimento de uma estrutura de suporte de 

avaliação da qualidade. Com base na definição de internacionalização proposta por Knight (1994), as 

componentes das dimensões para o exercício de autoavaliação são as seguintes: análise de contexto, 

políticas e estratégias de internacionalização, organização e estruturas de apoio, programas 

académicos e estudantes, investigação e colaboração académica, gestão dos recursos humanos e 

contratos e serviços. Para cada uma das componentes das dimensões a ferramenta desenhou um 

conjunto de questões de natureza qualitativa que servem de orientação ao relatório de autoavaliação 

que se destina a ser discutido em sede de avaliação externa. 

A ferramenta F2 monitoriza através de um questionário, a profundidade e a amplitude das atividades 

internacionais das instituições que são membros da Association of Universities and Colleges of Canada, 

procurando perceber como é que essas atividades contribuem para a internacionalização das 

instituições. O questionário utilizado é organizado nos seguintes grupos de questões: motivações, 

desafios e fatores organizacionais, estudantes canadianos que estudam fora do país, 

internacionalização do currículo e do processo de ensino/aprendizagem, estudantes internacionais em 

universidades canadianas, programas de ensino e formação realizados fora do Canadá, envolvimento 

das universidades canadianas com países em desenvolvimento e transferência do conhecimento. 

A ferramenta F3 tem como principal objetivo apoiar as instituições de ensino superior holandesas e 

proporcionar-lhes uma perceção das suas políticas de internacionalização e respetivas atividades. 

Combina um instrumento de autoavaliação baseado num questionário que permite realizar um 

exercício de benchmarking entre instituições holandesas. O questionário é composto por secções 

opcionais, o que permite que a ferramenta se adapte à situação específica de cada instituição, e são: 

políticas e objetivos da internacionalização, atividades de internacionalização, promotores da 

internacionalização, indicadores de internacionalização e outcomes da internacionalização. Uma 

importante contribuição desta ferramenta reside no detalhe das instruções dadas ao longo do 

questionário, nas quais um vasto conjunto de conceitos são explicados para garantir o mais possível 

que não são atribuídos significados diferentes pelos respondentes às questões colocadas. 
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A ferramenta F4, da responsabilidade da International Association of Universities, tem como principal 

objetivo, a descrição das tendências e das percepções institucionais sobre a internacionalização, a nível 

global. O questionário associado a esta ferramenta (global survey) inclui como temas a definição de 

políticas, os facilitadores, os benefícios, os riscos, os obstáculos, as principais atividades, as estruturas 

de suporte, o financiamento e as regiões prioritárias. Foi utilizado pela primeira vez em 2001, é 

periodicamente revisto por peritos, e os seus resultados são publicados periodicamente e 

apresentados em formato agregado nos níveis global e regional (Egron-Polak & Hudson, 2010). 

A ferramenta F5, da responsabilidade da American Council on Education, tem como objetivo principal 

a recolha de dados sobre a importância, as atividades e as prioridades do processo de 

internacionalização das instituições e a análise da evolução da internacionalização do ensino superior. 

O questionário associado a esta ferramenta (mapping internationalisation) inclui como temas o 

compromisso institucional, a estrutura organizativa de suporte à internacionalização e respetivo staff, 

o financiamento interno e externo, a internacionalização do currículo e requisitos académicos, a 

mobilidade de estudantes, as políticas institucionais e oportunidades, a disponibilização de serviços e 

atividades para os estudantes, a utilização da tecnologia em particular as TIC, a oferta de cursos no 

estrangeiro para estudantes que não os americanos e a internacionalização como uma prioridade 

institucional. Este questionário foi utilizado pela primeira vez em 2001, e os seus resultados publicados 

em vários relatórios, cada um deles referente às instituições de acordo com a natureza das suas 

missões em instituições de investigação, de ensino, de ensino e investigação e arte (American Council 

on Education, 2012; Green, 2005a, 2005b; Green & Siaya, 2005). 

A ferramenta F6 consiste num estudo de sistematização de indicadores, baseada em estudos de casos 

de cinco universidades, a University of British Columbia e a University of Regina no Canadá, a University 

of Minnesota nos Estados Unidos, a University of Ballarat na Austrália e a University of Malmo na 

Suécia. O autor, Paige (2005), identifica dez conjuntos de indicadores: liderança (missão, promoção e 

publicidade, orçamento, influência da liderança, políticas de recursos humanos, recrutamento de 

estudantes); planeamento estratégico (metas, objetivos, entradas, atividades, oportunidades); 

internacionalização institucional (compromisso e prestação de contas); infraestrutura e staff 

(estudantes internacionais, professores, estudar no estrangeiro, mobilidade, projectos, bolsas, 

contratos), Internacionalização do currículo (cursos, línguas, bolsas e prémios, recursos); estudantes e 

professores internacionais (recrutamento de estudantes, integração); estudar no estrangeiro (estudar, 

trabalhar, turismo, requisitos, acordos de intercâmbio e suporte aos estudantes); envolvimento dos 

professores nas atividades de internacionalização (suporte aos professores, acordos de intercâmbio, 

bolsas e contratos); atividades extracurriculares (atividades no campus, organizações estudantis), e 

monitorização do processo de internacionalização (avaliação, indicadores, revisões). Não foi possível 
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identificar nenhuma aplicação empírica deste conjunto de componentes das dimensões e respetivos 

indicadores. 

A ferramenta F7, desenvolvida no âmbito de um estudo de caso na Nottingham Trent University, 

desenvolve um questionário para descrever que abordagens (a organização do processo de ensino), 

métodos (como se ensina) e conteúdos (o que se ensina) são utilizados para a internacionalização dos 

currículos dos cursos da referida Universidade (Humphrey, 2008). O questionário é uma abordagem 

inicial a esta questão, mas contribui para a estruturação desta componente da internacionalização e 

fornece uma orientação para as questões a incorporar em questionários futuros. 

A ferramenta F8, foi desenvolvida no âmbito do projecto INTERUV (criado ao abrigo do Erasmus 

Mundus), que tem como objetivo principal fomentar a internacionalização das instituições de ensino 

superior europeias e conta com a participação de 15 países europeus. O foco principal do projecto são 

os cursos em regime de parceria, que apelidam de joint study programs e nesse âmbito foi 

desenvolvido um questionário cuja finalidade é o mapeamento das estratégias de estabelecimento de 

cursos em regime de parceria, a identificação de documentos estratégicos e a descrição da 

implementação dos cursos em parceria (INTERUV consortium, 2013). Contém um conjunto de 

definições muito úteis, uma vez que também os autores deste projeto detetaram dificuldades na 

interpretação dos conceitos. 

A ferramenta F9, desenvolvida por Thomas (2012) na sua tese de doutoramento, procura identificar e 

avaliar as barreiras internas à internacionalização através da análise das motivações que conduzem as 

instituições a se internacionalizarem e da análise das estratégias adotadas para a internacionalização, 

para nelas identificar facilitadores e promotores. Para atingir esse objetivo desenhou um questionário 

que foi respondido por uma amostra de staff relacionado com esta área, organizado em oito secções: 

introdução e background, envolvimento do staff, envolvimento dos estudantes, currículo académico, 

atividades colaborativas, administração e operacionalização, temas gerais e motivações. 

Por fim, a ferramenta F10 desenvolvida por Chin e Ching (2009), consiste numa proposta de 

indicadores para avaliar a internacionalização das instituições de Taiwan, construída com a 

colaboração de diferentes stakeholders, do staff das estruturas de suporte à internacionalização, do 

corpo académico e dos estudantes internacionais. Como resultado da análise da informação recolhida 

constrói um conjunto de indicadores organizados em doze componentes: compromisso institucional, 

planeamento estratégico, financiamento, políticas e orientações institucionais, infraestrutura 

organizacional, oferta de cursos, presença na internet, desenvolvimento do corpo docente, estudantes 

estrangeiros, estudar no estrangeiro, a vida no campus e a avaliação do desempenho.  
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Com base no conjunto de ferramentas analisadas, foram selecionados os indicadores para cada uma 

das componentes do modelo concetual desenvolvido: compromisso institucional, políticas e práticas 

de gestão de recursos humanos; estrutura organizativa, internacionalização do currículo, intercâmbio 

de estudantes e colaborações e parcerias. 

Relacionada com o desenho do questionário esteve a decisão do formato das questões e a escolha das 

escalas de medida. Para tornar o tratamento da informação o mais objetivo possível e diminuir o 

tempo de resposta, a opção foi a utilização de perguntas fechadas, com respostas condicionadas a uma 

determinada escala de medida. Sempre que a resposta era fatual, isto é, não dependia da perceção do 

respondente, a opção foi a escolha de uma escala nominal. Para estas questões tivemos necessidade 

de recorrer tanto a escolhas únicas como as escolhas múltiplas, para que a descrição da variável em 

causa fosse a mais aproximada possível da realidade. 

Para as restantes questões nas quais se pretendia medir indicadores qualitativos baseados na perceção 

do respondente foram utilizadas escalas ordinais. Dois tipos de perguntas foram incluídos com esta 

escala de medida. No primeiro tipo de pergunta foram apresentados um conjunto de itens e foi 

solicitado ao respondente que os avaliasse uns em relação aos outros, ou dito de outra forma que o 

respondente ordenasse os itens. No outro tipo de pergunta para avaliar a perceção relativa a apenas 

um item por grau de importância foi utilizada a escala de Likert com cinco níveis, que varia entre 

“concordo totalmente” e “discordo totalmente”. 

Em praticamente todas as questões foi dada a possibilidade ao respondente de escolher a opção “não 

sabe/não responde” e por vezes quando não existia a certeza de entre as opções disponibilizadas se 

encontrar uma escolha adequada foi incluída a opção “outro/outra” e incluído um campo apropriado 

a uma pergunta aberta. 

Na primeira página do questionário foi escrita uma introdução que tinha como objetivo criar as 

condições de confiança necessárias para que os respondentes colaborassem com o estudo. A 

informação incluída dizia respeito ao enquadramento e objetivos do estudo, à garantia de 

confidencialidade, à garantia de anonimato das instituições no tratamento dos dados e a apresentação 

da investigadora e das instituições associadas.  

De seguida solicitamos Informação geral e a Identificação do respondente, com as questões Q1, Q2, 

Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 e Q8, que permitiam identificar o respondente e as caraterísticas a comparar como 

o país (Portugal ou Espanha), o regime de funcionamento (público ou privado), a dimensão/grandeza 

da instituição (pequena, média ou elevada), o nível de graduação (licenciatura, mestrado, 

doutoramento) e o foco da instituição (ensino, investigação ou ambos). 
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O primeiro grupo do questionário diz respeito à componente Compromisso Institucional. É um dado 

adquirido que todas as instituições de ensino superior têm uma missão, quer esta seja explícita ou 

implícita, que quando é explicitada pode ser encontrada em declarações de missão ou em documentos 

estratégicos. Em todas as ferramentas atrás identificadas são incluídas questões que procuram 

perceber se as instituições incorporam a internacionalização na sua declaração de missão (Q9). 

Contudo esta pode não ser a forma como a instituição de uma forma clara se compromete com a 

internacionalização, pelo que deve procurar-se perceber se o fazem noutros documentos como o 

plano estratégico. Optou-se por incluir a questão se a instituição tem um plano estratégico (Q10), e no 

caso de uma resposta afirmativa procurar perceber se a internacionalização surge como uma opção 

estratégica formulada sob a forma de eixo ou objetivo estratégico (Q11). 

As instituições de ensino superior são organizações complexas, com caraterísticas distintas, com 

objetivos pouco claros e frequentemente não formulados, pelo que se impunha a introdução da 

questão sobre a existência de políticas definidas para a internacionalização como complemento ou 

alternativa á formulação de objetivos, o que pode acontecer tanto na presença como na ausência de 

planos estratégicos (Q12.1). 

Com este conjunto de questões procurou-se assim perceber em que medida é que a instituição 

estabelece políticas de promoção e apoio à internacionalização e na medida em que a 

internacionalização é uma parte integrante da sua identidade (missão e objetivos). 

No caso de uma instituição abordar a gestão da internacionalização de forma estruturada, a avaliação 

dos esforços desenvolvidos para atingir as estratégias e os objetivos definidos é fundamental para 

garantir a sua sustentabilidade. A questão Q12.2 avalia a perceção sobre a existência ou não de 

mecanismos de avaliação do impacto ou dos progressos dos esforços de internacionalização. 

Esta componente inclui o envolvimento dos vários níveis de decisão da instituição, pelo que o objetivo 

da questão Q12.3 é o de procurar saber se a instituição os inclui na formulação dos instrumentos de 

gestão referidos, garantindo assim o compromisso de toda a instituição com as políticas, as estratégias 

e os objetivos de internacionalização. 

A questão Q13 respeita à determinação das motivações que conduzem à incorporação da 

internacionalização na vida de uma instituição. Optou-se por colocar esta questão neste grupo, à 

semelhança de outras ferramentas como por exemplo a F4 e a F5. Nas opções de resposta foram 

colocados itens correspondentes às categorias académicas, económicas, políticas e sociais/culturais. 

Esta componente está ainda relacionada com a existência, ou não, de canais de comunicação 

estabelecidos para comunicar com os stakeholders da instituição o compromisso assumido. As 

questões Q14, 15 e 16 analisam os canais de comunicação internos e externos, com o objetivo de 

avaliar como e se os stakeholders o rececionam. Como indicadores dos canais de comunicação foram 
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selecionados os mais habituais neste tipo de organização, com especial destaque para o site ou portal, 

que se assume como um dos instrumentos mais utilizados na comunicação das instituições de ensino 

superior. Para o site foi ainda selecionado o indicador do número de línguas diferentes em que o site 

está construído. 

 

O segundo grupo do questionário diz respeito à componente Políticas e práticas de gestão dos 

recursos humanos (docentes, técnicos, administrativos), que são cruciais para criar e melhorar as 

condições que permitem e facilitam a obtenção de um clima facilitador para a realização das atividades 

de internacionalização. 

As várias ferramentas identificadas incorporam questões relativas a esta componente que, de uma 

forma sumária, se organizam nas políticas e respetivas práticas de constituição dos quadros de pessoal 

e de envolvimento e avaliação de desempenho, no âmbita da internacionalização. 

A participação nas atividades de internacionalização significa um esforço considerável por parte dos 

colaboradores para adquirir as competências necessárias para um envolvimento efetivo com as 

questões internacionais e interculturais. Á medida que o número e a variedade de colaboradores e 

estudantes internacionais numa instituição vão aumentando, aumenta a complexidade gerada pela 

convivência em simultâneo de vários estilos de trabalho, de ensino e de aprendizagem, de preferências 

e de expectativas. Para muitos dos colaboradores da instituição, grandes transformações na forma 

como estavam habituados a desenvolver o seu trabalho são exigidas, pelo que a adequação das 

políticas de avaliação de desempenho a este esforço é crucial para que a instituição possa atingir 

estádios elevados de grau de internacionalização.  

A questão Q17.1 procura perceber qual é o impacto dos esforços dos colaboradores na 

internacionalização da instituição na progressão da carreira, mecanismo essencial de garantia do 

envolvimento dos colaboradores.  

As políticas de recrutamento são um fator crítico para o sucesso das estratégias de internacionalização, 

pelo que a questão Q17.2 procura perceber se as instituições na contratação de novos colaboradores 

valorizam a participação em atividades internacionais. A questão Q17.3 tem como objetivo avaliar se 

as instituições, para além de escolher entre os candidatos que detêm um currículo relevante nas 

temáticas internacionais, procuram atrair candidatos de diferentes nacionalidades como forma de 

criar mecanismos de facilitação da criação de um ambiente mais favorável ao desenvolvimento de 

atividades de internacionalização. 

As instituições de ensino superior de uma forma geral são organizações complexas com caraterísticas 

de reconhecida autonomia académica por parte do corpo docente pelo que é fundamental perceber 

se as políticas de gestão de recursos humanos estabelecidas pelas lideranças incluem incentivos para 
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os colaboradores se motivarem a detetar oportunidades de desenvolvimento de atividades de 

internacionalização de uma forma ativa. A questão Q17.4 avalia esta temática. 

Uma última questão, pertinente em todas as atividades de internacionalização, foi incluída neste grupo 

do questionário. A internacionalização da instituição tanto em Portugal como em Espanha conduz 

naturalmente à necessidade de introduzir na instituição novas línguas, em particular a língua inglesa. 

Se os níveis de proficiência na utilização de outras línguas que não a língua materna não forem 

aceitáveis, é expectável que os colaboradores se sintam relutantes em se envolver no processo de 

internacionalização. A questão Q18 tem por finalidade avaliar se as políticas e as práticas da instituição 

dão relevo a esta questão através da disponibilização de formação em línguas estrangeiras, assim 

como avaliar se é a instituição ou se são os próprios colaboradores a suportar os custos da desta 

formação. 

 

O terceiro grupo do questionário diz respeito à componente Estrutura organizativa. Esta componente 

está estreitamente relacionada com a componente compromisso institucional, visto que a estrutura 

organizacional das instituições deve ser delineada de acordo com as políticas e os objetivos 

estabelecidos. Trata-se de analisar a estrutura de apoio à concretização e implementação da estratégia 

escolhida por cada instituição. Esta componente aborda as estruturas organizacionais que suportam a 

implementação da internacionalização de acordo com o quadro traçado no compromisso institucional. 

Destaca a importância de garantir que exista uma estrutura com uma clara definição de 

responsabilidades, que integra serviços de apoio com pessoal concentrado na execução das atividades 

(planeadas ou não) de internacionalização e na sua avaliação e reporte. 

Em ambos os países, tradicionalmente estas estruturas surgiram para apoiar os programas Erasmus, 

com um número relativamente reduzido de recursos e muitas vezes um pouco à margem da estrutura 

organizativa da instituição, mas à medida que estes programas foram ganhando expressão, esta 

situação foi sofrendo alterações significativas. 

Incluímos ainda nesta componente, a análise de tópicos relacionados com a gestão de recursos, tais 

como a gestão do orçamento, o tratamento da informação relevante para a internacionalização da 

instituição e o recrutamento de estudantes estrangeiros. 

As atividades associadas à internacionalização de uma instituição de ensino superior são muito 

especializadas e necessitam de ser apoiadas e muitas vezes executadas por profissionais de formação 

adequada e vasta experiência em temas internacionais. A questão Q19 procura perceber se a 

instituição concretiza esta necessidade de uma estrutura própria, focada nos temas da 

internacionalização com recursos humanos dedicados. Em simultâneo, e porque a questão se adequa, 

englobou-se a questão da penetração da internacionalização na instituição, com a adição nas escolhas 
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de resposta do tema da centralização ou descentralização e respetiva tipologia de coordenação. 

Embora esta opção possa estar muito relacionada com a dimensão da instituição, isto é, para uma 

instituição de pequena dimensão pode não se justificar a descentralização, nas instituições de maior 

dimensão é um indicador interessante de analisar. A questão Q20 complementa a anterior, 

adicionando a questão dos recursos financeiros, isto é, a disponibilização de um orçamento específico 

para a internacionalização. 

Uma clara definição de responsabilidades, com um envolvimento explícito da gestão de topo, é um 

dos catalisadores da internacionalização mais referidos na literatura e muitas das ferramentas 

analisadas incluem questões para perceber se este envolvimento existe e no caso afirmativo a que 

nível da gestão de topo são entregues as responsabilidades executivas de conduzir a 

internacionalização. Com a questão Q21 pretendemos perceber se para além do envolvimento político 

a gestão de topo assume a responsabilidade executiva de condução desta área ou se a delega noutras 

estruturas hierárquicas da instituição. 

Não é possível gerir eficazmente uma área de atividade que não se monitoriza e avalia, contudo nas 

instituições de ensino superior, em particular as de maior dimensão, implementar e manter atualizado 

um sistema de controlo de informação é frequentemente um desafio que poucas instituições 

conseguem vencer. Com a questão Q22 pretende-se analisar se o processo de gestão da 

internacionalização inclui mecanismos de análise das atividades desenvolvidas, elaborados pela 

estrutura executiva, com a finalidade de permitir que a gestão de topo da instituição melhore 

continuamente a formulação das políticas e estratégias de internacionalização. 

Relacionada com a questão anterior está a questão Q23 que avalia a forma como a instituição lida com 

o volume de informação, tanto a de origem externa como interna. Importa perceber se tem 

mecanismos implementados que estruturam a informação de modo a que esta possa ser utilizada de 

forma eficaz na produção de relatórios. 

A temática do financiamento é crucial no estudo da internacionalização, todas as ferramentas 

identificadas incluem indicadores que a abordam. Introduzimos neste grupo do questionário as 

questões que nos permitem mapear as fontes de financiamento das diversas atividades de 

internacionalização (Q24), as atividades a que a instituição aloca recursos (Q25) e incluímos a questão 

Q26 para determinar a tendência da variação do nível de financiamento nos últimos três anos. 

O recrutamento de estudantes estrangeiros é um indicador muito importante na avaliação das 

dinâmicas mais recentes na internacionalização das instituições. Nos países em estudo até há pouco 

tempo não existia nenhuma tradição em canalizar recursos para o recrutamento de estudantes 

estrangeiros, os estudantes estrangeiros provinham maioritariamente de programas de mobilidade ou 

de programas de investigação. Contudo foram vários os fatores externos às instituições, como a 

diminuição do financiamento ou o aumento da concorrência, que deram origem a uma mudança de 
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paradigma. O conjunto de questões selecionadas para este tema pretende perceber como tem 

evoluído o recrutamento de estudantes estrangeiros. A questão Q27 aborda esta temática do ponto 

de vista de gestão estratégica, com o objetivo de perceber se as instituições desenvolvem esforços 

concertados através da definição de planos com a escolha dos locais (países) de recrutamento e 

definição de metas. As questões seguintes, a Q28 e a Q29, complementam a informação anterior, 

analisando a finalidade para a qual os estudantes são recrutados e os mecanismos utilizados. Uma das 

tendências mais recentes, a abertura de escritórios de recrutamento em vários países, muito utilizada 

nos EUA ou no Reino Unido, foi incluída como uma das opções de resposta à questão Q29. 

 

O quarto grupo do questionário diz respeito à componente Internacionalização do currículo. Para a 

elaboração das questões deste grupo do questionário, particular atenção foi dada à ferramenta F7, 

que consiste num questionário completamente dedicado a esta temática e que apesar de ter sido 

respondido por uma amostra muito reduzida é um dos poucos trabalhos nesta área e partilha o mesmo 

objetivo de descrição do processo. 

De uma forma sucinta, a análise de um currículo internacionalizado pode ser feita através das 

abordagens à sua estruturação curricular, dos métodos de ensino e dos conteúdos. A sua 

implementação pode ainda ser complementada por atividades extracurriculares. 

A primeira questão deste grupo, Q30, é uma questão de caráter geral e tem como objetivo avaliar se 

as instituições desenvolvem iniciativas de internacionalização dos seus currículos e em caso afirmativo 

a quem pertence a responsabilidade da sua condução, determinado assim em simultâneo o 

envolvimento da gestão de topo na concretização das estratégias de internacionalização do currículo. 

Com a questão seguinte, a Q31, pretende-se perceber se na globalidade os currículos dos cursos da 

instituição têm um foco internacional, europeu ou nacional, um indicador da tipologia de referenciais 

pelos quais a instituição se orienta na estruturação das suas formações assim como permite perceber 

se se foca numa dimensão nacional ou internacional preparando os diplomados para o mercado 

interno ou internacional. 

Para analisar os conteúdos dos currículos, inclui-se a questão Q32.1 que avalia a inclusão nos currículos 

de temas globais (tais como saúde, ambiente, paz mundial, a igualdade de género ou diversidade 

étnica); a questão Q32.2 que avalia a inclusão de temas internacionais (tais como línguas, relações 

internacionais, direito europeu ou gestão internacional de negócios) e a questão Q32.3 que avalia o 

reconhecimento internacional dos diplomas. 

Com a questão Q33.1 procura-se determinar se a instituição disponibiliza aos estudantes programas 

de formação em competências internacionais (tais como a aprendizagem de línguas e culturas 

estrangeiras) e com a questão Q33.2 se a instituição organiza atividades extracurriculares de melhoria 
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dos conhecimentos e competências interculturais (tais como eventos interculturais com instituições 

internacionais mesmo não-académicas). 

A análise dos métodos pedagógicos conclui este conjunto de indicadores, e é feita através da questão 

Q34, na qual são fornecidas várias alternativas e às quais se acrescentou uma questão aberta uma vez 

que não existe muita informação disponível sobre esta temática. 

De forma complementar, e com o objetivo de perceber como é que as instituições integram os 

estudantes internacionais nas atividades de ensino, inclui-se a questão Q35 que avalia se as instituições 

fornecem cursos que são especificamente desenhados para estudantes internacionais e lecionados em 

línguas diferentes da língua nacional. 

 

O quinto grupo do questionário diz respeito à componente Intercâmbio de Estudantes. Esta 

componente, que tradicionalmente é a mais representativa dos esforços de internacionalização tanto 

das instituições portuguesas como das espanholas, está relacionada com o fluxo de saída de 

estudantes nacionais para uma experiência de ensino no estrangeiro e com o fluxo de estudantes 

estrangeiros para estudar nos dois países referidos. 

As questões a incluir nesta componente têm como objetivo, para além de melhorar a descrição da 

forma como as instituições implementam as atividades conexas ao intercâmbio, avaliar o grau de 

maturidade com que as instituições lidam com as atividades relacionadas com o intercâmbio de 

estudantes, uma vez que se trata de uma área consolidada. Incluem-se temas como as políticas 

estabelecidas ou os programas de orientação e apoio. 

Com a questão Q36 é possível identificar os programas de apoio ao intercâmbio mais utilizados pelos 

estudantes da instituição e em particular se são disponibilizados recursos próprios como bolsas 

internas atribuídas pela instituição. 

De particular interesse é o conhecimento da tipologia dos estudantes que recorrem aos programas de 

intercâmbio, tradicionalmente mais utilizados pelos estudantes de licenciatura e com a reforma de 

Bolonha pelos estudantes de licenciatura e de mestrado, informação que é recolhida através da 

questão Q37. Associada a esta questão, está a questão Q38 que complementa a informação anterior, 

com a determinação da duração mais frequente dos programas de mobilidade utilizados pelos 

estudantes. 

A questão Q39 avalia o grau de maturidade das atividades de intercâmbio, decorridos mais de 20 anos 

de implementação do principal programa de intercâmbio, na perspetiva da implementação de 

soluções para as maiores dificuldades sentidas pelos estudantes que participam nestes programas. Tal 

como foi identificado na revisão da literatura os problemas mais comuns que os estudantes enfrentam 

estão relacionados com processos de reconhecimento como a incompatibilidade de planos de estudo 
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entre instituições, as diferenças no cálculo de créditos, e as questões burocráticas, como os 

procedimentos administrativos associados e a insuficiente disponibilização de informação. 

As dificuldades associadas aos processos de reconhecimento resultam essencialmente em atrasos na 

conclusão dos cursos na instituição à qual pertencem pelo que a questão Q39.1 tem como objetivo 

analisar se as instituições definiram políticas, normas ou regulamentos que eliminem ou pelo menos 

minimizem este obstáculo. Uma alternativa de remoção destas dificuldades é o estabelecimento de 

protocolos de cooperação específicos para o intercâmbio de estudantes, problemática que é tratada 

na questão Q39.4.  

Com as questões Q39.2, Q39.3, Q39.5 e Q39.6 avalia-se o nível de disponibilização de recursos por 

parte da instituição para as atividades de preparação dos estudantes para o intercâmbio, tanto dos 

que vão entrar como dos que vão sair, para fornecer informação sobre o país e a instituição para onde 

o estudante pretende ir e para o acompanhamento dos seus estudantes durante a estadia no 

estrangeiro. 

As duas últimas questões desta componente são de natureza descritiva e pretendem completar a 

caraterização das atividades de intercâmbio identificando as regiões (Q40) e os países (Q41) para os 

quais as instituições estabelecem preferencialmente estas atividades. 

 

O último grupo do questionário diz respeito à componente Colaborações e Parcerias, que inclui todas 

as formas de internacionalização das atividades das instituições com caráter além-fronteiras. A 

internacionalização além-fronteiras pode ser analisada através de todas as tipologias de movimentos 

através das fronteiras jurisdicionais nacionais associadas às atividades das instituições de ensino 

superior, contudo por questões de contenção optou-se por incluir as mais significativas e com maior 

impacto na internacionalização, pelo que neste grupo de questões estão englobadas a mobilidade de 

cursos, a mobilidade de projectos de investigação, a mobilidade de projectos de prestação de serviços 

e a mobilidade de instituições. 

Um grupo inicial de questões foi introduzido com o objetivo de avaliar o grau de penetração destas 

atividades. Com a questão Q42, analisa-se em que nível de responsabilidade da instituição se 

desenvolvem as iniciativas de deteção de oportunidades de colaborações e parcerias, sendo assim 

possível determinar se a gestão de topo se envolve nesta temática ou se resultam de ligações pessoais 

em níveis mais operacionais. A complementar esta questão foi introduzida a questão Q43, que avalia 

se as colaborações e parcerias existentes resultam maioritariamente da implementação do processo 

de planeamento devidamente alinhado com a missão e os objetivos da instituição que tem em conta 

a disponibilidade de recursos financeiros e de colaboradores ou da iniciativa individual dos membros 

das equipas de gestão ou dos colaboradores. Muitas vezes estas parcerias com origem em 
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conhecimentos pessoais não são sustentáveis uma vez que se dissipam com facilidade. Uma 

coordenação mais centralizada na gestão de topo com a participação dos restantes níveis de gestão 

indica uma abordagem mais consolidada, racional que deu origem à escolha de respostas múltiplas 

para esta questão. Este conjunto de questões termina com a questão Q44 que aborda a existência ou 

não de mecanismos de avaliação e controlo destas atividades. 

A questão Q45 destina-se a perceber, por ordem de importância, qual é o foco da instituição ao 

estabelecer colaborações e parcerias nas várias funções da sua missão (ensino, formação, investigação, 

prestação de serviços e cultura). 

No que diz respeito à mobilidade de cursos, o questionário inicia com a questão Q46, que pretende 

avaliar se a instituição desenvolve estas iniciativas. 

A questão Q47 foca-se no envolvimento da gestão de topo, a questão Q48 nos regimes adotados para 

as iniciativas de mobilidade de cursos, a questão Q49 nas áreas científicas e respetivos níveis de 

graduação para cursos em regime de franquia, a Q50 nas áreas científicas e respetivos níveis de 

graduação para cursos em regime de geminação, a Q51 nas áreas científicas e respetivos níveis de 

graduação para cursos em regime de grau conjunto, a Q52 nas áreas científicas e respetivos níveis de 

graduação para cursos em regime de dupla titulação e a Q53 nas áreas científicas e respetivos níveis 

de graduação para cursos em regime de ensino à distância. Com as questões Q54 e Q55 é possível 

perceber as regiões e respetivos países nos quais as instituições estabelecem preferencialmente a 

mobilidade de cursos. 

 

As temáticas seguintes relacionam-se com a mobilidade de projectos de investigação e com a 

mobilidade de projectos de prestação de serviços. As questões Q56 e Q60 analisam o foco das 

atividades dos centros ou grupos de investigação e de prestação de serviços em função da natureza 

das suas atividades ser maioritariamente de cariz internacional, regional ou nacional. 

As questões Q57 e 61 avaliam a principal fonte de financiamento seguindo a mesma lógica das 

questões anteriores, isto é, se provem de programas ou contratos internacionais, regionais ou 

nacionais. 

Para concluir a descrição incluíram-se as questões Q58, Q59, Q62 e Q63 que têm como objetivo 

determinar as regiões e os países com os quais as instituições preferencialmente cooperam nestas 

atividades de mobilidade de investigação e de prestação de serviços. 
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Resta a mobilidade de instituições na modalidade de instalação de polos no estrangeiro. A questão 

Q64, numa formulação simples, questiona os respondentes sobre a existência de polos em 

funcionamento. 

Para os que indicavam a existência de polos em funcionamento, através das questões seguintes 

procurou-se caracterizá-los. A questão Q65 visava avaliar o número de polos em funcionamento. Neste 

ponto do questionário já muitas questões tinham sido colocadas aos respondentes, pelo que se optou 

por solicitar apenas a caraterização de dois dos polos da instituição. Para esses polos, a questão Q66 

requeria a identificação dos países de acolhimento dos polos, a questão Q67 o número de anos a que 

o polo está a funcionar, a questão Q68 a dimensão do polo em função do número de estudantes e a 

questão Q69 a identificação do grau mais elevado oferecido pelo polo (licenciado, mestre ou doutor). 

Para completar esta caraterização, incluíram-se ainda mais três questões. A questão Q70, relacionada 

com a garantia da qualidade, pergunta se os polos estão acreditados ou por entidades do país da 

instituição, ou por entidades dos países de acolhimento dos polos ou por entidades de ambos os 

países. A questão Q71 pretende perceber a constituição do corpo docente dos polos, se 

maioritariamente provém da instituição do país de origem, ou do país de acolhimento dos polos ou se 

resulta de uma combinação de ambas as proveniências. O questionário termina com a questão Q72, 

que aborda a forma como os polos são geridos, isto é, se a gestão do polo é a mesma da instituição de 

origem, se é independente embora reporte à instituição de origem ou se é uma combinação de ambas 

as opções. 
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4.3.2 Fiabilidade e validade da medição do grau de internacionalização 

 

Neste ponto abordamos uma questão fundamental para a qualidade informativa dos dados recolhidos, 

quando se pretende que os resultados do estudo de investigação sejam válidos, “os dados em que 

estes se basearam terão de ser fiáveis” (Coutinho, 2011, p. 109). Por fiabilidade entende-se a precisão 

do método de medição, isto é, um instrumento de medida é fiável se apresentar repetibilidade e se as 

medidas com realizadas com ele estão isentas de erro e produzem resultados consistentes. 

Adicionalmente, e segundo Pereira (2001), uma medida tem validade se as variáveis selecionadas 

constituem um subconjunto do universo de variáveis representativas do domínio completo do 

conceito. 

Discute-se de seguida os três principais tipos de validade: de conteúdo, teórica ou de conceito e prática 

ou de critério (Coutinho, 2011; M. Hill & Hill, 2008).  

No que se refere à validação do conteúdo do questionário para medir o grau de internacionalização, 

esta foi considerada adequada pelo procedimento metodológico seguido e explicado anteriormente. 

Considera-se que foram cobertas as componentes das dimensões mais relevantes para o grau de 

internacionalização, nomeadamente através da incorporação dos aportes decorrentes da revisão da 

literatura e análise de outras publicações com recurso a questionários relacionados com as 

componentes das dimensões a medir e a garantia de uma forte relação entre os objetivos de estudo, 

as componentes das dimensões e as questões. 

A primeira versão do questionário foi fornecida a três peritos em gestão do ensino superior (dois ex-

presidentes e um vice-reitor), um perito em elaboração de questionários (professor universitário em 

ciências económicas) e um perito em internacionalização do ensino superior (professor do ensino 

superior). O questionário foi elaborado em português e traduzido por profissionais para a língua 

espanhola, sendo disponibilizado nas duas línguas em simultâneo aos peritos a quem foi solicitado que 

realizassem uma apreciação crítica a todos os itens e a inclusão de comentários, sugestões ou 

correções, que entendessem necessários. Foram introduzidas no questionário todas as alterações 

sugeridas pelos peritos, desde que adequadas aos objetivos de investigação. 

Quanto à validade de critério, embora tenho caído em desuso por poder ser engobada na validade de 

conceito (Coutinho, 2011), que pressupõe-se a possibilidade de comparação com outros estudos 

(validade concorrente) e que o instrumento de medida possa ser utilizado em desempenhos futuros 

(validade preditiva), tecem-se apenas umas breves notas. Como não há conhecimento de 

questionários ou estudos semelhantes para determinar o grau de internacionalização, não é possível 

considerar a validade concorrente. Já no que se refere à validade preditiva considera-se que o 

desenvolvimento deste questionário poderá constituir uma ferramenta útil para futuros estudos desta 
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temática, no qual deverão ser incluídas todas as considerações de melhoria discutidas no capítulo final 

deste estudo. 

No que se refere à validade de conceito, a questão fundamental é procurar garantir que o questionário 

avalie as componentes das dimensões pretendidas. Foi seguida uma abordagem metodológica com 

base num modelo concetual, que determinou a consistência entre a sua definição, especificação e 

operacionalização em termos de itens contidos no questionário. Foram ainda tidos especiais cuidados 

com a construção do questionário que é um fator determinante da sua qualidade, nomeadamente a 

dimensão, o cuidado na redação das questões e o cuidado na interpretação de possíveis combinações 

e relações entre as variáveis. Por fim, foi seguida a abordagem empírica para a validação que implicou 

a aplicação do questionário a um grupo piloto de especialistas em gestão do ensino superior. 

A fiabilidade foi obtida através da determinação da consistência interna por ser a única medida possível 

de obter quando se trata de um questionário que é aplicado uma única vez. Recorreu-se ao coeficiente 

de Kuder-Richardson (Brennan & Lee, 2006) e a uma análise individual de itens (indicadores) para aferir 

do seu poder discriminante e do índice de dificuldade (Coutinho, 2011), sendo os resultados 

apresentados no capítulo da análise do nível organizacional. 
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Capítulo 5 – Análise do nível 
nacional 
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Neste capítulo efetua-se a análise das motivações, dos elementos e das abordagens da 

internacionalização do ensino superior, no nível nacional. A análise conjunta dos pilares regulador, 

normativo e cultural (os elementos) permite compreender melhor o fenómeno em estudo (as suas 

circunstâncias, intenções e impactos). Para tal, a leitura direta das leis, diretivas e regulamentos, foi 

matizada com a opinião expressa de investigadores, académicos e outros atores do processo. 

Com base nas leituras realizadas, verificou-se que a modalidade utilizada em cada um dos países em 

estudo é a promoção da internacionalização por via indireta, e foram definidas as componentes dos 

elementos da internacionalização. 

De seguida foi efetuada a análise de cada uma das componentes resultantes da análise anterior, para 

cada um dos países em estudo, e os seus resultados utilizados para definir os indicadores que 

permitem a sua medição. Esta parte do capítulo termina, para cada componente, com a comparação 

dos seus indicadores, organizada de forma a relevar o que há de comum e (ou) de diferente em cada 

uma. Desta análise é retirada uma sinopse das qualidades que relevam as características específicas 

das políticas utilizadas em cada um dos países em estudo. 

O estudo completa-se com a análise das motivações subjacentes às políticas definidas em cada um dos 

países em estudo e das abordagens utilizadas por cada um dos países, Espanha e Portugal. 

 

 

5.1 Descrição dos sistemas de ensino superior de Espanha e de Portugal 

 

O caso de Espanha 

O sistema de ensino superior espanhol tem como primeiro referencial a Constituição Espanhola de 

1978, e integra estudos universitários, cursados em universidades, e estudos profissionais, cursados 

em Institutos de Ensino Superior. O sistema de ensino universitário é constituído por universidades 

públicas e privadas. Adicionalmente, existem duas universidades especializadas, dedicadas 

essencialmente à pós-graduação, a Universidade Internacional Menéndez Pelayo e a Universidad 

Internacional de Andaluzia, e uma universidade vocacionada para o ensino não presencial, a UNED - 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

O sistema de graus oferecido pela universidade espanhola compreende os títulos de Grado, Máster e 

Doctor27. Todos os cursos que integram estes graus conferem competências académicas e 

                                                           
27 (http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/ensenanzas-universitarias.html). 
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profissionais, tendo os respetivos diplomas validade em todo o território nacional. A figura 8 

representa graficamente a estrutura do sistema de ensino superior espanhol. 

 

 

Figura 8. Estrutura do sistema de ensino superior espanhol. 
Elaboração própria com fundamento na legislação do ensino superior. 

 

Os cursos de Grado têm a duração de 240 créditos ECTS28 podendo, em alguns casos, ter a duração de 

180 ECTS. Os cursos de Máster têm a duração mínima de 60 ECTS, podendo ter uma duração máxima 

de 120 ECTS. É a instituição que oferece cada curso, de Grado ou de Máster, que fixa a sua duração, 

em função do perfil de entrada fixado para os alunos, e o perfil de saída definido como alvo. Os cursos 

de Doctorado utilizam o conceito de Programa de Doctorado, que fixa um período de formação e um 

período de investigação organizado. O Programa tem a duração de três anos, a tempo completo, ou 

de cinco anos, a tempo parcial, se autorizado. 

O regime de acesso aos cursos universitários de Grado está, atualmente, em transição, pelo que a 

condição única é a posse do Título de Bachillerato (e a respetiva classificação) ou, nos regimes 

adicionais, de Títulos de equivalência ao Bachillerato ou de Títulos de Técnico Superior de Formación 

Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, ou de Técnico Deportivo Superior. Existem 

também regimes especiais para o acesso aos cursos de Grado das universidades para estudantes 

procedentes de sistemas educativos de países da União Europeia, ou de outros estados com os quais 

Espanha tenha subscrito acordos internacionais, estudantes estrangeiros, estudantes maiores de 25, 

                                                           
28 ECTS - Sistema Europeu de Transferência de Créditos (European Credit Transfer System). 
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40 e 45 anos de idade, estudantes detentores de um título universitário (graduados, licenciados, 

diplomados, engenheiros, engenheiros técnicos, arquitetos e arquitetos técnicos), estudantes que 

tenham efetuado estudos universitários parciais no estrangeiro e estudantes que tenham estado em 

condições de aceder à universidade. 

Compete às universidades estabelecerem os critérios de acesso dos estudantes que detenham título 

válido de acesso à universidade, tanto para estudantes nacionais como estrangeiros. No entanto, 

durante os anos do regime de transição referido, as universidades podem integrar, na valoração, a 

aprovação numa Prova de Acesso à universidade e a respetiva classificação. 

O acesso aos cursos de Máster constantes do catálogo de cada universidade pode ser efetuado por 

quem seja detentor de um Título de Grado, Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, 

Diplomado, Ingeniero Técnico ou Maestro (ou um título equivalente), ou na posse de um título 

estrangeiro do Espaço Europeu de Educação Superior que, no país de origem, dê acesso a um curso de 

mestrado; ou ainda, estar na posse de um título universitário estrangeiro, equivalente ao nível de 

Grado em Espanha, eventualmente não homologado pelo Ministério de Educação de Espanha mas que 

dê acesso, no país de origem, para efetuar estudos pós-graduados. Adicionalmente, deverá cumprir 

outros requisitos fixados pela instituição que oferece um Máster específico. 

O acesso a um Programa oficial de Doctorado efetua-se com a posse de um título oficial de Grado, ou 

equivalente, ou de Máster universitário, ou equivalente, que, por si ou no conjunto, tenham duração 

equivalente a 300 créditos ECTS. Adicionalmente, podem aceder a estes Programas: (i) os detentores 

de um título universitário oficial espanhol, ou de um país do Espaço Europeu de Ensino Superior, que 

habilite para o acesso a um curso de Máster, com a duração de pelo menos 300 créditos ECTS, dos 

quais pelo menos 60 digam respeito a um curso de Máster; (ii) Estejam na posse de um título de 

graduado, com a duração de pelo menos 300 créditos ECTS, mediante a frequência de um curso 

complementar da formação adquirida; (iii) mediante certas condições, os candidatos que tenham 

frequentado um programa para a obtenção de um título oficial numa especialidade de Ciências da 

Saúde; (iv) ser detentor de um título obtido num sistema educativo estrangeiro sem obrigatoriedade 

de homologação, que ofereça uma formação equivalente ao título de Máster espanhol e que dê 

acesso, no país de origem, a cursos de doutoramento; (v) estar na posse de um título oficial de 

Doctorado conforme com as anteriores ordenações legais; (vi) estar na posse de um título universitário 

oficial que tenha obtido correspondência com o nível 3 do Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior. 
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O caso de Portugal 

O sistema de ensino superior português tem como referencial a Constituição Portuguesa e organiza-

se em dois subsistemas: o subsistema de Ensino Universitário e o subsistema de Ensino Politécnico. O 

primeiro tem lugar nas universidades, públicas ou privadas, e o segundo em Institutos Politécnicos, 

também públicos ou privados. Embora, em geral, os dois subsistemas sejam organicamente separados, 

existem alguns casos em que as universidades integram instituições de natureza politécnica. 

Adicionalmente, existem instituições de ensino superior de âmbitos especiais, tais como Militares, de 

Polícia e outras. 

O ensino universitário é caracterizado por ser um tipo de ensino que visa sobretudo desenvolver 

capacidades de natureza científica, assentes na investigação científica e na criação de conhecimento; 

o ensino politécnico orienta-se com maior profundidade para a formação de competências 

profissionais, de investigação aplicada e desenvolvimento de soluções operativas. 

O sistema de graus oferecido pelo Ensino Superior português compreende os títulos de Licenciado, 

Mestre e Doutor. Os graus de Licenciado e Mestre são da responsabilidade das universidades e 

politécnicos; o título de Doutor é da exclusiva responsabilidade das universidades. A figura 9 

representa graficamente a estrutura do sistema de ensino superior português. 

 

 

Figura 9. Estrutura do sistema de ensino superior português. 
Elaboração própria com fundamento na legislação do ensino superior. 

 

As formações oferecidas em qualquer um destes sistemas de ensino superior não fornece o 

reconhecimento imediato de competências profissionais, as quais necessitam, em geral, de um 

processo de avaliação e acreditação adicional no qual intervêm as Ordens profissionais, podendo estas, 
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eventualmente, acordar com a Agência de Avaliação e Acreditação nacional o reconhecimento em 

comum destas competências habilitantes para o exercício de profissões, reguladas ou não. 

O acesso ao grau de licenciado realiza-se através da frequência de cursos de licenciatura, e o acesso 

ao grau de mestre, através da frequência de cursos integrados de mestrado29, efetua-se com a posse 

da titularidade de um curso do ensino secundário, ou de habilitação legalmente equivalente, devendo 

o candidato, cumulativamente, fazer prova de capacidade para a frequência do ensino superior, 

através da aprovação numa Prova Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Esta prova é da 

responsabilidade dos estabelecimentos de ensino superior, sendo coordenada por uma Comissão 

Nacional de Acesso ao Ensino Superior. 

Existem modalidades especiais de acesso para candidatos: maiores de 23 anos; titulares de um diploma 

de especialização tecnológica; titulares de um diploma de técnico superior profissional; titulares de 

outros cursos superiores; titulares do grau de licenciado candidatos a Medicina; e estudantes 

internacionais. 

O acesso ao grau de Mestre realiza-se também através de frequência de cursos de mestrado, aos quais 

se podem candidatar: os titulares do grau de licenciado ou equivalente legal; os titulares de um grau 

académico superior estrangeiro conferido na sequência de um primeiro ciclo de estudos organizado 

de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo; os 

titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os 

objetivos do grau de licenciado pelo órgão científico estatutariamente competente do 

estabelecimento de ensino superior onde pretendem ser admitidos; e os detentores de um currículo 

escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para realização 

deste ciclo de estudos pelo órgão científico estatutariamente competente do estabelecimento de 

ensino superior onde pretendem ser admitidos. 

O acesso ao grau de Doutor realiza-se através da frequência de um ciclo de estudos aos quais se podem 

candidatar os titulares do grau de mestre ou equivalente legal; os titulares de grau de licenciado, 

detentores de um currículo escolar ou científico especialmente relevante que seja reconhecido como 

atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico legal e 

estatutariamente competente da universidade onde pretendem ser admitidos; os detentores de um 

currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como atestando capacidade para a 

realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico legal e estatutariamente competente da 

universidade onde pretendem ser admitidos. 

Existe um regime de reconhecimento dos graus académicos estrangeiros de nível, objetivos e natureza 

idênticos aos dos graus de licenciado, mestre e doutor atribuídos por instituições de ensino superior 

                                                           
29 Nota. Cursos integrados de mestrado são cursos superiores universitários que oferecem um currículo integrado que confere um título de 
licenciado após aprovação num ciclo de três anos e um título de mestre após aprovação de um ciclo subsequente de dois anos. 
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portuguesas, conferindo aos seus titulares todos os direitos inerentes a estes graus académicos. 

Adicionalmente, continua em vigor um regime de equivalência a um grau com validade nacional de 

habilitações estrangeiras de nível superior às correspondentes habilitações nacionais, com base na 

avaliação científica do trabalho realizado para a obtenção do grau estrangeiro, baseado numa 

avaliação casuística do nível, duração e conteúdo programático, efetuado pelo órgão científico 

estatutariamente competente do estabelecimento de ensino superior onde pretendem ser admitidos. 
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5.2 Os elementos da internacionalização: os pilares regulador, normativo e cultural 

 

Neste capítulo analisamos qualitativamente os pilares regulador, normativo e cultural referentes aos 

sistemas de ensino superior nos dois países. Esta parte do estudo é elaborada a partir de diversas 

fontes documentais abertas e com informação acessível ao público em geral, fundamentalmente com 

origem nas diversas instituições cujo trabalho se relaciona com este tema, incluindo órgãos da 

Administração Geral do Estado, as Comunidades Autónomas em Espanha, os Organismos de 

coordenação do ensino superior e da investigação e as próprias universidades e organismos que com 

estes se relacionam. 

As fontes utilizadas foram, como documentos oficiais, em Espanha, as principais Leis Orgânicas e Reais 

Decretos, e em Portugal, as principais Leis e Decretos-Lei relacionados com o tema em estudo e, 

também, os Programas propostos pelos governos, e estudos solicitados ou encomendados a entidades 

nacionais ou internacionais pela Administração; como documentos não oficiais, documentos e estudos 

elaborados por entidades relacionadas mas não dependentes da Administração, nomeadamente os 

publicados por entidades do âmbito dos órgãos de coordenação das instituições de ensino superior, 

pelas próprias instituições de ensino superior, por atores relevantes do sistema de ensino superior de 

cada um dos países e, ainda, estudos publicados por organizações sindicais relevantes e notícias vindas 

a público em órgãos de comunicação social. Foram ainda utilizados relatórios das organizações 

internacionais mais diretamente ligadas ao ensino superior, e livros e revistas relacionadas com a 

temática em estudo. 

 

Para esta análise importa considerar alguns pressupostos relacionados com a natureza do processo 

educativo: o primeiro, é que a educação é um objeto ideológico (Gallo, 1999), naturalmente na 

perspetiva da educação para a liberdade e a cidadania, o que nos leva a considerar o enunciado dos 

objetivos constantes dos programas que cada governo propõe aos cidadãos. 

O segundo, é que o ensino superior é, do ponto de vista dos objetivos políticos vigentes em cada 

momento, parte indissociável do sistema educativo geral, articulando-se necessariamente com o 

ensino não-superior e modelando-se, em cada momento, pela definição ideológica geral do papel da 

educação no país e no mundo. 

Em terceiro lugar, consideramos que a formulação das políticas para a educação formam um 

continuum ao longo da linha do tempo histórico, condicionada pelas circunstâncias históricas de cada 

país - donde releva a relação que cada país tem com o mundo - e pelas grandes correntes filosóficas e 

políticas que estão na base de transformações do pensamento que, por mimetismo, se transformam 
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em paradigmas culturais universais que influenciam as políticas em geral e, muito especialmente, as 

políticas da educação (Maigida, 2007). 

Finalmente, deve ter-se em conta que a internacionalização do ensino superior não é um processo 

isolado derivado de uma vontade política local: embora, em geral, tenha origem numa vontade - 

ideológica ou de interesses - de cada país, de facto emerge de circunstâncias políticas externas - ou 

internas, com reflexo externo, como o foi a internacionalização - um certo modo de 

internacionalização, que deriva das descobertas de novos mundos lançada por portugueses e 

espanhóis - políticas muitas vezes não escritas, ou que resultam de iniciativas fragmentadas que vão 

compondo um todo enunciável politicamente, como foi o caso da construção da União Europeia. 

Por isso, para além de procurar o enunciado de políticas para a internacionalização das instituições de 

ensino superior, procuramos os sinais da existência, na legislação ou sob a forma normativa, de 

instrumentos para a internacionalização de aspetos colaterais que, no seu conjunto, foram 

construindo uma política nacional de internacionalização de ensino superior. 
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5.2.1 Os períodos medieval e dos descobrimentos 

 

Numa perspetiva histórica, a universidade em Espanha e Portugal tem raízes medievais através da 

institucionalização do desenvolvimento e da restrita divulgação do pensamento teológico e filosófico 

a partir das organizações da igreja cristã, que teve lugar durante o período da Idade Média e, 

parcialmente, do período Renascentista. 

A evocação do caráter internacionalista da educação desta época refere-se ao facto de, nessa altura, 

os professores – e também os alunos - viajarem de uma abadia ou mosteiro a outro, retomando em 

cada local a discussão das ideias, formando escolas, discípulos, ensinando e aprendendo, 

reencontrando amigos e lazer (Ridder-Symoens, 1992). 

A evocação parece adequada, dado que nesta “internacionalização” medieval encontramos muitos dos 

conceitos hoje indissociáveis da internacionalização da educação superior: uma língua comum, o latim 

(hoje o inglês), a mobilidade de professores e estudantes, o prestígio dos professores e, em 

consequência, do ensino, e a produção de conhecimento que ultrapassa “fronteiras”. 

A intervenção do “estado” na educação – uma combinação do poder académico, da igreja e do império 

(Studium, Sacrum, Imperium) – conduziu a uma progressiva perda de autonomia instituída na sua 

fundação pelas corporações de mestres e alunos. 

Em Espanha, frente ibérica da importante rota comercial e política do mediterrâneo medieval, e 

reconhecido expoente do poder da igreja no mundo, a criação de universidades, neste período, foi 

significativa: entre 1218 (Universidade de Salamanca) e 1499 (Universidade de Valência) foram criadas, 

pelo menos, sete universidades, naturalmente todas sob a égide do poder eclesiástico o qual, 

subsidiariamente, pelo menos a partir do século XVI (período da Ilustração) - e à margem do poder 

monárquico, que não atribui muita importância à educação - trata também da educação elementar. A 

nobreza, através de precetores, e a Igreja através das reminiscências das Escolas Monásticas, atraem 

sobretudo aqueles que escolhem - ou são escolhidos - para uma futura carreira eclesiástica. 

Em Portugal, e nesta época, a universidade foi criada, em Lisboa, capital do Reino, em 1290, com a 

designação de Estudos Gerais, tendo como estatuto fundador o Scientiae thesaurus mirabilis firmado 

pelo Rei D. Diniz e confirmado por bula do Papa Nicolau IV. Em 1308 é transferida para Coimbra, e 

depois, é sucessivamente reinstalada em Lisboa e Coimbra, fixando-se nesta última cidade, de que 

adota a designação, em 1537. É, durante todo o período medieval, a única universidade em Portugal.  

Os Estatutos Universitários de 1503 (Estatutos Manuelinos) institucionalizam a intervenção do Rei, 

conferindo-lhe o poder de tutor da universidade, podendo livremente fixar os seus Estatutos e nomear 

o Reitor; posteriormente, em 1772, os Estatutos Pombalinos, firmado pelo Marquês de Pombal, em 

representação do Rei, representam uma nova restrição da autonomia universitária, agindo não só 
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sobre o seu governo e os aspetos administrativos, mas também na nomeação dos professores e no 

ensino. 

 

No fim da época medieval, ainda no século XV, fala-se da vocação nativa para a internacionalização 

destes dois Reinos Europeus, através da descoberta e inclusão nacional de territórios fora das 

fronteiras da Europa e do Norte de África, até aí a principal extensão do mundo conhecido. 

As motivações para esta “vocação” têm natureza económica e política: com as rotas dos 

crescentemente valiosos produtos comerciais – especiarias e ouro – cada vez mais dificultadas pela 

expansão do império turco, e um mandato expresso da Igreja – em nome da fé cristã mas de facto para 

a manutenção de um poder que, por lutas internas, estava em declínio – Portugal primeiro, e depois 

Espanha, isolados no extremo ocidental de uma Europa em transformação, empreenderam a 

“conquista de novos mundos”, assim construindo duradouros impérios que lhes outorgaram rotas 

próprias para o seu comércio e acesso a valiosos recursos minerais de que se apoderaram, 

transformando-se em centros de comércio e de indiscutido poder europeu (Forero, 1992). 

Espanha e Portugal, como instrumentos para a manutenção da continuidade e autonomia do seu 

poder nos territórios dos seus Impérios, instalaram universidades - nomeadamente na América do Sul 

que, tendo perdurado até aos dias de hoje, se contam entre as mais antigas instituições mundiais. São 

exemplos a Universidade Nacional de San Marcos, fundada pelo Reino Espanhol no seu Vice-Reino do 

Perú, a mais antiga universidade espanhola além-fronteiras e a mais antiga universidade fundada no 

continente americano, e a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho (percursora da atual 

Universidade Federal do Rio de Janeiro) fundada, também além-fronteiras, pelo Reino Português. 
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5.2.2 O período moderno 

 

Se situarmos o início da universidade moderna na reabertura da Universidade de Paris após a 

Revolução Napoleónica (1798-1799) - momento em que a universidade abandona a sua vocação de 

formação espiritual e adota uma vocação utilitarista, definindo como missão a formação das elites 

necessárias à consolidação do Estado (Magalhães, 2006) - abordamos, quer no que respeita a Espanha 

quer a Portugal, um longuíssimo período - que se estende até quase à época recente - em que a 

definição das políticas educativas em geral - e as políticas para a universidade em particular - fluem 

numa relação direta com a ideologia em cada momento dominante e o regime que, em cada caso e ao 

longo do tempo, a adota. 

Mas a revolução francesa, que redefine a universidade - único instrumento educativo de toda a época 

anterior - define, pela primeira vez, o conceito de sistema educativo, que caracteriza essencialmente 

por três atributos: o sistema educativo era essencialmente público - logo, uma obrigação do Estado e 

não de terceiros, por ele organizado e controlado, e aberto a todos os estratos da população; era 

secular - logo servia os interesses da sociedade e não da Igreja; organizava-se em três níveis - primário, 

secundário e superior - cada um com os seus públicos-alvo e as suas missões. 

 

O caso de Espanha 

É já sob os ecos passados da Revolução francesa, da resistência popular espanhola contra a invasão 

napoleónica, da Guerra Peninsular que envolve Espanha, Portugal e Reino Unido contra o invasor 

napoleónico, da revolução liberal que se lhe seguiu, e da Constituição de Cadiz de 1812, que Isabel II 

outorga, em 1857, o Decreto das Cortes que autoriza a elaboração de uma lei de bases da educação, 

que influenciou de forma decisiva a prática educativa espanhola. Esta lei - que veio a ser denominada 

Ley Moyano - de facto a primeira Lei Orgânica da Educação - haveria de fixar, no essencial, a estrutura 

em vigor durante quase um século - não obstante as várias alterações por que passou - e influir as leis 

seguintes quase até à atualidade (Moyano, 1857). 

Não existe, na história do sistema educativo espanhol, um fio condutor que lhe dê continuidade 

reformadora. Na realidade, as suas sucessivas reformas parecem derivar mais da alternância 

dominante dos paradigmas educativos liberal e absolutista - ou dos seus derivantes - sucessivamente 

acontecidos na conturbada história espanhola entre a Constituição de Cadiz de 1812 e a Constituição 

da Segunda República Espanhola de 1931, imediatamente anterior ao início da Guerra Civil Espanhola. 

Mas é inequívoco o interesse da classe política espanhola pelo papel desempenhado pelo sistema 

educativo na configuração social, na medida em que esteve sempre presente e, até mesmo durante a 
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complexa Guerra Civil de 36/3930 as duas fações em confronto determinaram, cada uma na área 

geográfica que controlavam, os princípios de base que configuravam a respetiva prática educativa - no 

governo republicano - ou o controlo dos fundos bibliográficos contrários aos seus princípios - no regime 

de Franco (Ministerio de Educación Cultura y Deporte de España, 2004). 

Na sequência do levantamento militar o General Franco foi proclamado, em 1939, Caudillho de España, 

tendo instituído um regime ditatorial que se manteve desde essa data até à data da sua morte, em 

1975. O Governo da ditadura franquista passou, no entanto, por várias fases sendo que, ainda durante 

a sua vigência, Franco instaurou, em 1969, o regime monárquico proclamando como príncipe, depois 

de algumas hesitações, o legítimo sucessor da dinastia dos Bourbon, Juan Carlos. 

Do ponto de vista do sistema educativo espanhol, o Franquismo abriu uma nova era em que, mais do 

que se preocupar em redesenhar o sistema, instituía um foco determinante para a sua ação: o sistema 

educativo definia-se como um sistema de formação católica e patriótica, assente em três princípios: i) 

a educação deveria estar de acordo com o dogma católico, cabendo à Igreja o direito de inspeção do 

ensino; ii) a educação deveria incluir uma orientação doutrinária subjacente a todas as matérias 

lecionadas; iii) a educação deveria ser uma competência da Sociedade, assumindo o Estado um papel 

coadjuvante, regulador e subsidiário. 

Em consequência, a Igreja voltava a posicionar-se como a força social “mais capacitada e politicamente 

legitimada para assumir a função docente” (Ministerio de Educación Cultura y Deporte de España, 

2004, p. 13). 

Não deixa, no entanto, de enquadrar legislativamente estes princípios: em 1938 promulga a Ley de 

Reforma de la Enseñanza Média (Utande, 1975); em 1943 promulga a Ley de la Ordenación de la 

Universidad (Presidente del Gobierno de España, 1943); em 1945 promulga a Ley de la Educación 

Primária (Presidente del Gobierno de España, 1945); finalmente, em 1949 promulga a Ley de Bases de 

la Enseñanza Media y Professional (Presidente del Gobierno de España, 1949) e, em 1955, a Ley de 

Formación Professional Industrial (Presidente del Gobierno de España, 1955). Estava assim criado um 

quadro legal em que se “incrementam o elitismo e a discriminação do ensino, que se manifestam 

principalmente pela existência de um sistema educativo de “dupla via”: uma para as elites e outra para 

as classes mais desfavorecidas” (Ministerio de Educación Cultura y Deporte de España, 2004, p. 14). 

Na década de 50 do século 20, a ditadura franquista conserva ainda este quadro regulador, mas abre-

se mais à questão pedagógica, adotando um foco menos dogmático e mais atento à qualidade 

pedagógica do suporte curricular, preparando-se, de forma consciente ou não, para a profunda 

                                                           
30 Nota: a Guerra Civil Espanhola de 36/39 é considerada uma percursora da Segunda Guerra Mundial, pelo papel interno 
que tiveram a facção anarquista espanhola, a CNT-Confederación Nacional del Trabajo e o Partido Comunista Espanhol e, 
externamente, as alianças do levantamento franquista com a Alemanha, Itália, Portugal e Irlanda, e as alianças do governo 
da República com a URSS e o México, que determinaram uma vitória faseada no terreno e no tempo do movimento de 
Franco.  
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alteração que virá a acontecer na década seguinte. Esta estratégia consubstancia-se na Ley sobre 

Construcciones Escolares de 1964 (Presidente del Gobierno de España, 1964), a já citada Ley sobre 

Formación Professional Industrial de 1955 - que preparava para o desenvolvimento económico que se 

pretendia estratégico - e, por último, a Ley sobre Enseñanzas Técnicas de 1957 (Presidente del 

Gobierno de España, 1957), que incorpora como atores do sistema a universidade, o Ministério da 

Educação e as Escolas de Engenheiros e Arquitetos, promovendo condições para a conversão de um 

ensino universitário de elites num ensino universitário de massas. 

Com efeito, nos anos subsequentes da década de 60 do século 20, o efeito conjugado da explosão 

económica, do desenvolvimento industrial31, a massificação do ensino, nomeadamente do ensino 

superior e as tensões internas criadas no sistema de governo determinaram a necessidade de uma 

reforma profunda do sistema educativo (Ministerio de Educación Cultura y Deporte de España, 2004, 

p. 15). 

Como resposta a estas necessidades foi promulgada, em 1970, uma nova Ley General de Educación y 

Financiamento de la Reforma Educativa (Presidente del Gobierno de España, 1970), verdadeiramente 

a primeira Lei Orgânica após a Ley Moyano, com a qual se pretendia ultrapassar as contradições que o 

pilar regulador da educação apresentava, como consequência de sucessivas reformas setoriais. Esta 

Lei reestrutura o sistema educativo em quatro níveis (Pré-Escolar, Educação Geral Básica, Ensino 

Médio e Ensino Universitário), estabelece a educação obrigatória dos 6 aos 14 anos num sistema único, 

terminando com as duas vias discriminatórias, preocupa-se com a qualidade do ensino, termina com 

a subsidiariedade do Estado, conferindo-lhe a obrigatoriedade da educação nacional no contexto de 

um sistema educativo centralizado sob responsabilidade do Estado, cria as condições para um sistema 

de ensino de massas, estendido a toda a população, e orienta a relação entre o sistema educativo e o 

mundo do trabalho. 

 

 

O caso de Portugal 

As primeiras universidades portuguesas da época moderna – as universidades de Lisboa e Porto - 

foram criadas logo após a revolução republicana de 1910, a qual reforça os valores do nacionalismo 

num contexto socioeconómico marcado pela decadência económica com origem na incapacidade de 

exploração dos recursos do Império, pela profunda iliteracia do povo, numa economia 

                                                           
31 Nota: a aliança estratégica com o Estados Unidos estabelecida na década de 50 do século 20 permitiu que Espanha 
começasse a receber assistência técnica americana abrindo o país à economia internacional, através do estabelecimento de 
um Plano de Estabilização com o apoio do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), que se 
consubstanciou num notável desenvolvimento económico do país e dos seus povos, mesmo que ainda de uma forma 
desigual nas suas diversas Províncias. 
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maioritariamente rural e essencialmente de subsistência, e com elites incapazes de acompanharem o 

processo de industrialização que se verificava na Europa e nos Estados Unidos da América. 

Politicamente, a República Portuguesa perdia-se no parlamentarismo retórico e ineficaz (Ramos, 

1994). 

No entanto, a universidade portuguesa deste período continua a assumir o seu papel de universidade 

de elites, vendo reforçado o seu estatuto autonómico: a Constituição Universitária de 1911 institui a 

autonomia universitária relacionada com o governo e a gestão financeira, e cria órgãos colegiais de 

governo, nomeadamente o Senado Universitário e a Assembleia Geral da Universidade, mas mantém 

o modelo de intervenção estatal ao determinar que o Reitor é escolhido pelo Governo de uma lista de 

três nomes propostos pela Assembleia da Universidade, e confere à Direção-Geral da Instrução 

Secundária e Superior o poder de supervisão dos aspetos económicos, administrativos e pedagógicos 

(Magalhães & Santiago, 2012). 

Uma nova revolução, datada de 1926, derruba o regime parlamentar da Primeira República e institui 

um regime ditatorial designado, comummente, por Estado Novo. 

Este novo regime ditatorial, tutelado por Salazar – um estadista de pendor nacionalista orientado para 

o corporativismo assente no ideal da autarciae (isto é, que se basta a si próprio) - adota uma linha 

económica marcada por medidas de caráter protecionista e isolacionista - e inspirado na doutrina 

social da Igreja Católica e, também, nos ideais fascistas - estabelece um profundo e invasivo controlo 

político e ideológico das universidades, derrubando as fronteiras que separam a esfera política da 

esfera administrativa universitária (Magalhães & Santiago, 2012).  

Ainda nesse ano, o governo da ditadura publica um novo Estatuto da Instrução Universitária 

(Ministério da Instrução Pública de Portugal, 1926), que reduz – ou até elimina – a condição de 

autonomia das universidades, e concentra o poder de decisão no Senado e no Reitor. Posteriormente 

o Reitor passa a ser nomeado pelo Ministro respetivo (Ministério da Instrução Pública de Portugal, 

1929a). A universidade portuguesa transforma-se numa universidade isomórfica não só por efeito dos 

pilares regulador e normativo – leis, normas e regras aplicadas genericamente às três universidades, 

Coimbra, Porto e Lisboa – como também no domínio cultural, por efeito do controlo ideológico. 

Do ponto de vista do contexto socioeconómico Portugal continua a ser um país fechado ao exterior, 

votado - por força da natureza do seu regime e da sua política imperial - ao isolamento pelos países da 

Europa e dos Estados Unidos da América, com uma fraca economia de base rural. Só na década de 60 

do século 20 começa a definir uma tímida política de industrialização, logo posta em causa pelo 

denominado choque petrolífero da década seguinte. 

Este facto determina uma alteração no posicionamento da ditadura face ao ensino. Em consequência, 

no início da década de 70 do século 20, o governo de ditadura “amaciada” do sucessor de Salazar, 
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Marcello Caetano, através do seu Ministro da Educação Veiga Simão, implementa uma profunda 

reforma do sistema educativo português. O objetivo declarado da reforma – que decorria das 

dificuldades económicas e políticas que o país já vivia, na sequência do choque petrolífero da época - 

era o de abandonar a política de “portas fechadas” da ditadura de Salazar, abrindo-se ao 

desenvolvimento industrial com recurso ao apoio das organizações internacionais. 

A Reforma do Ensino – conhecida como Reforma Veiga Simão – concretizou-se com a publicação, em 

1973, de uma Lei da Reforma do Sistema Educativo (Ministério da Educação Nacional de Portugal, 

1973a), à qual se segue a publicação de uma Lei que tem como objetivo ampliar a rede de instituições 

universitárias, criar os Institutos Politécnicos e as Escolas Normais de Educação, e adotar as 

providências necessárias para assegurar a sua implementação (Ministério da Educação Nacional de 

Portugal, 1973b), a última publicada no âmbito desta Reforma. 

A Reforma Veiga Simão, cujo objetivo central era o da abertura do país ao exterior, forma de, na época, 

designar a internacionalização, tinha como objetivos próximos (i) promover a relação política de 

Portugal com outros países, como forma de combater o isolamento a que era votado nos organismos 

internacionais a que tinha aderido, por força de uma política de manutenção dos territórios do 

império, num momento em que até já os mais prestigiados generais se pronunciavam publicamente 

contra tal; (ii) massificar o acesso à universidade, formando assim os técnicos e os quadros necessários 

para alterar a sua estratégia económica, numa época em que, por força do segundo choque petrolífero, 

se verificava, na Europa e no mundo, uma alteração drástica do paradigma produtivo, com redução e 

concentração das indústrias altamente dependentes de energia em que o país tinha apostado (química 

pesada e siderurgia); (iii) desenvolver o ensino superior, utilizando os instrumentos da mobilidade 

docente como forma de promover na universidade uma cultura que permitisse a adoção de um 

modelo napoleónico para a prossecução dos seus fins; (iv) reforçar a mobilidade de estudantes, como 

forma de preservar a relação política com as colónias, num cenário de independência que já era 

claramente assumido (Stoer, 1983). 

Esta Reforma foi subitamente interrompida pela revolução democrática de 1974. Na sequência da 

Revolução, e com a “revogação tácita” da legislação em vigor, assistiu-se a um período em que as 

universidades e institutos ficaram entregues a si próprios. Embora o Primeiro Governo Provisório tenha 

promovido – através da Lei 221/74 (Ministério da Educação e Cultura de Portugal, 1974a), que conferia 

poder ao Ministro da Educação e Cultura para confiar a comissões democraticamente eleitas a direção 

dos estabelecimentos de ensino - a substituição dos titulares da governação institucional, a força 

“revolucionária” das associações de estudantes e de professores ditaram as normas pelas quais, 

durante algum tempo, cada instituição se regeu, naturalmente na rejeição do modelo 

colegial/hierárquico/corporativo imposto pelo Estado Novo. 
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A estabilização do regime de funcionamento das instituições de ensino superior em democracia só 

acontece posteriormente, através da institucionalização dos órgãos de gestão democrática no ensino 

superior (Ministério da Educação e Cultura de Portugal, 1974b), e dois anos depois, em 1976, do 

modelo de gestão democrática (Ministério da Educação e Investigação Científica de Portugal, 1976). 

Como seria de esperar pelo contexto político e social que então se vivia, esta legislação aprofunda a 

autonomia, estabelece uma hierarquia vertical de distribuição de competências e poder, e alarga o 

modelo de gestão colegial instituindo órgãos de gestão largamente participados por professores, 

estudantes e funcionários não-docentes.  

Finalmente, cinco anos depois da Revolução democrática, o Decreto-Lei 513-T/79 (Ministério da 

Educação de Portugal, 1979), vem consolidar a característica dual da rede de ensino superior 

portuguesa ao criar a rede de estabelecimentos de ensino superior politécnico, definindo também os 

seus objetivos. Compreensivamente, sendo principal objetivo dos Governos deste período a 

estabilização institucional, este corpo legislativo não contém referências nem à internacionalização 

nem à qualidade do ensino. 

 

 

Uma mobilidade instrumental 

Tanto os Governos de Espanha como de Portugal – mas em rigor, especialmente os governos dos Reis 

espanhóis - implementaram um vasto programa de estabelecimento de universidades nos seus novos 

territórios alcançados no período dos Descobrimentos. É, claramente, um período de 

internacionalização da universidade dos dois países – simultaneamente colaboradores e rivais na 

conquista de novos territórios, em particular nos continentes americano, asiático e africano. 

Entendemos este modelo de internacionalização como uma internacionalização instrumental, com 

motivações essencialmente políticas, destinada a manter o domínio cultural, religioso e comercial no 

vasto conjunto de regiões relativamente às quais o reino espanhol colocava, a par, em parceria e em 

disputa com Portugal, os seus interesses geopolíticos, uma vez que tinham vindo a perder, desde 1830 

e sucessivamente, o controlo das suas colónias conquistadas durante o período expansionista dos 

descobrimentos. Diferentemente, Portugal soube manter, em geral, a dominação política sobre os 

territórios assim conquistados por um extenso período de tempo – de facto até à modernidade – não 

tendo utilizado este tipo de internacionalização instrumental de forma tão forte quanto Espanha. 

No entanto este facto – a manutenção do império colonial até á modernidade – permitiu a utilização 

de um outro tipo de mobilidade instrumental. Nas últimas décadas do século 20 Portugal usou 

processos ad hoc - no sentido de não estarem regulados em lei mas apenas com base normativa - de 

mobilidade internacional de professores e docentes de forma instrumental, a primeira como forma de 
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alterar a cultura institucional da universidade, abrindo-a ao exterior, tanto interna como 

externamente, e a segunda, como forma de dar continuidade, no âmbito das incipientes relações 

políticas com os países recentemente libertados da dominação imperial, à prática de mobilidade de 

estudantes das (ex) colónias que, na época, já tinha uma significativa expressão.   

Mas se a internacionalização não estava contida nos documentos fundamentais, não estava de todo 

esquecida. 

Curiosamente, a segunda lei publicada pelo Governo democrático, no âmbito do ensino superior, foi o 

Decreto-Lei 221/74 (Ministério da Educação e Cultura de Portugal, 1974a) (um mês depois da 

revolução ter acontecido), a qual autoriza o Ministro de Educação e Cultura a elaborar uma lista de 

estabelecimentos de ensino superior internacionais, e outra de investigação, a cujos títulos se 

reconhece valor nacional e se determina equivalência com os graus conferidos pelas instituições 

portuguesas. 

Esta lei haveria de ser revogada posteriormente, pelo Decreto-Lei 555/77 (Ministério da Educação e 

Investigação Científica de Portugal, 1977), que altera o processo de equivalência, que se tinha 

demonstrado de difícil aplicação, substituindo a existência de uma lista de instituições estrangeiras 

reconhecidas pela apreciação casuística de cada pedido de equivalência efetuado pelo portador do 

grau estrangeiro. 

A iniciativa do Decreto-Lei 221/74 é o primeiro sinal de verdadeira abertura ao exterior do sistema de 

ensino superior e, até mais do que isso, constitui-se como um elemento estimulador quer da iniciativa 

de mobilidade de professores nacionais para irem obter o seu doutoramento no exterior, quer da 

regularização dos graus obtidos por equivalência aos graus nacionais para o prosseguimento das 

carreiras nas suas instituições de origem. Era uma medida cuja contextualização se compreende, no 

âmbito de uma política nacional ainda não expressa de reforma do ensino superior, medida que 

pretende criar as condições para transformar um sistema de ensino superior elitista num sistema de 

massas, afinal o desígnio implícito na Reforma Veiga Simão a que, de certa maneira, o regime 

democrático dá continuidade32. 

Embora no textos, nos documentos e nos discursos que prepararam a Reforma não apareça uma 

referência clara e específica à internacionalização no âmbito do ensino superior, tal como hoje a 

entendemos, foi no âmbito da reforma do sistema universitário incluída na reforma mais geral do 

sistema educativo português que foi definida pelo Ministro Veiga Simão, em 1968, uma política de 

bolsas para a frequência de formações pós-graduadas, em particular o doutoramento, sobretudo em 

Inglaterra e nos Estados Unidos da América, tendo-se verificado, nessa altura, um elevado retorno dos 

bolseiros, em geral docentes da universidade portuguesa. Estes bolseiros, quase uma década depois 

                                                           
32 Nota: Veiga Simão foi nomeado, já no regime democrático, Ministro da Indústria e Energia (1983-1985) e Ministro da Defesa Nacional 
(1997-1999).  
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da sua emigração para universidades estrangeiras – num procedimento talvez mimético do que tinham 

vivido imersos em outras culturas que não a portuguesa - promoveram a expansão da investigação e 

das infraestruturas para a investigação, dando origem a necessidades que determinaram alterações 

da estrutura da carreira docente e investigadora em 1979/80, o aumento das tabelas remuneratórias 

em cerca de 30%, com a introdução do conceito de “dedicação exclusiva” (à carreira docente e 

investigadora), efetuada em 1987, assim permitindo o envolvimento do docentes pós-graduados em 

projetos de investigação internos e, essencialmente, em parceria com instituições estrangeiras (Rosa 

et al., 2005, p. 2). 

No caso de Portugal, a utilização do subtítulo mobilidade instrumental refere-se também à existência 

de quadros jurídicos especiais para a mobilidade de professores e estudantes tendo como fins 

específicos a criação de condições internas para a qualificação das universidades e politécnicos 

portugueses. 

 

Em conclusão: A internacionalização da universidade ibérica – no sentido atual do entendimento deste 

conceito - era um conceito desconhecido pelos governos espanhol e português desta época, que 

denominamos de período moderno. As suas universidades continuam a ser universidades de elites, de 

modelo napoleónico que, no seu isolamento internacional, refletem as respetivas políticas nacionais 

de isolamento internacional.  
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5.2.3 O período pós-moderno 

 

Neste período dois acontecimentos importantes tiveram lugar, quase simultaneamente, em Espanha 

e Portugal: o início dos regimes democráticos e a adesão à União Europeia, os quais vieram a 

influenciar todo o processo de internacionalização dos sistemas de ensino superior espanhol e 

português. No âmbito desta adesão, os dois países foram solicitados a convergir para os propósitos 

estratégicos da União Europeia. 

No entanto, este processo de convergência entre os sistemas de ensino superior europeus é 

voluntário, na medida em que os tratados fundacionais da União Europeia consignam a competência 

exclusiva dos estados-membros na gestão dos seus sistemas educativos. Por isso, o processo de 

convergência dos sistemas de ensino superior europeus assenta sobre a adesão voluntária a um 

conjunto de Declarações, primeiro por iniciativa de Reitores e, depois, dos Governos subscritores. 

Os objetivos para a criação do Espaço Europeu de Ensino Superior inserem-se nos objetivos gerais da 

estratégia para a União Europeia, em particular na definição constante da Declaração de Lisboa, e 

pretendem estruturar um sistema de ensino superior europeu com elevado nível de integração e 

orientado para a construção da sociedade do conhecimento. Os resultados esperados são maior 

mobilidade profissional de pessoas, maior empregabilidade e um sistema de ensino superior europeu 

mais competitivo, em particular em matéria de Ciência e Inovação, a nível mundial (Junyent, 2005). 

 

O caso de Espanha 

Em Espanha, com a morte de Francisco Franco assume a condução política de Espanha o Rei Juan 

Carlos I, que nomeia Aldolfo Suarez como Presidente do Governo em 1976. Suarez promove, 

naturalmente, uma profunda reforma política, (concretizada com a Ley da Reforma Política de 1976) 

(Presidente de las Cortes Españolas, 1977), na sequência da qual se convocam as primeiras eleições 

democráticas e se elege um Parlamento Constituinte. Esta Constituição, que entra em vigor em 1978, 

define, no seu artigo 27º, os princípios gerais do sistema educativo, os quais informaram todo o pilar 

regulador atual do sistema educativo (Cortes Generales de España, 1978a). 

O desmantelamento do principal pilar do sistema educativo da ditadura, foi iniciado pela Ley Orgánica 

5/1980, que regula o Estatuto de Centros Escolares (LOECE) (Cortes Generales de España, 1980), e que 

inicia o processo de ajustamento legal aos princípios inscritos na Constituição democrática. Esta Lei foi 

derrogada poucos anos depois, cumprido o seu papel transitório.  

Mas só a partir de 1982 se começa a construir um quadro regulador estruturado. Este quadro regulador 

do sistema educativo foi construído, essencialmente, pela Ley Orgánica de Reforma Universitaria (LRU) 

(Cortes Generales de España, 1983), pela Ley Orgánica do Direito à Educação (LODE) (Cortes Generales 
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de España, 1985), pela Ley Orgánica de Ordenação Geral do Sistema Educativo (LOGSE) (Cortes 

Generales de España, 1990) e pela Ley Orgánica da Participação, Avaliação e Governo dos Centros 

Docentes (LOPEG) (Cortes Generales de España, 1995a). 

Em síntese, estas leis determinam o direito de todos à educação; a liberdade de ensino; a secularidade 

do ensino e o direito dos pais à escolha da formação religiosa e moral segundo as suas próprias 

convicções; a obrigatoriedade do Estado de garantir o direito à educação; a liberdade de criação do 

ensino privado; a participação de docentes, discentes, não-docentes e da comunidade no controlo e 

gestão dos Centros Docentes; a autonomia geral do ensino e, em particular, a autonomia da 

universidade; a capacitação da Escola para conferir competências profissionais; o respeito pela 

pluralidade linguística nacional; a garantia da qualidade do ensino; a descentralização da 

administração do ensino por parte do Estado e a competência das Regiões Autónomas para a gestão 

do sistema educativo, exceto num conjunto de competências àquele constitucionalmente reservadas. 

A primeira Lei de regulação do ensino universitário em democracia é publicada pelo 2º Governo 

Constitucional, num modelo legislativo que separa a regulação do ensino universitário da parte 

restante do sistema educativo. 

A Lei da Reforma Universitária (LRU) (Cortes Generales de España, 1983) tem, de certa forma tem, 

como fins, essencialmente, retirar os conteúdos ideológicos da ditadura. O Programa do 2º Governo 

Constitucional proclama como princípios fundamentais do ensino universitário a democratização da 

difusão do conhecimento e o aumento da qualidade dos serviços prestados pela universidade (Partido 

Socialista Operário Espanhol, 1982). Tal passa por garantir o acesso universal ao ensino universitário, 

a planificação territorial dos Centros de Ensino Superior, a adequada requalificação do corpo docente, 

o fomento da investigação e a reforma estrutural das universidades, com o aumento dos seus 

Orçamentos. Finalmente, refere-se a intenção de publicar uma nova Lei da Autonomia Universitária 

que lhes permita elaborar os seus próprios estatutos, definir seus Planos de Estudos, selecionar e 

promover o seu Pessoal e capacidade de administrar os seus Orçamentos. 

De forma não inesperada, atendendo às circunstâncias histórico-políticas do momento, tanto o 

Programa de Governo, como a sua apresentação em sede de investidura (Gobierno de España, 1982) 

são omissos em matéria de internacionalização da universidade (com exceção de uma breve referência 

à cooperação com centros de investigação internacionais), não obstante estar em aberto - mas 

suspensa por dúvidas da França - a negociação para a adesão do país à CEE, sem prejuízo de, em outras 

áreas, se inscrever já um intenção de abertura à internacionalização: “o Governo da Nação abordará 

[…] uma política externa que reforce o papel da Espanha no concerto internacional […]” (Partido 

Socialista Operário Espanhol, 1982, p. 45). 

 



161 

No período seguinte à adesão da Espanha à CEE e até à assinatura da Declaração de Bolonha, não foi 

publicada nenhuma lei orgânica de reforma do ensino superior. De facto, o Programa do 4º Governo 

Constitucional, reafirmando firmemente a adesão da Espanha à Europa, sem, no entanto, deixar de 

referir a sua aliança com os EUA e os países ibero-americanos, preocupa-se essencialmente com o 

desenvolvimento das condições socioeconómicas internas e, em matéria de educação, com a 

consolidação do ensino não superior. Relativamente ao ensino universitário, o Programa refere de 

forma genérica a melhoria das condições de acesso dos estudantes, a intensificação da preparação dos 

professores, programas de captura de especialistas estrangeiros para a docência, a potenciação do 

esforço para o desenvolvimento da investigação, nomeadamente o maior aproveitamento dos 

Programas-Quadro disponibilizados pela CEE. 

 

O 5º Programa Constitucional continua esta perspetiva. Relativamente à educação, propõe o 

aprofundamento da regulação do ensino não-superior, o reforço da formação profissional, a ampliação 

e diversificação da oferta universitária e do número de universidades, o reforço da investigação e 

efetuar a reforma da Lei da Reforma Universitária (LRU) (Partido Socialista Operário Espanhol, 1993, 

pp. 29-32). 

Como se constata, tanto o 4º como o 5º Programas Constitucionais têm como foco a consolidação do 

sistema educativo, em particular na sua componente não superior. As políticas e a definição 

estratégica de estímulo à internacionalização de ensino superior encontram-se ausentes. 

 

O Programa do 6º Governo Constitucional focou-se na promoção das condições do exercício da 

autonomia ao serviço da qualidade científica e docente, e na reforma da carreira docente (Wende, 

1997b). Contudo não publicou nenhuma Ley Orgânica que concretizasse as intenções programáticas. 

De salientar que é durante a vigência deste Governo que é assinada a Declaração de Bolonha. 

 

Na sequência imediata da assinatura da assinatura da Declaração de Bolonha pelo Governo de 

Espanha, entrou em funções o 7º Governo Constitucional. O Programa deste Governo propõe três 

orientações chave: o pleno emprego, a qualidade da educação e a inovação (Partido Popular, 2000, p. 

7). 

Relativamente ao ensino universitário o Programa reconhece a necessidade de reforma da LRU na 

medida em que “o atual quadro jurídico está desfasado […] por força do processo de transferências 

[de competências] para as Comunidades Autónomas […] e de convergência para um espaço europeu 

de ensino superior” (Partido Popular, 2000, p. 72). 
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Os eixos prioritários das medidas enunciadas passam menos pela internacionalização e mais pelo 

desenvolvimento das condições de internacionalização: acesso, mobilidade de estudantes, autonomia 

universitária, qualidade da docência, da gestão universitária, da avaliação e acreditação e da 

investigação (Partido Popular, 2000, p. 72). 

Finalmente, propõe-se “impulsionar as reformas necessárias para avançar para a criação de um espaço 

europeu de ensino superior [… ] no quadro da União Europeia e conforme o estabelecido na Declaração 

de Bolonha” (Partido Popular, 2000, p. 74) e “fortalecer o processo de internacionalização da ciência 

e tecnologias espanholas” (Partido Popular, 2000, p. 78). 

No contexto deste Programa, o 7º Governo Constitucional publica em 2001 a Lei Orgânica das 

Universidades (LOU) (Cortes Generales de España, 2001a). Na realidade esta a Lei não se foca na 

criação de mecanismos que influenciam diretamente a internacionalização do ensino superior, mas 

sim nos aspetos organizacionais. Isso mesmo é afirmado logo no início do Preâmbulo da Lei: “[…] este 

esforço [de transformação da universidade] foi extraordinário, e é por isso que, por agora, […] é 

necessária uma nova ordenação da atividade universitária, […] que lhes permitam abordar […] os 

desafios derivados da inovação […]. 

E sob a afirmação genérica de que a Lei desenha “uma arquitetura normativa moderna […] para 

melhorar a sua qualidade”, enunciam-se os seus eixos principais: “fomentar a mobilidade dos 

estudantes e professores; aprofundar a criação e transmissão do conhecimento como eixo da atividade 

académica; responder aos desafios derivados tanto do ensino superior não presencial como da 

formação ao longo da vida; e integrar-se competitivamente junto dos melhores centros de ensino 

superior no novo espaço universitário europeu que se está começando a configurar”. O Preâmbulo cita 

dois grandes objetivos: “a melhoria da qualidade do sistema universitário no seu conjunto e em cada 

uma das suas vertentes”, e “adaptar-se ao espaço europeu de ensino superior […] através de “uma 

série de medidas para possibilitar as modificações que tenham de realizar-se nas estruturas dos 

estudos em função das linhas gerais que emanem desse espaço”. 

No domínio da investigação, e com foco na internacionalização fixa, como objetivo, o fomento da 

qualidade e competitividade internacional da investigação desenvolvida pelas universidades 

espanholas, mas não abre de forma assertiva o exercício da função docente a professores estrangeiros, 

não obstante fixar essa possibilidade para o corpo de professores visitantes. 

Foi, no entanto, alvo de uma profunda contestação por parte da generalidade da comunidade 

universitária, em particular dos seus docentes e estudantes. De facto, publicada na sequência da 

assinatura da Declaração de Bolonha, não é uma lei assertiva, apontando caminhos de uma forma 

difusa. Se bem que, no foco da autonomia e qualidade do ensino dê passos importantes - 

nomeadamente apontando a criação de uma agência nacional de avaliação e acreditação - no da 

internacionalização/europeização é bastante vaga e não constitui um passo concreto nesse sentido. 
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Mas o grande motivo da contestação quase universal reside no facto de impor mudanças no estatuto 

dos professores e alterar as estruturas dos Cursos.  

Cria ainda o Consejo de Coordinación Universitária - tal como já havia sido indicado na Lei da Reforma 

Universitária (LRU) - como um órgão de coordenação intermédio entre o Estado, as Comunidades 

Autónomas e as Universidades. 

A universidade estava cansada de tantas sucessivas alterações normativas, afirma Felipe Pétriz Calvo, 

Reitor da Universidad de Zaragoza, numa entrevista ao Diario del Alto Aragón: “estamos há oito anos 

com mudanças de normas tremendas” e, em geral, demorou muito tempo para elaborar os seus novos 

Estatutos, muitas vezes mais de dois anos: “este atraso teve como consequência que a implantação do 

Plano de Bolonha se fez em Espanha de forma apressada, rápida, sem tempo para a pensar por parte 

de docentes e estudantes, aos tropeções, sem um plano claro para onde ir, mudando e improvisando 

em todo o seu caminho…[…] a LOU é aprovada quando já havia começado o Processo de Bolonha. 

Ainda que sendo uma lei nova, dedica-se a muitas coisas, porém de Bolonha não diz praticamente 

nada. Preocupa-se mais com a questão laboral dentro da universidade do que pelos aspetos docentes 

e investigadores” (Calvo, 2008).  

 

O Programa do 8º Governo Constitucional enfatiza a europeização - a adesão aos princípios e aos 

programas no âmbito da União Europeia e, no âmbito mais geral, mas não secundário, das políticas 

das relações internacionais históricas com os Estados Unidos, a Ibero-américa e o Mediterrâneo 

(Partido Socialista Operário Espanhol, 2004). 

No âmbito do ensino universitário, fixa como termos-chave da sua atuação a qualidade, a autonomia 

e a avaliação (Partido Socialista Operário Espanhol, 2004). 

O Programa faz uma crítica severa ao conteúdo da Lei Orgânica das Universidades (LOU), afirmando 

que “foi uma lei preocupada com o controlo do poder interno das universidades, sem medidas reais 

nem eficazes sobre a qualidade da formação universitária e a melhoria da investigação e da gestão das 

nossas universidades públicas; que inaugurou um mau sistema de habilitação para os docentes, que 

não promoveu o financiamento […] e que não acredita na autonomia universitária […]” (Partido 

Socialista Operário Espanhol, 2004, p. 165). 

Propõe-se, por isso, “modificar a legislação atual sobre o ensino superior e a universidade […] definir 

os objetivos básicos no desenvolvimento das iniciativas europeias para o ensino superior, […] garantir 

o serviço público que é prestado pela universidade assente nos critérios de qualidade, coesão, e 

respeito pelo seu património cultural e científico […] redefinir a estrutura, composição e competências 

da Agência Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), garantindo a sua natureza 

pública” (Partido Socialista Operário Espanhol, 2004, pp. 180-181). 
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Com foco na internacionalização o Programa propõe-se “impulsionar e colaborar com o resto dos 

países da União Europeia na definição do desenvolvimento do Espaço Europeu de Ensino Superior 

(Partido Socialista Operário Espanhol, 2004, p. 180) […]; implantar um programa sobre mobilidade 

internacional, tanto de professores como de alunos […]; “abrir programas de mobilidade nacional e 

internacional e programas específicos de ajudas financeiras que possibilitem a iniciação à investigação 

de estudantes […], e “ampliar as bolsas para os Programas Erasmus e Séneca, garantindo a mobilidade 

de estudantes entre instituições espanholas e europeias” (Partido Socialista Operário Espanhol, 2004, 

pp. 181-182). 

No domínio da Investigação, Desenvolvimento e Inovação, o Programa propõe-se “rever e aprovar o 

Plano Nacional [de Ciência e Tecnologia], implementar a avaliação com suporte em painéis nacionais 

e internacionais […] e desenvolver políticas proativas para favorecer a participação de investigadores 

espanhóis nos Programas-Quadro europeus […] (Partido Socialista Operário Espanhol, 2004, p. 186). 

Embora as orientações para as políticas de internacionalização do ensino superior prescritas neste 

Programa o estejam sob uma forma sintética, é relativamente fácil distinguir um certo mimetismo 

institucional com os modelos e soluções adotados noutros países da União Europeia, nomeadamente 

em Portugal. 

O primeiro passo para essa reforma passou pela publicação do Real Decreto 55/2005 (Ministerio de 

Educación y Ciencia de España, 2005a) e Real Decreto 56/2005 (Ministerio de Educación y Ciencia de 

España, 2005b), que reestruturam o sistema em dois níveis de ensino superior (Grado e Posgrado) e 

três ciclos (Grado, Máster e Doctorado), com duração e organização semelhante à adotada pela 

maioria dos países europeus. 

Em 2006, publica a Ley Orgánica de Educación (LOE) (Cortes Generales de España, 2006), que introduz 

alterações na Lei do Direito à Educação (LODE), na Lei de Ordenação Geral do Sistema Educativo 

(LOGSE) e na Lei da Participação, Avaliação e Governo dos Centros Docentes (LOPEG), e em 2007 a 

reforma da Lei Orgânica das Universidades (LOU), através da publicação da Ley Orgánica de 

Modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU) (Cortes Generales de España, 2007) e do 

Real Decreto 1393/2007 (Ministerio de Educación y Ciencia de España, 2007), que estabelecia a 

sistematização dos cursos universitários. 

O Programa do 8º Governo Constitucional para o ensino é assim implementado com um vasto quadro 

regulamentar, no contexto do que se quis ser um Pacto de Estado para a Educação. Este Pacto, o 

primeiro em Espanha nesta matéria, pretendia alcançar a estabilidade normativa em matéria da 

educação em Espanha - sobrevivendo às diferentes alterações de governo - assim como o êxito do 

sistema educativo, mas o seu impacto foi limitado por falta de apoio político e dos agentes sociais 

(Elmundo.es, 2012). 
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A Lei Orgânica de Modificação da Lei Orgânica da Universidade (LOMLOU) (Cortes Generales de 

España, 2007), traduz, no seu título e Preâmbulo, o âmbito limitado em que se insere: “neste período 

[de vigência da Lei Orgânica da Universidade (LOU)] foram detetadas algumas deficiências no seu 

funcionamento que aconselham a sua revisão”. Trata-se de estabelecer, no contexto interno da 

universidade espanhola, tendo em conta a forte contestação da comunidade académica a alguns 

aspetos da Lei Orgânica das Universidades (LOU), nomeadamente os que dizem respeito à gestão de 

carreiras do pessoal docente, a consensualização necessária aos desenvolvimentos que terão de ser 

feitos na perspetiva da harmonização do subsistema de ensino superior espanhol com as diretrizes da 

União Europeia e os compromissos resultantes da assinatura da Declaração de Bolonha, tarefa que, 

devido a sucessivos atrasos dos processos administrativos, nomeadamente os estatutários, ainda não 

estava iniciada de facto. 

O Preâmbulo da Lei Orgânica de Modificação da Lei Orgânica das Universidades (LOMLOU) afirma 

claramente os objetivos da Lei: internamente, melhorar as formulações da Lei Orgânica das 

Universidades (LOU) relativamente ao reforço da autonomia universitária, afirmando que o reforço da 

autonomia é impulsionado pela União Europeia, [com vista] a apoiar a modernização […] com o fim de 

as converter em agentes ativos para a transformação da Europa […]. Reforçando que “a autonomia é 

a principal característica que as universidades têm para responder com flexibilidade e rapidez à 

mudança”, institui alterações sensíveis ao modelo de governança e altera a composição dos órgãos de 

coordenação (externa) universitária, separando as formulações da política universitária das áreas de 

coordenação académica; altera a regulamentação relativa ao professorado, definindo “com maior 

precisão a especificidade das [diversas] modalidades contratuais”.  

Finalmente, autoriza a criação da Agência Nacional de Avaliação e Acreditação, com competência para 

intervir nos processos de avaliação, certificação e acreditação em Espanha (Cortes Generales de 

España, 2007). 

Na perspetiva da internacionalização, a Lei Orgânica de Modificação da Lei Orgânica das Universidades 

(LOMLOU) “aposta na harmonização dos sistemas educativos superiores no quadro do espaço europeu 

de ensino superior”, “assume a necessidade de uma profunda reforma da estrutura e organização dos 

Cursos”, dando resposta “ao desejo da comunidade universitária de construir os princípios de um 

espaço comum baseado na mobilidade, no reconhecimento de diplomas e na formação ao longo da 

vida” (Cortes Generales de España, 2007, p. 16.241). 

A Lei mantém as orientações para a criação do Espaço Europeu de Ensino Superior, bem assim como 

mantém, no essencial, as facilidades de acolhimento de estudantes, pessoal docente e administrativo 

de outros países da União Europeia, nomeadamente as respeitantes à convalidação ou adaptação de 

estudos, validação de competências e homologação de títulos estrangeiros. 
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Como novidade, institui um mecanismo para a “projeção exterior das universidades e da mobilidade 

interuniversitária, da promoção no exterior da oferta educativa espanhola, do impulso do espaço 

europeu de ensino superior e do espaço ibero-americano do conhecimento, e autoriza a constituição 

de uma fundação do setor público espanhol” (Cortes Generales de España, 2007, p. 16.257). 

A adaptação dos cursos ao Espaço Europeu de Ensino Superior é concretizada com a publicação do 

Real Decreto 1393/2007 (Ministerio de Educación y Ciencia de España, 2007), que estabelece a 

estrutura do ensino universitário oficial, derrogando o RD 55/2005 e o RD 56/2005, sem prejuízo do 

período transitório até ao ano de 2015. 

 

Este quadro regulamentar é alterado pelo 9º Governo Constitucional, com a publicação do Real 

Decreto 861/2010 (Ministerio de Educación de España, 2010b), que modifica o Real Decreto 

1393/2007, que flexibiliza a organização dos cursos universitários e com a publicação do Real Decreto 

99/2011 (Ministerio de Educación de España, 2011b), que regula a organização dos estudos de 

doutoramento. 

A Lei Orgânica de Modificação da Lei Orgânica das Universidades (LOMLOU) continuava a deixar em 

aberto o espaço para a definição dos instrumentos de internacionalização do sistema de ensino 

superior espanhol. 

 

Dando seguimento às orientações definidas para a reforma e a internacionalização da universidade 

pelo Governo anterior, o 9º Governo Constitucional, começou, em 2008, a desenhar uma estratégia 

para a modernização da universidade espanhola, iniciativa que termina com um documento de 

estratégia em 2010, o Estrategia Universidad 2015 - Contribución de las universidades al progreso 

socioeconómico español (EU2015) (Ministerio de Educación de España, 2010a). Esta estratégia 

suporta-se em quatro âmbitos de ação, cada uma subdividida em várias linhas de ação: (i) as missões 

relacionadas com a formação, a investigação e a relação com a sociedade; (ii) as Pessoas, subdivididas 

em Pessoal Docente e Investigador, Estudantes e Pessoal Administrativo e Serviços; (iii) o 

fortalecimento de capacidades relacionadas com o Financiamento e Governança da universidade, a 

Internacionalização, a Avaliação e a Comunicação Universitária; e (iv) o Ambiente, relativamente às 

relações Universidade, Cidade, Território, à contribuição socioeconómica e ao ambiente inclusivo, 

sustentável e saudável. No seu conjunto, estes âmbitos englobam os principais desafios da Agenda 

Europeia de Modernização da Universidade e respondem aos problemas específicos da universidade 

espanhola. 

A linha de ação Internacionalização, que se inseria no âmbito do fortalecimento das capacidades, foi 

posteriormente desenvolvida num documento elaborado pelas Unidades da Secretaria General de 
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Universidades, denominado “Estratégia de Internacionalização do Sistema Universitário Espanhol” 

(Ministerio de Educación de España, 2011a). 

Este documento, que constitui um guião para o estabelecimento das estratégias institucionais de 

internacionalização, a serem definidas pelas universidades no contexto das suas relações com as 

respetivas Comunidades Autónomas, efetua uma análise da situação, à data da sua realização, das 

universidades no contexto da internacionalização, para concluir que “a dificuldade para dispor de uma 

política de internacionalização do Sistema Universitário Espanhol baseia-se na falta de tradição da 

Espanha pela planificação estratégica e pela existência de diferentes objetivos de internacionalização 

aos diferentes níveis: individuais da universidade, como resultado da sua autonomia universitária; a 

nível autonómico, como resultado das prioridades das Comunidades Autónomas no exterior e 

finalmente, da atuação individualizada dos diferentes ministérios do Governo de Espanha que atuaram 

sem a necessária complementação de uma Estratégia Global Universitária Espanhola” (Ministerio de 

Educación de España, 2011a, p. 4). 

Para ultrapassar esta situação, o documento de estratégia propõe quatro objetivos principais: (i) 

promover a internacionalização do sistema universitário espanhol; (ii) aumentar a atração 

internacional das universidades; (iii) promover a dimensão e a responsabilidade social global das 

universidades na resposta aos desafios globais da sociedade; e, (iv) intensificar a cooperação no ensino 

superior com outras regiões do mundo com uma perspetiva de longo prazo. 

Naturalmente que esta iniciativa estratégica do Governo espanhol suscitou diferenças de opinião na 

comunidade universitária - e também por parte da gestão das Comunidades Autónomas - umas 

positivas e outras negativas. Em geral, a iniciativa teve acolhimento favorável por parte das 

universidades, que já tinham uma prática reconhecida de desenhar programas estratégicos, 

normalmente datados com o início do mandato dos seus Reitores. Em tese, o EU2015 e a Estratégia 

de Internacionalização do Sistema Universitário Espanhol, forneciam um novo enquadramento para 

esses planos estratégicos, embora unanimemente se salvaguardasse a prevalência do Reitor na 

condução estratégica: “a internacionalização é o resultado de uma planificação e uma estratégia que 

deve ser transversal e alcançar todas e cada uma das missões […] e partes da universidade […]”e “as 

universidades devem ter uma perspetiva internacional liderada pelo Reitor e a sua equipa […] (Instituto 

Interuniversitario, 2014). 

Mas não é menos unânime a opinião de que o êxito do Programa foi limitado: “as dificuldades de 

financiamento da universidade, ligadas às políticas de austeridade de gasto público das Comunidades 

Autónomas […] a diminuição dramática nas linhas de subvenção de projetos do Plano Nacional de I+D+i 

[…] e a regulação rígida do sistema de educação superior constituíram obstáculos claros à 

modernização pretendida” (Español, 2013). 
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Os obstáculos ligados ao financiamento necessário para a adaptação das universidades ao Espaço 

Europeu de Ensino Superior e ao EU2015 são amplamente reconhecidas e referidas no próprio 

documento estratégico: “Não obstante esta vontade de melhorar a educação em geral e o 

financiamento do Sistema Universitário Espanhol, necessário para completar a adaptação dos títulos 

universitários à nova estrutura correspondente ao Espaço Europeu de Ensino Superior, enfrentamos a 

realidade de uma recessão económica internacional, especialmente intensa nos países da União 

Europeia” (Ministerio de Educación de España, 2010a, p. 7). Claramente, o seu impacto no êxito do 

processo de internacionalização não será despiciendo. 

 

Dando continuidade à estratégia de internacionalização da universidade, o 10º Governo Constitucional 

nomeou um Grupo de Trabalho de Internacionalização das universidades que elaborou um novo 

documento denominado Estratégia para a Internacionalização das Universidades Espanholas 2015-

2020 (Ministerio de Educación de España, 2014). 

O documento estabelecia um clara continuidade com as políticas definidas anteriormente, e definia 

como objetivos finais “melhorar a capacidade de atração e a competitividade da universidade”, com 

vista ao “desenvolvimento socioeconómico […] baseado no conhecimento”, e usando como 

instrumentos a “mobilidade [das pessoas], a qualidade educativa, a potenciação da língua espanhola, 

a internacionalização dos programas formativos e atividades de I+D+i” (Ministerio de Educación de 

España, 2014, p. 23). 

Contudo, o Governo reconhecia que esta estratégia “é aprovada num período de austeridade 

orçamental”, declarando que tal “não constituirá um obstáculo, mas sim uma fonte de novas 

oportunidades”, apontando para que o seu financiamento seja efetuado “através dos programas 

regionais, nacionais e comunitários com objetivos semelhantes”. Adicionalmente afirma que a 

estratégia “pretende incrementar a capacidade de atração de recursos económicos por parte das 

universidades graças ao aumento do número de estudantes estrangeiros, de projetos internacionais, 

etc.” (Ministerio de Educación de España, 2014, p. 5). 

Finalmente, o documento detalha, de forma mais assertiva do que o seu antecessor, as ações, foco, 

responsáveis, resultados a obter e indicadores e metas a cumprir para a sua implementação, desta 

forma cobrindo uma das mais importantes lacunas apontadas ao programa anterior. 

Não é possível ainda recolher opiniões fundadas da comunidade académica sobre a eficácia da 

implementação do plano sendo, no entanto, claro que, o financiamento das universidades, num 

cenário de mudança institucional e de austeridade financeira, constitui a maior preocupação da 

comunidade académica. 
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Segundo Torrejón (2014) as alterações em curso determinam uma alteração do sistema de 

financiamento relativamente às suas três fontes principais: as taxas e preços públicos, as 

transferências da Administração Pública e outros fundos públicos e privados. O autor estima que a 

maioria das universidades não são eficientes […] tendo uma eficiência média inferior a 50% […] 

podendo evitar o uso não produtivo de mais de metade dos recursos de que dispõem. A ser verdade, 

seria possível coletar fundos para a transformação em curso por esta via, mas só a médio ou longo 

prazo, na medida em que não nos parece possível alterar os atuais modelos de gestão em curto prazo.  

Em contraposição, o CRUE afirma que os efeitos [da redução do financiamento] excedem amplamente 

os possíveis ganhos que poderiam produzir-se com melhorias na gestão da sua despesa operacional 

(Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, 2014). Assim, a não se alterar esta situação, 

adivinha-se que a implementação da Estratégia para a Internacionalização das Universidades 

Espanholas 2015-2020 possa ver-se comprometida, tal como aconteceu com o Plano anterior, apesar 

de o orçamento da Administração Central para 2016 prever um aumento de 2,4%, relativamente em 

2015, para as universidades, para compensação parcial da redução do orçamento com origem nas 

Comunidades Autónomas (EFE, 2016). 

 

Em síntese, em Espanha o processo legislativo para a construção do Espaço Europeu de Ensino Superior 

e a Modernização da universidade, não foi efetuado através de um único ato, mas por aproximações 

sucessivas sob responsabilidade de vários governos com orientação ideológica diversa, num processo 

lento, parcimonioso e escassamente operativo (González, 2011), sempre com forte discussão pública 

e diversos obstáculos (Nuez, González, & Martín, 2011). 
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O caso de Portugal 

Como referimos, o Decreto-Lei 781-A/76 consolida um modelo de gestão das instituições de ensino 

superior portuguesas que se caracteriza pela gestão democrática, colegial com representação 

equitativa dos corpos constituintes (com exceção no que respeita ao Conselho Científico, que é 

constituído apenas por professores), e governança vertical, e que utiliza o procedimento eleitoral 

como forma principal de legitimidade do poder académico. Este quadro legislativo para o ensino 

superior universitário e politécnico vai manter-se em vigor durante cerca de uma década, conferindo 

alguma estabilidade institucional a este sistema, e permitindo a adoção de políticas de expansão da 

rede de ensino superior. 

A massificação do sistema educativo – que se tinha iniciado a partir da reforma Veiga Simão – alcança 

níveis elevados neste período, tendo o sistema público deixado de poder responder à procura que, 

então, se verifica. 

Em consequência, assiste-se a um explosivo crescimento do setor privado de ensino superior. Em 1977, 

a Universidade Católica Portuguesa era a única instituição de ensino superior privado (de facto tinha 

sido fundada em 1971 através de um acordo entre o Estado e o Vaticano, detendo um estatuto 

concordatário específico, que ainda hoje se mantém); em 2006 o setor privado de ensino superior em 

Portugal conta com 13 universidades, 40 institutos universitários não integrados em universidades e 

76 institutos ou escolas politécnicas (Cabral, 2006). 

Adicionalmente, nesta data, a rede de ensino superior público tinha crescido de três universidades - 

existentes em 1975 - para 14 universidades, 40 institutos de ensino universitário não integrados em 

universidades e 17 institutos politécnicos. Esta rede de instituições de ensino superior cobre todo o 

território nacional, e o seu desenho teve em conta a necessidade de desenvolvimento das regiões do 

interior do país. 

Esta violenta massificação da procura de ensino superior, e o rápido crescimento da rede tem, 

naturalmente, um impacto negativo sensível em termos da qualidade do ensino superior. Para 

minimizar este efeito o Governo em funções impõe um sistema de numerus clausus, que vigora ainda 

nos dias de hoje. 

Mas, simultaneamente, nas décadas de 70 e 80 do século 20, como reflexo da instabilidade política 

inerente à revolução democrática, a economia portuguesa atravessa um período de grave crise 

financeira (Alvaro Pereira & Lains, 2012), acentuada pela recessão económica mundial em geral, e da 

Europa, em particular. Na perspetiva nacional, a perda do mercado colonial, a política de 

nacionalizações pós-revolução, a ausência de acesso a outros mercados, a reduzida capacidade 

produtiva instalada, e a fraca produtividade nacional determinaram a aproximação ao mercado 
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europeu, primeiro pela adesão à Comunidade Económica Europeia em 1977 e, depois, pela adesão à 

União Europeia (Alvaro Pereira & Lains, 2012).  

O Tratado de adesão foi assinado em 12 de Junho de 1985, tendo-se tornado efetivo a partir de 1 de 

Janeiro de 1986. 

Após adesão de Portugal à União Europeia era expectável que o sistema de ensino superior verificasse 

um impulso no sentido da sua internacionalização, mas tal não aconteceu, ou porque foi entendido 

que não estavam reunidas as condições internas no sistema capazes de estimular as ações necessárias 

a esse movimento, ou por falta de visão prospetiva relativa às tendências que já claramente se 

afirmavam no espaço europeu quanto à bondade da internacionalização do ensino superior (Governo 

de Portugal, 1987). Na realidade, as opções governamentais parecem ter entendido a necessidade de 

iniciar a preparação das condições externas e internas necessárias à criação de um ambiente propício 

à internacionalização, o que veio a acontecer em fases sucessivas. 

 

De facto, no Programa do primeiro governo pós-integração (11º Governo Constitucional, 1987-1991) 

enuncia-se um diagnóstico onde se reconhece a necessidade de mudança e as fragilidades do sistema 

educativo superior nacional. Em consequência, “o Governo elege como elevada prioridade para os 

próximos quatro anos, a renovação do sistema educativo e o arranque para uma profunda reforma do 

setor, tendo por horizonte a transição do milénio”. Entre as medidas propostas contam-se “A expansão 

do acesso ao ensino superior […], a revisão dos respetivos esquemas de financiamento público e 

privado, a […] aposta na autonomia universitária e no desenvolvimento dos meios humanos e 

materiais, e o […] fomento das atividades de investigação científica e de desenvolvimento 

experimental em articulação com a política cientifica nacional e os programas comunitários” (Governo 

de Portugal, 1987). 

 

O Programa do 12º Governo (1991-1995) prescreve, em continuidade programática com o Programa 

do Governo anterior, aliás da mesma filiação política, que “o Governo tem como prioridades o reforço 

da qualidade do sistema de ensino superior, […] estimulando o desenvolvimento qualitativo e 

quantitativo do sistema de oferta e procura de vagas no ensino superior”, e que “serão criados 

mecanismos de acompanhamento e avaliação dos estabelecimentos de ensino superior, públicos e 

privados, por forma a assegurar uma melhoria da qualidade do ensino e, ainda que, “será estimulada 

a participação dos estabelecimentos de ensino superior em instituições internacionais no âmbito da 

educação e ciência” (Governo de Portugal, 1991). 
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No Programa do 13º Governo (1995-1999) afirma-se que “ […] é importante aumentar o compromisso 

nacional para com o ensino superior, a fim de atender às necessidades do país - que está numa fase 

crucial do seu desenvolvimento - mediante o cumprimento de normas de qualificação e motivação 

compatível com a construção da União Europeia, promovendo maior níveis de qualificação, 

reconhecendo e premiando a qualidade e a competitividade do subsistema de ensino superior, visando 

o aumento da internacionalização, respondendo, assim, às necessidades da população portuguesa […]. 

É também necessário garantir a participação dos mais qualificados através do estabelecimento de 

incentivos adequados para dedicação, compromisso e excelência, a fim de atingir níveis de qualidade 

de ensino comparável aos dos padrões internacionais". Adicionalmente, o Programa afirma que “urge 

consolidar e aprofundar a Autonomia Universitária e das Instituições do Ensino Superior Politécnico”, 

e que “importa prosseguir e melhorar o sistema de avaliação de todo o ensino superior com um grau 

de independência que possibilite às instituições pôr em prática medidas tendentes […] ao 

cumprimento dos níveis adequados de qualidade dos estabelecimentos e dos cursos ministrados” 

(Governo de Portugal, 1995). 

 

Como se verifica, mesmo após a adesão de Portugal à União Europeia, as autoridades governamentais 

portuguesas continuam a mostrar desinteresse – ou por falta de condições ou por falta de visão 

prospetiva relativa às tendências que já claramente se afirmavam no espaço europeu quanto à 

bondade da internacionalização do ensino superior. Significativamente, em 1995 - uma década após a 

sua integração na União Europeia - o investimento em investigação e desenvolvimento mantém-se 

abaixo de 1% do PIB, “a segunda pior marca no conjunto dos países da OECD” (Heitor & Horta, 2012, 

p. 189). 

Ainda assim afirma-se que, com base na Lei 46/86 (Lei do 10º Governo), e sua atualização através da 

Lei 115/97, são dados passos significativos para ultrapassar os problemas estruturais do sistema 

educativo que se verificavam já desde o século XIX (Ministério da Educação de Portugal, 2003). 

As políticas subsequentes dos governos portugueses deram continuidade a este movimento: em 1999, 

o Ministro de Educação afirma que “não é possível sustentar a qualidade do sistema educativo isolados 

do contexto internacional, em particular do contexto europeu…” (Rosa et al., 2005, p. 204). 

Durante as décadas de 1990 e 2000 Portugal discute e questiona a eficiência dos serviços públicos 

tradicionais. Ao questionar a eficiência dos serviços públicos tradicionais, os defensores do New Public 

Management (NPM) também questionam o papel estabelecido para as instituições de ensino superior 

(Santiago & Carvalho, 2004). As instituições vão, durante este período, adotando progressivamente a 

ideologia e as práticas do NPM. 
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São reconhecíveis as motivações para esta transição: elas estão relacionadas com as pressões da 

globalização para alterar o modo como a educação e o conhecimento são fornecidos, as dificuldades 

com que o clássico modelo burocrático-profissional se debate para gerir um sistema de ensino superior 

de massas, a diminuição, pela via demográfica e do insucesso escolar nas fases anteriores do sistema 

educativo, do número de candidatos ao ensino superior em conjunção com as crescentes dificuldades 

económicas que o país atravessa, as alterações nas estratégias de regulação e de controlo do estado, 

e também as tendências para a adoção de políticas neoliberais por parte dos governos socialistas e 

sociais-democratas eleitos (Santiago & Carvalho, 2004, p. 429). 

Estes fatores determinaram que começasse a ser genericamente aceite que a NPM representa a forma 

mais racional de governança, na medida em que combina os aspetos económico, social e político, 

usando a “racionalidade como princípio legitimador” (Santiago & Carvalho, 2004, p. 429). Em 

sequência é publicada a Lei 1/2003 (Assembleia da República de Portugal, 2003) – que institui o Regime 

Jurídico do Desenvolvimento e Qualidade do Ensino Superior, na qual se adotam, tendencialmente, os 

racionais da NPM, com efetivos efeitos na autonomia, na governança e na qualidade do ensino e 

investigação das instituições de ensino superior, mas ainda sem qualquer abordagem específica à sua 

internacionalização. 

O pilar regulador para o ensino superior fica completo com a publicação, entre 1998 e 1990, de uma 

nova Lei de Autonomia Universitária, do Estatuto e Autonomia dos Estabelecimentos de Ensino 

Superior Politécnico, e dos Estatutos docentes das carreiras universitária e politécnica. 

Estas leis irão vigorar por mais de uma década, durante a qual o sistema de ensino superior, sem 

grandes alterações ou sobressaltos, se vai expandir e consolidar. As dificuldades irão aparecer com a 

ocorrência de uma nova e grave crise financeira e económica mundial, a partir do ano 2000. 

A Lei da Autonomia das Universidades, a Lei 108/88 (Assembleia da República de Portugal, 1988), não 

define políticas diretamente relacionadas com a internacionalização do ensino superior universitário. 

No seu texto, aliás, encontram-se poucas referências à internacionalização: no seu artigo 1º - Missão 

da Universidade – refere-se que “[…] o intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições 

congéneres nacionais e estrangeiras; a contribuição, no seu âmbito de atividade, para a cooperação 

internacional e para a aproximação entre os povos, com especial destaque para os países de expressão 

oficial portuguesa e os países europeus” (realce nosso). No âmbito da autonomia científica, art.º 6º, 

refere-se que […] No âmbito das [suas] funções […] podem as universidades realizar ações comuns com 

outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.”; finalmente, o art.º 15º explicita que 

“[…] as universidades podem contratar, em termos a definir por lei e nos respetivos estatutos, 

individualidades […] estrangeiras para o exercício de funções docentes ou de investigação, […]”. 

O Estatuto e Autonomia dos Estabelecimentos de Ensino Superior Politécnicos por seu lado, apenas 

especifica, no seu art.º 4º - Cooperação com outras instituições – que “[…] os institutos politécnicos, 
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ou as suas escolas superiores, podem estabelecer acordos, convénios e protocolos de cooperação com 

instituições […] públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais. [visando] a) a 

realização conjunta de programas e projetos de interesse comum […]; não se encontrando qualquer 

outra referência à internacionalização das instituições ou das pessoas que as integram, e menos ainda, 

o enunciado de qualquer política nacional de internacionalização (Lei 54/90) (Assembleia da República 

de Portugal, 1990). 

O Estatuto da Carreira Docente Universitária também não define políticas diretamente relacionadas 

com a internacionalização do ensino superior universitário, embora integre algumas normas que 

podem ser entendidas como (fracas) políticas de estímulo à internacionalização da carreira docente 

(Decreto-Lei 205/2009) (Conselho de Ministros de Portugal, 2009b). 

Desde logo, no seu preâmbulo, declara que: “[…] o próprio desenvolvimento científico do País e a 

formação e atração de recursos humanos altamente qualificados, designadamente aqueles habilitados 

com o grau de doutor, vieram permitir que a universidade portuguesa nivele, doravante, os seus 

critérios de recrutamento, seleção e promoção pelas boas práticas internacionais”. 

Mas, ao longo do seu texto, apenas refere que “[…] os concursos para recrutamento de professores 

catedráticos, associados e auxiliares são internacionais […] (Artigo 37.º); que “[…] os júris destes 

concursos podem integrar  […] outros professores ou investigadores, nacionais ou estrangeiros […], ou 

[…] especialistas de reconhecido mérito, nacionais ou estrangeiros, de instituições públicas ou privadas 

[…]; e que o pessoal docente pode ser equiparado a bolseiro no estrangeiro ou candidatar-se a bolsas 

de estudo no estrangeiro e, finalmente, que “o pessoal docente abrangido pelo presente Estatuto pode 

ter nacionalidade portuguesa ou estrangeira […] (Artigo 36.º -B) 

Também no Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico, é seguida idêntica 

formulação, não merecendo qualquer referência especial do ponto de vista da internacionalização da 

carreira destes docentes (Decreto-Lei 207/2009) (Conselho de Ministros de Portugal, 2009a). 

Do mesmo modo, o Estatuto do Ensino Superior Particular e Cooperativo, é completamente omisso 

quanto a questões relacionadas com a internacionalização deste setor de ensino superior (Decreto-Lei 

16/94) (Ministério da Educação de Portugal, 1994a) alterado pela Lei 37/94 (Ministério da Educação 

de Portugal, 1994b). 

Este quadro, no entanto, vai ser alterado, na sequência da adesão de Portugal às políticas europeias 

para o Ensino Superior, em particular a designada Declaração de Bolonha, que leva à criação do Espaço 

Europeu de Ensino Superior e do Espaço Europeu para a Ciência, nomeadamente com a definição de 

orientações a que os Estados aderentes se obrigam a aderir e implementar. 
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O Programa do 17º Governo (2005-2009) introduz, finalmente, a questão da internacionalização do 

ensino superior, ao definir como objetivos gerais para a política do ensino superior três eixos que com 

ela estão correlacionados: (i) concretizar o Processo de Bolonha; (ii) reforçar a autonomia das 

instituições […] e reformar o seu sistema de governo; (iii) estruturar um sistema de garantia da 

qualidade reconhecido internacionalmente; e (iv) promover a igualdade de oportunidades no acesso 

ao ensino superior. Estes quatro objetivos estão ligados, direta ou indiretamente, ao objetivo central 

de internacionalização da educação superior, ou da preparação das condições que induzem ou 

facilitam a internacionalização (Governo de Portugal, 2005). 

A implementação desta política inicia-se com a publicação pelo Ministro Mariano Gago do Despacho 

484/2006 (Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior de Portugal, 2006), que visa estabelecer 

os objetivos para uma avaliação internacional do sistema de ensino superior português. Pela sua 

importância e impacto no esforço de internacionalização do ensino superior português vale a pena 

analisar este Despacho com algum detalhe. 

Logo na abertura do Preâmbulo da lei afirma-se “O Governo propôs-se, […] promover a qualidade do 

sistema do ensino superior num quadro que garanta a sua integração no atual contexto europeu, assim 

como a qualificação dos Portugueses no espaço europeu. “Neste âmbito, e no atual quadro 

internacional, é imperativo que todo o nosso sistema do ensino superior, público e privado, 

universitário e politécnico, seja avaliado internacionalmente de forma independente, transparente e 

exigente, à luz de padrões internacionais, de modo a ser possível a reorganização da rede atual à luz 

dos desafios do futuro”. […]. De acordo com o Programa do Governo, esse sistema deve “promover as 

condições para o desenvolvimento de uma lógica de um sistema do ensino superior integrado 

internacionalmente […]”. “De facto, a implementação de uma avaliação apropriada de nível 

internacional de todo o sistema do ensino superior e das suas instituições deve ser parte essencial de 

qualquer estratégia para que se garanta o seu reconhecimento nacional e internacional, assim como a 

total integração ao nível europeu da rede de instituições do ensino superior português”. 

 

Para a implementação do Despacho 484/2006 o Governo português contratualizou uma extensa 

avaliação do sistema com entidades internacionais, nomeadamente, a OECD (avaliação global do 

sistema de ensino superior português), a European Association for Quality Assurance in Higher 

Education (ENQA) (avaliação do sistema de garantia da qualidade do sistema de ensino superior 

português), e a European University Association (EUA) e a European Association of Institutions in 

Higher Education (EURASHE) (avaliação institucional - através de um programa voluntário – de 

instituições de ensino superior, respetivamente universitárias e politécnicas, públicas e privadas). Estas 

avaliações decorreram no período de 2005-2006. 
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Naturalmente que a Comissão de Peritos se debruça essencialmente sobre as condições gerais 

existentes no sistema de ensino superior português, numa perspetiva simultaneamente estratégica e 

sistémica, para concluir que o mesmo não satisfaz ainda os requisitos que identificam a generalidade 

das instituições internacionais, nomeadamente europeias (OECD, 2006). A Comissão entende mesmo 

que “[…] Portugal não alcançará os ambiciosos objetivos que delineou para o seu sistema de ensino 

superior no contexto da estratégia de Lisboa a não ser que sejam feitas reformas significativas e 

mudanças de políticas em áreas chave relacionadas com a coordenação e […] a diversidade do sistema” 

(OECD, 2006, p. 29). 

Embora dedique um ponto específico relacionado com a internacionalização do sistema de ensino 

superior português, a Comissão presta mais detalhada atenção às questões que vimos referindo neste 

texto como indutoras da internacionalização, incluídas no que denomina um pacote de propostas de 

reforma – o controlo e gestão do sistema, a estrutura de governação, o financiamento, a qualidade e 

a excelência, a estrutura do sistema de ciência e tecnologia (inovação) e a orientação para o exterior 

(OECD, 2006, p. 96).  

A Comissão presta especial atenção ao sistema científico e tecnológico nacional, para concluir que “em 

termos internacionais, o desempenho de investigação das universidades portuguesas não é 

surpreendente” (OECD, 2006, p. 72). Na perspetiva específica da internacionalização, a Comissão 

efetua uma pequena recensão da situação atual, com referências positivas às estratégias de 

desenvolvimento do setor plasmadas nos documentos “Compromisso para a Ciência”, de Maio de 

2006 (OECD, 2006, p. 63), e “Plano Tecnológico Nacional”33 de 2005 (Conselho de Ministros de 

Portugal, 2005). 

Mas, simultaneamente, expressa dúvidas sobre a sua sustentabilidade: “é claro que Portugal ainda 

está na fase de construção de um sistema de investigação funcional e de um sistema nacional de 

inovação eficaz. O futuro sucesso da construção do sistema será condicionado pelas respostas às 

seguintes questões: como definir e gerir a sustentabilidade do sistema a longo prazo; como organizar 

e gerir os recursos humanos e criar ligações e redes no sistema? que incentivos criar de forma a gerar 

dinâmica no sistema? qual a natureza dos incentivos de forma a gerar competição e cooperação no 

sistema?” (OECD, 2006, p. 70). 

 

A Comissão também aprecia positivamente o resultado das políticas de internacionalização, 

nomeadamente quanto à capacidade de acolhimento de estudantes estrangeiros, como país de 

acolhimento e de origem de emigrantes altamente qualificados; da produção científica em 

colaboração internacional; da realização de doutoramentos no estrangeiro (OECD, 2006, p. 74). Mas 

                                                           
33 Nota: o Plano Tecnológico é a instanciação nacional das directivas dimanadas da Declaração de Lisboa 
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faz também referências menos positivas relativamente aos cenários de mobilidade para acolhimento 

de estudantes, ao uso do inglês na lecionação, e à contratação de pessoal docente estrangeiro. 

Simultaneamente foi apresentado publicamente o Relatório dos peritos da ENQA relativo à garantia 

da qualidade do ensino superior.  

Esta avaliação assenta em dois pressupostos intrínsecos à cultura da organização: (i) os peritos 

enfatizam que a avaliação da qualidade dos programas deve ser um instrumento para os tornar 

comparáveis no contexto internacional, como forma de facilitar a mobilidade internacional de 

estudantes e professores; (ii) que o ensino superior, num contexto global, adquiriu algumas 

características de mercado, e que o novo sistema de acreditação deverá ser projetado para atrair os 

melhores professores e estudantes a partir do exterior, e tornar-se atrativo para captar bons 

professores e estudantes internacionais (European Association for Quality Assurance in Higher 

Education, 2006). 

Em consequência, a ENQA recomenda o uso de peritos internacionais nas Comissões de Avaliação 

nacionais, na expectativa de que estes possam contribuir com uma perspetiva internacional para o 

ensino superior português e o aumento da sua credibilidade internacional. Foi esta a opção assumida, 

ao ser criada a nova Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), instituída pelo 

Estado através do Decreto-Lei 369/2007 (Assembleia da República de Portugal, 2007a), com a 

estrutura de uma fundação de direito privado, constituída por tempo indeterminado e com 

personalidade jurídica e reconhecida como instituição de utilidade pública, independente no exercício 

das suas competências, sem prejuízo dos princípios orientadores fixados legalmente pelo Estado. 

A Agência está obrigada a diversos requisitos que têm em vista a indução de uma cultura de 

internacionalização no ensino superior português. Assim, a Agência (i) está obrigada a integrar peritos 

de instituições estrangeiras ou internacionais, nas suas Comissões de Avaliação e Acreditação; (ii) o 

Conselho de Revisão integra, obrigatoriamente, pessoas com experiência em organismos estrangeiros 

congéneres; (iii) tem como competência específica a inserção de Portugal no sistema europeu de 

garantia da qualidade no ensino superior; e, (iv) integra um Conselho Científico constituído por peritos 

internacionais, que acompanham o funcionamento e progresso das atividades da Agência. 

Atualmente, as nacionalidades representadas são, EUA, Holanda, Suécia, Reino Unido e Itália 

(Assembleia da República de Portugal, 2007a). 

Adicionalmente, e em consonância com a recomendação da ENQA relativamente à integração da 

Agência em redes internacionais de cooperação, a Agência requereu o seu registo na European Quality 

Assurance Register for Higher Education (EQAR) e integra a European Consortium for Accreditation 

(ECA), o CHEA International Quality Group (CIQG) dos EUA, e o Institutional Management in Higher 
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Education (IMHE) da OECD, os quais se constituem como plataformas para introduzir 

internacionalmente o sistema de garantia da qualidade do ensino superior português34. 

Como vemos, o Estado optou por um modelo de Agência de Avaliação e Acreditação de programas e 

instituições de ensino superior portuguesas com modalidades de internacionalização intrínsecas – isto 

é, os instrumentos de internacionalização são internos à Agência - reforçando a expectativa de que 

este modelo possa induzir a internacionalização das instituições nacionais, uma política que é 

genericamente adotada no desenho das estratégias de implementação da internacionalização do 

sistema de ensino superior português. 

 

Como consequência dos estudos e debates promovidos foi publicada a Lei 62/2007 (Assembleia da 

República de Portugal, 2007b), que estabelece o atual quadro legal para as instituições de ensino 

superior português, o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior. 

Esta Lei da Assembleia da República não inclui um Preâmbulo – secção da Lei onde, habitualmente, se 

declaram os princípios e racionais que determinam a sua elaboração – pelo que teremos de os procurar 

no conjunto de documentos e iniciativas que lhe deram lugar. Do ponto de vista das finalidades 

essenciais para a configuração das políticas para o ensino superior, estes racionais são, sumariamente, 

(i) garantir a qualificação dos portugueses no espaço Europeu, concretizando o chamado processo de 

Bolonha, oportunidade única para incentivar a frequência do ensino superior, melhorar a qualidade e 

a relevância das formações oferecidas, e fomentar a mobilidade e a internacionalização. 

(ii) reforçar um sistema de ensino superior com instituições autónomas, facilitando a reforma do 

sistema de governo dessas instituições, de modo a desenvolver uma cultura de prestação de contas e 

flexibilizar as formas de organização e gestão, promovendo a desgovernamentalização do sistema e 

valorizando parcerias entre instituições nacionais e estrangeiras; 

(iii) promover a qualidade do sistema, valorizando a necessidade de atuar para públicos diversificados, 

o que requer estruturar um sistema de garantia de qualidade reconhecido internacionalmente, 

desenvolvendo o atual modelo de avaliação e financiamento; 

(iv) promover a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior, melhorando os níveis de 

frequência e conclusão dos cursos superiores, atraindo novos públicos, numa lógica de aprendizagem 

ao longo de toda a vida e promovendo a ação social escolar. 

 

                                                           
34 http://www.a3es.pt/pt/relacoes-internacionais 
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Do ponto de vista específico da internacionalização, a intervenção da lei continua escassa: não existe 

um capítulo ou disposições específicas relacionadas com este tema, não obstante se dar um pequeno 

passo relativamente à situação anterior. Assim: 

(i) na declaração da missão do ensino superior (artigo 2º) diz-se que “o ensino superior tem como 

objetivo a qualificação de alto nível dos portugueses, a produção e difusão do conhecimento, bem 

como a formação cultural, artística, tecnológica e científica dos seus estudantes, num quadro de 

referência internacional” e, ainda que “as instituições de ensino superior promovem a mobilidade 

efetiva de estudantes e diplomados, tanto a nível nacional como internacional, designadamente no 

espaço europeu de ensino superior”; 

(ii) nas atribuições das instituições de ensino superior (artigo 8º), declara-se que são responsabilidade 

das instituições “a cooperação e o intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições 

congéneres, nacionais e estrangeiras e o dever de “contribuir, no seu âmbito de atividade, para a 

cooperação internacional e para a aproximação entre os povos, com especial destaque para os países 

de língua portuguesa e os países europeus; 

(iii) relativamente à cooperação entre instituições (artigo 16º) a lei declara que “As instituições de 

ensino superior nacionais podem livremente integrar-se em redes e estabelecer relações de parceria 

e de cooperação com estabelecimentos de ensino superior estrangeiros, organizações científicas 

estrangeiras ou internacionais e outras instituições, nomeadamente no âmbito da União Europeia, de 

acordos bilaterais ou multilaterais firmados pelo Estado Português, e ainda no quadro dos países de 

língua portuguesa”;  

(iv) na declaração de atribuições do Estado consta que “incumbe ao Estado […] desempenhar as tarefas 

previstas na Constituição e na lei, designadamente […] estimular a abertura à modernização e 

internacionalização das instituições de ensino superior; 

(v) por fim, no âmbito da governança, e a nível da eleição do Reitor da universidade ou do Presidente 

do politécnico fixa-se que “podem ser eleitos reitores de uma universidade (ou presidentes de um 

politécnico) professores e investigadores da própria instituição ou de outras instituições, nacionais ou 

estrangeiras, […] “. 

 

O Programa para o Ensino Superior e a Ciência do Governo seguinte (19º Governo, 2011-2015) é, 

essencialmente, um programa de consolidação dos objetivos e da legislação destas áreas, sendo 

também escassa a referência à sua internacionalização: relativamente ao ensino superior propõe-se 

efetuar o “acompanhamento e avaliação da aplicação das leis estruturantes do Ensino Superior 

aprovadas nos últimos anos e já implantadas no terreno, e sua revisão e melhoria nos aspetos que se 

revelem deficientes”, com reforço dos aspetos ligados à avaliação da qualidade e a manutenção dos 
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programas de mobilidade. Relativamente à Ciência, fixa como objetivos estratégicos principais uma 

nova política de financiamento público da investigação; a reorientação nacional dos programas de 

doutoramento, “sem prejuízo do apoio a doutoramentos no estrangeiro em áreas estratégicas de I&D 

menos desenvolvidas no país”, e o “incentivo à integração do sistema científico nacional no espaço 

europeu de investigação” (Governo de Portugal, 2011). 

Assinale-se, no entanto que, pela primeira vez, o Ministro nomeou um Grupo de Trabalho, coordenado 

por João Guerreiro, para efetuar um documento de estratégia para a internacionalização do Ensino 

Superior português. A motivação para tal é referida no preâmbulo do documento e passa, 

essencialmente, pela perceção de que se “constata que o panorama da internacionalização do ensino 

superior português é difuso e desarticulado e com resultados modestos, quando confrontados com os 

recursos que são investidos” (Grupo de trabalho MADR/MEC, 2014, p. 11). 

Note-se que, no entanto, este projeto de estratégia para a internacionalização do ensino superior 

português não teve qualquer impacto, uma vez que foi discutido publicamente de forma muito 

limitada, e não deu lugar a quaisquer orientações legislativas ou normativas. Quando muito, foi 

voluntariamente adotado pelas instituições sem que, no entanto, tal se tenha traduzido em impacto 

ou conhecimento público. Parece ser, essencialmente, um documento para reflexão futura. 
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5.2.4 Ciência, tecnologia e inovação: percursos paralelos da internacionalização 

 

O caso de Espanha 

O primeiro passo para o lançamento de uma política de institucionalização da Ciência e Tecnologia em 

Espanha é atribuído, de forma consensual, à criação da Junta para Ampliación de Estudios y 

Investigaciones Científicas (JAE) em 1907. A criação da JAE inspirava-se nos modelos europeus, 

americanos e japoneses em curso desde o fim do século 19.  

Este modelo inspirou uma política científica assente no desenvolvimento de institutos científicos não 

universitários impulsionada por investimentos não estatais - eventualmente uma resposta ao conceito 

de “ciência pela ciência” inspirada pelo modelo de Humboldt. 

Esta iniciativa teve continuidade na criação de Sociedades e Fundações para o Desenvolvimento da 

Ciência, também replicadas em Espanha com a criação da Real Academia das Ciências Exactas, Físicas 

e Naturales de Madrid em 1847 e a Sociedad Española de Física e Quimica em 1903 (Ron, 2008). 

O passo seguinte foi a criação, já com intervenção dos respetivos Estados, de Laboratórios Nacionais, 

para abordarem a questão da homologação e normalização de que a indústria necessitava para 

consolidar o fluxo crescente de negócio. 

Espanha seguiu, de forma peculiar, estes modelos de desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, no 

contexto que era a sociedade espanhola da época: naturalmente que a elite industrial não tinha a 

capacidade económica nem o desenvolvimento das suas congéneres europeias e americanas (Ron, 

2008). Assim, a JAE foi criada como instituição pública, e recebia a maior parte do seu financiamento 

do orçamento de Estado (Ron, 2008). 

Finalmente, ainda numa perspetiva da cópia do modelo internacional de implementação de 

instrumentos para uma política científica espanhola, a Associación Española para el Progresso de las 

Ciencias propôs a criação de um Laboratório Nacional semelhante aos que já existiam na Alemanha, 

Reino Unido e Estados Unidos (Ron, 2008). Pareceria que as bases instrumentais para a definição e 

lançamento de uma política científica de recorte internacionalista estavam concretamente 

estabelecidas, não fora a turbulência política da vida espanhola que apareceria pouco depois, com o 

advento da Guerra Civil e a concomitante destruição das estruturas científicas nacionais. 

 

Após a conclusão da Guerra Civil e a instauração do regime da ditadura, iniciaram-se de imediato as 

ações necessárias à substituição da política científica vigente, inspirada na tradição liberal e da 

Segunda República, por outra inspirada “nos valores do Movimento e na tradição universal e católica”, 

orientada para a satisfação das “exigências da modernidade” (Presidente del Gobierno de España, 
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1939). Para concretizar este objetivo, a ditadura encerra a Junta para Ampliação de Estudos e 

Investigações Científicas (JAE) e cria o Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC). 

O CSIC haveria de ser o motor da investigação científica aplicada para o urgente desenvolvimento da 

economia espanhola, destruída pela Guerra Civil. Mas o isolamento internacional da Espanha, derivado 

da sua aproximação à Alemanha hitleriana, e a sua marginalização dos planos de ajuda económica dos 

Aliados, nomeadamente do plano Marshall, determinou que os académicos mais influentes do CSIC 

iniciassem uma aproximação aos antigos parceiros alemães com vista à transferência de know-how e 

de investigadores para Espanha, facilitada pela desorganização pós-guerra da estrutura científica e 

industrial da Alemanha de Hitler (Puig, 2008). 

Paralelamente com a procura da transferência internacional de conhecimento e tecnologia, o CSIC foi 

assumindo uma segunda missão, relevante: a da gestão da investigação nas universidades e outras 

instituições espanholas, incluindo o seu financiamento. Não considerando a seleção política de 

académicos e investigadores efetuada pela direção do CSIC, o facto é que, sob sua gestão, as unidades 

de investigação e o número de investigadores foi crescendo e consolidando-se continuadamente, e o 

seu mais claro resultado - o sistema de publicações científicas - foi, após 1940, fortemente 

impulsionado: segundo Malet (2008), o CSIC publica, em 1972, 163 revistas científicas e de 

humanidades. 

 

O fim do regime da ditadura determinou uma nova interrupção na execução das políticas de Ciência e 

Tecnologia. Na realidade, os atores do período de Transição para o regime democrático (1975-1982) 

estavam mais preocupados com a implementação de um regime democrático num contexto político e 

económico de extrema fragilidade, e com a destruição dos instrumentos de afirmação ideológica da 

ditadura, contexto no qual a política de Ciência e Tecnologia não era uma prioridade imediata. Restou, 

do regime da ditadura, o potencial científico adquirido pelos investigadores, em particular os 

universitários, mas a quebra do financiamento setorial determinou a fragilização da infraestrutura de 

investigação existente (Muñoz, 2001). 

Não obstante, e no contexto de redução dos instrumentos políticos da ditadura, os governos da 

Transição procederam a várias reformas no âmbito do sistema de I&D, que mantiveram a base para 

um futuro desenvolvimento, em particular: 

(i) a criação da Dirección General de Política Científica (DGPC), integrada no Ministério de Educación y 

Ciência (RD 671/1976); (ii) a aprovação de um novo Regulamento do CSIC (Dezembro de 1977); (iii) a 

criação do Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) (Agosto de 1977) (iv) a criação do 

Ministério de Universidades e Investigação (MUYI) (Abril de 1979) e, no âmbito deste, a reforma do 

Comisión Asesora de Investigação Científica y Técnica (CAICYT). 
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O MUYI teve duração muito curta (1979-1981) mas uma ação reconhecida no aprofundamento da 

organização da gestão da ciência e tecnologia, nomeadamente através da remodelação do CAICYT, que 

foi colocado sob a dependência deste Ministério e convertido numa agência de financiamento de 

projetos de I&D num modelo competitivo, e da criação de um programa de natureza multilateral que 

apoiava Programas de Cooperação com os países da iberoamérica. Esta ação do MUYI foi essencial 

para o desenvolvimento das políticas de Ciência e Tecnologia nos primeiros governos democráticos 

espanhóis (Muñoz, 2001). A política científica e de tecnologias inicial dos governos da democracia 

assentou na elaboração de um diagnóstico e de um plano de ação, assente na ideia de “utilizar modelos 

internacionais dos países de desenvolvimento tecnológico, económico e industrial mais avançados, 

segundo o modelo de desenvolver a investigação para desenvolver a tecnologia” (Muñoz, 2001, p. 7). 

O diagnóstico elaborado mostrou que o financiamento da I&D em Espanha era muito fraco quando 

comparado com os países mais avançados, que não existia uma estratégia nacional de investigação, e 

que a produção científica e o eventual desenvolvimento tecnológicos não respondiam às necessidades 

do mundo industrial e da sociedade. Para alterar esta situação foi traçado um plano integrando um 

conjunto de instrumentos, nomeadamente (Muñoz, 2001): 

(i) promulgação da Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica (Ley 

13/86), com o objetivo de dar relevância política à investigação; aumentar os recursos destinados à 

I&D; estabelecer prioridades estratégicas; corrigir a descoordenação; (ii) operacionalizar o Plan 

Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, como instrumento de execução da Lei anterior; (iii) 

instituir a Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), com funções de avaliação e prospetiva 

das atividades de I&D; (iv) estabelecer a Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnologia (CICYT) para 

a promoção da coordenação, a nível governamental, das atividades de I&D; (v) melhorar a atuação do 

Ministerio de Industria y Energia (MINER) e da sua Agência de Inovação (CTDI), como ponte entre a 

investigação e o desenvolvimento tecnológico, a inovação e a produção industrial. 

A execução deste Plano deu alguns frutos, promovendo uma melhoria do sistema científico e 

tecnológico espanhol. Muñoz (2001) refere, essencialmente, o aumento do esforço nacional de I&D, 

com predominância do setor público, um aumento significativo do número de publicações de 

investigadores espanhóis em revistas internacionais. Em contrapartida, verifica que a captação dos 

resultados da I&D pela indústria não se traduz no aumento de inovação nacional, continuando a 

indústria espanhola sem alterar a sua dependência da importação de tecnologia estrangeira.  

Com o objetivo de melhorar o desempenho global do sistema de Ciência e Tecnologia espanhol - e 

também de corrigir algumas questões de natureza ideológica - os 6º (1996-2000) e 7º (2000-2004) 

governos instituíram novos instrumentos que corrigiam situações que se estavam a verificar. Assim, a 

descoordenação estratégica foi melhorada com a criação da Oficina de Ciência e Tecnologia (OCYT), 

sob responsabilidade direta inicial da Presidência do Governo e, posteriormente, pelo Ministério da 
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Ciência e Tecnologia, criado em 2000, com competência múltiplas antes alocadas ao Ministério de 

Educación y Cultura e o Ministerio de Industria Y Energia; a promoção da inovação foi efetuada através 

da promulgação de um Plano Nacional de I+D+i; a alocação de novos recursos financeiros, sobretudo 

por incorporação do financiamento destinado a programas industriais do setor da defesa; e a promessa 

de incorporação de novo pessoal investigador que, todavia, não se chegou a concluir (Muñoz, 2001). 

Entre 2004 e 2006 a preocupação fundamental foi a de alocar maiores recursos financeiros à função 

I+D+i e estimular a função investigadora da universidade. O objetivo era a de que o financiamento à 

investigação e inovação se incrementasse anualmente de 25%. A meta geral era a de alcançar, entre o 

investimento público e privado da I&D, o valor de 2% do PIB em 2010. Complementarmente 

reformulou-se a Lei Orgânica das Universidades, e iniciaram-se programas mobilizadores da Ciência e 

Tecnologia tais como o Programa Ingenio 2010. Este Programa inscreve-se no Plano da Estratégia de 

Lisboa da União Europeia, e tem como objetivo de financiamento elevar o investimento em I+D+i até 

3% do PIB (Muñoz & Sebastián, 2008). 

Não obstante o esforço realizado, era consensual o entendimento de que o diagnóstico efetuado em 

1986 - que tinha determinado a publicação da Lei 13/1986 - se mantinha atual: continuava a não existir 

uma estratégia nacional de investigação, a coordenação da investigação era fraca, e a transferência de 

tecnologia e conhecimento para as indústrias e empresas não respondiam às necessidades do mundo 

industrial e da sociedade, impondo-se a revisão destas condições, adaptando-as ao novo ambiente 

criado pela evolução da realidade científica nas últimas décadas.  

Estas alterações foram consignadas através de uma nova “Lei da Ciência” - a Ley 14/2011 (Cortes 

Generales de España, 2011), a qual entrou em execução a 1 de Janeiro do ano seguinte, executada 

pelo 10º Governo espanhol. Para implementar estas políticas, a Ley 14/2011 define duas estratégias 

imediatas: 

- a Estratégia Espanhola de Ciência e Tecnologia, a qual define os princípios básicos e os objetivos gerais 

em matéria de I&D, bem assim como os instrumentos de avaliação de resultados respetivos; as 

prioridades científico-técnicas que informarão as políticas de financiamento setoriais do Estado e das 

Comunidades Autónomas; os objetivos dos Planos plurianuais de I&D da Administração Central e das 

Comunidades Autónomas; e a articulação entre a Estratégia, as políticas setoriais do Estado, das 

Comunidades Autónomas, da União Europeia, de outros organismos internacionais e com a Estratégia 

Espanhola de Inovação; 

- a Estratégia Espanhola de Inovação, que define os princípios básicos e os objetivos gerais, bem assim 

como os respetivos instrumentos de avaliação de resultados, em matéria de desenvolvimento da 

Inovação; as prioridades da política de inovação que determinarão também as prioridades do seu 

financiamento por parte da Administração Central e também das Comunidades Autónomas; os 

objetivos dos Planos plurianuais de inovação da Administração Central do Estado e das Comunidades 
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Autónomas; os mecanismos de articulação da Estratégia com as políticas setoriais do Governo, das 

Comunidades Autónomas, da União Europeia, dos organismos internacionais bem assim com a 

Estratégia Espanhola de Ciência e Tecnologia; os eixos prioritários, que incluirão a modernização do 

ambiente financeiro, o desenvolvimento de mercados inovadores, as pessoas, a internacionalização 

das atividades inovadoras e a cooperação territorial; 

e cria um conjunto de instrumentos, aliás ainda não implementados na sua totalidade: 

- Conselho de Política Científica, Tecnológica e de Inovação (CPCTI), com funções de coordenação entre 

as políticas autonómicas de CT&i e as respetivas políticas-quadro da Administração Central; 

- o Conselho Assessor de Ciência Tecnologia e Inovação, integrando representantes das comunidades 

científica e tecnológica e dos agentes económicos e sociais, com funções de assessoramento ao CPCTI; 

- o Comité Espanhol de Ética da Investigação, órgão colegial, independente e de caráter consultivo, 

que se pronunciará sobre as questões de natureza deontológica ligadas às problemáticas da criação e 

aplicação da Ciência e Tecnologia; 

- e o Sistema de Informação sobre Ciência, Tecnologia e Inovação, que constituirá um base de dados 

de apoio à definição de estratégias e políticas para o desenvolvimento do Sistema Espanhol de Ciência, 

Tecnologia e Inovação. 

A Lei implementa, pois, um quadro regulador que tem como objetivo central promover o 

desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação, num contexto moderno e internacional, como 

elementos sobre os quais haverá de assentar o desenvolvimento económico sustentável, o bem-estar 

social e a participação na sociedade global (Consejo Económico y Social, 2015). 

Estas políticas de consolidação da infraestrutura de I&D nacional foram complementadas com a 

criação de alguns instrumentos diretamente orientados para a criação de massa crítica e da 

internacionalização - entre eles o programa “Campus de Excelência Internacional”, que abordamos 

mais adiante - que influenciaram positivamente a I&D espanhola e a sua internacionalização, tal como 

resulta da análise da evolução dos indicadores de I+D+i de 2015 (Fundación Española para la Ciencia y 

la Tecnología, 2015). 
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O caso de Portugal 

As políticas nacionais para a Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) portuguesas confundem-se com a 

definição de missão dos órgãos institucionais responsáveis pela sua coordenação. Embora se possam 

considerar três setores diferenciados para o desenvolvimento das atividades do sistema – as 

instituições de ensino superior, em particular as universidades, as estruturas do estado – os 

denominados Laboratórios do Estado e outros órgãos similares - e as empresas, a coordenação destes 

setores teve sempre um caráter relativamente unificado. 

A primeira República (1910-1928), não obstante ter criado duas universidades “modernas” (no sentido 

de Humboldt), não se preocupou muito com o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia, não 

obstante ter havido, no fim de século anterior, protagonizada pela monarquia liberal, uma janela de 

participação no que se convenciona designar por primeira revolução industrial. Mas a primeira 

república, de vocação parlamentarista e retórica, foi-se perdendo na infindável discussão sobre se 

Portugal deveria ser um país de vocação agrícola ou industrial (Rosas, 1994), não tendo nunca 

conseguido decidir por uma das opções. 

A segunda República (1928-1974), simbolizada pela icónica figura da ditadura, Salazar, também não 

demonstrou especial interesse pelo desenvolvimento da CT&I. Para o regime, não havia interesse em 

aumentar a escolaridade e os níveis de escolaridade da população ou em fomentar o acesso 

generalizado ao ensino superior (Amaral & Magalhães, 2005). O ensino e a ciência estavam destinados 

a uma pequena elite integrante da esfera política nacional (Torgal, 2009). 

É nesta esfera restrita que se cria, em 1929, a Junta de Educação Nacional (Decreto 16.381) (Ministério 

da Instrução Pública de Portugal, 1929b), com uma missão definida que ia da ciência à cultura e à 

modernização do ensino. A sua atividade principal consistiu na atribuição de bolsas para formação 

“pós-graduada” no estrangeiro, estimular a criação de centros de investigação e atribuir subsídios às 

atividades da ciência. Reformulada em 1936 (Decreto-Lei 26.611) (Ministério da Instrução Pública de 

Portugal, 1936), é criada uma secção especificamente para a cultura e a ciência, designada Instituto 

para a Alta Cultura (IAC), que deu continuidade às atividades da Junta (Rollo, Meireles, Ribeiro, & 

Brandão, 2012). O IAC tinha como missão apoiar as atividades de investigação e instalar novos centros 

de investigação fora do ambiente académico, dedicados à investigação fundamental, em particular nos 

domínios da matemática, da física e da química. 

Esta fase atravessa todo o período da segunda grande guerra e o período subsequente que teve como 

expoentes, por um lado, a denominada “guerra fria” e, por outro, a aplicação do Plano Marshall na 

Europa e, no caso específico, Portugal (Babosa, 1986). 

No entanto o governo, embora continuando com o seu desinteresse ideológico pelo desenvolvimento 

da ciência em Portugal, e com um financiamento atribuído a este setor pouco mais do que simbólico, 
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apenas dando suporte a atividades dispersas e descoordenadas, viu-se compelido, pelas dificuldades 

económico-financeiras dos anos 60 e 70 do século 20, agravadas pelo esforço da guerra colonial que 

conduzia, e pela pressão internacional, a planear a coordenação da ciência e tecnologia. 

 

É neste contexto que se efetua a discussão sobre o objetivo do desenvolvimento da ciência em 

Portugal: alguns setores defendem uma opção assente numa evolução centrada no desenvolvimento 

de um sistema intrinsecamente nacional orientado para responder a especificidades locais; outros 

defendem um sistema integrado numa comunidade internacional. Esta discussão nunca foi conclusiva 

(Heitor, 2015). Em consequência de (mais) esta indefinição, o atraso verificado no País até aos anos 70 

está associado ao facto de “…não ter havido coragem, em nenhum momento, de adotar francamente 

os modelos mais avançados, invocando-se sempre as condições peculiares de País para afinal aceitar 

a sobrevivência de fórmulas abandonadas" (Rocha, 1994, p. 95). 

Mas, qualquer que fosse a opção tomada, e como resultado e resposta a diversos estudos e 

recomendações da NATO, e do envolvimento de Portugal no projeto da OECD “Pilot-Teams in Sciences 

and Technology”, foi criada, em 1967, a Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica (JNICT) 

(Conceição, Heitor, Sirilli, & Wilson, 2004). 

A JNICT, logo durante os primeiros anos da sua ação conduziu várias iniciativas no âmbito da missão 

que lhe foi atribuída, nomeadamente “a participação em reuniões internacionais (OTAN, OECD, ONU, 

etc.), ou ainda o estabelecimento de estruturas permanentes, sobretudo com a criação de várias 

comissões em áreas consideradas estratégicas: Comissão Permanente de Estudos do Espaço Exterior, 

Comissão Permanente INVOTAN, Comissão Nacional do Ambiente, Comissão Permanente para a 

Cooperação Científica e Técnica com as Comunidades Europeias e com a OECD” (Rollo et al., 2012, p. 

242). Em 1972, finalmente, a JNICT assume em pleno a sua missão agindo como gabinete setorial de 

planeamento para a área horizontal da ciência e tecnologia, participando assim da elaboração das 

peças de planeamento nacional do desenvolvimento geral, denominadas “Planos de Fomento”. 

Adicionalmente, a JNIC iniciou o trabalho de inventariação dos recursos nacionais para a Ciência e 

Tecnologia, publicando em 1973 os primeiros dados sobre despesa com a I&D nacional (Rollo et al., 

2012). O financiamento da CT&I, no entanto, manteve-se muito baixo face aos valores internacionais: 

no período em análise, a despesa nacional total com I&D é inferior a 0,3% do PIB, e a despesa do setor 

empresarial é inferior a 0,1% do PIB, o que compara com valores de cerca de 1,6% para a União 

Europeia e 2,5% para os EUA, com o claro significado da importância marginal que foi dada ao 

desenvolvimento da CT&I pelos governos da época (Heitor, 2015). 

Uma segunda fase tem início após a integração europeia. A integração de Portugal na União Europeia 

traduziu-se numa alteração com algum significado nesta área. Desde logo, foram colocadas, embora 
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com base na iniciativa institucional, políticas de desenvolvimento da investigação nas instituições de 

ensino superior. 

Em 1987 a JNICT desenha um Programa Mobilizador de Ciência e Tecnologia, sob a égide do qual se 

intensificam as iniciativas de cooperação internacional organizada (Heitor, 2015). O objetivo deste 

Programa era catalisar, a nível nacional, a investigação científica em domínios específicos da ciência e 

tecnologia, de interesse nacional. 

Foi neste âmbito que se promoveram também, a partir dos anos 90 do século 20, um conjunto de 

programas apoiados financeiramente por fundos europeus, entre eles o Programa Ciência, utilizado 

essencialmente para a promoção de doutoramentos – em instituições nacionais e estrangeiras – e para 

a criação de infraestruturas – edifícios e apetrechamento – de unidades de I&D.  

O financiamento do setor da CT&I, no entanto, manteve-se mesmo assim abaixo dos valores 

internacionais. Neste período, o investimento nacional em I&D foi inferior a 0,5%, e por parte das 

empresas, inferior a 0,13%, o que compara com cerca de 1,9% na União Europeia (EU15) e nos Estados 

Unidos (Heitor, 2015). Ainda assim pode avaliar-se que o investimento total cresceu mais do que o 

investimento com origem nas empresas, reflexo, certamente, do fraco nível de desenvolvimento 

empresarial, nomeadamente de incidência tecnológica.  

 

A terceira fase introduz uma nova reforma que tem como objetivo superar o atraso científico nacional. 

Uma análise da situação do desenvolvimento da CT&I em Portugal mostra claramente, nesta altura, 

um enorme atraso científico face à escala europeia e internacional (Heitor, 2015). Não obstante o 

esforço realizado após a integração europeia, e mesmo com o apoio desta, o atraso acumulado em 

iniciativa e, sobretudo, em investimento, concretizam uma situação desfavorável. 

Esta situação começa a alterar-se na vigência do 17º Governo (2005), de certa forma em simultâneo 

com a reforma do ensino superior. Neste governo é criado, pela primeira vez, em 1995, um Ministério 

para a Ciência e Tecnologia, sob responsabilidade do Ministro Mariano Gago, o qual empreende uma 

reforma profunda do setor da CT&I. Em 1997 a JNICT é substituída por três organizações diferenciadas 

mas articuladas: a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), o Instituto para a Cooperação em C&T 

Internacional (ICCTI), e o Observatório das Ciências e Tecnologias (OCT) (Decreto-Lei 144/96 e Decreto-

Lei 188/97) (Conselho de Ministros de Portugal, 1997; Ministério da Ciência e Tecnologia de Portugal, 

1996). 

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) era responsável pelas funções de avaliação e 

financiamento. A missão da FCT inclui o desenvolvimento, o financiamento e a avaliação de 

instituições, redes, infraestruturas, equipamentos científicos, programas, projetos e recursos humanos 

em todos os domínios da ciência e da tecnologia, bem como o desenvolvimento da cooperação 
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científica e tecnológica internacional (Decreto-Lei 45/2012) (Ministério da Educação e Ciência de 

Portugal, 2012). 

O Instituto para a Cooperação em C&T Internacional (ICCTI), tinha como missão dirigir, orientar e 

coordenar as ações de cooperação internacional no domínio da ciência e da tecnologia, sem prejuízo 

das competências do Ministério dos Negócios Estrangeiros (Decreto-Lei 187/97) (Ministério da Ciência 

e Tecnologia de Portugal, 1997). 

O Observatório das Ciências e Tecnologias, OCT, tinha como missão as tarefas de recolha, tratamento 

e difusão de informação, de planeamento e de preparação do orçamento de ciência e tecnologia. Foi 

mais tarde reformulado com a criação do Observatório da Ciência e Ensino Superior (OCES), 

atualmente, o Observatório de Ciência, Tecnologia e das Qualificações, projeto conjunto da Fundação 

para a Ciência e Tecnologia (FCT) e do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 

Internacionais (GPEARI), tendo por objetivo o estudo da capacidade científica e tecnológica nacional, 

em particular sobre recursos humanos qualificados, a sua inserção institucional e condições de fixação 

em Portugal, de forma complementar e suplementar aos normais exercícios de inquirição de ciência e 

tecnologia, estimulando equipas externas de investigação a trabalhar em estreita articulação com os 

serviços do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior responsáveis pela realização e 

divulgação de estatísticas (Ministério da Ciência e Tecnologia de Portugal, 1996). 

O instrumento para a implementação de uma nova e eficaz política para a CT&I foi o lançamento de 

um processo de avaliação internacional de todas as unidades de I&D na esfera do estado, com impacto 

no seu financiamento (Heitor, 2015). 

A avaliação, levada a cabo por comissões avaliadoras que incluíam, maioritariamente, peritos 

internacionais, instituiu procedimentos públicos que definiram as metodologias a utilizar, garantiam a 

sua independência e eficácia, e tornavam públicos os resultados obtidos. Associados a esta avaliação 

foram lançados novos programas de financiamento da I&D pública. 

O período que se segue, de 2005 até 2011, é um tempo de consolidação das políticas de CT&I e de 

consolidação do sistema de I&D público e privado. O sistema português de I&D apresenta indicadores 

que evoluem muito rapidamente para os valores internacionais, aproximando-se das metas europeias. 

Entre esses indicadores conta-se o cumprimento, em 2007, da meta europeia de alocação de 1% do 

PIB nacional ao setor nacional de CT&I, bem assim como a sua superação em 2009; o número de 

investigadores em Portugal atingiu o nível médio da OECD (7,2 por mil trabalhadores ativos), e o 

orçamento público de I&D cresceu 11% ao ano, no período. A despesa total em CT&I foi de cerca de 

1,6% do PIB – incluindo a componente empresarial de cerca de 0,8% do PIB), o que compara com o 

valor de 2% da EU(15) ou de 2,8% dos EUA (Heitor, 2015). 
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Em geral é considerado que o estabelecimento destas políticas de desenvolvimento da CT&I nacional, 

assentes numa cultura de avaliação, no estímulo à capacitação de recursos humanos, e no apoio ao 

desenvolvimento de infraestruturas permitiu que a Ciência e a Tecnologia portuguesas progredissem 

de forma muito acentuada, desenvolvendo massa crítica suficiente para se poder colocar no panorama 

internacional (Heitor, 2015). No entanto, por força do atraso acumulado ao longo de muitos anos, face 

a outras regiões, em particular pela grande diferença do investimento efetuado, Portugal ocupa, neste 

cenário, um lugar ainda modesto. 

 

A partir de 2006, a CT&I em Portugal, sob a égide do Ministro Mariano Gago, inicia uma nova fase da 

sua internacionalização - até aqui muito relacionada com a participação nos programas europeus para 

a Ciência, em particular os Programas-Quadro da União Europeia - que se consubstancia na realização 

de parcerias com instituições americanas e inglesas (que referiremos com maior detalhe adiante, 

nomeadamente com o Massachusetts Institute of Technology (MIT), as Universidades Carnegie 

Mellon, Austin e a Harvard Medical School, o Instituto Fraunhofer (que cria uma delegação em 

Portugal) e cria, juntamente com Espanha, o Laboratório Internacional Ibérico de Nanotecnologia 

(Heitor, 2015). 

O Relatório da Atividades de 2014 (último disponível) da Fundação para a Ciência e Tecnologia (2014) 

- entidade coordenadora da CT&I em Portugal - dá-nos um panorama do esforço e resultados obtido 

nesta área no momento em que se prepara um novo programa para a Ciência, o Portugal 2020, que 

define as prioridades de investimento em investigação e inovação até 2020. 
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5.2.5 Síntese da análise dos pilares: as políticas indutoras e as instrumentais 

 

Internacionalizar o sistema de ensino superior significa que este implementa um conjunto de 

atividades, inerentes à sua missão e cultura próprias, ou no espaço além-fronteiras, ou em parceria 

com outras instituições com origem além-fronteiras, ou no seu próprio espaço, acolhendo atores de 

outras áreas além-fronteiras. Naturalmente que os Governos nacionais podem estar motivados e 

definirem objetivos políticos orientados para a internacionalização das suas instituições nacionais, e a 

forma de implementarem estes objetivos é através do estabelecimento de políticas próprias, 

utilizando os instrumentos legislativos de que dispõem. 

Mas não podem, na utilização dos seus instrumentos legais, “obrigar” as instituições a implementar as 

atividades que constroem a sua internacionalização; estão impedidas de o fazer, desde logo, pelos 

limites de discricionariedade que lhes são impostos pela autonomia, o que determina que a 

internacionalização das instituições releve, essencialmente, das motivações que estas tenham para se 

internacionalizar, e das capacidades organizacionais - e de recursos - que detenham para implementar 

as ações de internacionalização. 

Para implementar as suas políticas de internacionalização do sistema de ensino superior, os Governos 

de Espanha e Portugal desenham políticas capazes de agir indiretamente sobre o contexto 

organizacional, em particular, estimulando a motivação das instituições para a internacionalização, e 

promovendo o desenvolvimento das capacidades organizacionais que é necessário deter para a 

implementação de atividades internacionais. Os objetivos das políticas nacionais dirigem-se, por isso, 

para a modelação do contexto organizacional, em particular estas suas duas características. 

A reserva de discricionariedade legislativa dos Governos permite-lhes agir sobre estes dois fatores, 

quer desenhando políticas que permitem construir as capacidades das instituições, quer desenhando 

políticas que estimulam as motivações das instituições para a internacionalização. 

Relativamente às políticas definidas pelos Governos, com base na análise desenvolvida neste capítulo 

do estudo, propomo-nos usar um classificador que define duas características: políticas que têm como 

fins a promoção das condições que desenvolvem as capacidades necessárias para a internacionalização 

- que denominamos políticas indutoras da internacionalização - e políticas que têm como fins o 

estímulo, a criação de oportunidades e a facilitação da realização das atividades da internacionalização 

- que denominamos políticas instrumentais da internacionalização. 

Deriva da análise anterior que as políticas indutoras da internacionalização são aquelas que agem 

sobre a autonomia, a governança, o financiamento, e a qualidade, avaliação e acreditação. Estas são 

as componentes dos elementos da internacionalização no nível nacional, identificadas na análise. 
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As políticas instrumentais da internacionalização têm como finalidade criar oportunidades, facilidades 

e (ou) estímulos à internacionalização institucional tais como: a definição de estratégias, a criação de 

bolsas de estudo de mobilidade para estudantes nacionais e estrangeiros, políticas específicas de 

propinas para estudantes estrangeiros, políticas específicas de acesso ao ensino superior para 

estudantes estrangeiros, políticas para a promoção de colaborações académicas e participação 

conjunta em programas de internacionalização, políticas para o reconhecimento de diplomas, políticas 

específicas de imigração para estudantes e investigadores, políticas de comércio internacional no 

âmbito da educação, políticas de promoção internacional das instituições nacionais e das suas 

atividades, e o estabelecimento de Acordos bilaterais para o ensino e a investigação. Denominamos 

este vasto conjunto de instrumentos por compromisso, que constitui a quinta componente dos 

elementos da internacionalização, no nível nacional. 

Note-se ainda que, a generalidade das reformas relacionadas com estas dimensões tiveram lugar - ou 

foram atualizadas - na sequência da assinatura da Declaração de Bolonha (1999) - o que sinaliza o facto 

de, do ponto de vista do quadro legal, a internacionalização das instituições de ensino superior estar 

fortemente influenciada pelas políticas de europeização do ensino superior e, por isso mesmo, pelas 

orientações normativas emitidas pelas instituições europeias, as quais acolhem, naturalmente, as 

estratégias europeias, necessariamente no quadro da Estratégia de Lisboa. 

Apresentam-se a seguir duas tabelas (tabelas 12 e 13) com o sumário da principal legislação para cada 

um dos países em estudo, divididas em duas partes: na primeira parte inclui-se a legislação relativa às 

políticas indutoras do ensino superior, e na segunda a legislação relativa às políticas instrumentais. 

Acrescenta-se ainda uma terceira parte, com referências a legislação indutora da cultura institucional. 

Destas tabelas é possível retirar o conjunto de indicadores que suportam a análise das referidas 

componentes da internacionalização. 
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Tabela 12. Legislação referente ao ensino superior espanhol 

Ano Denominação Objeto Áreas de incidência 

Diplomas do ensino superior: políticas indutoras 

1978 Constituição Espanhola 

Estipula os direitos à educação e 
concede autonomia às 
universidades. 
Estabelece as Comunidades 
Autónomas e distribui as 
competências em matéria de 
educação entre o Governo Central e 
as Comunidades Autónomas. 
Estabelece o quadro para as 
subsequentes reformas 

 Autonomia universitária 

2001 
(2007) 

Lei Orgânica 6/2001 alterada 
pela Lei Orgânica 4/2007. 

Define fins, funções, os regimes de 
autonomia, organização e de 
funcionamento, e o regime 
financeiro e económico da 
universidade 

 Funções e autonomia; 
 Natureza, criação, reconhecimento 
e regime jurídico;  
 Estrutura; 
 Governo e representação; 
 Coordenação, cooperação e 
colaboração universitária; 
 Avaliação e Acreditação; 
 Modelo de financiamento das 
universidades públicas.  
 Cursos e Diplomas; 
 Investigação e Transferência do 
conhecimento; 
 Regime dos estudantes; 
 Regime de pessoal docente; 
 Regime de pessoal não docente; 
 Regime financeiro e económico; 
 Centros no estrangeiro e partilha 
de cursos; 
 Espaço europeu de ensino 
superior; 
 Desporto e extensão. 

2003 
Real Decreto 1125/2003 
Estabelece  

Estabelece o sistema europeu de 
créditos e o sistema de qualificações 
nas titulações universitárias de 
caráter oficial e validade em todo o 
território nacional. 

 Conceito de crédito. 
 Atribuição de créditos. 
 Sistema de Qualificações. 

2006 
(2008) 
(2014) 

Ley Orgânica 2/2006, regulada 
pelo Real Decreto 1892/2008, 
com as alterações introduzidas 
pelo Real Decreto 412/2014. 

Estabelece as condições de acesso 
aos Cursos oficiais de Grado 

 Acesso aos estudos oficiais de 
Grado. 
 Critérios específicos para a 
adjudicação de vagas das 
universidades públicas. 

2007 

Real Decreto 1393/2007 
alterado pelo Real Decreto 
861/2010  
 

Estabelece a ordenação dos cursos 
de ensino universitário oficiais, 
adaptados ao EEES. 

  Cursos universitários e expedição 
de títulos. 
  Efeitos dos títulos universitários. 
  Sistema Europeu de créditos e 
qualificações. 
  Reconhecimento e transferência 
de créditos. 
  Propinas. 
  Estrutura dos Cursos. 
  Cursos de Grado. 
  Cursos de Máster. 
  Cursos de Doctorado. 
  Verificação e acreditação de 
títulos. 

2015 
Real Decreto 420/2015 
 

Estabelece os regimes de criação, 
reconhecimento, autorização e 
acreditação de universidades e 
centros universitários. 

   Criação e reconhecimento de 
universidades. 
  Acreditação institucional.  
  Centros que conferem títulos 
estrangeiros. 

  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-17643&p=20030918&tn=1#a3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-17643&p=20030918&tn=1#a4
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770&p=20110210&tn=1#a3
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770&p=20110210&tn=1#a3
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770&p=20110210&tn=1#a4
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770&p=20110210&tn=1#a5
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770&p=20110210&tn=1#a5
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770&p=20110210&tn=1#a6
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770&p=20110210&tn=1#a6
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770&p=20110210&tn=1#a7
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770&p=20110210&tn=1#civ
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770&p=20110210&tn=1#cvi
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770&p=20110210&tn=1#cvi
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-6708&p=20150617&tn=1#cii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-6708&p=20150617&tn=1#a3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-6708&p=20150617&tn=1#a3
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Diplomas do ensino superior: políticas instrumentais 

2000 
(2011) 

Ley Orgânica 4/2000 (LOEX), 
regulada pelo Real Decreto 
557/2011. 

Regula a política geral de imigração 
espanhola no que respeita a 
direitos, liberdades e integração 
social dos estrangeiros em Espanha. 

  Autorização de estadia por 
estudos, mobilidade de alunos, 
práticas não laborais ou serviços de 
voluntariado. 
  Residência temporal e de trabalho 
para investigação. 

2001 
(2007) 

Ley Orgânica 6/2001 (LOU), no 
seu artigo 81.3B, modificada 
pela Ley Orgânica 4/2007 
(LOMLOU) 

Estabelece que as propinas devidas 
pela frequência, em universidades 
públicas, de Cursos que confiram 
diplomas oficiais e válidos em todo 
o território nacional, são fixados 
pela Comunidade Autónoma da 
respetiva universidade, dentro dos 
limites fixados pela Conferência 
General de Política Universitária, e 
deverão estar relacionados com os 
custos do serviço de educação 
prestado, podendo as Comunidades 
Autónomas aumentar esse valor 
para estudantes extracomunitários. 

  Validação ou adaptação de 
estudos, validação de experiência, 
equivalência de títulos e 
homologação de títulos 
estrangeiros. 
  Centros no estrangeiro ou centros 
que conferem cursos segundo a 
ordenação de sistemas de ensino 
superior estrangeiros. 
 valor das propinas para estudantes 
estrangeiros. 

2003 Real Decreto 1044/2003 
Estabelece o procedimento para a 
expedição pelas universidades do 
Suplemento Europeu ao Título. 

.  Conteúdo do Suplemento Europeu 
ao Diploma. 
. Planos de Estudos conjuntos. 
. Estudos parciais. 
. Expedição do Suplemento Europeu 
ao Diploma. 

2003 Real Decreto 1171/2003 

Incorpora no ordenamento jurídico 
espanhol a Diretiva 2001/19/CE, 
relativa ao reconhecimento de 
títulos profissionais estrangeiros. 

 Reconhecimento do direito ao 
exercício profissional, por 
estrangeiros devidamente 
habilitados 

2004 
(2005) 

Real Decreto 285/2004 
(revogado), alterado pelo Real 
Decreto 309/2005 
 

Regula as condições de 
homologação e convalidação de 
títulos e estudos estrangeiros de 
educação superior. 

 Homologação de diplomas 
estrangeiros. 
 Homologação e reconhecimento 
de títulos expedidos num estado 
membro da União Europeia. 
 Convalidação de estudos 
estrangeiros a estudos universitários 
espanhóis parciais. 

2006 
(2008) 
(2014) 

Ley Orgânica 2/2006, regulada 
pelo Real Decreto 1892/2008, 
com as alterações introduzidas 
pelo Real Decreto 412/2014. 

Estabelece as condições de acesso 
dos estudantes internacionais 
procedentes de outros sistemas 
educativos. 
 

 Homologação de título, diploma ou 
estudos obtidos ou realizados no 
estrangeiro. 
 Admissão de estudantes com 
estudos universitários estrangeiros. 

2007 Lei Organica 4/2007 (LOMLOU) 

Estabelece o direito dos estudantes 
à mobilidade nacional e 
internacional e ao reconhecimento 
dos conhecimentos e competências 
adquiridos no exterior. 

 Convalidação ou adaptação de 
estudos, validação de experiência, 
equivalência de títulos e 
homologação de títulos 
estrangeiros. 
 Centros no estrangeiro que 
oferecem cursos organizados de 
acordo com sistemas educativos 
estrangeiros. 
 Espaço Europeu de Ensino 
Superior. 
 Bolsas de estudo de mobilidade 
para estudantes nacionais e 
estrangeiros 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703&p=20151109&tn=1#cii-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703&p=20151109&tn=1#cii-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703&p=20151109&tn=1#cii-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703&p=20151109&tn=1#cii-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703&p=20151109&tn=1#civ-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703&p=20151109&tn=1#civ-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-24515&p=20160323&tn=1#a36
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-24515&p=20160323&tn=1#a36
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-24515&p=20160323&tn=1#a36
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-24515&p=20160323&tn=1#a36
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-24515&p=20160323&tn=1#a36
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-24515&p=20160323&tn=1#txii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-24515&p=20160323&tn=1#txii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-24515&p=20160323&tn=1#txii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-24515&p=20160323&tn=1#txii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-17310&p=20030911&tn=1#a4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-17310&p=20030911&tn=1#a4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-17310&p=20030911&tn=1#a5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-17310&p=20030911&tn=1#a6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-17310&p=20030911&tn=1#a7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-17310&p=20030911&tn=1#a7
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2007 Real Decreto 240/2007 

Transpõe para a legislação 
espanhola um conjunto de Diretivas 
relativas às condições de admissão 
de pessoas naturais de países 
terceiros pertencentes à União 
Europeia, para efeitos de estudos, 
intercâmbio de estudantes, de 
formação não remunerada, de 
voluntariado, e de docentes e 
investigadores. 

  Autorização de residência para 
cidadãos de um estado membro da 
EU ou de outros estado participante 
num Acordo sobre o Espaço 
Económico Europeu que esteja 
matriculado num centro público ou 
privado de ensino espanhol. 

2008 
Real Decreto 1837/2008, que 
incorpora a Diretiva 2005/36/CE 

Estabelece os procedimentos para o 
reconhecimento de qualificações 
profissionais obtidas em países da 
União Europeia. 

  Regime geral de reconhecimento 
de títulos de formação. 
  Reconhecimento de qualificações 
profissionais em função da 
experiência profissional adquirida 
noutro estado-membro. 

2014 Real Decreto 967/2014 

Estabelece os procedimentos para a 
homologação, declaração de 
equivalência a um Diploma de nível 
académico universitário oficial, 
convalidação de estudos 
estrangeiros de educação superior 
ou declaração de correspondência 
aos níveis do quadro espanhol de 
qualificações para a educação 
superior dos diplomas para o 
exercício de profissões reguladas 

  Homologação, declaração de 
equivalência e convalidação de 
títulos, diplomas e estudos 
estrangeiros de educação superior. 
  Procedimento para determinar a 
correspondência de profissões 
reguladas aos níveis do Marco 
Espanhol de Qualificações para a 
Educação Superior. 

2015 Real Decreto 22/2015 

Estabelece os requisitos para a 
expedição pelas universidades do 
Suplemento Europeu ao Título dos 
títulos regulados pelo Real Decreto 
1393/2007. 

  Certificações; 
  Homologação de títulos 
académicos 
  Títulos académicos e profissionais. 

Outra legislação indutora da cultura institucional 

1985 
(1986) 
(1991) 
(2000) 
 

Real Decreto 898/1985 alterado 
pelos RD 1200/1986, RD 
554/1991, RD 70/2000. 

Estatuto de carreira docente 
universitária: relativo ao regime 
docente universitário. 

  Regime aplicável aos Professores 
pertencentes aos Corpos de 
funcionários docentes universitários. 
  Regime aplicável aos Professores 
Associados, Visitantes e Eméritos e 
Ajudantes da universidade. 

2002 Real Decreto 1052/2002 

Regula o procedimento para 
obtenção da avaliação da ANECA e 
de certificação para efeitos de 
contratação do pessoal docente e 
investigador universitário 

  Agência Nacional de Avaliação da 
Qualidade e Acreditação; 
  Investigação Científica; 
  Docentes; 
  Trabalhadores. 

2004 Real Decreto 49/2004 

Relativo à homologação de Planos 
de Estudos e títulos de caráter 
oficial e validade em todo o 
território nacional. 
 

  Agência Nacional de Avaliação da 
Qualidade e Acreditação; 
  Conselho de Coordenação 
Universitária; 
  Ensino Universitário; 
  Homologação de títulos 
académicos; 
  Planos de Estudos; 
  Títulos académicos e profissionais 

2007 Real Decreto 1312/2007 
Estabelece a acreditação nacional 
para acesso aos corpos docentes 
universitários. 

  Agência Nacional de Avaliação da 
Qualidade e Acreditação; 
  Comissões de Acreditação. 
  Requisitos para acreditação. 
  Agência Nacional de Avaliação da 
Qualidade e Acreditação; 
  Certificações; 
  Corpo de Catedráticos da 
universidade; 
  Corpo de Professores Titulares da 
universidade; 
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  Docentes; 
  Títulos académicos e profissionais. 

2007 Real Decreto 1313/2007 
Regula o regime dos concursos de 
acesso aos corpos docentes 
universitários. 

  Requisitos e procedimentos para 
acesso a concurso para: 
- Corpo de Catedráticos da 
universidade; 
- Corpo de Professores Titulares da 
universidade; 
  Oposições e Concursos. 

 

Tabela 13. Legislação referente ao ensino superior português 

Ano Denominação Objeto Áreas de incidência 

Diplomas do ensino superior: políticas indutoras 

1976 
Constituição da República 
Portuguesa 

Estabelece o princípio da 
autonomia das instituições de 
ensino superior.  

  Autonomia 

1986 
(1997) 
(2005) 

Lei 48/86 alterada pela Lei 115/97 e 
pela Lei 49/2005 

Lei de Bases do Sistema 
Educativo: estabelece o quadro 
geral do sistema educativo. 

(na parte relacionada com o 
Ensino Superior) 
  Acesso; 
  Organização da formação, 
reconhecimento e mobilidade; 
  Graus académicos; 
  Diplomas; 
  Formação pós-secundária; 
  Estabelecimentos; 
  Investigação científica; 
  Qualificação para professor do 
ensino superior; 
  Rede escolar; 
  Financiamento da educação; 
  Administração do sistema 
educativo; 
  Conselho Nacional de 
Educação; 
  Desenvolvimento e avaliação 
do sistema educativo; 
  Ensino particular e 
cooperativo. 

2003 
(2005) 

Lei 37/2003 alterada pela Lei 
49/2005. 

Financiamento do Ensino 
Superior: estabelece as bases do 
financiamento do ensino 
superior 

  Financiamento do ensino 
superior público; 
   Relação entre o estudante e a 
IES; 
  Relação entre o Estado e o 
estudante; 
  Bolsas de estudo; 
  Acesso à alimentação e ao 
alojamento; 
  Acesso a serviços de saúde; 
  Apoio a atividades culturais e 
desportivas; 
  Sistema de empréstimos; 
  Financiamento do ensino 
superior não público. 

2005 
(2008) 

Decreto-Lei 42/2005 alterado pelo 
Decreto-Lei 107/2008 

Estabelece os princípios 
reguladores dos instrumentos 
para a criação do Espaço 
Europeu de Ensino Superior: 

  Sistema de créditos 
curriculares; 
  Avaliação, classificação e 
qualificação; 
  Escala europeia de 
comparabilidade de 
classificações; 
  Mobilidade durante a 
formação; 
  Mobilidade após a formação. 

http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/1127/L11597.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/1128/L492005.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/1133/L372003.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/1128/L492006.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/1128/L492006.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/1131/DL422005.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/4605/DL107_2009.pdf
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2006 
(2008) 
(2009) 
(2013) 

Decreto-Lei 74/2006 alterado pelo 
Decreto-Lei 107/2008 e pelo 
Decreto-Lei 230/2009 e pelo 
Decreto-Lei 115/2013 

Graus académicos e diplomas do 
ensino superior: aprova os 
requisitos para acreditação de 
ciclos de estudos; 

  Graus académicos; 
  Diplomas do ensino superior; 
  Acreditação e entrada em 
funcionamento dos ciclos de 
estudos. 

2007 Lei 38/2007 

Avaliação do Ensino Superior: 
aprova o regime jurídico da 
avaliação da qualidade do ensino 
superior. 

  Princípios gerais da avaliação; 
  Formas de avaliação. 
 

2007 Lei 62/2007 

Regime Jurídico das Instituições 
de Ensino Superior: estabelece o 
regime jurídico das instituições 
de ensino superior. 

  Natureza binária do ensino 
superior; 
  Ensino superior público e 
privado; 
  Instituições de ensino 
universitário e politécnico; 
  Natureza e regime jurídico; 
  Autonomia; 
  Consórcios e Associações; 
  Ação social escolar; 
  Financiamento e apoio do 
Estado; 
  Corpo docente; 
  Fusão, integração, cisão, 
extinção e transferência 
de IES; 
  Criação, transformação, cisão, 
fusão e extinção 
de unidades orgânicas; 
  Ciclos de estudos; 
  Organização e gestão das 
instituições públicas: Estatutos, 
autonomias académica e de 
gestão; 
  Gestão patrimonial, 
administrativa e financeira; 
  IES públicas de natureza 
fundacional; 
  Organização e gestão das 
instituições privadas; 
  Avaliação e acreditação; 
  Conselho Coordenador do 
Ensino Superior. 

2007 Decreto-Lei 369/2007 

Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior 
(A3ES): instituição da A3ES e 
aprovação dos seus Estatutos. 

  Instituição da Agência; 
  Natureza e regime; 
  Fins; 
  Regime de Avaliação; 
  Regime de Acreditação; 
  Estatutos. 

2009 Decreto Regulamentar 15/2009 
Conselho Coordenador do Ensino 
Superior: institui o órgão de 
coordenação do Ensino Superior. 

 

Diplomas do ensino superior: políticas instrumentais 

1983 
(2007) 

Decreto-Lei 283/83, 
Decreto-Lei 341/2007 

Relativo ao reconhecimento de 
graus académicos superiores 
estrangeiros. 

 Reconhecimento de graus 
académicos obtidos no 
estrangeiro 

http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/1130/DL742008.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/2157/DL107_2008.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/4604/DL_230_2009.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/1132/L382007.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/1129/L622007.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/1134/DL3692007.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/4623/DR_15_20091.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/1136/DL28383.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/1137/DL3412007.pdf
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2007 Decreto-Lei 09-A/2007 

Institui um sistema de 
empréstimos com suporte de 
uma garantia mútua subscrita 
pelo Estado para todos os 
estudantes matriculados no 
ensino superior, incluindo os 
estudantes que participam em 
programas de mobilidade 
internacionais, assim como a 
estudantes que se encontram a 
frequentar programas de 
intercâmbio, que revelem 
constrangimentos económicos 
que dificultam a implementação 
das ações de mobilidade. 

 Bolsas de estudo de mobilidade 
para estudantes nacionais e 
estrangeiros 

2007 
(1983) 

Decreto-Lei 341/2007 
Decreto-Lei 283/83 

Regula o procedimento de 
reconhecimento de diplomas 
obtidos em instituições 
estrangeiras 

 Reconhecimento de diplomas 
estrangeiros 
 

2007 Lei 23/2007 

Transpõe a Diretiva 2004/114/CE 
relativa às condições de 
admissão de nacionais de países 
terceiros para efeitos de estudos, 
de intercâmbio de estudantes, 
de formação não remunerada ou 
de voluntariado, e a Diretiva 
2005/71/CE, relativa ao 
procedimento de admissão de 
nacionais de países terceiros 
para efeitos de investigação 
científica. 

 Imigração 

2008 Portaria 29/2008 

Transpõe a Diretiva 2005/36/CE, 
que estabelece as regras 
segundo a qual “um Estado-
membro que subordina o acesso 
a uma profissão regulamentada, 
ou o respetivo exercício, à posse 
de determinadas qualificações 
profissionais reconhece, para o 
acesso a essa profissão e para o 
seu exercício, as qualificações 
profissionais adquiridas noutro 
Estado-membro, que permitem 
o seu titular exercer a mesma 
profissão”.  

 Registo de graus académicos 

2008 Portaria 30/2008 

Suplemento ao Diploma: define 
os elementos de informação que 
integram o Suplemento ao 
Diploma 

 Suplemento ao Diploma 

2008 Portaria 208/2008 

Estabelece um procedimento 
abreviado para a emissão de 
vistos para obtenção de 
autorização de residência a 
nacionais de Estados terceiros 

 Imigração 

2009 
(2014) 

Despacho 17706/2009 
Despacho 10973-D/2014 

Institui, no âmbito do Programa 
Erasmus+, em particular para o 
Ensino Superior, um 
complemento às bolsas 
atribuídas com fundos 
comunitários 

 Bolsas suplementares para 
estudantes nacionais com 
carências socioeconómicas que 
se encontram em mobilidade ao 
abrigo do Programa Erasmus 

2014 Decreto-Lei 36/2014 
Estabelece que os estudantes, 
que se encontrem ao abrigo 

 Acesso ao ensino superior 
 

http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/1137/DL3412007.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/1136/DL28383.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/1086/P302008.pdf
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deste Estatuto não são 
abrangidos pelo regime de 
nacional de acesso ao ensino 
superior, instituindo e regulando 
um regime especial de acesso. 

Outra legislação indutora da cultura institucional 

1979 
(1980) 
(1985) 
(1986) 
(1987) 
(1988) 
(1989) 
(1990) 
(1996) 
(1997) 
(1998) 
(1999) 
(2009) 
(2010) 
 

Decreto-Lei 448/79 alterado pela 
Lei 19/80 e pelos Decretos-Leis 
316/83, 35/85, 48/85, 243/85, 
244/85, 381/85, 245/86, 370/86, e 
392/86, pela Lei 6/87, e pelos 
Decretos-Leis 45/87, 147/88, 
359/88, 412/88, 456/88, 393/89, 
408/89, 388/90, 76/96, 13/97, 
212/97, 252/97, 277/98, 373/99, e 
o Decreto-Lei 205/2009, (que 
procede à sua republicação), 
alterado pela Lei 8/2010 

Estatuto da carreira docente 
universitária 

  Categorias e funções do 
pessoal docente; 
  Recrutamento do pessoal 
docente; 
  Regime de vinculação do 
pessoal docente; 
  Concursos; 
  Deveres e direitos do pessoal 
docente; 
  Vencimentos e remunerações; 
  Avaliação do desempenho; 
  Cargos dirigentes; 
 

1981 
(1988) 
(2009) 
(2010) 

Decreto-Lei 185/81 alterado pelo 
Decreto-Lei 69/88 e pelo Decreto-
Lei 207/2009 alterado pela Lei 
7/2010 

Estatuto da Carreira do Pessoal 
Docente do Ensino Superior 
Politécnico 

  Categorias e Funções 
docentes; 
  Recrutamento e provimento 
de docentes; 
  Nacionalidade dos docentes; 
  Concursos; 
  Deveres do pessoal docente 
  Liberdade de orientação e 
opinião científica; 
  Programas das unidades 
curriculares; 
  Regime de prestação de 
serviço; 
  Vencimentos e remunerações; 
  Avaliação do desempenho; 
  Cargos dirigentes. 

1999 
Decreto-Lei 124/99 alterado pela 
Lei 157/99 

Estatuto da Carreira de 
Investigação Científica 

  Carreira de investigação 
científica; 
  Recrutamento do pessoal da 
carreira de investigação; 
  Prova de habilitação para o 
exercício de funções de 
coordenação científica; 
  Recrutamento do pessoal 
investigador especialmente 
contratado; 
  Provimento do pessoal da 
carreira de investigação 
científica; 
  Prestação das funções de 
investigação. 

2006 Decreto-Lei 88/2006 

Cursos de Especialização 
Tecnológica: cria e regula Cursos 
de ensino pós-secundário não 
superior. 

 

 

 

 

 

http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/4618/DL_207_2009.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/4618/DL_207_2009.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/4619/L_7_2010.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/4619/L_7_2010.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/4620/DL_124_99.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/4621/L_157_99.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/40A12447-6D29-49BD-B6B4-E32CBC29A04C/1145/DL882006.pdf
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As tabelas 12 e 13 estruturam-se em quatro campos, sendo que os três primeiros referenciam 

características de cada lei. O quarto campo detalha os âmbitos dos conteúdos de cada lei, e permite 

determinar - efetuando a sua leitura estruturada, relacionando o âmbito de cada termo da lei com as 

componentes de cada dimensão - os indicadores referentes a cada uma das componentes antes 

estudadas, para a internacionalização do sistema de ensino superior no nível nacional. A síntese dessa 

leitura encontra-se na tabela 14: 

 

Tabela 14. Lista de indicadores associados a cada uma das componentes da internacionalização 

Componentes Indicadores 

Autonomia 

Consignação na Constituição; 
Âmbitos da autonomia; 
Capacidade para criar instituições; 
Capacidade para definir o regime de acesso ao ensino superior; 
Capacidade para selecionar os estudantes; 
Capacidade para decidir o número de vagas para a primeira inscrição de estudantes; 
Capacidade para criar cursos;  
Capacidade para o desenho dos conteúdos dos cursos; 
Capacidade para encerrar cursos; 
Capacidade para escolher a língua em que é ministrado o ensino; 
Capacidade para definir os âmbitos da investigação; 
Capacidade para criar outras entidades; 
Capacidade para criar estruturas de investigação; 
Capacidade para definir os procedimentos de recrutamento de pessoal sénior (académico/ 
administrativo; 
Capacidade para decidir as remunerações do pessoal sénior (académico/administrativo); 
Capacidade para decidir a demissão de pessoal sénior (académico/administrativo); 
Capacidade para decidir as promoções do pessoal sénior (académico/administrativo); 
Capacidade para definir o regime disciplinar. 

Governança 

Modelo de estrutura; 
Critério de seleção do chefe do executivo (Reitor/Presidente); 
Nomeação do chefe do executivo; 
Duração do mandato do chefe do executivo; 
Demissão do chefe do executivo; 
Composição e Dimensão dos órgãos colegiais 
Modelo de eleição dos membros dos órgãos de gestão 
Órgãos de coordenação universitária 
Participação dos stakeholders nos órgãos de governo (e no processo de decisão). 

Financiamento 

Origens do financiamento; 
Modelo de financiamento; 
Equidade do financiamento; 
Estrutura do financiamento; 
Tipo e Duração do financiamento público; 
Capacidade de transição de saldos; 
Capacidade para acesso a crédito; 
Capacidade de possuir edifícios; 
Capacidade para decidir o valor das propinas dos estudantes nacionais/europeus; 
Capacidade para instituir propinas para estudantes não europeus; 
Políticas de apoio a estudantes; 
Políticas de apoio ao desenvolvimento; 

Qualidade, 
Avaliação e 
Acreditação 

Âmbito do sistema de Qualidade, Avaliação e Acreditação; 
Natureza da(s) Entidade(s) Gestora(s) da Qualidade, Avaliação e Acreditação; 
Estrutura da(s) Entidade(s) Gestora(s) da Qualidade, Avaliação e Acreditação; 
Validação externa e participações internacionais da Agência de Qualidade, Avaliação e 
Acreditação; 
Adesão das universidades ao processo de avaliação; 
Capacidade para escolher os modelos e as entidades para a avaliação da qualidade; 
Avaliação da I&D. 

Compromisso 
Estratégia para a internacionalização; 
Bolsas de estudo para a mobilidade de estudantes nacionais e estrangeiros; 
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Políticas de propinas para estudantes estrangeiros; 
Políticas de acesso ao ensino superior; 
Políticas para a promoção de colaborações académicas e participação conjunta em programas 
de internacionalização; 
Políticas para o reconhecimento de diplomas; 
Políticas de imigração; 
Políticas de comércio internacional e Políticas de promoção internacional. 
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5.3 As políticas indutoras  

 

Neste ponto do estudo, utilizando o modelo desenvolvido no ponto anterior, e tendo como foco as 

componentes nele identificadas e os seus indicadores, e com suporte nos documentos analisados 

anteriormente, efetuamos a análise das tendências e estado de cada uma das referidas componentes, 

para cada um dos países estudados, concluindo com a sua análise comparada. 

 

 

5.3.1 Autonomia  

 

A designação autonomia refere-se ao espaço de liberdade de cada instituição no conjunto de 

obrigações para com o seu país de origem e a sociedade em geral. O mesmo termo - autonomia - 

designa também a capacidade de fixar determinados aspetos do seu funcionamento, no âmbito das 

liberdades e restrições que lhes são impostas pela legislação nacional.  

As modalidades de implementação da autonomia das instituições de ensino superior têm a ver com a 

alteração ao longo do tempo da forma como as instituições se relacionam com o seu meio ambiente. 

Inicialmente, o poder de decisão passou do controlo exclusivo do estado para o controlo da esfera 

académica, assumindo o estado apenas o papel de salvaguarda do poder académico face à 

interferência de interesses e pressões exteriores.  

No entanto, desde a década de 70 do século 20, e de forma mais nítida, desde a década de 80 daquele 

século, o modelo de controlo estatal foi sendo substituído pelo do Estado Supervisor e, já no início 

deste século, pelo de Estado Avaliador (Neave, 2007), aproximando as instituições do mercado através 

da alteração dos modelos de gestão institucional. Aqui, a autonomia desempenha um papel central: 

na perspetiva da governação, quanto mais autónomas forem as instituições, melhor respondem às 

transformações do seu ambiente organizacional (Amaral & Magalhães, 2001); por sua vez, quanto mais 

intensa for a sua autorregulação, maior é a sua eficiência (Ritzen, 2011 ). 

Finalmente, a presença de elementos externos em órgãos de governo institucional melhora também 

a resposta das instituições às transformações ambientais a que estão sujeitas (Amaral & Magalhães, 

2001). Estas ideias estão presentes nos quadros autonómico e governativo instituídos em Espanha e 

Portugal, e conformam-se aos conceitos da NPM, que constituem atualmente a orientação em voga. 

Bleiklie e Kogan (2007) referem-se a este facto afirmando que as instituições de ensino superior se 

transformaram de repúblicas de académicos em organizações de stakeholders.  
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Numa perspetiva diferente, podemos afirmar que as novas modalidades de governação, e a maior 

autonomia subjacente substituiu o controlo a priori, próprio do poder do estado centralista, pelo 

controlo a posteriori, com base na avaliação dos resultados (Neave, 2007). Isto é, a adoção da NPM 

induziu uma nova definição da autonomia, abandonando o conceito de independência da instituição 

face ao Estado, e assumindo-se como o reforço da autorregulação das instituições de ensino superior.  

 

O caso de Espanha 

O conceito de autonomia das instituições de ensino superior está longe de ter sido estável ao longo da 

sua história, adquirindo diferentes significados nos regimes monárquicos absolutistas e liberais e, 

depois, no regime da ditadura. Interessa-nos, pois, avaliar o significado de universidade autónoma no 

contexto fixado pela Constituição de 1978 que “reconhece a autonomia das universidades nos termos 

que a lei estabeleça” (Cortes Generales de España, 1978b). 

A formulação constitucional, naturalmente genérica e vaga, é consensualmente entendida como “um 

princípio organizativo em que se sintetiza uma forma singular de articulação das relações entre o poder 

político e administrativo e as instituições universitárias, que se traduz no reconhecimento em benefício 

destas últimas de uma ampla margem de liberdade para a configuração da sua organização e 

desenvolvimento da sua atividade” (Pedro, 1980, p. 641) citado por (Villar, 2012). 

Esta leitura é, no entanto, perturbada pela inscrição, na Constituição democrática: “reconhecem-se e 

protegem-se os direitos […] à liberdade de cátedra” (p. 29317), o que coloca em causa a capacidade 

de intervenção governamental numa extensa área de responsabilidades da universidade, sobretudo 

pela qualificação de direito fundamental que lhe é atribuído pela Constituição. 

Esta questão, a dos limites da autonomia universitária, foi objeto de ampla discussão por parte da 

comunidade académica. Trata-se de situar o posicionamento das instituições de ensino superior no 

espaço do triângulo de Clark que tem como um vértice a autoridade governamental (máximo 

centralismo) e no outro a autoridade académica (autonomia radical). O posicionamento das 

instituições de ensino superior, no que respeita à sua autonomia, no vértice da autoridade 

governamental conduz à gestão centralizada que se verificava no regime ditatorial35; mas o seu 

posicionamento no vértice da autonomia académica (radical), conduz à coexistência de visões diversas 

quanto à sua missão, e, não poucas vezes, à falta de alinhamento com o superior interesse nacional36.  

                                                           
35 Nota: É o caso da criação de universidades “autónomas” (Bilbao, Madrid e Barcelona) que, devido à excessiva regulamentação 
governamental e progressiva burocratização que esta gera, se tornaram basicamente uniformes, tanto na sua organização como na sua 
gestão e no cumprimento das suas funções básicas. 
36 Nota: Aconteceu isso com a universidade portuguesa nos primeiros anos subsequentes à revolução democrática, nos quais se perdeu a 
existência de qualquer quadro regulador, conduzindo a uma excessiva descoordenação do papel da universidade, a qual subsistiu mesmo 
quando o governo atribuiu aos Reitores, por ato legislativo, a capacidade para determinarem a gestão autónoma das suas universidades. 
(http://www.crue.org/queEsCrue/Paginas/default.aspx?Mobile=0).  
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Do ponto de vista histórico, a transição do regime centralizado para o regime autonomista previsto na 

Constituição não foi fácil, na medida em que pressupunha não só a transmissão de competências do 

Governo Central para as instituições de ensino superior, como ainda a repartição de competências 

entre o Governo Central e os Governos das Comunidades Autónomas, tal como também estava 

previsto na Constituição. As dificuldades políticas associadas a este processo levaram a que sucessivos 

projetos de Lei da Autonomia Universitária fossem rejeitados, incluindo a própria não 

consensualização sobre a designação dos projetos como “Lei de Autonomia Universitária”. Em 

consequência acabou por ser homologada a LRU, que estabeleceu para os limites da autonomia 

universitária o desenho de consensualização possível, numa configuração que, posteriormente, o 

Tribunal Constitucional veio a clarificar e completar (Bermejo, 2010).  

De facto, o Tribunal Constitucional inclinou-se pela tese de que a Constituição prescreve a autonomia 

universitária como uma garantia institucional, sem prejuízo de sustentar também um verdadeiro 

direito fundamental no que se refere à liberdade de cátedra, direito que hoje se traduz pela expressão 

mais ampla “liberdade académica” no sentido das liberdades de ensino, de estudo e de investigação 

(Pleno del Tribunal Constitucional, 1987). A garantia constitucional da autonomia universitária 

delimita-se pelos princípios consagrados pelo legislador, no respeito da concretização do princípio da 

“liberdade académica”. Já a garantia institucional da autonomia universitária, na sua interpretação 

constitucional, plasma-se na capacidade, atribuída pelo legislador, de cada instituição fixar, nos seus 

Estatutos, os conteúdos específicos das suas liberdades normativa, de governo, académica, financeira 

e de carreira docente e não-docente. Este conceito verifica-se, com clareza, no articulado da LOMLOU. 

Confinada nos limites da reserva de competências dos governos centrais, das competências delegadas 

nas Comunidades Autónomas exercidas de forma diversa entre elas, e de uma frágil consensualidade 

das suas comunidades académicas e sociais, a autonomia universitária limita-se, de facto, à capacidade 

de elaboração dos seus Estatutos - no quadro fixado pela Lei - à eleição dos membros dos seus órgãos 

de gestão - definidos em lei - à gestão do orçamento - superiormente fixado pelo Governo e 

Comunidades Autónomas em cada exercício - ao desenho dos critérios de recrutamento de docentes 

- no âmbito dos requisitos estipulados pela lei e pela ANECA - à proposta dos conteúdos dos cursos e 

graus ministrados - sob reserva de aprovação da ANECA - à elaboração de normas para a regulação 

dos seus procedimentos internos e, de forma mais lata, à contratualização da prestação de serviços de 

inovação à sociedade.  

Adicionalmente, a existência de órgãos de coordenação com competências legais - a Conferencia 

General de Politica Universitaria e o Conselho de Universidades - e um órgão cooptado, o Conselho de 

Reitores das Universidades Espanholas37, atenuam a diversidade expectável num pleno exercício 

                                                           
37 Nota: O Conselho de Reitores das Universidades Espanholas - CRUE é uma associação sem fins lucrativos, integrando 
universidades espanholas públicas e privadas, que se define como “principal interlocutor das universidades com o governo 
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autonómico das instituições, conferindo um certo isomorfismo às suas características e ação, o qual, 

na prática era reconhecido e aceite pelas instituições.  

Em consonância, Gregório Vilar afirma que “nem a autonomia de que dispõem as universidades 

espanholas é nula ou irrelevante, nem tão pouco tão substantiva como o deveria ser na perspetiva dos 

objetivos perseguidos pelo sistema, pelo menos e sobretudo no plano da capacidade normativa e de 

auto-organização que lhes permitisse um espaço próprio, muito mais diáfano do que o atual, para 

desenhar as suas próprias estruturas, pôr de pé as suas políticas e adotar as decisões que melhor 

pudessem convir às suas respetivas estratégias para vincular-se relevantemente com a sociedade num 

ambiente cada vez mais competitivo” (Villar, 2012, p. 73).  

Esta perceção “dos limites da autonomia”, que parece crescer no seio da comunidade universitária, 

deriva do registo de uma nova missão para a universidade que lhe é imposta pelo seu novo papel de 

principal pilar da construção da economia e da sociedade num mundo globalizado em que a 

internacionalização se define com uma característica institucional intrínseca. Neste novo plano, exige-

se uma nova leitura do conteúdo da autonomia universitária plasmada na Constituição. Segundo 

Salcedo, “a Constituição espanhola reconhece a autonomia universitária como um direito social, para 

que as universidades alcancem eficazmente os seus fins de serviço à sociedade através da adequada 

gestão do conhecimento. O panorama atual, universitário e social, revela grandes carências para 

garantir uma verdadeira autonomia universitária que deve apoiar-se, previamente, numa planificação 

do modelo de sociedade do conhecimento requerido para alcançar autonomia social” (Salcedo, 2014, 

p. 39). 

De facto, as instituições de ensino superior encontram-se numa fase de transição, em que o tradicional 

modelo de veículo de transmissão do “saber normal” - na aceção proposta por Khun (Moulines, 2015) 

- se vê alterado por novos elementos coordenadores e reguladores impostos por novas instâncias 

supranacionais, estatais e autonómicas na perspetiva da sua contribuição estratégica para o 

desenvolvimento nacional no quadro da competitividade e internacionalização num contexto 

globalizado, no qual adquirem primordial importância conceitos - alguns ainda muito imprecisamente 

compreendidos - tais como modernização, competitividade, inovação, internacionalização, qualidade, 

excelência e muitos outros soundbytes com que se povoa um discurso tantas vezes anódino.  

Este novo papel social das instituições de ensino superior é pouco compatível com o modelo 

centralizado e burocratizado que, não obstante os esforços de descentralização plasmados na lei, 

constituem ainda, apesar de mitigado, o leitmotiv da legislação em vigor, embora se possam encontrar 

já algumas tendências para novos modos de regulação post-burocráticos, em particular no que se 

refere à autonomia universitária. Em particular, a legislação adota como modelos post-burocráticos os 

                                                           
central em todos os desenvolvimentos normativos que afetam o ensino superior […] promovendo iniciativas com o fim de 
fomentar as relações com o tecido produtivo e social, as relações institucionais, tanto nacionais como estrangeiras”.  
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conceitos emergentes da NPM, conferindo maiores capacidades para tomar decisões próprias, em 

troca de uma prática alargada de “prestação de contas” (accountability) mediante mecanismos 

permanentes de avaliação externa à instituição.  

Em particular, o governo central e os governos das comunidades autónomas procuram instituir 

mecanismos que promovam a ligação entre o financiamento das instituições de ensino superior e as 

necessidades de transferência de conhecimento para as empresas e, ao mesmo tempo, estimular uma 

cultura de resultados, eficiência e qualidade (Bleiklie, 1998; Subirats, 2001). 

Esta alteração de paradigma reflete-se normativamente em algum do articulado da Ley da Economia 

Sustentável (LES) coordenada com a Ley da Ciência, Tecnologia e Inovação (LCTI). No texto da LES, sob 

o título “Competitividade”, estabelece-se uma orientação que tem em vista um conjunto de objetivos 

gerais que supõem uma nova definição de missão e uma nova coordenação legislativa que, 

formalmente sem prejuízo da LOMLOU, aparece, ainda timidamente, expressa na LCTI. Esta normativa 

é, no entanto, expressa de forma suficientemente vaga para que o espaço normativo produzido, quer 

pelo governo central, quer pelas Comunidades Autónomas, determinem “reduzir determinados 

aspetos de uma autonomia universitária já magra e […] tornar impossível a persecução dos novos 

objetivos […] se as universidades não dispuserem de ampla capacidade reguladora, de auto-

organização, de financiamento e de decisão” (Villar, 2012, p. 70). 

 

 

O caso de Portugal  

As instituições de ensino superior portuguesas têm uma longa tradição de autonomia, com raízes no 

processo de reforma ad hoc derivado da revolução democrática, e depois aprofundado em sede do 

corpo legislativo subsequente, por influência quer do poder que as associações de professores quer as 

associações de alunos detiveram nesse período. Esta tradição autonómica instalou-se na cultura das 

instituições, perdura até hoje e, muitas vezes, obstaculizou ou dificultou o processo de reformas nos 

anos seguintes. Em consequência, as instituições de ensino portuguesas, em particular, e o ensino 

superior português em geral, gozam de elevada autonomia mesmo num quadro comparativo 

envolvendo a generalidade das instituições europeias. Em geral, os investigadores situam a origem 

desta cultura autonómica no próprio processo histórico de emancipação das instituições face aos 

poderes centralizadores do Estado no período revolucionário que instituiu a democracia, em 1974 

(Moreira, 2015). 

Como vimos, na sequência da instauração da democracia, o poder institucional foi definido pelos 

corpos de professores e estudantes, essencialmente a nível das Faculdades e Escolas, com o poder 

central prefigurado de forma simbólica pelos órgãos vindos ainda do centralismo estatal da ditadura, 
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o Reitor, nomeado pelo Governo, e o Senado, sem poderes efetivos. A autonomia, neste sistema dual, 

centralizado a nível do poder central e profundamente colegial a nível das Faculdades e Escolas, era 

praticamente nula, e assim continuou. A Constituição da República de 1976 é omissa relativamente à 

autonomia no ensino superior, a qual só passa a ser consagrada na revisão constitucional de 1982, a 

que se seguiu, em 1988, a publicação da Lei da Autonomia das Universidades.  

Esta Lei - e, posteriormente, a Lei relativa à Autonomia dos Estabelecimentos de Ensino Superior 

Politécnico - abre uma nova fase de aprofundamento da cultura e prática autonómica e, também, no 

sistema de auto governação (governança, na terminologia atual). Em consonância com a Constituição 

da República é reconhecida a autonomia nos planos administrativo, financeiro38, científico e 

pedagógico, anteriormente existentes, pelo menos de facto, senão expressa e claramente definida em 

lei, e acrescenta-lhe a autonomia estatutária e a autonomia disciplinar, assim construindo um exercício 

autonómico muito amplo, que coexiste com um sistema de autogoverno com separação efetiva dos 

órgãos deliberativos (Assembleia e Senado ou Conselho Geral) dos órgãos executivos (Reitor ou 

Presidente e Conselho Administrativo), bem assim como a consagração da possibilidade, mas não da 

obrigação, de participação externa no governo institucional, mantendo a separação em dois níveis, o 

nível central e o nível das Faculdades/Escolas, e um sistema hierárquico híbrido, vertical e horizontal. 

A aprovação de novos estatutos pelas universidades e politécnicos completou o edifício autonómico e 

de autogoverno institucional.  

Este sistema veio a demonstrar a sua estabilidade através do seu longo período de vigência, quase 

vinte anos (1988-2007). A atividade dos estabelecimentos de ensino particular foi regulada por lei 

neste período de tempo. Porém, não obstante os estabelecimentos de ensino superior particular 

possuírem ampla autonomia no que concerne às questões financeiras e de pessoal, a sua autonomia 

pedagógica era limitada e necessitavam de uma permissão a priori do Ministério antes de procederem 

à criação, suspensão ou extinção de cursos.  

A situação alterou-se qualitativamente com a publicação, em 2007, do RJIES, mas sem prejuízo da 

autonomia instituída. De facto, desde a alteração da Constituição da República em 1982, a autonomia 

passa a constituir uma garantia constitucional e um direito fundamental das instituições e, desse 

modo, uma imposição constitucional ao Estado para estabelecer e aprofundar a autonomia, por um 

lado, e um impedimento à prescrição de violações ou retrocessos injustificados no grau de autonomia 

legislativamente consagrado. De facto, começa aqui o deslizamento da detenção de poder, descrito 

sobre o triângulo de Clark, do vértice “estado” para o vértice “autoridade académica”. Mas o RJIES, ao 

adotar, como referimos, novos modelos relacionados com as NPM e, até mesmo, ao consagrar 

                                                           
38 Nota: nas instituições politécnicas não foi reconhecida a autonomia financeira. 
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modelos híbridos de integração em rede do modelo institucional, veio contribuir, senão 

explicitamente, pelo menos implicitamente, para o aumento do grau de autonomia.  

No que concerne à autonomia, o RJIES engloba os diplomas anteriores, relativos às bases do 

financiamento do ensino superior público e à autonomia da gestão financeira.  

Adicionalmente, o sistema de avaliação do ensino superior estipulado pelo RJIES, não contende com a 

natureza da autonomia, por a avaliação ser realizada por um organismo independente, conceito que 

é aceite internacionalmente.  

O RJIES cria um mecanismo de meta-governação, o Conselho Coordenador de Ensino Superior, uma 

entidade intermédia e independente para a qual passa a coordenação do sistema de ensino superior, 

embora de forma limitada, na medida em que continua a reservar, para si, um conjunto de 

competências com incidência nas suas políticas nacionais. Mas o que se verificou, foi que o Conselho 

Coordenador de Ensino Superior funciona, ao menos parcialmente, como entidade-tampão entre as 

instituições e o Estado, sendo sua missão o aconselhamento do membro do Governo responsável pela 

área de ensino superior no domínio da política do ensino superior.  

Em síntese, a administração do ensino superior, a nível central, encontra-se sob tutela do Ministro da 

Educação (nas várias designações que teve ao longo dos sucessivos governos), e é da responsabilidade 

de uma Direcção-Geral sob responsabilidade de um Secretário de Estado.  

A legislação que define a autonomia das universidades públicas institui a capacidade de, dentro dos 

limites da lei, definirem a sua organização interna, os seus regulamentos internos, gerir 

autonomamente as esferas internas académica, científica e administrativa, criar e gerir o portefólio de 

cursos (sujeitos, no entanto, a registo), executar o orçamento que lhes estiver atribuído, gerir a 

investigação e gerir os seus recursos humanos.  

O ensino superior politécnico detém também capacidade autonómica, embora em menor grau do que 

as universidades. O ensino superior privado tem uma maior capacidade de fixar, nos seus estatutos, o 

grau de autonomia que deseja exercer, embora dentro de limites consignados na respetiva lei.  

As competências do Ministro da Educação, para além do poder geral de supervisão, têm a ver com o 

orçamento das instituições, o investimento no sistema, a fixação do numerus clausus e da dimensão e 

composição dos corpos docente e não-docente. 

 

Na tabela 15 comparam-se as instanciações dos indicadores escolhidos para a medição da componente 

autonomia em cada um dos países em estudo.  
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Tabela 15. Comparação dos indicadores da componente autonomia. 

Espanha Portugal 

Consignação na Constituição 

A autonomia está consignada na Constituição desde o seu 
início (1978), a qual reconhece a autonomia das 
universidades “nos termos que a lei estabeleça”, mas o seu 
significado é perturbado pela consignação simultânea da 
“liberdade académica” como direito também fundamental.  
Foi o Tribunal Constitucional que consolidou o significado 
dos dois direitos. 

A Constituição da República de 1976 é omissa relativamente 
à autonomia no ensino superior, a qual só passa a ser 
consagrada na revisão constitucional de 1982. 

Âmbitos da autonomia 

(i) a elaboração dos seus Estatutos e, no caso das 
universidades privadas, as suas próprias normas de 
organização e funcionamento e outras normas do seu 
regime interno; 
(ii) a eleição, designação e demissão dos seus órgãos de 
governo e representação; 
(iii) a criação de estruturas específicas de suporte à 
investigação e à docência; 
(iv) a elaboração e aprovação de planos de estudos e de 
investigação e de cursos específicos de formação ao longo 
da vida; 
(v) a seleção, formação e promoção do seu pessoal docente 
e investigador, e de administração e serviços, assim como a 
determinação das condições de exercício das suas 
atividades; 
(vi) a admissão, regime de permanência e verificação dos 
conhecimentos dos estudantes; 
(vii) a atribuição de títulos de caráter oficial e validade em 
todo o território nacional e emissão de diplomas e títulos 
próprios; 
(viii) a elaboração, aprovação e gestão do seu orçamento e a 
administração do seu património; 
(ix) o estabelecimento e a modificação de relações dos seus 
postos de trabalho; 
(x) o estabelecimento de relações com outras entidades para 
a promoção e o desenvolvimento dos seus fins 
institucionais. 
A autonomia conferida às instituições de ensino superior 
nesta lei é posteriormente limitada - ou pelo menos, 
enquadrada - por leis, normas e (ou) procedimentos fixados, 
também eles, em lei. 

(i) a autonomia estatutária confere a capacidade de definir a 
sua missão e as normas fundamentais da sua organização 
interna e do seu funcionamento nos planos científico, 
pedagógico, disciplinar, financeiro e administrativo; 
(ii) a autonomia científica, confere a capacidade de definir, 
programar e executar a investigação e demais atividades 
científicas, sem prejuízo dos critérios e procedimentos de 
financiamento público da investigação; 
(iii) a autonomia pedagógica confere a capacidade para 
elaborar os planos de estudos, definir o objeto das unidades 
curriculares, definir os métodos de ensino, afetar os 
recursos e escolher os processos de avaliação de 
conhecimentos, gozando os professores e estudantes de 
liberdade intelectual nos processos de ensino e de 
aprendizagem; 
(iv) a autonomia administrativa confere a capacidade para 
emitir regulamentos nos casos previstos na lei e nos seus 
estatutos e praticar atos e celebrar contratos 
administrativos; 
(v) a autonomia financeira confere, nos termos da lei e dos 
seus estatutos, a capacidade para gerir livremente os seus 
recursos financeiros conforme critérios por si estabelecidos, 
incluindo as verbas anuais que lhes são atribuídas no 
Orçamento do Estado; 
(vi) a autonomia patrimonial confere a capacidade para 
administrar bens do domínio público ou privado do Estado 
ou de outra coletividade territorial que lhes tenham sido 
cedidas pelo seu titular, nas condições previstas na lei e nos 
protocolos firmados com as mesmas entidades; 
(vii) a autonomia disciplinar confere o poder de punir, nos 
termos da lei e dos estatutos, as infrações disciplinares 
praticadas por docentes, investigadores e demais 
funcionários e agentes, bem como pelos estudantes. 

Capacidade para criar instituições 

A criação de universidades públicas é da competência da 
Comunidade Autónoma respetiva, por Lei da sua Assembleia 
Legislativa, ou sob proposta do Governo e por Lei das Cortes 
Gerais, sob parecer do Conselho de Governo da respetiva 
Comunidade Autónoma, sob parecer prévio da Conferência 
Geral de Política Universitária. O início das atividades é 
autorizado pelo órgão competente da Comunidade 
Autónoma, após verificação do cumprimento dos requisitos 
especificados na lei de criação da instituição. 
A criação de universidades privadas pode ser efetuada por 
pessoas físicas ou jurídicas, no quadro do disposto nas leis 
do Estado e das Comunidades Autónomas, sendo a 
competência para a publicação da lei instituidora das 
mesmas entidades, e nos mesmos termos, da existente para 
a criação das universidades públicas. A definição das normas 
de organização e funcionamento das universidades privadas 
constituem uma competência da entidade instituidora, no 
quadro da Constituição e das leis que regulam a liberdade 
académica. 
 

A criação de instituições de ensino superior público é da 
competência exclusiva do estado e efetua-se por decreto 
governamental, tendo em conta as necessidades de 
ordenamento nacional da rede do ensino superior público e 
tendo em consideração a sua necessidade e 
sustentabilidade. É também da competência exclusiva do 
Estado a criação e manutenção de uma rede de instituições 
públicas de ensino superior e garantir a sua autonomia. 
A criação de estabelecimentos de ensino superior privados 
pode ser requerida por entidades que revistam a forma 
jurídica de fundação, associação ou cooperativa constituídas 
especificamente para esse efeito, bem como por entidades 
de natureza cultural e social sem fins lucrativos que incluam 
o ensino superior entre os seus fins ou entidades que 
revistam a forma jurídica de sociedade por quotas ou de 
sociedade anónima constituídas especificamente para esse 
efeito, satisfeitas que sejam algumas restrições normativas 
relacionadas com a idoneidade institucional e de 
sustentabilidade financeira. 
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As universidades com natureza fundacional, satisfeitos os 
requisitos legais, são reconhecidas pelo Ministro da Tutela. 

Capacidade para definir o regime de acesso ao ensino superior 

O acesso dos estudantes ao ensino universitário obriga à 
posse de um título de Bacharel ou equivalente, competindo 
ao Governo, sob informação da Conferência Geral de Política 
Universitária, a capacidade de regulação normativa do 
processo de acesso. Também compete ao Governo, sob 
informação prévia do Conselho de universidades, a 
capacidade para a fixação de condições para o acesso 
daqueles que, não tendo a formação prévia requerida, 
podem fazer acreditar a sua experiência profissional ou, 
tendo mais de 25 anos ou, separadamente, mais de 45 anos, 
requerer o acesso à frequência da universidade. 
O acesso aos Cursos de mestrado efetua-se com a posse de 
um título universitário oficial de Grado de uma instituição 
espanhola ou expedido por uma instituição de ensino 
superior pertencente a outro estado que integre o Espaço 
Europeu de Ensino Superior que possibilite o acesso ao Grau 
de Máster, bem assim como, sem necessidade de 
homologação de títulos, os titulares de outros sistemas 
estrangeiros que, no país de origem dê acesso à frequência 
de cursos de pós-graduação, desde que a universidade que 
pretendem frequentar comprove que aqueles títulos 
acreditam um nível de formação equivalente aos 
correspondentes títulos espanhóis. 
Compete a cada instituição estabelecer os requisitos 
específicos e os critérios de valoração bem assim como 
definir os procedimentos e requisitos de admissão, incluindo 
a especificação de complementos formativos. 
O acesso aos Cursos de doutoramento efetua-se para 
titulares na posse de um título oficial de Grado ou 
equivalente, conjuntamente com um título oficial de Máster 
universitário, ou equivalente, os quais, em conjunto, 
deverão conferir, pelo menos, 300 créditos ECTS. Compete a 
cada universidade elaborar, nos termos da lei aplicável, os 
planos de estudos dos Cursos de Doutoramento, os quais 
deverão ser verificados pelo Conselho de Universidades e 
autorizados pela correspondente Comunidade Autónoma. 
Compete à Agência de Avaliação, no processo de 
acreditação dos títulos conferidos, verificar a concordância 
com os curricula dos cursos de Grado e de Máster que dão 
acesso ao Curso de Doutoramento. 
 

Têm acesso ao ensino superior (i) os indivíduos habilitados 
com um curso secundário, ou equivalente, que, 
cumulativamente, façam prova de capacidade para a sua 
frequência, através da realização e aprovação numa Prova 
Nacional de Acesso; (ii) os indivíduos maiores de 25 anos 
que, não possuindo aquela habilitação, façam prova 
especialmente adequada de capacidade para a sua 
frequência. 
Relativamente a estudantes com habilitações obtidas em 
países estrangeiros, e para efeitos de acesso e admissão aos 
cursos de ensino superior nacionais, estabelece-se que os 
exames de cursos não portugueses equivalentes ao ensino 
secundário português podem ser utilizados como provas de 
ingresso por um prazo idêntico ao fixado pela Comissão 
Nacional de acesso ao Ensino Superior para a utilização dos 
exames nacionais do ensino secundário, de forma a 
assegurar a igualdade de tratamento entre todos os 
candidatos, qualquer que seja a sua origem académica. 
Têm acesso aos cursos de mestrado os titulares do grau de 
licenciado ou equivalente legal; os titulares de um grau 
académico superior estrangeiro conferido na sequência de 
um 1.º ciclo de estudos organizado de acordo com os 
princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a 
este Processo; os titulares de um grau académico superior 
estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os 
objetivos do grau de licenciado pelo órgão científico 
estatutariamente competente do estabelecimento de ensino 
superior onde pretendem ser admitidos; e os detentores de 
um currículo escolar, científico ou profissional, que seja 
reconhecido como atestando capacidade para realização 
deste ciclo de estudos pelo órgão científico 
estatutariamente competente do estabelecimento de ensino 
superior onde pretendem ser admitidos. 
Têm acesso aos cursos de doutoramento os titulares do 
grau de mestre ou equivalente legal; os titulares de grau de 
licenciado, detentores de um currículo escolar ou científico 
especialmente relevante que seja reconhecido como 
atestando capacidade para a realização deste ciclo de 
estudos pelo órgão científico legal e estatutariamente 
competente da universidade onde pretendem ser admitidos; 
os detentores de um currículo escolar, científico ou 
profissional que seja reconhecido como atestando 
capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo 
órgão científico legal e estatutariamente competente da 
universidade onde pretendem ser admitidos. 
Compete a cada universidade fixar as normas relativas aos 
procedimentos de natureza académica e científica para a 
candidatura, os critérios de seleção no acesso e as condições 
de elaboração, apresentação e defesa da respetiva tese dos 
seus cursos de doutoramento. 

Capacidade para selecionar os estudantes (L,M) 

Compete à universidade determinar as condições objetivas 
de seleção dos estudantes, para além da posse do título de 
Bacharel, necessárias para a admissão aos cursos que 
ministra, necessariamente de forma coordenada entre todas 
as instituições. Embora tal não estivesse expressamente 
consignado na lei, as universidades decidiram instituir uma 
prova obrigatória de acesso à universidade que valorasse 
objetivamente a maturidade académica e os conhecimentos 
adquiridos no bacharelato, bem assim como a capacidade 
para prosseguir com êxito estudos universitários. 
Este regime alterou-se com a publicação do Real Decreto 
412/2014 que, no essencial, anula a obrigatoriedade de 

Compete aos estabelecimentos de ensino superior, sob 
coordenação da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino 
Superior, a fixação da forma de realização de uma Prova 
Nacional de Acesso, bem assim como dos critérios de 
seleção e seriação, por forma a que a prova seja única para 
todas as instituições públicas nacionais. Adicionalmente, as 
instituições de ensino superior podem fixar requisitos 
específicos para o acesso ao ensino superior, cuja verificação 
compete a cada uma delas separadamente. 
A candidatura às instituições de ensino superior realiza-se 
através de um concurso nacional, da responsabilidade da 
Direção-Geral do Ensino Superior que, ouvindo a Comissão 
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prestação desta prova de acesso à universidade - passando a 
valoração a assentar, entre outros critérios, nas 
classificações obtidas em sede do ensino secundário - ainda 
que a prova continue obrigatória para o acesso de 
estudantes com origem em outros ciclos de ensino 
discriminados na própria legislação - sem prejuízo de a 
metodologia para essa valoração continuar a ser 
estabelecida pela universidade, no uso dos instrumentos de 
coordenação existentes, em particular a Conferência Geral 
de Política Universitária. 
Ainda assim, a discricionariedade universitária na fixação dos 
critérios de acesso é regulada - e contida - nos termos do 
artigo 10º do Real Decreto 412/2014 o qual, na prática limita 
a amplitude da autonomia da universidade nesta matéria. 
Para o acesso aos cursos de mestrado e aos cursos de 
doutoramento, as universidades fixam livremente os 
critérios de admissão. 

Nacional de acesso ao Ensino Superior, determina os 
contingentes em que as vagas disponibilizadas se repartirão, 
os requisitos específicos, se os houver, bem assim como 
outros regimes de preferências de alocação das vagas, 
nomeadamente de incidência regional e (ou) profissional. 
A candidatura aos cursos ministrados em estabelecimentos 
de ensino superior particular e cooperativo é feita através de 
concursos institucionais organizados por cada 
estabelecimento de ensino. 
Para os estudantes com habilitações obtidas em países 
estrangeiros, estabelece-se que os exames de cursos não 
portugueses equivalentes ao ensino secundário português 
podem ser utilizados como provas de ingresso por um prazo 
idêntico ao fixado pela Comissão Nacional de acesso ao 
Ensino Superior para a utilização dos exames nacionais do 
ensino secundário. 
Para o acesso aos cursos de mestrado e de doutoramento 
as universidades fixam livremente os critérios de admissão. 

Capacidade para decidir o número de vagas para a primeira inscrição de estudantes 

O número de vagas disponibilizados aos estudantes pela 
universidade pública é determinado segundo critérios 
próprios definidos pelas Comunidades Autónomas em 
coordenação com as instituições que lhes estão afetas, 
sendo depois comunicado à Conferência Geral de Política 
Universitária, que fixa o número total de vagas e a sua 
distribuição, no âmbito da definição de uma política nacional 
que adeque a capacidade total às necessidades sociais, ao 
equilíbrio regional e ao financiamento disponível. 
O Governo poderá, por acordo com a Conferência Geral de 
Política Universitária, por motivos derivados de Diretivas 
Comunitárias ou de interesse geral nacional, estabelecer 
limites máximos de admissão de estudantes, os quais afetam 
tanto as universidades públicas como privadas. Os critérios 
de seriação para o preenchimento das vagas disponíveis são 
da responsabilidade de cada universidade. 
São reservadas, em cada instituição, vagas para os 
contingentes especiais - maiores de 25 e 45 anos, estudantes 
com incapacidades, desportistas de alta competição e 
estudantes já detentores de um diploma universitário. As 
vagas sobrantes destes contingentes são adicionadas ao 
contingente geral. 

O número de vagas disponibilizado anualmente para cada 
instituição de ensino superior, pública ou privada, e cada 
curso que cada uma oferece, é uma competência da própria 
instituição, ouvidos os órgãos legal e estatutariamente 
competentes de cada instituição, devendo ter em conta os 
recursos disponíveis e ser comunicadas à Direção Geral do 
Ensino Superior, acompanhadas da respetiva 
fundamentação. 
O Governo pode intervir no processo de fixação do número 
máximo de novas admissões e de inscrições no ensino 
superior, dado que o ingresso em cada par 
estabelecimento/curso de ensino superior está sujeito a 
limitações quantitativas, decorrentes do número de vagas 
fixado anualmente. 
Excetuam -se deste regime as vagas para as instituições de 
ensino superior militar e policial, que são fixadas, 
anualmente, por portaria conjunta dos ministros da tutela. 
 

Capacidade para criar cursos (L,M,D) 

Para a criação de um novo curso com validade oficial - ou a 
sua alteração - as universidades deverão dispor de 
autorização da respetiva Comunidade Autónoma. Compete à 
instituição elaborar o plano de estudos do Curso - com a 
restrição, no entanto, do seu ajustamento às diretivas gerais 
superiormente estabelecidas. Este Plano de Estudos é 
proposto à apreciação da respetiva Comunidade Autónoma 
e, sob seu parecer favorável, é submetido, para efeitos de 
homologação, à apreciação do Conselho de Coordenação 
Universitária. 
Sob parecer favorável, compete ao Governo declarar o 
respetivo título oficial e proceder à sua inscrição no Registo 
de Universidades, Centros e Títulos. Após o registo, compete 
ao Reitor da universidade mandar efetuar a sua publicação 
no Boletim Oficial do Estado e no Diário Oficial da 
Comunidade Autónoma. Na sequência desta publicação a 
Comunidade Autónoma autorizará o início das atividades do 
Curso homologado e registado. Quando o Curso se articula 
em diversos ciclos, compete à universidade, sob parecer 
prévio favorável do Conselho de Universidades, estabelecer 
as regras de transição entre ciclos. 
 
 

A criação de ciclos de estudos é uma competência das 
instituições de ensino superior, exercida pelo Reitor ou 
Presidente, ouvido o conselho científico ou técnico--
científico e o conselho pedagógico, nas instituições de 
natureza pública, e à entidade instituidora, ouvido o reitor, 
presidente ou diretor, ouvido o conselho científico ou 
técnico-científico e o conselho pedagógico, nas instituições 
de natureza privada. 
No entanto, a entrada em funcionamento desses ciclos de 
estudos, quando visem conferir graus académicos, obriga à 
sua acreditação prévia pela Agência de Avaliação e 
Acreditação - para a garantia da qualidade do ensino 
superior - e do subsequente registo em sede do Ministério 
da Tutela. 
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Capacidade para o desenho dos conteúdos dos cursos 

As universidades podem decidir livremente os conteúdos 
dos cursos 

As universidades podem decidir livremente os conteúdos 
dos cursos  

Capacidade para encerrar cursos (L,M,D) 

A extinção de um Curso, quando voluntária, efetua-se com a 
apresentação de uma proposta de alteração do seu Plano de 
Estudos, a qual - no caso em que são modificados mais de 
10% dos respetivos créditos - é formulada pela instituição, 
sendo submetida à mesma tramitação que se aplica a um 
novo Plano. 
Adicionalmente, o Governo pode suspender ou revogar a 
homologação de um título em vigor, com base no 
reconhecimento de incumprimento dos requisitos básicos 
estabelecidos no artigo 4.3º da Lei Orgânica 6/2001 ou, 
alternativamente, com base num Relatório negativo da 
Agência Nacional de Avaliação da Qualidade e Avaliação, da 
Comunidade Autónoma que aloca uma universidade, ou do 
Conselho de Coordenação Universitária. 
Executado o procedimento de suspensão ou revogação do 
título em vigor, a respetiva proposta é apreciada e decidida 
em Conselho de Ministros. Em caso de decisão favorável à 
proposta de suspensão ou revogação da homologação do 
Título em apreciação, será publicada no Boletim Oficial do 
Estado e tem efeitos imediatos, não afetando, no entanto, 
os estudantes que, à data, se encontrem com matrícula 
efetiva naquele curso, competindo às autoridades 
administrativas estabelecer as condições adequadas ao 
prosseguimento dos estudos por parte destes estudantes, e 
as condições de prosseguimento em funções dos respetivos 
docentes. 

A extinção de um Curso conferente de grau, em 
funcionamento nas instituições de ensino superior público, 
quando voluntária, é da competência das instituições de 
ensino superior, concretizada pelo respetivo Reitor ou 
Presidente, que a comunicará à Direção Geral de Ensino 
Superior. Naturalmente, as instituições adotarão 
procedimentos normativos, através da elaboração de um 
Plano de Extinção do Curso, para garantir os direitos dos 
estudantes com direito à inscrição e frequência desse Curso 
até à sua total extinção. 
No ensino superior privado compete às entidades 
instituidoras proceder ao encerramento voluntário dos ciclos 
de estudos em funcionamento. 
Adicionalmente, quer para o ensino superior público como 
privado, o encerramento de cursos pode coercivamente ser 
determinado pelo Ministério da Tutela, sob revogação da 
respetiva acreditação efetuada pela Agência de Avaliação e 
Acreditação para a Garantia da Qualidade do Ensino 
Superior, quando verificado o incumprimento dos requisitos 
legais ou das disposições estatutárias ou a não observância 
dos critérios que justificaram a acreditação e o registo dos 
ciclos de estudos. Cabe ao Ministério da Tutela, no caso de 
encerramento compulsivo, determinar as providências 
necessárias para a salvaguarda dos interesses dos 
estudantes. 
 

Capacidade para escolher a língua em que é ministrado o ensino 

As universidades podem livremente fixar a língua em que se 
processa o curso (L,M) 

As universidades podem livremente fixar a língua em que se 
processa o curso (L,M), no ato da sua criação. 

Capacidade para criar outras entidades 

No âmbito da sua autonomia as instituições de ensino 
superior podem criar livremente estruturas específicas que 
atuem como suporte ao ensino e à investigação. Em 
particular, poderão criar escolas de doutorado nos termos 
dos seus estatutos, e da sua normativa própria e a da 
respetiva Comunidade Autónoma, sendo que a sua criação 
deverá ser notificada ao Ministério da Educação, para 
efeitos de registo. 
Sem prejuízo das normativas próprias das respetivas 
Comunidades Autónomas, as universidades podem criar 
fundações ou outras entidades jurídicas para a persecução 
dos seus objetivos próprios. 
Também, sob aprovação do Conselho Social, as 
universidades poderão, por si ou em conjunto com outras 
entidades públicas ou privadas, criar empresas, fundações 
ou outras entidades jurídicas de direito privado, nos termos 
da legislação aplicável. 
 

As instituições de ensino superior podem criar unidades 
orgânicas de investigação, instituições de investigação 
comuns a várias instituições de ensino superior 
universitárias ou politécnicas; criar, fazer parte de, ou 
incorporar no seu âmbito, entidades subsidiárias de direito 
privado, como fundações, associações e sociedades, 
destinadas a coadjuvá-las no estrito desempenho dos seus 
fins; criar sociedades de desenvolvimento de ensino superior 
que associem recursos próprios das instituições de ensino 
superior, ou unidades orgânicas destas, e recursos privados; 
consórcios entre instituições de ensino superior, ou 
unidades orgânicas destas, e instituições de investigação e 
desenvolvimento; criar, por si ou em conjunto com outras 
entidades, públicas ou privadas, fazer parte de, ou 
incorporar no seu âmbito, entidades subsidiárias de direito 
privado, como fundações, associações e sociedades, 
destinadas a coadjuvá-las no estrito desempenho dos seus 
fins. 

Capacidade para definir os âmbitos da investigação 

A competência para a regulação da I&D é, nos termos da 
Constituição, uma reserva do Governo. É também 
competência do Governo a organização do Sistema Espanhol 
de Ciência, Tecnologia e Inovação, cuja regulação, no âmbito 
público, partilha com as CCAA, bem assim como elaborar a 
Estratégia Espanhola de Ciência e Tecnologia e a Estratégia 
Espanhola de Inovação. 
É reconhecida às universidades e aos investigadores a 
liberdade de investigação no âmbito universitário. 

A competência para a regulamentação da I&D pertence ao 
Governo, sem prejuízo da capacidade das IES para 
participarem na definição das políticas nacionais para o seu 
desenvolvimento. As IES têm liberdade de organização e de 
definição dos seus programas de investigação. 
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Capacidade para criar estruturas de investigação 

A competência para a regulação do fomento e da 
coordenação geral da investigação científica e técnica 
espanhola é uma reserva do Governo. 
No âmbito desta competência o Governo organiza o Sistema 
Espanhol de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), o qual é 
regulado, no seu âmbito público, pelas políticas públicas 
desenvolvidas pela Administração Geral do Estado, e pelas 
desenvolvidas, no seu âmbito e estatuto próprio, pelas 
Comunidades Autónomas. 
Compete ao Ministério da Ciência e Inovação, em 
colaboração com o Conselho de Política Científica e de 
Inovação elaborar a Estratégia Espanhola de Ciência e 
Tecnologia, e a Estratégia Espanhola de Inovação, Planos 
que, submetidos à apreciação e (ou) parecer de entidades 
relevantes, deverão ser aprovados pelo Governo e 
enquadrar as atividades de investigação e de transferência 
de conhecimento das entidades que integram o SECTI, 
nomeadamente as universidades. 
A lei reconhece e garante a liberdade de investigação no 
âmbito universitário e confere autonomia às instituições de 
ensino superior para a criação de estruturas de suporte às 
atividades de investigação e para a elaboração dos Planos de 
Investigação institucional, e institui o dever de fomentar a 
cooperação com o setor produtivo, nomeadamente através 
da criação de empresas de base tecnológica a partir da 
atividade universitária, em cujas atividades poderá participar 
o pessoal docente e investigador. 
O pessoal docente e investigador que exerça funções ou 
atividades de investigação adquire a qualidade de pessoal 
investigador do SECTI, com direito de formular iniciativas de 
investigação, através dos órgãos ou estruturas organizativas 
[da instituição] e determinar livremente os métodos de 
resolução de problemas, dentro do quadro das práticas e 
dos princípios éticos reconhecidos e da normativa aplicável 
sobre propriedade intelectual, e tendo em conta as possíveis 
limitações derivadas das circunstâncias da investigação e do 
ambiente, das atividades de supervisão, orientação ou 
gestão, e das limitações orçamentais ou de infraestruturas. 
Adicionalmente, as universidades poderão livremente 
estabelecer acordos de cooperação entre elas, com outros 
Organismos públicos de Investigação, com empresas e 
outros agentes do SECTI ou internacionais, bem assim como 
estabelecer alianças estratégicas para o desenvolvimento de 
programas e projetos de excelência nacional e internacional, 
bem como estabelecer acordos para a criação e 
financiamento de Escolas de Doutoramento. 

A competência para a organização e regulação da 
investigação científica e técnica é do Governo, com base em 
autorização legislativa da Assembleia da República, no 
âmbito da Lei 215/99 - Regime Jurídico de Instituições de 
Investigação Científica (RJIIC), o qual abrange as instituições 
de investigação do Estado (Laboratórios de Estado), as 
unidades de investigação integradas nas instituições de 
ensino superior, e as instituições privadas de investigação. 
O RJIIC consagra a liberdade de investigação no âmbito de 
cada instituição de investigação científica e desenvolvimento 
tecnológico no quadro legal a que estejam sujeitas, e no 
exercício da responsabilidade dos investigadores, pela qual 
responde o responsável máximo da instituição, 
nomeadamente pelas consequências da divulgação ou não 
divulgação dos resultados das atividades de I&D, sempre 
que estiverem em causa questões relevantes relacionadas 
com a segurança ou a saúde públicas, responsabilidade essa 
que só é exonerada com a comunicação das circunstâncias 
em causa ao Ministro da Tutela. 
As instituições particulares de investigação científica têm 
autonomia de auto-organização, e liberdade de definição 
dos seus objetivos e projetos de investigação. 
Relativamente às unidades orgânicas de investigação 
integradas em instituições de ensino superior, a Lei 46/86 
(LBES) dispõe, no seu art. 15º , que: (i) compete ao Estado 
assegurar as condições materiais e culturais de criação e 
investigação científicas; e incentivar a colaboração entre as 
entidades públicas, privadas e cooperativas no sentido de 
fomentar o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da 
cultura, tendo particularmente em vista os interesses da 
coletividade; e que (ii) compete às instituições de ensino 
superior (a) criar as condições para a promoção e a 
realização de atividades de investigação e 
desenvolvimento; (b) que a investigação científica no ensino 
superior tenha em conta os objetivos predominantes da 
instituição em que se insere, sem prejuízo da sua 
perspetivação em função do progresso, do saber e da 
resolução dos problemas postos pelo desenvolvimento 
social, económico e cultural do País; e (c) garantir as 
condições de publicação dos trabalhos científicos e facilitar-
se a divulgação dos novos conhecimentos e perspetivas do 
pensamento científico, dos avanços tecnológicos e da 
criação cultural. 
As instituições de ensino superior têm o direito e o dever de 
participar na formulação das políticas nacionais, pronunciar-
se sobre os projetos legislativos que lhes digam diretamente 
respeito, e ser ouvidas na definição dos critérios de fixação 
das dotações financeiras a conceder pelo Estado para a 
investigação. 

Capacidade para definir os procedimentos de recrutamento de pessoal sénior (académico/administrativo) 

A competência para a seleção, formação e promoção do 
pessoal docente e investigador e de administração e 
serviços, assim como a determinação das condições em que 
se deverão desenvolver as suas atividades é da universidade. 
Também é da universidade a competência para o 
estabelecimento e modificação da definição dos postos de 
trabalho, e a regulação do fomento e coordenação geral da 
investigação científica e técnica, em ambos os casos no 
quadro legal superiormente definido. 
O recrutamento de pessoal docente e investigador é da 
competência da universidade, sendo efetuado através de 
concurso público para as modalidades e no quadro definido 
em lei. Adicionalmente, as universidades têm competência 
para contratar pessoal docente e investigador em regime de 
contrato de trabalho civil, ou para a substituição de 

É da competência das Instituições de Ensino Superior a 
seleção, formação e promoção do pessoal docente e 
investigador e de administração e serviços, assim como a 
determinação das condições em que se deverão desenvolver 
as suas atividades.  
O recrutamento de pessoal docente e investigador é 
efetuado para a ocupação de lugares do quadro de docentes 
autorizado para cada instituição. Podem ainda ser 
contratadas para a prestação de serviço docente 
individualidades, nacionais ou estrangeiras, de reconhecida 
competência científica, pedagógica ou profissional, cuja 
colaboração se revista de interesse e necessidade inegáveis 
para a instituição de ensino superior. 
É também da competência das instituições de ensino 
superior a definição das carreiras a que estará afeto o seu 
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trabalhadores com direito a reserva do posto de trabalho, 
bem assim como contratar pessoal investigador, técnico e 
outro, na modalidade de contrato de trabalho para obra ou 
serviço determinado, para o desenvolvimento de projetos 
de investigação científica ou técnica. Podem ainda contratar 
professores eméritos, nos termos definidos na Lei, e pessoal 
investigador, nos termos definidos na Lei da Ciência, 
Tecnologia e Investigação. É, no entanto, da competência 
das Comunidades Autónomas o estabelecimento dos 
regimes de prestação de serviços do pessoal docente e 
investigador contratado através de contrato de trabalho 
civil. 
O acesso aos corpos de funcionários docentes universitários 
obriga à detenção de uma acreditação nacional - que 
valoriza o mérito e competências dos candidatos e garante a 
qualidade na seleção dos docentes - efetuada através de um 
concurso documental. 
A competência para o recrutamento do pessoal de 
administração e serviços da universidade é da própria 
universidade, tanto para o pessoal com a qualidade de 
funcionário como para o pessoal em regime de contrato de 
trabalho, podendo ainda ser recrutado pessoal com a 
qualidade de funcionário pertencentes a corpos e carreiras 
de outras administrações públicas. 
É também da competência da universidade a definição das 
carreiras a que estará afeto o seu pessoal de administração 
e serviços, no quadro da legislação geral da função pública. 
O acesso às carreiras do serviço público das universidades, 
bem assim como o acesso ao regime de pessoal contratado, 
efetua-se mediante a realização de provas seletivas de 
acesso em concurso, nos termos estabelecidos pela 
legislação e nos Estatutos da universidade, necessariamente 
com publicação prévia da sua realização no Boletim Oficial 
de Estado. 

pessoal de administração e serviços, no quadro da legislação 
geral da função pública, bem assim como implementar os 
procedimentos de promoção nas respetivas carreiras. 
É da competência do Ministério da Tutela a fixação do 
número de unidades dos quadros de pessoal docente, de 
investigação e de administração e serviços, sendo os 
respetivos critérios estabelecidos por decreto-lei. A 
distribuição das vagas dos quadros pelas diferentes carreiras 
(no caso do pessoal não docente) e categorias é feita por 
cada instituição de ensino superior pública, sem prejuízo de 
o ministro da tutela poder fixar, por despacho, regras gerais 
sobre esta matéria. 
É também da competência do Ministério da Tutela a fixação 
do número máximo de docentes, investigadores e pessoal 
de administração e serviços, qualquer que seja o regime 
legal aplicável, que cada instituição de ensino superior 
pública pode nomear ou contratar. Não está, no entanto, 
sujeita a quaisquer limitações a contratação de pessoal em 
regime de contrato individual de trabalho cujos encargos 
sejam satisfeitos exclusivamente através de receitas 
próprias, incluindo nestas as referentes a projetos de 
investigação e desenvolvimento, qualquer que seja a sua 
proveniência. 
A competência para o recrutamento do pessoal de 
administração e serviços da universidade é da própria 
universidade, tanto para o pessoal com a qualidade de 
funcionário como para o pessoal em regime de contrato de 
trabalho, podendo ainda ser recrutado pessoal com a 
qualidade de funcionário pertencentes a corpos e carreiras 
de outras administrações públicas. 
É também da competência da universidade a definição das 
carreiras a que estará afeto o seu pessoal de administração 
e serviços, no quadro da legislação geral da função pública, 
bem assim como implementar os procedimentos de 
promoção nas respetivas carreiras. 
É da competência do Ministério da Tutela a fixação do 
número de unidades dos quadros de pessoal administrativo 
e de serviços de cada instituição, sendo os respetivos 
critérios estabelecidos por decreto-lei. A distribuição das 
vagas dos quadros pelas diferentes carreiras e categorias é 
feita por cada instituição de ensino superior pública, sem 
prejuízo de o ministro da tutela poder fixar, por despacho, 
regras gerais sobre esta matéria. 
O ingresso e acesso ás carreiras do serviço público das 
instituições de ensino superior, efetua-se, para o provimento 
de lugares do quadro de pessoal em vigor em cada 
instituição, mediante a realização de provas seletivas de 
acesso em concurso nos termos estabelecidos pela 
legislação específica. A progressão na carreira é da 
competência de cada instituição, verificados os requisitos 
legais, e efetua-se, também, mediante concurso. 
O acesso ao regime de pessoal contratado pode fazer-se em 
qualquer uma das modalidades de contrato de trabalho 
laboral: contrato de trabalho a termo certo ou contrato de 
prestação de serviços. 

Capacidade para decidir as remunerações do pessoal sénior (académico/administrativo 

A fixação do regime remuneratório do pessoal docente e 
investigador universitário, com a qualidade de funcionário, 
é da competência do Governo, estabelecido em lei geral 
própria. Adicionalmente, tanto o Governo como as 
Comunidades Autónomas podem estabelecer retribuições 
adicionais, de prémio pelo mérito no desempenho de 
funções docentes e investigadoras.  
A fixação do regime remuneratório do pessoal docente e 
investigador universitário, com a qualidade de pessoal 
contratado para as universidades públicas é da competência 

A fixação do regime remuneratório do pessoal docente e 
investigador universitário, com a qualidade de funcionário, 
é da competência do Governo, sendo estabelecido em lei 
geral própria. 
A fixação do regime remuneratório do pessoal docente e 
investigador universitário, com a qualidade de pessoal 
contratado para as instituições públicas encontra-se 
limitado por lei - nomeadamente a resultante de 
instrumentos de regulamentação coletiva - mas não pode 
exceder os níveis remuneratórios do pessoal com vínculo de 
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das Comunidades Autónomas respetivas, bem assim como o 
estabelecimento, por decisão do Conselho Social sob 
proposta do Conselho de Governo, de retribuições adicionais 
de prémio ou incentivo - sem prejuízo da capacidade do 
Governo para instituir programas de incentivos próprios 
para docentes e investigadores - cuja atribuição fica sempre 
sujeitos a decisão favorável do órgão externo, designado 
pela Comunidades Autónomas, responsável pela avaliação, 
no primeiro caso, e da Agência Nacional de Avaliação da 
Qualidade e Acreditação, no segundo caso. 
O regime de trabalho do pessoal docente e investigador das 
universidades é o de dedicação a tempo completo e, 
supletivamente, o regime de tempo parcial. Para o exercício 
de cargos de gestão unipessoal é necessária a prestação de 
serviço a tempo integral, sendo que não poderá ser 
acumulada a função de gestão com a função docente. 
O regime remuneratório do pessoal da administração e dos 
serviços das universidades públicas constitui um encargo do 
orçamento da instituição, competindo a cada universidade 
estabelecer a respetiva tabela remuneratória dentro dos 
limites máximos que estejam determinados pela respetiva 
Comunidade Autónoma e na obediência das regras gerais 
fixadas pelo Governo. 
Tanto o Governo como as Comunidades Autónomas 
poderão estabelecer programas de incentivos financeiros 
relacionados com a avaliação do mérito individual ligado ao 
desempenho de atividades de melhoria da investigação e da 
transferência do conhecimento. 

funcionário, quando existam as respetivas carreiras no 
âmbito da Administração Pública. 
O regime de trabalho do pessoal docente e investigador das 
instituições de ensino superior é o de dedicação a tempo 
completo e, supletivamente, o regime de tempo parcial.  
O regime de trabalho do pessoal de administração e 
serviços das instituições de ensino superior é o de dedicação 
a tempo completo. 
O regime remuneratório do pessoal da administração e dos 
serviços das instituições de ensino superior públicas 
constitui um encargo do orçamento da instituição, 
competindo ao Governo estabelecer, em lei geral, a 
respetiva tabela remuneratória. 

Capacidade para decidir a demissão de pessoal sénior (académico/administrativo 

As universidades podem decidir a demissão de pessoal 
sénior, tendo regras específicas para aqueles que têm o 
estatuto de funcionário público 

As universidades podem decidir a demissão de pessoal 
sénior, tendo regras específicas para aqueles que têm o 
estatuto de funcionário público  

Capacidade para decidir as promoções do pessoal sénior (académico/administrativo) 

As universidades não têm capacidade para promover 
livremente o pessoal académico sénior; 
O desempenho do pessoal administrativo é avaliado por 
uma comissão cuja composição é regulada por lei e que 
segue regras especificadas na lei. 

As universidades não têm capacidade para promover 
livremente o pessoal académico sénior; 
Os processos de promoção variam de acordo com o tipo de 
contrato; 
A maioria do pessoal tem o estatuto de funcionário público e 
só pode ser promovido se houver um posto a nível superior; 
O pessoal com contrato comum pode ser promovido com 
base no mérito; 
O desempenho do pessoal docente e não-docente é avaliado 
por uma comissão de promoção, cuja composição é 
especificada na lei e que segue regras especificadas na lei. 

Capacidade para definir o regime disciplinar 

O regime disciplinar a que está sujeito o pessoal docente, 
investigador, e de administração e serviços é da 
competência da universidade, sendo que as sanções de 
demissão serão da exclusiva responsabilidade dos órgãos 
estatutariamente competente para o efeito, sob proposta 
do Conselho de universidades. 
As sanções de outras naturezas são da responsabilidade do 
Reitor da universidade, tanto para o pessoal com estatuto 
de funcionário como para o pessoal contratado. O regime 
sancionatório é estabelecido na legislação geral para os 
funcionários públicos. 
 

O regime disciplinar a que está sujeito o pessoal docente, 
investigador, e de administração e serviços é da 
competência da instituição de ensino superior, e é exercido 
através do Reitor ou Presidente, podendo ser delegado nos 
diretores ou presidentes das unidades orgânicas, com direito 
de recurso para aquelas entidades. 
O exercício do poder disciplinar rege-se por normas próprias 
para cada corpo académico: (i) pelo Estatuto Disciplinar dos 
Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e 
Local, no caso dos funcionários e agentes públicos; (ii) pelo 
Código do Trabalho e pela lei do regime jurídico do contrato 
de trabalho da Administração Pública, no caso do pessoal 
sujeito a contrato individual de trabalho; (iii) pelo disposto 
nos estatutos e em regulamento próprio de cada instituição, 
no caso dos estudantes. 
A competência disciplinar para a aplicação das sanções de 
aposentação compulsiva e demissão é da exclusiva 
responsabilidade do Ministro da Tutela, sob proposta do 
Reitor ou Presidente. 
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Os estabelecimentos de ensino superior privados devem, no 
âmbito do exercício da sua autonomia disciplinar, elaborar e 
aplicar os regulamentos necessários de acordo com os 
princípios e procedimentos estabelecidos na legislação 
aplicável, devendo cada instituição, no regulamento do 
estudante, estabelecer os procedimentos e sanções de 
natureza disciplinar. 

Notas: L - Curso de Licenciatura; M - Curso de Mestrado; D - Curso de Doutoramento 
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5.3.2 Governança 

 

No ensino superior a governança pode ser entendida como a coordenação interna e externa das suas 

várias funções e pode ter componentes tanto formais como informais. A governança interna refere-se 

ao nível da instituição de ensino superior (cadeias de comando, processos de tomada de decisão, 

financiamento e recursos humanos) enquanto a externa refere-se ao nível do sistema (leis e decretos, 

modalidades de financiamento, avaliações). Uma definição amplamente utilizada na literatura é: 

"governança refere-se ao exercício formal e informal de autoridade, na presença das leis, políticas e 

regras que articulam os direitos e as responsabilidades dos vários intervenientes, incluindo as regras 

pelas quais interagem" (Boer & File, 2009, p. 18). 

Brunner (2011), reescrevendo MacNay (1995), propõe um classificador para as tipologias de regimes 

de governança do ensino superior que inclui quatro classes: burocrática, colegial, de partes 

interessadas e empresarial. Estas classes são determinadas por duas dimensões, representadas sobre 

dois eixos perpendiculares (figura 10): um eixo horizontal, onde se gradua o princípio da legitimidade 

institucional (as suas origens), e um eixo vertical, onde se gradua o princípio da dependência de 

recursos (as suas fontes). O eixo horizontal representa, no extremo esquerdo, a legitimidade que 

advém de ser “o dono da instituição” (o Estado, para a instituição pública, o Promotor, qualquer que 

seja a sua natureza, para a instituição privada, ou, em ambos os casos, um seu agente); no extremo 

direito, a legitimidade que advém do poder académico, colegial, eventualmente partilhado com outros 

atores. Na representação de Clark é o lado do triângulo que une os vértices do poder do Estado ao 

poder académico. O eixo vertical representa, no extremo superior, um modelo de gestão burocrática 

dos recursos alocados à instituição; no extremo inferior, um modelo de gestão empreendedora, num 

contexto de mercado, ainda na aceção de Clark (Clark, 1983). 

 

 

Figura 10. Modelo para as tipologias de regimes de governança. 
Adaptado de (Brunner, 2011). 
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Este modelo define quatro espaços (quadrantes) cada um caracterizando um modelo de instituição de 

ensino superior: 

- o primeiro quadrante (burocrático) corresponde à instituição clássica, regulada estreitamente pelo 

Estado, que define a estratégia numa perspetiva nacional e encarrega uma sua agência (por exemplo, 

um seu ministério e (ou) o pessoal executivo superior da instituição) de controlar e implementar a sua 

execução. É o caso da universidade napoleónica e da universidade humboltiana. A alocação de 

recursos tem como principal origem o Estado, sendo a sua aquisição e uso controlados apertadamente 

por este. Isto é, “a intervenção do Estado torna-se invasiva e, incluso, imperativa” (Brunner, 2011, p. 

142). 

- o segundo quadrante (colegial) é o modelo em que a legitimidade é partilhada entre o Estado e os 

académicos. O Estado reserva para si um conjunto de competências que definem a estratégia nacional, 

e concede autonomia à instituição para eleger os seus dirigentes e definir, parcialmente, a sua própria 

estratégia, num quadro que está superiormente fixado.  

- o terceiro quadrante, de partes interessadas, constitui uma alteração do modelo colegial, que assenta 

a sua legitimidade numa partilha entre o poder académico e representantes da sociedade, incluindo 

aqui representantes do mercado. O Estado reforça a autonomia, define as políticas nacionais num nível 

macrossocial, e controla a instituição através de indicadores de desempenho. A gestão de recursos é 

feita de forma competitiva, e a sua origem assenta menos nas dotações diretas do Estado e mais em 

instrumentos competitivos de captação de outros financiamentos. 

- o quarto quadrante, correspondente ao modelo empreendedor, tem a sua legitimidade estabelecida 

por um contrato entre o Promotor e a sua estrutura de administração, o qual, com as limitações que 

correspondem à reserva do Estado relativamente à garantia de que a sua atividade se enquadra no 

conceito de bem público, regula livremente a sua estratégia de colocação plena no mercado do ensino 

superior, isto é, atua de forma extremamente competitiva nos mercados de estudantes, professores, 

serviços e produtos do conhecimento, podendo também, enquanto produtores de um bem público, 

competir com as instituições públicas nos seus “quase-mercados”, isto é, nos mercados desenhados 

pelos governos para induzir competitividade entre as instituições públicas, estimular a sua capacidade 

de obter recursos de fontes distintas do orçamento público, aumentar a eficiência interna e externa, 

reduzir custos e mantê-los sob controlo e gerar excedentes utilizáveis em função das políticas e planos 

de desenvolvimento das instituições. 

Como podemos perceber, este modelo traça também o percurso histórico-cultural da universidade, 

desde o seu modelo humboltiano até ao modelo multiversidade (Kerr, 2001), este claramente 

orientado, com maior ou menor intensidade, ao mercado do conhecimento e, também, à participação 

no mercado global de produtos e serviços. A capacidade de gestão institucional autónoma, num 

contexto de grande independência de políticas governamentais específicas e de grande autonomia e 
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desenvolvimento de culturas próprias - resultante da natural e também histórica resiliência e 

capacidade de adaptação das instituições de ensino superior ao ambiente em que se inserem - 

determina o aparecimento de instituições com diferentes capacidades estratégicas para definir 

soluções capazes de gerar posições de destaque no campus universitário internacional. Isto é, os novos 

modelos de governança são responsáveis pela diversidade institucional a nível nacional e 

internacional, e pela maior ou menor orientação ao mercado - implícita na globalização, e reforçadas 

pelas diretivas e acordos de mercado internacionais que lhes são inerentes. Esta orientação inclui, 

necessariamente, a internacionalização das instituições de ensino superior. 

 

 

O caso de Espanha 

O sistema universitário espanhol está integrado por um conjunto de sistemas universitários regionais, 

os quais se inscrevem num conjunto de leis e procedimentos próprios de cada comunidade autónoma 

(Pérez & Peiró, 1999). Neste estudo, analisamos a estrutura geral de governança proposta pelas Leis 

Orgânicas. 

A LRU de 1983 introduziu profundas alterações no modelo de governança da universidade espanhola, 

sendo as mais notórias a garantia da presença dos interesses sociais através da criação de um Conselho 

Social, com funções de aprovação do orçamento e em geral a supervisão das atividades de natureza 

económica, e de um Conselho das Universidades, com funções de ordenamento, coordenação e 

planificação. As restantes atividades da universidade continuavam a ser da responsabilidade dos 

órgãos académicos colegiais, o Claustro e a Junta de Governo, e dos unipessoais, o Reitor e o 

Administrador, nomeado pelo Reitor. 

No entanto, estes novos mecanismos de governança não produziram os efeitos esperados, por um 

lado porque os Conselhos Sociais foram constituídos com personalidades mais ou menos controladas 

pelos gestores académicos e por outro pela falta de eficácia dos órgãos académicos derivada da 

presença em simultâneo de professores, funcionários e estudantes, cada um defendendo os interesses 

da sua classe (Subirats, 2001). 

Com a aprovação da LOU, novas alterações foram realizadas no modo de governação das 

universidades. Desaparece a Junta de Governo, para dar lugar ao Conselho de Governo e à Junta 

Consultiva com funções consultivas, mas a reforma mais significativa é o formato de eleição do Reitor, 

que passa a ser eleito por um processo direto e de sufrágio universal (Martínez, 2008). 

A publicação da LOMLOU volta a alterar a estrutura de governo da universidade, alterando o caráter 

de obrigatoriedade da Junta Consultiva e determinado que são os Estatutos de cada universidade que 

fixam o modo de eleição do Reitor, que pode de novo ser pelo Claustro como determinava a LRU ou 
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por eleição direta como determinava a LOU, que é uma vez mais a mudança mais impactante 

(Observatori del Sistema Universitari, 2014). 

Assim, atualmente, a universidade espanhola tem uma estrutura de governação regulada pela LOU, 

alterada pela LOMLOU (e ainda modificada pelo Real Decreto 14/2012). Embora a legislação seja 

relativamente recente, e publicada já quando a implementação do Espaço Europeu de Ensino Superior 

estava já adiantada, são muitas as vozes académicas que manifestam descontentamento com a 

arquitetura de governança a que obriga a Lei-Quadro da universidade.  

Apesar deste conjunto de reformas, a governança da universidade continua a refletir as características 

da administração tradicional, embora tenha iniciado a incorporação de alguns instrumentos da NPM, 

em particular aqueles que são mais compatíveis com a cultura universitária clássica (Riquelme, Sáez, 

Vegas, Gutiérrez, & Oliva, 2012). Defendem estes autores que a mudança deve ultrapassar as 

fronteiras do pilar regulador e deve ser tanto normativa quanto cultural, baseada na existência e 

consolidação de interlocutores representativos de todos os stakeholders do sistema de ensino superior 

(Consejo de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria, como órgãos de 

coordenação académica Estado-Comunidades Autónomas, a Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas (CRUE), a Conferencia de Presidentes y Secretarios de los Consejos Sociales 

das Universidades Españolas, o Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, a Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) e a Fundación Conocimiento y Desarrollo (FCYD)). 

Segundo a Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas (2011) no centro 

de todos os impedimentos […] está a proliferação de centros de decisão apoiados exclusivamente com 

o voto dos próprios universitários […] [no que configura] um quadro de autogestão endogâmica, assim 

como a diluição das responsabilidades em múltiplos órgãos unipessoais e colegiais [o que determina] 

que pese mais a defesa dos interesses corporativos que a satisfação das necessidades sociais. […]. Este 

enfoque condiciona todo o trabalho da universidade, desde a prestação de serviços essenciais à 

aplicação de recursos económicos e humanos até à libertação das capacidades inovadoras no cenário 

produtivo e a projeção internacional. 

 

 

O caso de Portugal 

A partir dos fins da década de 90 do século 20 o discurso sobre governança tornou-se fundamental, 

estimulando a adoção, para o setor público, de políticas competitivas, com diminuição do poder 

colegial e do poder profissional no interior das estruturas institucionais. 

Vários autores defendem que o conceito de governança influenciou o sistema de ensino superior 

(Neave & Amaral, 2012). De facto, durante o período em análise foram introduzidas alterações em 
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várias áreas que reforçavam a competitividade interinstitucional, mas a verdade é que, do ponto de 

vista da sua organização, as instituições continuaram com a estrutura de gestão definida nas Leis de 

autonomia das universidades e dos politécnicos, que instituíram um modelo de gestão coletiva, com 

estabelecimento de uma hierarquia vertical de distribuição de competências e poder e larga 

participação de professores, estudantes e funcionários nos órgãos de gestão.  

Adicionalmente, as Faculdades, enquanto unidades orgânicas das universidades, e as Escolas 

superiores, enquanto unidades orgânicas dos Institutos, são dotadas de uma estrutura de gestão de 

idêntica natureza, dispondo, por via da lei, de autonomia financeira e administrativa e, por força das 

competências atribuídas aos seus Conselhos Científicos, de larga autonomia científica de facto. 

Isto é, ao nível da governança das instituições, e até à vigência do RJIES, não se verificaram alterações 

sensíveis na estrutura e composição dos órgãos de gestão, estando instituída uma governação de 

natureza extensivamente colegial, e a dois níveis, o nível central, da instituição universitária ou 

politécnica, e o nível local, da Faculdade ou da Escola, relacionados numa estrutura híbrida vertical-

horizontal, sendo que o modelo de estrutura vertical era alterado pela capacidade autonómica local e 

o modelo eletivo da gestão a nível interno das Faculdades/Escolas. 

Com a publicação do RJIES esta realidade alterou-se: esta lei, claramente influenciada pelos novos 

conceitos de gestão expressos pela NPM, alterou a estrutura de gestão das instituições e o conceito 

de autonomia. De uma forma geral, estas siglas expressam a ideia de que a eficiência e a eficácia da 

governação são melhor atingidas quando se usam metodologias originárias da gestão privada, 

nomeadamente o planeamento, a fixação de metas, os processos de captura de “clientes”, os sistemas 

de avaliação de desempenho das organizações e dos seus profissionais, e a competição pela colocação 

de produtos, as formações e os serviços. No entanto estas alterações, no caso do ensino superior, têm 

de resolver uma questão central que lhe é característica: como se governa um sistema constituído por 

instituições autónomas a vários níveis. 

As alterações estruturais induzidas pelo RJIES traduzem-se na diminuição da colegialidade e no reforço 

do poder dos órgãos centrais, a prevalência de processos de nomeação ou de cooptação na 

constituição dos órgãos de gestão, na introdução obrigatória de stakeholders nos órgãos deliberativos, 

a diminuição do papel dos professores e alunos e da sua representação, incluindo os funcionários, nos 

órgãos académicos deliberativos - nomeadamente no Conselho Geral, em que estes membros perdem 

a capacidade de representar os seus corpos de interesses, passando a representar, genericamente, os 

interesses institucionais – a existência de órgãos unipessoais como órgãos executivos. Estas alterações 

configuram, claramente, uma opção de concentração do poder nos órgãos de topo das instituições, 

em detrimento do poder dos órgãos de governos das Faculdades/Escolas, detentoras, por excelência, 

do poder académico. O RJIES confere, no entanto, capacidade de criação de órgãos opcionais, embora 
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de natureza consultiva, que foram adotados em muitas instituições, numa espécie de “regresso ao 

passado”, e deixou intacta a autonomia local, das Faculdades/Escolas. 

Este modelo gestionário de poder concentrado mitigado conduz à realidade de duas situações que 

perturbam a leitura da adoção da NPM pelo RJIES. A narrativa corrente, a que a adoção da NPM quer 

pôr fim, é a da tensão público/privado, e a da ineficiência da gestão pública. Era de esperar que essa 

tensão se revelasse no Conselho Geral, assente na diferença de perspetivas – e na perceção de 

pertença – dos corpos académico e de representantes externos, relacionada com a diferença de 

interesses internos e externos representados.  

Esta narrativa, que deveria conduzir ao quadro gestionário competitivo (em termos de colocação dos 

interesses próprios de cada setor) público-privado – acentuado pelo facto de os representantes 

externos provirem, em geral, da área empresarial e de gestão territorial - não se verifica, no entanto, 

na generalidade das instituições portuguesas. Pelo contrário, a cultura de abertura à sociedade 

externa, assumida na ideia de universidade na sequência da crise dos anos 70 do século 20, e da 

alteração do tecido social pela incorporação do conhecimento e, logo, da integração da universidade 

no tecido social, determinaram uma narrativa colaborativa entre os setores académico e externo, que 

conduziu, em geral, à definição de estratégias colaborativas em geral inesperadas. Trata-se daquilo 

que Salamon denominou de “um efeito colateral desejável de importantes complementaridades que 

podem ser desenvolvidas no sentido de resolver problemas públicos” (Salamon, 2000). 

Um segundo efeito colateral tem a ver com o uso da capacidade autonómica que, como não poderia 

deixar de ser, o RJIES acolheu. A capacidade estatutária atribuída aos órgãos de gestão de segundo 

nível (Faculdades/Escolas), juntamente com a possibilidade de instituir voluntariamente outros órgãos 

para além dos definidos na lei, embora de competências mitigadas, e a não existência de verticalidade 

hierárquica absoluta, permitiu que aquelas Unidades Orgânicas reforçassem, a este nível, o poder 

académico, embora não o restabelecessem por inteiro face ao que detinham antes da publicação da 

lei. A criação destes órgãos consultivos pode ser interpretada como a criação de redes 

interinstitucionais formais e informais. O seu efeito sendo importante, não é, no entanto, 

determinante. De facto, embora as redes de poder interinstitucional possam influenciar o poder 

central, não têm capacidade para assumir um papel definidor, mantendo-se por isso, se não mesmo 

reforçando-se, a lógica de relação hierarquizada entre os dois níveis de gestão institucional clássicos. 

 

Na tabela 16 comparam-se as instanciações dos indicadores escolhidos para a medição da componente 

governança em cada um dos países em estudo.  
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Tabela 16. Comparação dos indicadores da componente governança. 

Espanha Portugal 

Modelo de estrutura de governação 

A estrutura de governação tem dois níveis, o nível central 
(Reitoria) e o nível local (Faculdades). Estes dois níveis são, 
em certa medida, independentes um do outro, dado que os 
responsáveis de topo de cada um dos níveis são designados 
por eleição de entre universos específicos das respetivas 
unidades orgânicas.  
 

A estrutura de governação tem dois níveis: o nível central 
(Reitoria, na universidade, ou Presidência, no politécnico) e o 
nível local (Faculdades, na universidade, ou Escolas 
Superiores, no politécnico). Os dois níveis têm um certo grau 
de independência, na medida em que os universos que 
elegem os seus gestores são diferenciados, mas existe uma 
certa verticalização do poder de decisão de âmbito comum 
aos dois níveis estruturais. 

Critério de seleção do chefe do órgão executivo 

O Reitor, que tem a competência geral de direção, governo e 
gestão da universidade, é eleito pelo Claustro ou por sufrágio 
direto dos Professores Catedráticos da instituição; São 
elegíveis para o cargo de Reitor os funcionários no ativo que 
pertencem ao Corpo de Catedráticos da universidade.  
No segundo nível, o Decano de Faculdade e o Diretor de 
Escola, com idênticas competências a nível local, são eleitos 
por sufrágio direto dos Professores com vínculo permanente 
da respetiva Unidade Orgânica. 

O Reitor (da universidade) ou o Presidente (do politécnico), 
órgão superior de governo da instituição, é eleito pelo 
Conselho Geral. São elegíveis como Reitor os professores e 
investigadores da própria instituição ou de outras 
instituições, nacionais ou estrangeiras, de ensino 
universitário ou de investigação; podem ser eleitos 
presidentes de um instituto politécnico professores e 
investigadores da própria instituição ou de outras 
instituições, nacionais ou estrangeiras, de ensino superior ou 
de investigação; e individualidades de reconhecido mérito e 
experiência profissional relevante. 
No segundo nível, o órgão executivo, se uninominal, é o 
Diretor ou Presidente da Unidade Orgânica - Faculdade (na 
universidade) ou Escola Superior (no politécnico) -  com 
competência genérica para a condução da gestão da Unidade 
Orgânica e para representar a unidade orgânica perante os 
demais órgãos da instituição e perante o exterior. É eleito nos 
termos estabelecidos nos Estatutos da instituição. 
Alternativamente, se os Estatutos assim o determinarem, o 
órgão executivo pode ter natureza colegial, com composição 
fixada na lei, sendo então o Presidente ou Diretor eleito por 
esse órgão, detendo as mesmas competências. 

Nomeação do chefe do executivo 

O Reitor eleito é nomeado pelo órgão competente da 
Comunidade Autónoma respetiva. 

O Reitor/Presidente eleito toma posse perante o Conselho 
Geral. 

Duração do mandato do Reitor/Presidente 

A duração do mandato do Reitor é determinada pela 
universidade, e definida nos seus Estatutos. 

A duração do mandato do Reitor/Presidente é fixada na lei, 
tem a duração de quatro anos, podendo ser renovado uma 
única vez. 

Demissão do Reitor/Presidente 

O procedimento de demissão é definido em lei. A demissão 
do Reitor é confirmada por uma autoridade externa. 

A demissão do Reitor é uma competência do Conselho 
Geral, confirmada por uma autoridade externa; o 
procedimento de demissão é definido pela universidade. 

Composição e Dimensão dos órgãos colegiais 

Conselho Social: a composição e funções do Conselho Social, 
com exceção dos membros de presença obrigatória fixados 
na lei, bem assim como a designação dos seus membros, são 
estabelecidas por lei da Comunidade Autónoma e inclui, 
como membros permanentes, o Reitor, o Secretário-Geral, o 
Gerente, um Professor, um estudante e um membro do 
pessoal administrativo e de serviços, eleitos pelo Conselho de 
Governo de entre os seus membros. Os restantes membros 
representantes da sociedade são nomeados pelo órgão 
próprio das Comunidades Autónomas, nos termos e em 
número por esta definidos em lei, não podendo ser, 
simultaneamente, membros da universidade. O presidente 
do Conselho Social será nomeado pela Comunidade 
Autónoma nos termos da lei respetiva. 
Claustro Universitário: a composição é fixada nos Estatutos, 
com uma maioria composta por professores doutores com 
vínculo permanente. Inclui como membros permanentes o 
Reitor, que preside, o Secretário-Geral e o Gerente. Tem até 
um máximo de 300 membros. A eleição dos representantes 

Conselho Geral: é composto por 15 a 35 membros, (conforme 
a dimensão de cada instituição) e inclui: a) Representantes 
dos professores e investigadores; b) Representantes dos 
estudantes; c) Personalidades externas com conhecimentos e 
experiência relevantes para a instituição. 
Conselho de Gestão: é designado e presidido pelo reitor ou 
presidente, conforme os casos, sendo composto por um 
máximo de cinco membros, nos termos previstos nos 
estatutos da instituição, incluindo um vice-reitor ou vice-
presidente e o administrador. 
Conselho Científico: integra representantes eleitos dos 
professores e investigadores de carreira; dos restantes 
docentes e investigadores em regime de tempo integral que 
sejam titulares do grau de doutor, qualquer que seja a 
natureza do seu vínculo à instituição; e representantes das 
unidades de investigação. 
Conselho Científico-Técnico: integra representantes eleitos 
dos professores de carreira; docentes equiparados a 
professor em regime de tempo integral com contrato com a 
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dos diferentes setores da comunidade universitária no 
Claustro Universitário realiza-se por sufrágio universal e 
direto de entre os próprios membros dos setores elegíveis, 
nos termos na lei. Os estatutos fixam as normas eleitorais 
aplicáveis. 
Conselho de Governo: a composição é fixada nos Estatutos, 
Inclui o Reitor (que preside), o Secretário-Geral e o Gerente e 
um máximo de cinquenta membros que incluem os Vice-
Reitores, uma representação da comunidade universitária 
refletindo a Composição do Claustro, uma representação de 
Decanos e Diretores eleitos de entre os próprios membros de 
cada um dos setores elegíveis, nos termos fixados nos 
Estatutos e, se tal for neles consignado, até um máximo de 
três membros externos representantes do Conselho Social 
não pertencentes à Comunidade Académica. Tem até um 
máximo de 50 membros. 
Junta de Faculdade ou Escola: inclui o Decano (ou Diretor), 
que preside, e membros da Unidade em número e modo de 
eleição fixados nos respetivos Estatutos, devendo conter, 
obrigatoriamente, uma maioria de professores de vínculo 
permanente. 
A eleição dos representantes nas Juntas de Faculdade realiza-
se por sufrágio universal e direto de entre os próprios 
membros dos setores elegíveis, nos termos na lei. Os 
estatutos fixam as normas eleitorais aplicáveis. 
Conselho de Departamento: inclui o Diretor, que preside, e 
integra professorem doutorados do Departamento e 
representantes do pessoal docente e investigador não 
doutorado, dos estudantes e do pessoal administrativo e de 
serviços. 
A eleição dos representantes dos diferentes setores nos 
Conselhos de Departamento realiza-se por sufrágio universal 
e direto de entre os próprios membros dos setores elegíveis, 
nos termos na lei. Os estatutos fixam as normas eleitorais 
aplicáveis. 

escola há mais de 10 anos nessa categoria; docentes com o 
grau de doutor, em regime de tempo integral, com contrato 
de duração não inferior a um ano, qualquer que seja a 
natureza do seu vínculo à instituição; docentes com o título 
de especialista em regime de tempo integral com contrato 
com a instituição há mais de dois anos; representantes das 
unidades de investigação reconhecidas. 
Nas unidades orgânicas de investigação, o conselho científico 
é constituído por representantes eleitos dos professores e 
investigadores de carreira; restantes docentes e 
investigadores em regime de tempo integral com contrato de 
duração não inferior a um ano, que sejam titulares do grau de 
doutor, qualquer que seja a natureza do seu vínculo à 
instituição. 
Conselho Pedagógico: é constituído por igual número de 
representantes do corpo docente e dos estudantes da 
instituição ou da escola 
Escolas e Unidades Orgânicas com autonomia de gestão: 
a) Caso exista um órgão colegial representativo: não deve 
exceder 15 membros; 
b) deve ter pelo menos 60 % de docentes e investigadores; 
c) deve incluir representantes dos estudantes; 
d) pode incluir representantes dos trabalhadores não 
docentes e não investigadores, bem como entidades 
externas; 

Modelo de eleição dos membros dos órgãos de gestão 

Conselho Social: o modo de designação dos seus membros é 
fixado em Lei das Comunidades Autónomas; 
Claustro Universitário, Junta de Facultade ou de Escola, 
Conselhos de Departamento: os seus membros são eleitos 
por sufrágio universal direto; 
Reitor: é eleito pelo Claustro, ou por sufrágio universal 
direto, conforme indiquem os Estatutos. 
Decanos de Facultade e Diretores de Escola: são eleitos, nos 
termos dos Estatutos, de entre os professores com vínculo 
permanente. 
Diretores de Departamento: São eleitos pelo Conselho de 
Departamento nos termos dos Estatutos, de entre os 
professores doutorados com vínculo permanente. 

Conselho Geral: 
a) Representantes dos professores e investigadores: são 
eleitos pelo conjunto dos professores e investigadores da 
instituição, pelo sistema de representação proporcional, nos 
termos dos estatutos; devem constituir mais de metade da 
totalidade dos membros do conselho geral; 
b) Representantes dos estudantes: são eleitos pelo conjunto 
dos estudantes da instituição, pelo sistema de 
representação proporcional, nos termos dos estatutos; 
devem representar pelo menos 15 % da totalidade dos 
membros do conselho geral; 
c) Personalidades externas com conhecimentos e 
experiência relevantes para a instituição: são cooptados pelo 
conjunto dos membros internos do Conselho, por maioria 
absoluta, nos termos dos estatutos, com base em propostas 
fundamentadas subscritas por, pelo menos, um terço 
daqueles membros; devem representar pelo menos 30 % da 
totalidade dos membros do conselho geral. 
Conselho de Gestão: é designado pelo Reitor. 
Reitor ou Presidente: é eleito pelo conselho geral nos termos 
estabelecidos pelos estatutos de cada instituição e segundo 
o procedimento previsto no regulamento competente. 
Escolas e Unidades Orgânicas com autonomia de gestão: 
Caso exista um órgão colegial representativo, este elege o 
diretor ou presidente. 

Órgãos de coordenação universitária 

Conferência Geral de Política Universitária:  
É o órgão de concertação, coordenação e cooperação da 
política geral universitária (sem prejuízo das funções 

Conselho Coordenador do Ensino Superior 
órgão de natureza consultiva constituído, entre outros 
membros, por personalidades nacionais e estrangeiras de 
reconhecido mérito, por representantes do CRUP, do CCISP, 
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atribuídas aos órgãos de coordenação universitária das 
CCAA). 
Conselho de Universidades: é o órgão de coordenação 
académica, assim como de cooperação, consulta e de 
elaboração de propostas em matérias da universidade. 
Adicionalmente, existem ainda, com caráter consultivo, o 
Consejo de Universidades; Conferência General de Política 
Universitária; Consejo de Estudiantes Universitario de Estado; 
Mesa Setorial de Universidades e a Mesa de Diálogo 
Económico y Social, bem assim como outros órgãos criados a 
nível central: Conferência de Reitores das Universidades 
Espanholas, das Comunidades Autónomas ou das Comissões 
de Educação Parlamentar, como elementos facilitadores do 
diálogo entre as instituições e a Administração Central do 
Estado, as organizações sindicais de implantação universitária 
e as administrações das Comunidades Autónomas. 

da APESP, dos estudantes e da Agência Nacional de Avaliação 
e Acreditação, e tem por missão o aconselhamento do 
membro do Governo responsável pela área do ensino 
superior no domínio da política de ensino superior. 
Adicionalmente, existem estruturas não-estatais e 
voluntárias de coordenação, o Conselho de Reitores das 
Universidades Portuguesas (CRUP), o Conselho Coordenador 
dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) e a Associação 
Portuguesa do Ensino Superior privado (APESP). 
 

Participação dos stakeholders nos órgãos de governo (e no processo de decisão). 

As universidades devem incluir membros externos; 
Uma autoridade externa decide sobre a sua nomeação. 
Conselho Social: a maioria dos seus membros é externa, 
sendo personalidades da vida cultural, profissional, 
económica, laboral. 
Conselho de Governo: os Estatutos podem fixar a 
participação de até três membros externos pertencentes ao 
Conselho Social. 
Claustro Universitário: os Estatutos podem fixar a existência 
de membros externos, mas o Órgão é essencialmente 
composto por membros internos, com maioria de 
professores doutores com vínculo permanente. 
Junta de Facultade ou Escola: os Estatutos podem fixar a 
existência de membros externos, mas o Órgão é 
essencialmente composto por membros internos, com 
maioria de professores doutores com vínculo permanente. 
Conselho de Departamento: apenas membros internos. 
Órgãos unipessoais: apenas membros internos 

As instituições de ensino superior devem incluir membros 
externos; 
As instituições de ensino superior nomeiam livremente os 
membros externos. 
Conselho Geral: as personalidades externas devem 
representar pelo menos 30 % da totalidade dos membros do 
conselho geral, são cooptados pelo conjunto dos membros 
internos do Conselho nos termos dos estatutos, com base em 
propostas fundamentadas subscritas por, pelo menos, um 
terço daqueles membros; e, nas instituições politécnicas a 
escolha destes membros deve ter em consideração a sua 
inserção na comunidade territorial respetiva e a sua ligação 
às atividades profissionais e empresariais. 
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5.3.3 Financiamento  

 

A interdependência entre a autonomia e o financiamento é muito forte, o que tem como consequência 

que um dos eixos fundamentais da questão da autonomia seja o âmbito da autonomia financeira das 

instituições de ensino superior. Estermann e Nokkola (2009) estruturam a análise da autonomia 

financeira em dois grandes tópicos: o processo de financiamento público e a capacidade financeira das 

instituições. Este último abrange questões tais como: em que medida as instituições podem acumular 

reservas e manter o excedente do financiamento do Estado; a autonomia para definir as propinas; a 

capacidade de contrair empréstimos nos mercados financeiros; a capacidade de investir em produtos 

financeiros; a capacidade de emitir ações e obrigações e a capacidade de possuir a terra e edifícios que 

ocupam.  

Existem quatro métodos diferentes de financiar o ensino superior em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. No primeiro método é financiado através de recursos públicos. No segundo método 

é financiado por propinas dos estudantes. O terceiro método para financiar o ensino superior é através 

de recursos privados e o último é a colaboração entre as instituições de ensino superior e as empresas 

(Goksu & Goksu, 2015). 

O processo de financiamento público pode ser essencialmente por dotação global (block-grants) ou 

por itens (line-item). Na dotação global as instituições podem gerir o seu orçamento de acordo com as 

suas necessidades, distribuindo-o internamente pelas diversas rubricas (nalguns países da Europa os 

governos impõem algumas restrições), enquanto que por itens o orçamento está alocado às diversas 

rubricas e as instituições não dispõem da capacidade de realocação, sendo que a tendência atual é a 

da adoção do mecanismo de dotação global (Jongbloed, 2010). Contudo, no financiamento da 

investigação, a maioria dos países europeus criou organismos intermediários que são responsáveis 

pela atribuição do financiamento, normalmente com base na avaliação de propostas, configurando 

assim um sistema competitivo de financiamento às atividades de investigação (Estermann & Nokkala, 

2009). 

 

 

O caso de Espanha 

As fontes públicas de financiamento da universidade repartem-se ente o governo central e os governos 

das regiões autónomas. A estas fontes, juntam-se o financiamento privado regulado resultante de 

propinas relacionadas com outros cursos não oficiais e a prestação de diversos serviços, 

administrativos, de ensino e de inovação e financiamentos com origem na União Europeia. 
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Segundo a LOU, o governo central tem o controlo sobre a totalidade do quadro regulador do 

financiamento, por forma a garantir homogeneidade, uniformidade e equidade sobre todo o sistema. 

É também responsável pelo planeamento geral do investimento e, em particular, pelas políticas de 

financiamento, pelas políticas de ajuda e apoio ao desenvolvimento internacional das instituições, e 

pelo financiamento dos programas para a cooperação internacional. 

Não existe um modelo de financiamento da universidade regulado por lei: nem o modelo mais simples 

e antigo do cálculo do financiamento por uma fórmula que considera como fatores fundamentais, 

entre outros, o número de estudantes equivalente a tempo completo e (ou) o desempenho, nem o 

modelo mais recente de financiamento por contratação entre cada instituição e o Estado ou o seu 

representante, neste caso cada Comunidade Autónoma. 

O financiamento das universidades tem registado quedas significativas. No período de 2008-2014, o 

financiamento das Comunidades Autónomas às universidades públicas teve uma queda média de 

18,24%, com picos que vão até aos 36,2%. Adicionalmente, à data de 31 de Dezembro de 2013, os 

direitos reconhecidos pendentes de pagamento pelas Comunidades Autónomas ascendiam a 2.294 

milhões de euros, representando mais de 40% da dotação inicial fixada para o ano de 2013 

(Armenteros & García, 2014).  

Naturalmente que, à quebra de receitas com origem nos orçamentos públicos das Comunidades 

Autónomas, e na falta de capacidade imediata para gerar mais receitas próprias por via da prestação 

de serviços de ensino e inovação, as universidades e as Comunidades Autónomas responderam com 

um aumento generalizado do preço público dos valores das propinas, as quais alcançaram um dos 

níveis mais elevados da União Europeia. Esse valor oscilou, no período de 2008-2013, entre cerca de 

5,1% na Galicia e 158% na Catalunya, 117% em Madrid e 93% na Comunidad Valenciana (Armenteros 

& García, 2014). 

A diferença entre as universidades públicas e privadas é considerável. Em geral, a universidade pública 

conta, praticamente em todas as Comunidades Autónomas onde existem universidades privadas, com 

menos recursos do que aquelas para a prestação de serviços de ensino. Como caso mais paradigmático 

temos o da comunidade de Madrid, onde a dotação média da universidade privada quase duplica a da 

universidade pública (Armenteros & García, 2014). 

 

 

O caso de Portugal 

O orçamento das instituições de ensino superior português tem origem primária no orçamento de 

estado, estruturado em duas unidades: gastos correntes e gastos de investimento. Este orçamento é 

complementado com o designado orçamento privativo das instituições, que acolhe receitas 
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provenientes de outras fontes, nomeadamente programas específicos do Estado ou Europeus e 

internacionais, as propinas dos alunos, receitas provenientes da prestação de serviços ao exterior e de 

contratos com outras entidades, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, para prestação de 

serviços ou desenvolvimento de investigação. 

Nos fins da década de 80, foi adotada uma fórmula de financiamento com a qual se pretendia 

introduzir um critério equitativo na definição do orçamento de cada instituição, com base na sua 

dimensão (número de estudantes e dimensão dos quadros de pessoal docente e não docente). Como 

o fator principal era o número de alunos, as instituições eram também convidadas a aumentar a sua 

capacidade de acolhimento de estudantes – originando a desejada expansão do sistema – mantendo 

uma gestão cuidadosa na aquisição de outros recursos. 

Com a ocorrência, nos primeiros anos do século 21, da diminuição do número de estudantes, a fórmula 

de financiamento do setor público tornou-se, de novo, ineficaz. Em 2003 o governo em funções tentou 

alterar a fórmula, introduzindo novos fatores relacionados com a qualidade e a eficiência do ensino, 

mas um ambiente de crescentes dificuldades financeiras tornou a iniciativa também ineficaz. 

Não houve, no entanto, mesmo sob o impacto da alteração ambiental provocada pelo RJIES, 

capacidade de formular uma nova política de financiamento das instituições de ensino superior 

ajustada às necessidades das instituições, pelo que a utilização da fórmula de financiamento, tal como 

a referimos, continua em vigor.  

A partir da crise de 2008, as instituições de ensino superior viram agravada as dificuldades financeiras 

que em conjunto com a ineficiência do financiamento apelou, naturalmente, para a definição de 

políticas de diversificação das fontes de financiamento. 

O RJIES, ao incorporar, mesmo que de forma mitigada, o ambiente competitivo relacionado com a 

adoção parcial dos princípios da NPM, veio reforçar o estímulo à diversificação das fontes de 

financiamento por parte das instituições. A instituição dos regimes fundacional e de consórcio, que 

coloca as universidades sob gestão indireta do estado através da constituição de uma fundação pública 

de direito privado – ou atribuindo diretamente personalidade jurídica de direito privado aos consórcios 

de universidades – confere-lhes uma muito ampla autonomia de gestão, mas obriga a que tenham 

capacidade de se autofinanciarem em mais de 50% com fundos de outras origens que não o orçamento 

de estado.  

Segundo Teixeira e Koryakina (2013), o financiamento das instituições de ensino superior públicas 

portuguesas com origem nas transferências do orçamento de estado passou, entre 1989 e 2009, de 

95% a 69%, enquanto que o seu financiamento com dotações com origem em receitas próprias passou, 

no mesmo período, de 5% a 31%. 
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Não é claro, no entanto, que as políticas de diversificação das fontes de financiamento do sistema 

público estejam a ser aplicadas com sucesso. Na generalidade das instituições, a maior fonte de receita 

própria são as propinas pagas pelos estudantes. Se bem que o valor da propina para os cursos de 

graduação seja fixado por lei, num intervalo que tem como indexante o salário mínimo nacional, as 

instituições optaram por fixar valores próximos do máximo estabelecido. Tendo quase total liberdade 

de fixação da propina dos cursos de graduação – mestrado e doutoramento – as propinas destes cursos 

atingem valores elevados. Aparentemente, os cursos de pós-graduação têm como cliente principal a 

reduzida camada das classes média alta e alta, com a dificuldade adicional de muitas das ordens 

profissionais portuguesas exigirem a posse do grau de mestre para avalizarem o exercício profissional. 

Muitas instituições, em particular as politécnicas fixam, nesses casos, propinas para os cursos de 

mestrado da mesma ordem de grandeza das propinas para os cursos de graduação. 

 

 

Na tabela 17 comparam-se as instanciações dos indicadores escolhidos para a medição da componente 

financiamento em cada um dos países em estudo.  

 

Tabela 17. Comparação dos indicadores do componente financiamento 

Espanha Portugal 

Origens do financiamento 

As fontes públicas de financiamento da universidade 
repartem-se ente o governo central e os governos das 
regiões autónomas. O Governo central tem o controlo sobre 
a totalidade do quadro regulador do financiamento, por 
forma a garantir homogeneidade, uniformidade e equidade 
sobre todo o sistema. É também responsável pelo 
planeamento geral do investimento em educação e, em 
particular, pelas políticas de financiamento, pelas políticas 
de ajuda e apoio ao desenvolvimento internacional das 
instituições, e pelo financiamento dos programas para a 
cooperação internacional. Adicionalmente, por razões de 
natureza histórica, existem duas universidades que são 
responsabilidade direta do Ministério da Educação: a 
Universidade Nacional de Ensino à Distância e a 
Universidade Internacional Menendez Pelayo. 
No âmbito da Lei Orgânica da Reforma Universitária (LRU), 
em 1983, iniciou-se um processo de transferência de 
competências em matéria de Educação universitária do 
Governo Central para as Comunidades Autónomas. 
Em consequência, as Comunidades Autónomas passaram a 
deter a responsabilidade de regular e administrar a 
educação nos seus territórios, naturalmente no quadro 
avocado pelo Governo Central e pela Lei nessas matérias. 
Em particular, as Comunidades Autónomas são responsáveis 
pelo financiamento das suas universidades, pelo menos no 
que respeita às rubricas de despesas de funcionamento e de 
investimento. 
Assim, o financiamento das universidades públicas 
espanholas inclui as seguintes parcelas: 
(i) transferências financeiras com origem nos orçamentos 
das CCAA respetivas para despesas correntes e de capital; 

O orçamento das instituições de ensino superior português 
tem origem primária no orçamento de estado, estruturado 
em duas unidades: gastos correntes e gastos de 
investimento. Este orçamento é complementado com o 
designado orçamento privativo das instituições, que acolhe 
receitas provenientes de outras fontes, nomeadamente 
programas específicos do Estado ou Europeus e 
internacionais, as propinas dos alunos, receitas provenientes 
da prestação de serviços ao exterior e de contratos com 
outras entidades, públicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras, para prestação de serviços ou desenvolvimento 
de investigação. 
Assim, o financiamento das universidades públicas 
portuguesas inclui as seguintes parcelas: 
(i) transferências financeiras com origem no Orçamento de 
Estado; 
(ii) receitas de outras origens (orçamento privativo), 
nomeadamente: 
a) as propinas dos alunos, fixadas nos termos da lei para 
cursos de licenciatura e livremente pelas instituições para os 
restantes cursos de graduação; 
b) outras propinas relativas a ações de formação da 
responsabilidade da instituição; 
c) receitas provenientes da prestação de serviços ao exterior 
e de contratos com outras entidades, públicas ou privadas, 
nacionais ou estrangeiras, para prestação de serviços de 
educação ou desenvolvimento de investigação. 
Ao Estado Central cabe a regulação relativa ao Pessoal 
Docente e Investigador, bem assim como o financiamento 
de ajudas aos estudantes de menor rendimento e suas 
famílias (bolsas de estudo). Finalmente, a União Europeia é 
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(ii) receitas de outras origens, nomeadamente: 
a) o valor das propinas pagas pelos estudantes, 
contabilizadas com base nos respetivos preços públicos 
superiormente fixados pela CCAA; 
b) as propinas relativas à frequência de ações de formação 
da responsabilidade da própria universidade; 
c) as dotações com origem em transferências de fundos 
procedentes de entidades públicas ou privadas relacionadas 
com a prestação de serviços de educação ou inovação, e 
também legados e doações. 
Ao Estado Central cabe a regulação relativa ao Pessoal 
Docente e Investigador, bem assim como o financiamento 
de ajudas aos estudantes de menor rendimento e suas 
famílias (bolsas de estudo). Finalmente, a União Europeia é 
atualmente uma fonte importante de meios financeiros, sob 
a forma de subvenções através dos seus diversos programas 
de desenvolvimento. 
Adicionalmente, o Governo Central pode financiar o ensino 
superior através de programas para fins específicos, 
nomeadamente a melhoria da qualidade, o fomento da 
mobilidade e a integração no Espaço Europeu de Ensino 
Superior, entre outros 

atualmente uma fonte importante de meios financeiros, sob 
a forma de subvenções através dos seus diversos programas 
de desenvolvimento. 

Autonomia financeira 

As instituições de ensino superior públicas gozam de 
autonomia financeira, nos termos da qual cada universidade 
estabelecerá o regime económico próprio, nos termos da lei. 
Compete ao Estado, nos termos da legislação financeira 
aplicável ao setor público, o financiamento do setor de 
ensino superior público. 
A elaboração do orçamento, incluindo orçamentos 
plurianuais, é da competência da universidade, no quadro da 
legislação com origem na respetiva Comunidade Autónoma, 
e nos termos da lei Orgânica de Estabilidade Orçamental e 
Sustentabilidade. 
As unidades orgânicas da universidade, incluindo as 
unidades de investigação reconhecidas poderão, utilizando 
dotações financeiras supervenientes das suas atividades, 
celebrar contratos, e criar e gerir empresas spin-off e, 
mediante autorização governamental, alocar o seu pessoal 
às respetivas atividades.  

As instituições de ensino superior públicas gozam de 
autonomia financeira, nos termos da lei e dos seus 
estatutos, gerindo livremente os seus recursos financeiros 
conforme critérios por si estabelecidos, incluindo as verbas 
anuais que lhes são atribuídas no Orçamento do Estado. 
No âmbito da autonomia financeira, as instituições de 
ensino superior públicas elaboram os seus planos 
plurianuais; elaboram e executam os seus orçamentos; 
liquidam e cobram as receitas próprias; autorizam despesas 
e efetuam pagamentos; procedem a alterações orçamentais 
nos termos da lei; podem efetuar, desde que cobertos por 
receitas próprias, seguros de bens móveis e imóveis e 
também de doença e de risco dos seus funcionários, agentes 
e outros trabalhadores que se desloquem, em serviço, ao 
estrangeiro, ou de individualidades estrangeiras que, com 
caráter transitório, nelas prestem qualquer tipo de funções. 
A instituição do regime fundacional e de consórcio, que 
coloca as universidades sob gestão indireta do estado 
através da constituição de uma fundação pública de direito 
privado – ou atribuindo diretamente personalidade jurídica 
de direito privado aos consórcios de universidades – confere 
uma muito ampla autonomia de gestão, mas obriga a que as 
universidades tenham capacidade de se autofinanciarem em 
mais de 50% com fundos de outras origens que não o 
orçamento de estado.  

Modelo de financiamento 

Não existe um modelo de financiamento das universidades 
públicas fixado em lei. 
Existe algum financiamento de modelo competitivo, nas 
áreas de investigação. 
 

Utiliza-se uma “fórmula de financiamento” para a qual é 
relevante o número de alunos, alguns indicadores de 
eficiência e qualidade e o histórico de anos anteriores, 
condicionado por um fator redistributivo que tem como fim 
estabelecer equidade no financiamento do conjunto de 
instituições. 
Existe algum financiamento de modelo competitivo, nas 
áreas de investigação. 

Equidade do financiamento 

Dada a diversidade da origem das fontes de financiamento 
principal (as CCAA), as quais têm capacidade de fixar as suas 
próprias políticas de financiamento tendo em vista, 
nomeadamente, as capacidades residentes em cada uma, e 
ainda as diferentes capacidades de captação de receitas das 
diversas instituições, o sistema de financiamento resultante 
é diverso podendo ter significativa desigualdade. 

A origem única do financiamento principal (o orçamento de 
Estado) e a utilização de um sistema de fórmula com um 
mecanismo redistributivo determinam alguma equidade no 
financiamento das instituições, a qual, no entanto, pode ser 
perturbada pelas diferentes capacidades de captação de 
receitas, nomeadamente a nível da investigação e prestação 
de serviços de inovação. 
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Estrutura do financiamento 

A dotação financeira de cada universidade é atribuída 
segundo o modelo de “envelope” (toda a dotação é 
atribuída numa rubrica única) e cada instituição pode 
livremente redistribuir essa dotação pelas várias rubricas do 
seu orçamento. 
Os preços públicos para as propinas, bem assim como os 
gastos em pessoal, são fixados pela respetiva CA. 
 

A dotação financeira de cada universidade é atribuída 
segundo o modelo de “envelope” (toda a dotação é 
atribuída numa rubrica única) e cada instituição pode 
livremente redistribuir essa dotação pelas suas várias 
unidades orgânicas. Nos casos em que a unidade orgânica 
tem autonomia financeira, ela própria efetua a 
redistribuição pelos vários grupos de rubricas (despesas de 
funcionamento e de investimento e, as primeiras, por 
despesas de pessoal e gerais). No caso das instituições que 
não têm unidades orgânicas, a distribuição por rubricas é 
efetuada a nível central. Em qualquer dos casos, o 
orçamento assim elaborado é sujeito a aprovação pelo 
órgão competente do governo central. 

Tipo e Duração do financiamento público 

Envelope (atribuição em bloco), de ciclo anual. 
Não há restrições relacionadas com a alocação interna da 
dotação. 

Envelope (atribuição em bloco), de ciclo anual. 
A dotação é dividida em duas grandes categorias: salários e 
custos operacionais. 

Capacidade de transição de saldos 

Pode manter saldos sem restrições. Saldos deficitários são 
creditados por conta da dotação do ano seguinte 

Pode manter saldos, cuja utilização posterior não carece de 
autorização superior, embora na prática com autorização de 
uma entidade externa. Não são permitidos saldos negativos 
em cada ciclo. 

Capacidade para acesso a crédito 

As instituições podem pedir empréstimos financeiros com 
autorização de uma autoridade externa. 

As instituições públicas podem recorrer ao crédito nos 
termos estabelecidos na lei, mediante autorização por 
despacho conjunto do ministro responsável pela área das 
finanças e do ministro da tutela e efetuar aplicações 
financeiras, sendo para valores aplicados superiores a 25% 
do total aplicado as operações terão de ser 
obrigatoriamente efetuadas no Tesouro. 

Capacidade de possuir edifícios 

As universidades podem transacionar propriedades sem 
restrições, embora sujeitos à aprovação do Conselho Social. 

As universidades podem transacionar propriedades com 
restrições. 

Capacidade para decidir o valor das propinas dos estudantes nacionais/EU (L,M,D) 

O valor das propinas (L,M,D) é definido em lei ou por uma 
autoridade externa. 

O valor das propinas (L) tem um limite máximo definido em 
lei ou por uma autoridade externa, num intervalo que tem 
como indexante o salário mínimo nacional 
O valor das propinas (M,D) são livremente fixados pelas 
universidades. 

Capacidade para instituir propinas para estudantes não europeus (L,M,D) 

O valor das propinas (L,M,D) são fixados por lei ou por uma 
autoridade externa. 

O valor das propinas (L,M,D) são livremente fixados pelas 
universidades. 

Políticas de apoio a estudantes 

As políticas de apoio a estudantes são da responsabilidade 
do Governo Central, através do Ministério da Educação, 
Cultura e Desporto, exceto no que respeita à Comunidade 
Autónoma do País Basco, que tem autonomia nesta matéria. 
Às políticas de apoio aos estudantes com origem no Governo 
Central, juntam-se as políticas próprias de apoio aos 
estudantes das CCAA. 

As políticas de apoio aos estudantes são da exclusiva 
responsabilidade do Governo Central, através de dotação 
própria gerida por um Serviço de Segurança Social 
autónomo. A dotação de cada instituição segue o modelo de 
“envelope”, sendo o Regulamento da atribuição dos apoios 
da responsabilidade de cada instituição, nos limites do 
quadro estabelecido em Lei. 
Complementarmente foi criado um sistema de empréstimos 
caucionados pelo estado, sistema que é defendido por 
muitos economistas com base em sistemas de equidade e 
eficiência (Barr & Crawford, 2005). Mas a disponibilidade 
deste sistema tem sido intermitente, mais uma vez por força 
das dificuldades financeiras gerais do país, pelo que a sua 
eficácia é bastante reduzida. 

Políticas de apoio ao desenvolvimento 

O principal programa de apoio ao desenvolvimento é o Plan 
Estatal de investigación Científica y Técnica y de Innovación, 
subdividido em vários temas: (i) Programa de formação de 
doutores; (ii) Programa de promoção do talento e da 
empregabilidade; (iii) Programa de fomento da investigação 
científica e técnica de excelência; (iv) Programa de I+D+i. 

O principal programa de apoio ao desenvolvimento da 
responsabilidade do governo português é o programa 
autónomo de apoio ao financiamento de Ciência e 
Tecnologia, gerido pela Fundação para a Ciência e 
Tecnologia (FCT). 
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Este Plano apresenta, no período de 2008/2013 um percurso 
sempre descendente, com uma variação negativa de cerca 
de 11,5%. Da dotação global do programa cabem, em média, 
à universidade, 27,9%, num percurso que aumenta muito 
ligeiramente, em contraciclo, entre 2008 e 2010, entrando 
em ciclo descendente fraco depois dessa data. 
Relativamente às dotações de investimento da universidade 
pública espanhola verificamos que, no período de 2008 a 
2013, se verificou uma redução de cerca de 59,6%, sendo 
que em algumas das instituições a queda de dotação para 
investimento ultrapassaram os 70%. Esta quebra de dotação 
afeta o reequipamento e põe em causa o desenvolvimento 
da I&D institucional (Armenteros & García, 2014) 

Este programa verifica uma tendência de acréscimo de 
dotação entre 2008 e 2011 (em contraciclo com o 
decréscimo da economia), atingindo cerca de 1.800 M€/ano. 
A partir daquela data a dotação global do programa diminui 
em 2010 para menos de 1.600 M€, tendo depois vindo a 
aumentar progressivamente 2. 
O Programa apresenta uma variação positiva, no período 
2013/2015, de cerca de 10,5%, cabendo em média, à 
universidade, cerca de 31,3% daquela dotação, num 
percurso em contraciclo, naquele período, que vai de 37,6% 
a 28,6% da dotação global para I+D+i. 
Finalmente, a captação de receitas pela prática de serviços 
de investigação e inovação não é, no cômputo geral das 
instituições de ensino superior portuguesas, significativo, 
quer por debilidades próprias do sistema industrial e 
empresarial, quer pela ainda difícil relação 
universidade/politécnico-empresa que, mesmo na presença 
de um quadro legislativo que apela à orientação das 
instituições ao mercado tende a ser, teimosamente, residual 
(M. Sousa, Bañegil, & Corchuelo, 2017b). 

Notas: 
 L - Curso de Licenciatura; M - Curso de Mestrado; D - Curso de Doutoramento 
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5.3.4 Qualidade, Avaliação e Acreditação 

 

A garantia de qualidade é um termo abrangente que cobre todas as políticas, processos e ações através 

das quais a qualidade do ensino superior é mantida e desenvolvida. A avaliação da qualidade abrange 

tanto a forma como se toma uma decisão sobre a qualidade de uma instituição ou de um curso, como 

a própria decisão. A acreditação é uma forma de avaliação da qualidade em que o resultado é uma 

decisão binária (acreditado/não acreditado) que normalmente envolve a concessão de um estatuto 

especial a uma instituição ou curso (OECD, 2009). 

 

 

O caso de Espanha 

A primeira lei relacionada com a avaliação da qualidade publicada em Espanha foi a LRU a qual, no 

Preâmbulo, refere que “a sociedade tem direito a exigir […] qualidade docente e investigadora […] algo 

que só se poderá oferecer se se garantem condições de liberdade e autonomia” e, ainda que, “a 

aplicação progressiva desta Lei, se caracterizará pela diversificação entre as universidades, que 

estimulará […] a competitividade entre as mesmas para alcançar níveis mais altos de qualidade e 

excelência.  

Trata-se apenas de uma manifestação de intenções, já que, no texto da Lei, as exigências de qualidade 

são referidas apenas no seu artigo 45.3, o qual se refere apenas à avaliação dos docentes, numa 

perspetiva essencial da sua aplicação aos concursos relacionados com a carreira docente, deixando 

aos Estatutos de cada universidade fixar as respetivas regras e condições. 

A intenção, no entanto, teve eco na Academia. O Conselho das Universidades iniciou, em 1989, estudos 

tendentes a estabelecer mecanismos para o estabelecimento de requisitos de garantia de qualidade 

no sistema universitário. A iniciativa não teve grande êxito, pelo que, em 1990, o Conselho das 

Universidades alterou a sua estratégia, optando por definir modelos concretos de avaliação da 

qualidade inspirada nos modelos estrangeiros, reportada essencialmente na publicação de dois livros 

sobre esta temática (Miguel, Mora, & Rodríguez, 1991; Torner, 1998) e constituindo grupos de trabalho 

para definirem um projeto de procedimento de avaliação da qualidade nas universidades. Este estudo 

foi, finalmente, aprovado e publicado em 1994, sob a designação de Programa Experimental de 

Evaluación de la Calidad del Sistema Universitario (Torner, 1998). 

O Programa teve, no entanto, uma duração limitada e inconclusiva. Em 1994 foi lançado, pela União 

Europeia, com a duração de dois anos, o “Projeto Piloto Europeu para a Avaliação do Ensino Superior”, 

com a participação de cerca de cinquenta universidades europeias. A coordenação da participação 
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espanhola esteve a cargo do Conselho de Universidades, tendo como objetivo avaliar a 

compatibilidade com o Projeto Experimental nacional (Bricall, 2000). 

Com base na experiência adquirida pela participação neste Programa, foi publicado, em 1995, o 

Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Universidades (PNECU) (Cortes Generales de 

España, 1995b), de facto o primeiro texto regulador do sistema de avaliação institucional das 

universidades espanholas, estabelecido no quadro da LRU. 

Embora o quadro de análise seja a instituição, a avaliação centra-se essencialmente na componente 

de ensino, em particular nos Planos de Estudos e conteúdos disciplinares, o que é relevado pela 

natureza do guião de apoio à realização do processo de avaliação, o “Guia de Evaluación de las 

Titulaciones”. 

O balanço, positivo e negativo, da avaliação deste I Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 

Universidades serviu como base para a fase seguinte de evolução do Sistema de Avaliação da 

Qualidade Institucional das Universidades espanholas. 

Assim, terminada a vigência do I Plano Nacional de Avaliação da Qualidade das Universidades, foi 

desenhado um II Plan de la Calidad de las Universidades, com uma duração prevista para seis anos 

(Cortes Generales de España, 2001b). No seu Preâmbulo, a lei refere que o Plano anterior tinha 

propiciado “a criação de unidades de qualidade na maioria [das universidades] e a criação de Agências 

ou Unidades de Qualidade em algumas Comunidades Autónomas”, bem assim como o objetivo de 

“propiciar a maior implicação das Comunidades Autónomas em iniciativas próprias e na gestão do 

Plano, com a coordenação do Conselho de Universidades”. O Plano define os objetivos: (i) fomentar a 

implantação nas universidades de sistemas de qualidade integral para a melhoria contínua; (ii) 

promover a participação das Comunidades Autónomas e criar uma Rede de Agências da Qualidade 

Universitária coordenada pelo Conselho de Universidades; (iii) desenvolver metodologias homogéneas 

com as existentes na União Europeia; (iv) implantar um sistema de informação apoiado num catálogo 

de indicadores; (v) estabelecer um sistema de acreditação de programas, graus académicos e 

instituições, incluindo os programas de doutoramento e de pós-graduação. Trata-se, como se vê 

claramente, de um programa de continuidade e aprofundamento do I Plano. No entanto a sua duração 

foi muito curta, não se encontrando referências relativas ao seu impacto na constituição de sistemas 

universitários de qualidade e, sobretudo, à extensão da intervenção das Comunidades Autónomas e à 

criação da Rede de Agências referida nos objetivos da Lei39. 

                                                           
39 Nota: A análise do impacto do II Plan de la Calidad de las Universidades foi objeto de um Simpósio organizado pela 
Universidad de Zaragoza, mas não se encontram disponíveis publicamente as respetivas actas. 
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A sobreposição de competências originada pela criação de um organismo externo, a Agencia Nacional 

de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), determinou em 2003, o fim do II Plan de la Calidad 

de las Universidades. 

A ANECA tem a natureza de fundação estatal, tendo como missão a coordenação e dinamização das 

políticas de gestão da qualidade das universidades espanholas, com o objetivo de proporcionar a 

melhoria do seu posicionamento e projeção tanto no âmbito nacional como internacional. As suas 

atividades compreendem a avaliação institucional, a acreditação e a certificação; a avaliação docente, 

a elaboração de estudos e prospetiva, a realização de iniciativas tendentes à convergência europeia e 

o estabelecimento de relações com a Europa e a iberoamérica. 

 

 

O caso de Portugal 

A história das políticas de garantia da qualidade não está isenta de polémica nem é linear, podendo 

nela distinguir-se três fases. A primeira fase distingue-se pela introdução desta vertente na Lei de 

Autonomia Universitária (LAU) de 1988 a qual, no entanto, estava incompletamente implementada 

por inexistência de regulação complementar necessária. Tendo em vista este facto, e reconhecendo a 

necessidade de implementar um sistema de garantia da qualidade do ensino superior, o Conselho de 

Reitores das Universidades Portuguesas inicia ações tendo em vista este objetivo. A necessidade do 

setor público universitário que explica esta iniciativa radica, essencialmente, na perceção de que o 

crescente e incontrolado setor privado de ensino superior estabelece desigual concorrência, através 

daquilo que se entende como um facilitismo educativo da formação disponibilizada. 

Em consequência, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, com o apoio da Associação 

de Universidades dos Países Baixos (VSNU) e da Universidade de Twente, definiu um modelo de 

avaliação da qualidade do ensino superior (universitário público) e lançou um processo experimental 

de avaliação dos cursos num espectro limitado de especialidades. Este primeiro ciclo de avaliação, de 

natureza experimental, decorreu entre 1995 e 1999.  

Entretanto, logo no início deste ciclo, o governo em funções aprova uma nova Lei de Avaliação do 

Ensino Superior em 1994, que recolhe a experiência resultante da iniciativa do Conselho de Reitores 

das Universidades Portuguesas, e estabelece com ele um protocolo tendente a dar expressão legal à 

iniciativa. O acordo então efetuado entre o governo e o Conselho de Reitores das Universidades 

Portuguesas constitui uma entidade de direito privado – a Fundação das Universidades Portuguesas 

(FUP), que engloba todas as universidades públicas e a universidade católica (em regime 

concordatário) – à qual entrega a missão de conduzir o processo de avaliação da qualidade do ensino 
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superior universitário público. Para este efeito é constituído, no âmbito da FUP, uma entidade própria, 

o Conselho de Avaliação, com competências delegadas para coordenar todo o processo. 

O Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, entretanto, segue um caminho 

idêntico, embora dificultado pelo ainda não reconhecimento de utilidade pública deste organismo, o 

que lhe confere um caráter ad hoc. Mas entre 1996 e 1999, o Conselho Coordenador dos Institutos 

Superiores Politécnicos já tinha implementado a avaliação de 83 cursos do ensino superior politécnico 

público.  

A segunda fase inicia-se com a decisão governamental de, face às iniciativas “não superiormente 

enquadradas” de implementação de sistemas “particulares” de avaliação, constituir um grupo de 

trabalho coma missão de refletir e acompanhar os processos de avaliação em curso. Adicionalmente, 

o Grupo de Trabalho foi incumbido de elaborar uma metodologia de avaliação para os setores 

politécnico e privado. Em consequência, o Ministério definiu um conjunto de orientações que 

deveriam precisar melhor o conteúdo da Lei de Avaliação em vigor. Estes princípios consignavam um 

sistema de avaliação em dois níveis, o primeiro do qual tinha dois subníveis, um conselho de avaliação 

para o subsetor público universitário e outro para o subsetor público politécnico, e um segundo nível 

de coordenação, da responsabilidade de um organismo novo, criado para o efeito – o CNAVES – 

Conselho Nacional para Avaliação das Instituições de Ensino Superior, constituído em 1998. 

Uma terceira fase nas políticas de avaliação do ensino superior português inicia-se com a publicação 

do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES). Esta publicação é antecedida, por uma 

avaliação internacional efetuada pela OECD, no plano institucional, e pela European Association for 

Quality Assurance in Higher Education (ENQA), no plano das formações. 

Relativamente à avaliação conduzida pela ENQA, para além da análise das condições vigentes do 

sistema, foi-lhe solicitada a avaliação do próprio Conselho Nacional para Avaliação das Instituições de 

Ensino Superior e o enunciado de recomendações com vista à criação de um novo sistema de 

orientação internacional, isto é, que obedecesse aos standards internacionais em uso. Naturalmente 

que esta iniciativa, lançada em coexistência, mas, de certo modo, à margem das iniciativas em curso, 

levantou sérias objeções por parte dos principais atores dos sistemas de avaliação. Não é, pois, de 

estranhar que o Ministro tenha anunciado, durante o decurso do processo, que o sistema da avaliação 

em vigor seria desmantelado e, posteriormente, tenha extinguido o Conselho Nacional para Avaliação 

das Instituições de Ensino Superior. 

A iniciativa legislativa subsequente encontra expressão em dois atos legislativos: com a publicação do 

RJIES, é definido um novo sistema de avaliação com características que o diferenciam das iniciativas 

anteriores: primeiro, a iniciativa parte do governo e não das instituições, o que configura uma opção 

mais politizada e menos institucional; segundo, a sua estrutura foi largamente influenciada pelos 

desenvolvimentos dos sistemas de avaliação e acreditação europeus, e pelos efeitos sobre as 
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instituições da adesão à Declaração de Bolonha, o que confere uma vertente internacionalizante e 

reclama a aceitação das entidades europeias; em terceiro lugar, o sistema aplica-se, de forma 

uniforme, a todos os subsetores do ensino superior. 

Em paralelo, é criada uma nova agência, a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 

(A3ES), a que é atribuída a personalidade jurídica de instituição de direito privado – embora com 

obrigação de observância de certas normas do governo – a quem é atribuída a missão de contribuir 

para a melhoria da qualidade do ensino superior português, através de processos de avaliação e de 

acreditação dos seus portefólios de formações e, também, das próprias instituições. 

 

 

A tabela 18 compara as instanciações dos indicadores escolhidos para a medição da componente 

qualidade, avaliação e acreditação em cada um dos países em estudo: 

 

Tabela 18. Comparação dos indicadores da componente qualidade, avaliação e acreditação 

Espanha Portugal 

Âmbito do sistema de QAA 

Avaliação, certificação e acreditação do ensino, das 
instituições e do professorado; 
Avaliação da atividade de investigação. 
 
O Sistema Nacional de Garantia da Qualidade é regulado 
pela Ley Organica 6/2001 – e posteriormente regulado pelo 
Real Decreto 49/2004 - que cria um organismo externo para 
a Avaliação - a Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (ANECA) - com funções de avaliação “tanto 
dos programas como da atividade investigadora, docente e 
de gestão, assim como os serviços e programas da 
universidade”. Com esta Lei, o Governo cria um 
procedimento de avaliação que inclui a homologação inicial 
dos planos de estudos, seguidos de avaliação sequencial 
permanente, que pode retirar a homologação previamente 
concedida. 
 

Avaliação e acreditação das instituições de ensino superior e 
dos seus ciclos de estudos. 
Avaliação da atividade de investigação 
 
O Sistema Nacional de Garantia da Qualidade no Ensino 
Superior define quatro eixos para a implementação do 
sistema: i) o âmbito da avaliação ao desempenho das 
instituições; ii) a objetivação dos critérios da avaliação, a 
tradução dos resultados em apreciações qualitativas, 
dimensão a dimensão, comparáveis entre si, e a clarificação 
das consequências da avaliação, quer para o funcionamento 
dos cursos e das instituições de ensino superior, quer para o 
seu financiamento; iii) A internacionalização do processo de 
avaliação, designadamente na dimensão de avaliação 
institucional; iv) a exigência de concretização, pelas 
instituições de ensino superior, de sistemas próprios de 
garantia da qualidade, passíveis de certificação. 

Natureza da(s) Entidade(s) Gestora(s) da QAA 

ANECA: organismo autónomo da Administração do Estado, 
adstrito ao Ministério da Educação, Cultura e Desporto, 
através da Secretaria Geral das Universidades. tendo como 
missão a coordenação e dinamização das políticas de gestão 
da qualidade das universidades espanholas, com o objetivo 
de proporcionar a melhoria do seu posicionamento e 
projeção tanto no âmbito nacional como internacional. 
Agências nas CCAA: organismos autónomos, criados ao 
abrigo dos respetivos Estatutos da Comunidade em que se 
integra. 
Posteriormente, através do Real Decreto 420/2015, foi 
introduzido um processo de acreditação institucional - mas 
cujo âmbito é apenas as dos Centros Universitários -sujeito à 
condição de o Centro “ter já acreditados pelo menos metade 
dos seus títulos e dispor de um sistema de garantia interno 
de Qualidade orientado à melhoria contínua da formação 
que oferece, […] e conforme os critérios e diretrizes para a 

A3ES: fundação de direito privado, dotada de personalidade 
jurídica e reconhecida como de utilidade pública, constituída 
por tempo indeterminado à qual comete a responsabilidade 
da “avaliação e a acreditação das instituições de ensino 
superior e dos seus ciclos de estudos, bem como o 
desempenho das funções inerentes à inserção de Portugal 
no sistema europeu de garantia da qualidade do ensino 
superior”. 
FCT: instituto público integrado na administração indireta do 
Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e 
património próprio. 
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garantia da Qualidade no Espaço Europeu de Educação 
Superior”.   

Estrutura da(s) Entidade(s) Gestora(s) da QAA 

Agência Nacional com validade em todo o território 
nacional; 
Agências nas Comunidades Autónomas, com validade no 
respetivo território. 
Para o cumprimento da sua missão, a ANECA organiza-se 
com duas Unidades principais, a Unidad de Evaluación de 
Enseñanzas e Instituciones e a Unidad de Evaluación de 
Profesorado, e num conjunto de Programas responsáveis 
pela execução das suas atividades. 

No ensino: 
AE3S-Agência Nacional com validade em todo o território 
nacional. 
Trata-se de um organismo independente quer face ao poder 
político, quer face às entidades avaliadas. 
O órgão de gestão de topo é um Conselho de Curadores, 
composto por cinco membros, designados pelo Conselho de 
Ministros, sob proposta do ministro responsável pela área 
do ensino superior, de entre personalidades de reconhecido 
mérito e experiência. É este Conselho de Curadores que 
nomeia o Conselho de Administração, cujos membros não 
podem estar ligados às instituições de ensino superior e 
investigação e exercem as suas atividades em regime de 
exclusividade. 
 
Na investigação: 
FCT-Fundação para a Ciência e Tecnologia, com validade em 
todo o território nacional 

Validação externa e participações internacionais da Agência de QAA 

- está acreditada pela ENQA; 
- integra o EQAR, Registro Europeo de Agencias de Garantía 
de Calidad de la Educación Superior; 
- tem acordos de reconhecimento mútuo com várias 
agências internacionais (Áustria, França, Holanda y Flandres, 
Polónia, Costa Rica). 
- participa em redes internacionais, integrando os seus 
comités diretivos: ENQA, ECA (Europa), RIACES 
(iberoamérica), INQAAHE (internacional) 
Agências das Comunidades Autónomas 
Dependendo de cada entidade gestora estão, em geral, 
acreditadas, pelo menos, na ENQA e na EQAR. 

- está acreditada pela ENQA; 
- integra a EQAR 
- integra a ECA (European Consortium for Accreditation 
-integra o CIQG (CHEA International Quality Group  
- é membro do programa IMHE (Institutional Management 
in Higher Education) da OECD; 

Adesão das universidades ao processo 

Não obrigatória, exceto para determinados fins, 
nomeadamente o financiamento e o reconhecimento da 
validade nacional dos diplomas. 
A adesão das instituições é, no entanto, elevada. 
A perceção que fica é a de uma forte adesão das instituições 
ao processo de acreditação de Cursos e Docentes. Já a 
acreditação de Instituições enquanto organizações do Ensino 
Superior parece não integrar o estádio atual dos Sistema de 
Garantia interna da universidade espanhola. 

Não obrigatória, exceto para determinados fins, 
nomeadamente o financiamento e o reconhecimento da 
validade nacional dos diplomas. 
A adesão das instituições é, no entanto, elevada, 
nomeadamente para a opção de certificação dos sistemas 
internos institucionais de garantia da qualidade. É ainda 
cedo, na opinião de muitos dos atores principais do sistema, 
para se pensar em passar de um sistema de garantia da 
qualidade para um sistema de gestão da qualidade do 
ensino superior português. 

Capacidade para escolher os modelos e as entidades para a avaliação da qualidade 

As universidades não podem escolher os modelos de 
avaliação da qualidade 

As universidades não podem escolher os modelos de 
avaliação da qualidade 

Avaliação da I&D 

Integrada na ANECA e nas Agências das Comunidades 
Autónomas, através da lei 15/2014. 

A FCT é a entidade nacional com funções, entre outras, de 
avaliação da investigação científica e tecnológica.  
O sistema de avaliação assenta em apreciações periódicas, 
realizadas por painéis de peritos internacionais, com base 
em relatórios, planos de atividades e projetos estratégicos 
assim como contactos diretos com os investigadores e com 
as instituições através de visitas a todas as unidades. 
Destes exercícios de avaliação resulta a atribuição de uma 
classificação de qualidade por parte do painel, que 
determina o volume de financiamento plurianual a atribuir 
até à realização de uma nova avaliação, ou de uma avaliação 
intercalar. 
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5.4 As políticas instrumentais 

 

Conforme se referiu, a identificação das políticas e dos instrumentos utilizados na área da 

internacionalização do ensino superior, e a avaliação dos seus impactos e dos resultados a que 

conduzem, são fundamentais para o entendimento da internacionalização do sistema de ensino 

superior. Em consonância, analisamos agora a consistência das políticas instrumentais para a 

internacionalização, usando para tal o modelo conceptual desenvolvido. A tabela 19 sumariza a análise 

realizada. 

 

Tabela 19. Comparação dos indicadores do componente compromisso 

Compromisso com a internacionalização 
Incluímos o conjunto de itens relativos a políticas instrumentais que facilitam a mobilidade de pessoas, de programas e de 
instituições, simplificando as formalidades que, em geral, são pedidas, em cada um dos países, a pessoas e organizações 
estrangeiras para entrar, permanecer e exercerem atividades no país de acolhimento, bem assim como outras políticas 
instrumentais para a internacionalização da iniciativa dos respetivos governos. 

Espanha Portugal 

Estratégia para a internacionalização 

Espanha definiu, a nível nacional, e após a subscrição da 
Declaração de Bolonha, estratégias e Planos para a 
modernização (EU2015) e a internacionalização das suas 
universidades (EISUE, EIUE2015-2020), atribuindo 
financiamento específico aos respetivos programas. 

Não existe uma Estratégia - ou Plano Estratégico formal - 
definido a nível da administração central, que estabeleça as 
diretrizes nacionais para a internacionalização das 
instituições de ensino superior. Assim, o planeamento 
estratégico para a internacionalização das instituições é uma 
responsabilidade exclusiva das próprias. 
Assim, a estratégia nacional para a internacionalização do 
ensino e investigação assume forma casuística, assenta no 
aproveitamento das oportunidades que as iniciativas 
europeias e internacionais oferecem às instituições, 
docentes e investigadores nacionais, essencialmente no 
domínio da mobilidade de pessoas.  
No plano nacional, estas políticas, definidas exteriormente, 
são coordenadas através de agências constituídas para o 
efeito. 

Bolsas de estudo para a mobilidade de estudantes nacionais e estrangeiros 

O direito dos estudantes à mobilidade nacional e 
internacional e ao reconhecimento dos conhecimentos e 
competências adquiridos no exterior é um direito 
consignado na Lei Orgânica 4/2007 (LOMLOU). 
Além das bolsas de estudo oferecidas pelos próprios 
programas internacionais, Espanha oferece bolsas de estudo 
complementares aos estudantes espanhóis, quer a partir do 
Ministerio de Educación Cultura e Deporte, quer a partir de 
outros organismos próprios das Comunidades Autónomas. 
Espanha dispõe de uma Agência Nacional - o SEPIE, 
organismo autónomo dependente do Ministerio de 
Educación Cultura e Deporte - para a gestão, difusão, 
promoção e estudos de impacto dos Programas europeus. 
 

Existe, para os estudantes que revelam dificuldades 
económicas que dificultem a implementação das ações de 
mobilidade - tanto para os estudantes estrangeiros no país 
como para os estudantes nacionais no estrangeiro - um 
sistema de empréstimos com suporte de garantia mútua 
subscrita pelo Estado. 
No âmbito do Programa Erasmus+ para o Ensino Superior 
foram instituídas bolsas complementares para estudantes 
nacionais que já beneficiam de uma bolsa de ação social no 
ensino superior (bolsas BSE-SOC). 
No âmbito dos programas de pós-graduação e de 
investigação existem bolsas atribuídas pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia das quais, uma percentagem 
significativa é atribuída a estudantes matriculados em 
universidades estrangeiras ou em programas de investigação 
conjunta. 
Portugal dispõe de uma Agência Nacional para a gestão dos 
programas europeus, a qual se encontra sob tutela tripartida 
do Ministério da Educação, do Ministério do Trabalho e 
Solidariedade Social e do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior. 
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Políticas de propinas para estudantes estrangeiros 

Até ao curso académico de 2011/2012, os estudantes 
nacionais e internacionais pagavam, nas universidades e 
Centros públicos, as mesmas taxas de propinas e de outros 
serviços académicos. 
Atualmente, para os estudantes estrangeiros maiores de 
dezoito anos não residentes em território espanhol - exceto 
os nacionais de Estados-membros da União Europeia, os 
nacionais de países ibero-americanos, e os de outros países 
a que se aplique o regime comunitário ou exista acordo 
específico, e sem prejuízo do princípio da reciprocidade -  os 
preços públicos para os cursos de grau poderão atingir até 
100% dos custos efetivos da prestação de serviços de 
educação. 

Os estudantes nacionais pagam uma propina pela frequência 
do ensino superior que, para os cursos de licenciatura, é 
livremente fixada por cada instituição num intervalo 
determinado por lei. Estas regras aplicam-se também aos 
estudantes naturais de países da CPLP - à exceção do Brasil - 
e aos dos países comunitários. 
A política de propinas para estudantes estrangeiros é fixada 
no Estatuto do Estudante Internacional. Nos termos desta 
lei, os estudantes ao abrigo deste Estatuto - não abrangidos 
pelo regime geral de acesso, por acordos internacionais ou 
por regimes de apoio a estudantes lusodescendentes - 
pagam uma propina correspondente ao custo real médio da 
formação a adquirir a qual, em qualquer caso, nunca poderá 
ser inferior à propina máxima fixada pela lei para o ciclo de 
estudos em causa. 

Políticas de acesso ao ensino superior 

Os estudantes com origem em sistemas educativos de países 
membros da União Europeia ou de outros países com os 
quais a Espanha tenha subscrito um Acordo de Cooperação, 
neste âmbito, em regime de reciprocidade, estão isentos de 
realizar a prova de acesso à universidade desde que 
cumpram os requisitos estabelecidos nos seus países de 
origem para o acesso à universidade e acedem ao sistema 
universitário espanhol nas mesmas condições exigidas para 
os estudantes nacionais que superaram a prova de admissão 
à universidade; 
As condições de acesso à frequência das universidades 
espanholas dos estudantes internacionais procedentes de 
outros sistemas educativos, são reguladas por lei própria. 
 
 

Os estudantes estrangeiros com origem num estado 
membro da União Europeia; ou que, não sendo nacionais de 
um Estado membro da União Europeia, residam legalmente 
em Portugal há mais de dois anos, de forma ininterrupta, em 
31 de agosto do ano em que pretendam ingressar no ensino 
superior, bem como os filhos que com eles residam, sendo 
que o tempo de residência para estudo não releva para este 
efeito; e ainda os que requeiram o ingresso no ensino 
superior através dos regimes especiais e, cumulativamente, 
para qualquer dos casos, sejam titulares de qualificação que 
dê acesso ao ensino superior, entendida como qualquer 
diploma ou certificado emitido por uma autoridade 
competente que ateste a aprovação num programa de 
ensino e lhes confira direito de se candidatar e poder 
ingressar no ensino superior no país em que foi conferido; 
ou possuam Diploma do ensino secundário português ou de 
habilitação legalmente equivalente, acedem à frequência da 
universidade portuguesa nas mesmas condições dos 
estudantes nacionais; 
As condições de acesso à frequência das universidades 
portuguesas dos estudantes internacionais procedentes de 
outros sistemas educativos observam um regime próprio de 
acesso aos ciclos de estudos de licenciatura e de mestrados 
integrados, fixado no Estatuto do Estudante Internacional. 

Políticas para a promoção de colaborações académicas e participação conjunta em programas de internacionalização 

Espanha participa em Programas e Organismos 
internacionais com intervenção na área educativa geral e na 
educação superior em particular, nomeadamente: 
(i) no âmbito europeu, entre outros, os Programas Erasmus+ 
e Erasmus Mundos, Premio Euroscola, Sello Europeo para as 
iniciativas inovadoras no ensino e na aprendizagem de 
línguas estrangeiras, Europass; Portfolio, Programa Jean 
Monet, e Alianças para o Conhecimento. 
 (ii) no âmbito específico dos países iberoamericanos, 
Espanha tem uma importante participação na Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI), na Fundación Carolina, e outros;  
(iii) no âmbito internacional, o Conselho da Europa, a 
Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial, 
a Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OECD); a Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); o 
Proyecto UNITWIN-Cátedras UNESCO e a Red del Plan de 
Escuelas Asociadas a la UNESCO (RedPEA). 
Espanha desenvolveu uma política de estabelecimento de 
Acordos bilaterais com diversos países e programas, entre os 
quais: (i) Bolsas Fulbright; (ii) Programa de Cooperação 
Interuniversitária; (iii) Programa para Professores visitantes 

Portugal participa em diversos Programas e Organismos 
internacionais com intervenção na área educativa geral e na 
educação superior em particular, nomeadamente: 
(i) no âmbito europeu, entre outros, os programas de 
mobilidade de estudantes e Pessoal Docente e não-Docente, 
Erasmus, Intensivo Erasmus (IP) e  Erasmus Mundus; 
Programa Jean Monnet; 
 (ii) no âmbito específico dos países da CPLP, devido às 
ligações históricas que partilha com os mesmos, Portugal 
tem uma importante atividade na área da cooperação 
bilateral com os países de expressão portuguesa: Angola, 
Cabo-Verde, Guiné Bissau, Moçambique, São Tomé e 
Príncipe e Timor-Leste. 
 (iii) no âmbito internacional, entre outros, as Organização 
dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a 
Cultura - OEI; Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - 
CPLP; Organização para a Cooperação para o 
Desenvolvimento Económico - OECD; Organização das 
Nações Unidas - ONU; Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO; e Conselho da 
Europa. 
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nos Estados Unidos da América e no Canadá; (iv) Programa 
de Auxiliares de Conversação; (v) Programas de Mobilidade 
de Professores e estudantes em Cursos conjuntos de 
Mestrado e em Escolas de Doutoramento hispano-francesas; 
(vi) Programa de Bolsas de Investigação em França; (vii) 
Colégio de España em França;  
 
No âmbito do sistema de CT&I o governo espanhol 
implementou e financiou, no todo ou em parte, algumas 
iniciativas que contribuem para a internacionalização da I&D 
nacional, em especial o Campus de Excelencia Internacional 
Este Programa tem como objetivo desenvolver um ambiente 
académico, científico, empreendedor e inovador, 
promovendo espaços que promovam a agregação 
estratégica de universidades, centros de investigação, 
parques científicos, centros tecnológicos, o ambiente 
produtivo e outros agentes que, partilhando um mesmo 
campus, com elevada integração social e territorial, 
contribuam para o desenvolvimento económico e social e 
tenham alta visibilidade internacional. 
O objetivo colateral é o de atrair melhores estudantes e 
investigadores e desenvolver competências no ambiente 
que integre instalações científicas e empresas de alto valor 
acrescentado no ambiente universitário.  
Existem três categorias de Campus de Excelência: 
(i)  Campus de Excelência Internacional Globais que inclui os 
projetos de maior envergadura e competitividade, quando 
comparados com os projetos semelhantes a nível europeu; 
(ii) Campus de Excelência Internacional Regionais;  
(iii) Campus de Excelência Internacional Transfronteiriça, 
enquadrados em acordos celebrados com França, Portugal e 
Marrocos, que permitem a integração de instituições destes 
países nos projetos espanhóis. 
O financiamento total disponível foi de 693,9 milhões de 
euros. 
Foram criados 31 Campus de Excelência Internacional, 
envolvendo todas as universidades públicas, um número 
significativo de universidades privadas e  muitas instituições 
relevantes do cluster espanhol do conhecimento das 
diferentes regiões - Parques Científicos, Organismos públicos 
de Investigação, Rede de Hospitais públicos, Empresas, 
Associações Empresariais, Parques Empresariais, Fundações 
de Investigação, etc., bem assim como universidades e 
Centros de Investigação internacionais de referência. 

Portugal desenvolveu uma política de estabelecimento de 
Acordos bilaterais com diversos países e programas, entre os 
quais 
(i) Alemanha, Argélia, Argentina, Arménia, Áustria, Bélgica, 
Benim, Brasil, Bulgária, , Chile, China, Chipre, Colômbia, 
Congo (RD), Congo (RP), Coreia do Sul, Costa do Marfim, 
Croácia, Cuba, Dinamarca, Egito, Eslováquia, Eslovénia, 
Espanha, Estados Unidos da América, Estónia, Filipinas, 
Finlândia, França, Gabão, Grécia, Hungria, Índia, Irão, Iraque, 
Irlanda, Israel, Itália, Kuwait, Letónia, Líbia, Luxemburgo, 
Malásia, Malta, Marrocos, Mauritânia, México, Nigéria, 
Noruega, Países Baixos, Omã, Paquistão, Paraguai, Peru, 
Polónia, Reino Unido, República Checa, Roménia, Rússia, 
Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Suazilândia, Suécia, Tailândia, 
Tunísia, Turquia, Ucrânia, Uruguai, Venezuela e Zâmbia; 
(ii) Instituto da Cooperação e da Língua Camões; Programa 
Fernão Mendes Pinto; Programa Vieira; Comissão Fulbright; 
Instituto Português do Oriente; Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento; 
 
No âmbito do sistema de CT&I o governo português, agindo 
na qualidade de entidade facilitadora, estimulou a 
celebração de acordos celebrados entre algumas instituições 
internacionais e instituições nacionais, nomeadamente: (i) 
Programa MIT-Portugal, centrado na área dos sistemas de 
engenharia, com especial enfoque para os processos 
complexos associados à produção industrial, energia 
sustentável, bioengenharia e sistemas de transporte; (ii) 
Programa Carnegie Mellon-Portugal), centrado nas 
tecnologias da informação e comunicação, em particular as 
Tecnologias e os Serviços de Internet do Futuro, 
nomeadamente as redes da nova geração, a engenharia de 
software, os sistemas ciber‐físicos para inteligência 
ambiente, a computação centrada no ser humano, e as 
políticas públicas e a investigação empresarial; 
(iii) Programa UTAustin-Portugal, centrado na investigação 
colaborativa em meios digitais interativos e integração de 
computação avançada e matemática aplicada. 
 (iv) Associação Fraunhofer Portugal Research, cujo âmbito é 
o das tecnologias emergentes da informação e comunicação; 
(v) Harvard Medical School--‐Portugal, centrado na 
investigação e informação translacional e clínica; 
(vi) Laboratório Internacional Ibérico de Nanotecnologia, 
centrado na utilização das nanotecnologias nas áreas da 
qualidade alimentar e da água, monitorização ambiental e 
nanomedicina. 

Políticas para o reconhecimento de diplomas 

A homologação, a declaração de equivalência a um Diploma 
de nível académico universitário oficial, a convalidação de 
estudos estrangeiros de educação superior, bem assim como 
a declaração de correspondência aos níveis do quadro 
espanhol de qualificações para a educação superior dos 
diplomas de Arquiteto, Engenheiro, Licenciado, Arquiteto 
Técnico, Engenheiro Técnico e Diplomado são atos da 
exclusiva competência do Estado. 
O reconhecimento de qualificações profissionais obtidas em 
países da União Europeia obedece à Directiva 2005/36/CE, 
incorporada na lei espanhola. 
Adicionalmente, com o propósito de simplificar o processo 
de acreditação de qualificações obtidas no estrangeiro, em 
particular para fins académicos, Espanha firmou Acordos 
bilaterais com vários países - Alemanha, Itália, França, China, 
Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e outros - pelos quais se 
efetua o reconhecimento da equivalência e validade dos 
diplomas emitidos por instituições de ensino superior destes 
países com Diplomas emitidos por entidades espanholas. 

A declaração de equivalência de um grau estrangeiro a um 
grau idêntico nacional é da responsabilidade do Estado que: 
(i) através de uma Comissão presidida pelo Diretor-geral do 
Ensino Superior, elabora uma lista de graus e universidades 
qualificados, nos termos de lei, para tal; 
(ii) reconhece automaticamente os graus académicos 
conferidos por instituições de ensino superior estrangeiras 
de um Estado aderente ao Processo de Bolonha, cujos ciclos 
de estudos estejam acreditados por entidade acreditadora 
reconhecida. 
 (iii) reconhece automaticamente os graus académicos 
estrangeiros objeto de acordo internacional de equivalência 
ou reconhecimento 
Para os restantes casos, o reconhecimento de graus 
académicos é cometido às instituições de ensino superior, 
numa base casual, e decididos em sede dos respetivos 
Conselhos Científicos. 
O registo de graus académicos, nomeadamente para efeito 
de reconhecimento de qualificações profissionais, é 

http://www.fulbright.pt/
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regulado pela Diretiva 2005/36/CE, de 7 de Setembro, 
incorporada na lei nacional. 

Políticas de imigração 

No que respeita a pessoas com origem na União Europeia, 
existe um conjunto de Diretivas relativas às condições de 
admissão de pessoas naturais de países terceiros para 
efeitos de estudos, intercâmbio de estudantes, de formação 
não remunerada, de voluntariado, e de docentes e 
investigadores, transpostas, de forma genérica, para a lei 
espanhola, a qual permite facilitar e agilizar o procedimento 
de obtenção de autorização inicial para permanência de 
pessoas com origem em países da EU para efeitos de estudo, 
realizar atividades de formação ou investigação, práticas não 
remuneradas, participar no intercâmbio de alunos ou 
participar em serviços de voluntariado. Esta simplificação 
também é aplicável a pessoas de países terceiros com os 
quais a União Europeia, ou Espanha, tem Acordos 
específicos para este efeito. 
Relativamente a pessoas oriundas de outros países, que 
pretendem efetuar uma estadia em Espanha para aqueles 
efeitos aplica-se a lei geral de estrangeiros (LOEX). 
Também, para efeitos de facilitação da obtenção de vistos 
para estudar nas instituições nacionais, a Espanha 
subscreveu Acordos específicos com vários países, entre os 
quais a Albânia, Macedónia, Bósnia e Herzegovina, Geórgia, 
Moldávia, Montenegro, Rússia, Sérvia e Ucrânia, mas apenas 
para vistos de curta duração, para prazos inferiores a 
noventa dias. Para prazos maiores, o requerimento e 
obtenção de visto, mesmo para a realização de estudos, 
segue a tramitação normal, nos termos previstos no RLOEX. 
Note-se que, para efeitos da realização de estudos esta 
legislação prevê que a concessão de visto incorpore a 
autorização de estadia para os mesmos efeitos e pelos 
mesmos prazos 

No que respeita a pessoas com origem na União Europeia, 
existem diversas Diretivas relacionadas com os vistos de 
entrada para estudantes e investigadores provenientes de 
países terceiros, relativa às condições de admissão de 
nacionais de países terceiros para efeitos de estudos, de 
intercâmbio de estudantes, de formação não remunerada 
ou de  voluntariado, e relativa a um procedimento específico 
de admissão de nacionais de países terceiros para efeitos de 
investigação científica, as quais foram incorporadas na lei 
portuguesa, a qual simplifica, de forma muito fácil e rápida, 
a emissão de vistos para estas categorias não económicas de 
imigrantes. 
Adicionalmente, existe um procedimento abreviado para a 
emissão de vistos para obtenção de autorização de 
residência a nacionais de Estados terceiros que participem 
em programas comunitários de promoção da mobilidade 
para a União Europeia ou para a Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa. 
Tendo Portugal adotado a Carta Europeia da Qualidade da 
Mobilidade (Erasmus Student Charter), e a Carta 
Universitária Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education 
(ECHE), a mobilidade dos estudantes Erasmus para estudos e 
estágios permite a sua permanência por períodos integrados 
de estudos ou estágio no estrangeiro entre 2 e 12 meses, ou 
pelo menos durante um período letivo completo, sem 
qualquer obstáculo académico ao regressar à sua IES 
relativamente à validação ou reconhecimento da 
qualificação obtida ou completada no estrangeiro. 
Relativamente aos estudantes oriundos dos países da CPLP, 
o estado português subscreveu um Acordo específico que 
simplifica o procedimento de concessão, desde que o 
estudante esteja na posse de um documento comprovativo 
da sua matrícula num curso superior de um país terceiro da 
CPLP. 

Políticas de comércio internacional 

Não há relevância da existência de uma política nacional de 
prestação de serviços de educação no exterior. 
Um caso particular é o fornecimento destes serviços na 
modalidade de e-learning, o qual é prestado, 
essencialmente, por uma Fundação com estatuto de 
entidade pública, a UNED - Universidad Nacional de 
Educación a Distância, a qual tem como objeto o” 
desenvolvimento científico, cultural, social e económico e a 
investigação e a formação profissional, tanto na sociedade 
espanhola como nos países com os quais mantenha 
atividades e relações de cooperação, especialmente com 
iberomérica”. 
Não existe relevância documental de universidades 
espanholas que tenham instalado polos em outros países. 
Existem, no entanto, embora também de expressão não 
relevante, polos de universidades e redes de universidades 
instaladas em Espanha. 
 

A prestação comercial de serviços de educação, em Portugal, 
é pouco expressiva e não está coordenada a nível nacional. 
O fornecimento de formação em regime de e-learning é, 
essencialmente, prestado pela Universidade Aberta, quer a 
estudantes portugueses como estrangeiros, mas a 
generalidade da oferta é efetuada em língua portuguesa, 
interessando sobretudo a diáspora portuguesa no mundo, 
que é de dimensão elevada. 
Um caso muito particular de prestação de serviços de ensino 
superior é constituído pela existência de “polos” de 
universidades portuguesas, em geral do domínio privado, 
nos países estrangeiros que são ex-colónias portuguesas, no 
Brasil e em África. Estes polos não estão sob gestão direta 
das correspondentes universidades-mãe, em geral porque a 
legislação desses países não o permite, mas adotam a marca 
original e, de certa maneira, desfrutam do prestígio 
associado à universidade de origem. 
A presença comercial de instituições de ensino superior 
estrangeiras em Portugal existe, mas é pouco expressiva. 

Políticas de promoção internacional 

Atualmente, a agência nacional para a promoção da 
educação superior espanhola no estrangeiro é o Serviço 
Espanhol para a Internacionalização da Educação (SEPIE), 
dependente do Ministerio de Educación Cultura e Deporte, o 
qual tem como  missão  genérica a promoção do Sistema 
Universitário Espanhol em todos os âmbitos internacionais, 
nomeadamente (i) promover no exterior a oferta educativa 

Não parece existir uma política de promoção internacional 
do ensino superior português coordenada a nível central. 
Relativamente aos programas de mobilidade europeus, a 
Agência encarregada da sua coordenação é a Direção Geral 
de Ensino Superior-DGES, que mantém no seu sítio uma 
página sumária de divulgação da possibilidade de frequência 
dos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior 
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e investigadora das universidades e centros de investigação; 
(ii) promover o acolhimento de estudantes, docentes e 
investigadores estrangeiros em Espanha, e espanhóis no 
estrangeiro; (iii) impulsionar o Espaço Europeu de Ensino 
Superior e o Espaço Ibero americano do Conhecimento; e 
(iv) promover ações de captação de estudantes, 
investigadores e professores para as universidades 
espanholas. 
Como principais instrumentos de promoção o SEPIE 
estabelece convénios de colaboração com Governos e 
instituições estrangeiras, atuando como agente coordenador 
da execução destas ações entre participantes das ações de 
Programas instituídos ao abrigo deste Acordos e Convénios. 
Adicionalmente, é a Agência Nacional gestora dos 
programas europeus e, em particular, do Programa 
Erasmus+. 
Relativamente à difusão da Língua e Cultura Espanhola, sem 
ligação direta com o Ensino Superior, mas com necessária 
influência nesta área, o Instituto Cervantes - instituição 
pública espanhola, diretamente dependente do Estado 
espanhol, é o agente principal da promoção do ensino, do 
estudo e do uso do espanhol, estando presente em noventa 
cidades de 43 países em todos os continentes 
O Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperação 
mantém no seu site, na generalidade das línguas 
estrangeiras, sob a designação “Estudiar en España”, 
informação genérica e alguns links que permitem obter 
maiores detalhes sobre o sistema educativo espanhol e, em 
particular, sobre o sistema universitário. 

português, dos próprios cursos, e dos procedimentos para 
acesso. Esta página é acessível nas línguas portuguesa e 
inglesa. 
No que se refere à divulgação da Língua e Cultura 
portuguesa, a entidade responsável é o Instituto da 
Cooperação e da Língua, I. P. (Instituto Camões), instituto 
público dotado de autonomia administrativa, financeira e 
património próprio, que prossegue atribuições do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros (MNE) sob superintendência e 
tutela do respetivo ministro. O Instituto Camões detém 
agências em quase todos os países do mundo da diáspora 
portuguesa, disponibilizando bolsas para a frequência dos 
seus programas de divulgação da Língua e Cultura 
Portuguesa e de Cooperação, no âmbito da sua missão. 
O Instituto Camões colabora ainda com outras organizações 
internacionais, tal como, por exemplo, o Fulbright Program 
in Portugal, na promoção de atividades e concessão de 
bolsas para a frequência, por parte de estudantes 
portugueses, deste Programa. 
O Ministério dos Negócios Estrangeiros também tem, em 
geral, no sítio das suas embaixadas, sob a designação 
“Estudar em Portugal”, informação sobre instituições e 
cursos de ensino superior. Sob esta designação podem 
encontrar-se várias referências a instituições e cursos 
disponíveis em Portugal, para estudantes estrangeiros, em 
geral com origem nas próprias instituições de ensino 
superior ou outras entidades. 
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5.5 As motivações para a internacionalização 

 

O objetivo deste ponto é a análise das motivações subjacentes às políticas nacionais para a 

internacionalização do ensino superior, em Espanha e Portugal. Distinguimos - apenas para efeitos 

deste estudo - três períodos distintos da internacionalização do ensino superior em Espanha e 

Portugal. 

No primeiro período, que denominamos “internacionalização histórica”, a principal motivação era, 

como vimos anteriormente, de natureza económica e política. A motivação política inclui as 

subcategorias “política externa”, “desenvolvimento dos recursos” e “desenvolvimento do país”, 

concretizada na instalação de instituições de ensino superior como instrumentos para a manutenção 

da continuidade e autonomia do seu poder nos territórios dos seus Impérios. A motivação económica 

inclui a subcategoria de “incentivos financeiros” na medida em que foram implementadas rotas 

próprias para o seu comércio e acesso a valiosos recursos minerais de que se apoderaram, 

transformando-se em centros de comércio e de indiscutido poder europeu. 

No segundo período, de “internacionalização instrumental”, as principais motivações foram de 

natureza política e académica, dado que tinham como foco criar condições para conferir às instituições 

de ensino superior nacionais massa crítica para o seu desenvolvimento, quer na área do ensino quer 

na área da investigação. 

O terceiro período corresponde ao período moderno, que se analisa a seguir, separadamente para 

cada um dos países em estudo. 

 

 

O caso de Espanha 

Espanha não tem uma orientação nacional explícita para a internacionalização do ensino superior, 

como podemos inferir pelo facto de não existir legislação própria com esse foco. Adota, por isso, uma 

estratégia de definição de uma agenda de modernização institucional, cujas principais fontes são as 

orientações e diretivas europeias. Este facto é particularmente evidente a partir da assinatura de 

Declaração de Bolonha em 1999, a qual, no entanto, só tem, verdadeiramente, tradução prática a 

partir de 2003, com o estabelecimento do sistema europeu de qualificações e de créditos e, 

posteriormente, em 2007, com o estabelecimento da ordenação dos cursos de ensino universitário, 

segundo o modelo aceite no Espaço Europeu de Ensino Superior. 

Não podemos, no entanto, entender que, antes de 2000, Espanha esteve ausente dos movimentos de 

internacionalização do ensino superior. Na sequência do ato político de adesão à União Europeia - que 
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cria a oportunidade para a utilização dos instrumentos disponibilizados de mobilidade de pessoas - as 

instituições de ensino superior espanholas adotaram uma estratégia de participação dos seus 

estudantes nos programas de intercâmbio disponíveis: assim, entre o ano letivo de 1987/88 (primeiro 

ano em que teve acesso aos programas de mobilidade) e 1999/2000 (ano da assinatura da Declaração 

de Bolonha), o número de estudantes evoluiu de 240 a 20.034 (Fundación Española para la Ciencia y 

la Tecnología, 2015). 

A figura 11 releva a tendência espacial da mobilidade de estudantes e, como se verifica, os principais 

espaços de mobilidade estudantil são a União Europeia e a América Latina, sendo que o saldo 

demográfico é positivo no sentido da entrada de estudantes estrangeiros a estudar em Espanha, 

verificando-se algum equilíbrio entre a entrada de estudantes com origem na Ibero-américa e da União 

Europeia. 

 

 
Figura 11. Mobilidade de estudantes em Espanha. 

Fontes: Eurostat40; SIIU41 

 

Naturalmente que esta foi uma iniciativa que decorreu no plano das instituições e não no plano 

nacional, sendo de registar que, como podemos verificar pela análise das políticas instrumentais, não 

existem iniciativas tendentes a facilitar e (ou) apoiar estas iniciativas institucionais: a legislação que 

enquadra o processo de migração de estudantes estrangeiros ao ensino superior espanhol é de 2007 

(exclusivamente para estudantes oriundos da União Europeia), o acesso de estudantes estrangeiros ao 

ensino superior espanhol é regulado por legislação de 2008 e 2014, e a regulação do valor das propinas 

                                                           
40 Eutostsat (Eusostat (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home)) 
41 Sistema Integrado de Información Universitaria (http://www.mecd.gob.es) 
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para estudantes estrangeiros é de 2012. Adicionalmente, a criação do organismo de promoção da 

internacionalização (universidade.es) é de 2008 e o Plano Estratégico para a internacionalização da 

universidade de 2014. A única exceção assinalável é a Constituição do 1978, pelo que não se apontam, 

neste período, motivações nacionais para a internacionalização do ensino superior, embora se assinale 

que, no plano institucional se desenvolveu um conjunto notável de iniciativas. 

Este cenário só se altera com o 7º Governo (2000-2004), em cujo programa se diz que se propõe 

impulsionar as reformas necessárias para avançar para a criação de um espaço europeu de ensino 

superior no quadro da União Europeia, conforme o estabelecido na Declaração de Bolonha, e 

fortalecer o processo de internacionalização da ciência e tecnologias espanholas. 

O Programa do 8º Governo Constitucional (2004-2008) enfatiza a europeização - a adesão aos 

princípios e aos programas no âmbito da adesão à União Europeia e, no âmbito mais geral, mas não 

secundário, das políticas das relações internacionais históricas com os Estados Unidos, a Ibero-américa 

e o Mediterrâneo. 

Com foco na internacionalização o Programa propõe-se impulsionar e colaborar com o resto dos países 

da União Europeia na definição do desenvolvimento do Espaço Europeu de Educação Superior,  

implantar um programa sobre mobilidade internacional, tanto de professores como de alunos, abrir 

programas de mobilidade nacional e internacional e programas específicos de ajudas financeiras que 

possibilitem a iniciação à investigação de estudantes, e ampliar as bolsas para os Programas Erasmus 

e Séneca, garantindo a mobilidade de estudantes entre instituições espanholas e europeias. 

Em 2008 o Governo de Espanha lança a iniciativa universidade.es, para promoção externa da 

universidade espanhola e publica o documento Estratégia Universidade 2015, no qual explicita as 

linhas de orientação para a internacionalização das suas instituições de ensino superior. 

Neste último documento (página 4) afirma-se que “o conhecimento […] converteu-se num importante 

motor de crescimento e prosperidade, dada a sua capacidade para criar valor económico (pág. 3) […] 

[pelo que] as universidades […] devem contribuir para incrementar a atratividade e a competitividade 

de Espanha num contexto de competição global por talento (estudantes, professores, investigadores, 

profissionais, empreendedores) e por investimentos relacionados com o conhecimento […]. 

 

É fácil distinguir o alinhamento político com as orientações europeias para o ensino superior: segundo 

Rumbley (2010), Espanha coloca uma grande ênfase no reconhecimento e na relevância internacional 

das universidades, na tentativa de conseguir (e sustentar) uma grande competitividade e excelência 

intelectual. Na base deste alinhamento estão motivações políticas e económicas (Mottis, 2008) e 

(Hernández, 2010) citado em (Quezada & Martín, 2012). 
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A mesma ênfase é colocada, no entanto, na mobilidade de pessoas, com a publicação, como referimos, 

de legislação instrumental que a favorece, simplificando os procedimentos administrativos, pelo que 

entendemos que as motivações académicas tiveram expressão, ainda que menor, no plano nacional. 

Relativamente ao segundo público-alvo da estratégia espanhola - a internacionalização no âmbito dos 

países latino-americanos, baseada no estabelecimento de Acordos entre nações - podemos divisar 

duas classes de motivação: por um lado, a motivação económica, consubstanciada na procura de 

oportunidades para fornecer às universidades novos espaços geográficos para colocar os seus serviços 

e capacidades (Aupetit, 2007) e, por outro, motivações de caráter cultural, por razões ligadas com a 

língua comum e de responsabilidade social para com as suas antigas colónias. 

Na figura 12 representa-se, o posicionamento de Espanha, relativamente às suas motivações para a 

internacionalização do ensino superior, nos períodos e espaços abordados no estudo. 

 

 
Figura 12. Motivações para a internacionalização em Espanha. 

Elaboração própria. 

 

O caso de Portugal 

Portugal não tem, como vimos, uma orientação internacional para o ensino superior, bem expressa no 

facto de não existir legislação explicitamente relacionada com este objetivo, o qual é perseguido por 

via indireta, através de adoção das agendas internacionais - em particular europeias - para a 

modernização das instituições universitárias e politécnicas. Assim, a internacionalização aparece como 

uma responsabilidade e uma vontade de cada instituição, que planeia a sua internacionalização de 

acordo com a visão dos seus stakeholders, dos seus recursos e da sua cultura. Esta perspetiva é válida 

tanto para as atividades de ensino como de investigação. 

Em consequência, a “estratégia” para a internacionalização do ensino superior, no caso português, 

tem uma base essencialmente casuística, através do aproveitamento de oportunidades que os 

programas internacionais, em particular os da União Europeia, disponibilizam e são utilizados por cada 
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instituição. Assim, o processo de internacionalização das instituições portuguesas resulta, 

essencialmente, dos processos de reorganização e de melhoria da qualidade institucional. 

Rosa e al (2005) afirmam que todas as categorias de motivações nacionais para a internacionalização 

do ensino superior de Portugal estão presentes na formulação da legislação estruturante e 

instrumental para este setor, embora as motivações predominantes sejam as motivações política e 

cultural e, atualmente, a motivação económica. 

A motivação política - cujo catalisador na janela de tempo estudada foi a assinatura da Declaração de 

Bolonha - foi sintetizada numa intervenção do Ministro da Educação, já citada, quando afirma não ser 

possível sustentar a qualidade do sistema educativo isolados do contexto internacional, em particular 

do contexto europeu. A concretização desta afirmação, no entanto, só se inicia, de forma explícita, 

com a legislação dos princípios reguladores de instrumentos para a criação do espaço europeu de 

Ensino Superior, e tem como cúpula a publicação do regime jurídico das instituições de ensino 

superior. 

A motivação cultural tem uma tradição mais antiga, e por base a língua portuguesa - uma das línguas 

mundiais que reúne maior número de falantes, entre 240 a 280 milhões - e é, essencialmente, o traço 

de ligação com as ex-colónias portuguesas, reunidas no núcleo inicial e essencial da CPLP - Comunidade 

de Países de Língua Portuguesa. Já no relatório Eurydice de 2000 se afirma que, “após algumas 

dificuldades de relacionamento com os países que são as suas antigas colónias, na sequência dos 

processos de independência, as relações bilaterais foram progressivamente aumentando e as 

instituições de ensino superior portuguesas aumentaram significativamente a sua cooperação com 

estes países”(Eurydice, 2000, p. 451). 

A cooperação no âmbito do ensino superior entre Portugal e os países da CPLP - em particular através 

dos acordos que definem condições especiais de acesso e frequência e de valor de propinas - 

contribuem significativamente para a internacionalização do ensino superior português, uma vez que 

o número de estudantes estrangeiros originários destes países que estudam em Portugal é expressivo 

relativamente ao número de estudantes estrangeiros que estudam no País, como se pode avaliar a 

partir dos dados constantes da figura 7. Pelo contrário, relativamente aos estudantes europeus, a falta 

de divulgação da língua portuguesa, e as dificuldades associadas à capacidade linguística dos 

estudantes portugueses face às línguas europeias, constitui um sério obstáculo à mobilidade estudantil 

intraeuropeia, não obstante nos maiores programas de mobilidade as instituições de ensino superior 

nacionais incluam cursos iniciais de língua portuguesa nestes programas. Em consequência, no 

cômputo europeu, a mobilidade de pessoas é bastante limitada. 

A figura 13 releva a tendência espacial da mobilidade de estudantes e, como se verifica, os principais 

espaços de mobilidade estudantil são a União Europeia e a Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa-CPLP, sendo que o saldo demográfico geral é positivo no sentido da entrada de estudantes 
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estrangeiros a estudar em Portugal, verificando-se supremacia da entrada de estudantes da CPLP face 

aos estudantes da União Europeia, que no entanto se tem vindo a esbater. 

 

 
Figura 13. Mobilidade de estudantes em Portugal. 

Fontes: Eurostat42; DGEEC-Direção Geral de Estatísticas de Educação e Ciência43. Os dados de 2013 não estão disponíveis. 

 

A motivação económica para a internacionalização do ensino superior português - materializada 

através da assinatura da Declaração de Bolonha em 1999 - radica essencialmente do acolhimento da 

motivação económica para a modernização e o desenvolvimento do ensino superior europeu, cujos 

fins estão claramente expressos na Declaração de Lisboa de 2000: “tornar-se no espaço económico 

mais dinâmico e competitivo do mundo baseado no conhecimento e capaz de garantir um crescimento 

económico sustentável, com mais e melhores empregos, e com maior coesão social” (Presidência do 

Conselho Europeu, 2000). 

Posteriormente, em 2005, em Comunicação do seu Presidente ao Conselho Europeu da Primavera, 

intitulada «Trabalhando juntos para o crescimento e o emprego - Um novo começo para a Estratégia 

de Lisboa» (Barroso, 2005), o Conselho Europeu, reconhece que “os resultados alcançados em matéria 

de emprego são moderados. A fim de dar um novo impulso à Estratégia, a Comissão […] deixa de dar 

prioridade aos objetivos quantitativos, retendo unicamente o objetivo de 3% do PIB em 2010 para a 

investigação e o desenvolvimento. Em vez de insistir nos objetivos a médio e a longo prazo, a 

comunicação realça a necessidade de levar a cabo uma ação urgente nos Estados-Membros”. 

                                                           
42 Eusostat (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home) 
43 DGEEC (http://www.dgeec.mec.pt/) 
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Neste documento, no ponto “Mobilizar os recursos intelectuais da Europa: Criar condições para que 

as universidades deem o seu pleno contributo para a Estratégia de Lisboa” afirma-se: “Se não houver 

reação das partes interessadas, a distância que separa as universidades europeias das suas principais 

concorrentes mundiais corre o risco de aumentar. […] [Definem-se] três áreas prioritárias para a 

reforma das universidades europeias: melhorar a qualidade e torná-las mais atrativas, melhorar a sua 

governança e a dos sistemas e aumentar e diversificar o seu financiamento com ou sem uma 

contribuição substancial dos alunos” (Barroso, 2005, p. 7). 

Em conformidade com este objetivo, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do XVII 

Governo português, faz publicar em 2006 o Despacho de avaliação do sistema do ensino superior 

português, preparatório da publicação da nova lei-quadro do ensino superior, que publica em 2007, 

através do qual se responde explicitamente àqueles quesitos. É esta nova lei que, acolhendo os 

procedimentos da NPM, induz uma nova cultura no sistema de ensino superior capaz de adotar as 

motivações de natureza económica subjacentes aos objetivos traçados pela União Europeia. 

Posteriormente, e ainda no quadro da motivação económica, o Ministro da Educação e Ciência do XIX 

Governo de Portugal, faz publicar, na vigência do programa de ajustamento financeiro acordado com 

a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional para o período de 2011-2015, o Estatuto do 

Estudante Internacional, o qual prevê que os estudantes não abrangidos pelo regime geral de acesso, 

por acordos internacionais ou por regimes de apoio a estudantes lusodescendentes, paguem uma 

propina correspondente ao custo real médio da formação a adquirir a qual, em qualquer caso, nunca 

poderá ser inferior à propina máxima fixada pela lei para o ciclo de estudos em causa. Embora no 

quadro limitado da mobilidade de pessoas das instituições de ensino superior, é expectável que, em 

conjunto com o esforço de internacionalização, possam ser gerados novos recursos financeiros 

decorrentes da captação dos estudantes estrangeiros que se enquadram no novo Estatuto. 

Na figura 14 representa-se, o posicionamento de Portugal, relativamente às suas motivações para a 

internacionalização do ensino superior, nos períodos e espaços abordados no estudo. 

 
Figura 14. Motivações para a internacionalização em Portugal. 

Elaboração própria. 
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5.6 As abordagens à internacionalização 

 

Na análise das abordagens à internacionalização adotadas por Espanha e Portugal utilizamos o modelo 

de internacionalização desenvolvido, que adota um classificador de quatro categorias, respetivamente 

“entendimento mútuo”, “migração qualificada”, “geração de lucros” e “construção de capacidade”. 

Como se referiu, diferentes abordagens podem - e estão, no caso de Espanha e Portugal - presentes 

simultaneamente. 

Tal como na análise das motivações, também na análise das abordagens utilizadas pelos dois países 

podemos distinguir duas situações diferenciadas: uma relacionada com o tempo em que se aplicam as 

políticas nacionais, cujo ponto de viragem é a assinatura da Declaração de Bolonha, e outra relacionada 

com os público-alvo, diferenciando políticas dirigidas para a União Europeia e outras direcionadas 

especificamente para os países de expressão linguística comum. Naturalmente que ainda são de 

considerar as políticas dirigidas a outros países estrangeiros. 

Em ambos os países em estudo, no período que denominamos de internacionalização histórica, as 

abordagens orientavam-se para a construção de capacidades e geração de lucros, como forma de 

construção da dominação política e de exploração de recursos dos territórios conquistados; já no 

período de internacionalização instrumental, o objetivo da construção de capacidades tinha como alvo 

o desenvolvimento das instituições de ensino superior nacional, pela aquisição de competência e 

adoção dos modelos mais utilizados internacionalmente. 

 

O caso de Espanha 

No período anterior a 2000, a ausência de motivação para a internacionalização do sistema de ensino 

superior espanhol traduz-se, naturalmente, na ausência de abordagens à internacionalização. Só após 

2000, por razões relacionadas com a assinatura da Declaração de Bolonha, se verificam políticas 

nacionais expressamente orientadas à internacionalização - ou melhor, à europeização – do ensino 

superior, numa abordagem cuja modalidade mais forte é, claramente, a de entendimento mútuo. 

Nesta abordagem estão presentes a generalidade das motivações e dos instrumentos que a qualificam: 

motivações de natureza política e cultural, e instrumentos facilitadores e promotores da 

internacionalização, consubstanciados na existência de políticas específicas param estudantes 

estrangeiros, políticas de acesso ao ensino superior; políticas para a promoção de colaborações 

académicas e participação conjunta em programas de internacionalização; políticas para o 

reconhecimento de diplomas estrangeiros; e políticas especiais de imigração, suportados no 

estabelecimento de variados Acordos e Programas e na participação em Organismos internacionais 

relacionados com as políticas nacionais para o ensino superior. 
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No plano das relações com os países ibero-americanos emerge também, como vimos, a abordagem 

por geração de lucros, embora de forma menos intensa. Na realidade, o principal instrumento que, no 

país, caracteriza esta abordagem - o valor de propina diferenciado do estudante nacional - não tem 

caráter obrigatório, podendo as instituições, se o entenderem, fixar valores inferiores, pelo menos até 

ao estabelecido para os estudantes nacionais. 

Esta política também é válida para os estudantes com outras origens, mas o valor limitado da 

mobilidade de pessoas de fora destas duas regiões-alvo não confere intensidade apreciável a esta 

abordagem. 

Em conclusão, em Espanha, a abordagem por entendimento mútuo constitui a modalidade mais 

observada e, de forma emergente, a de geração de lucro, embora moderada pela não obrigatoriedade 

de fixação de um valor mais alto para a propina do estudante estrangeiro não oriundo da União 

Europeia. 

 

O caso de Portugal 

Existe uma grande semelhança entre as abordagens verificadas em Espanha e as utilizadas em 

Portugal. A mesma diferenciação temporal, com a declaração de Bolonha como marco de uma viragem 

no estabelecimento de políticas nacionais para a internacionalização do ensino superior português, e 

a mesma diferenciação espacial, com públicos-alvo semelhantes com origem em racionalidades 

semelhantes: a União Europeia, os países da CPLP e, sem expressão relevante, os restantes países. 

Esta semelhança estende-se às motivações e aos instrumentos políticos: as motivações predominantes 

são, como referimos acima, as de natureza política, cultural e económica, com a mesma orientação 

espacial, a União Europeia, os países da CPLP e, com pouca expressão, outros países estrangeiros. 

No período moderno, em particular após 2000, estão presentes, com maior expressão, as motivações 

de natureza política e cultural, e a generalidade dos instrumentos facilitadores e promotores da 

internacionalização, consubstanciados também na existência de políticas específicas para estudantes 

estrangeiros, políticas de acesso ao ensino superior; políticas para a promoção de colaborações 

académicas e participação conjunta em programas de internacionalização; políticas para o 

reconhecimento de diplomas estrangeiros; e políticas especiais de imigração, suportados no 

estabelecimento de variados Acordos e Programas e na participação em Organismos internacionais 

relacionados com as políticas nacionais para o ensino superior. No entanto, mais recentemente, em 

particular após a publicação do Estatuto do Estudante Internacional, está a ganhar alguma expressão, 

embora ainda pouco relevante, a abordagem para geração de lucro. 

Em conclusão, em Portugal, no período moderno, a abordagem mais expressiva é a do entendimento 

mútuo e, de forma emergente, a de geração de lucro.  
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5.7 Síntese da análise de resultados 

 

Apresentamos a seguir uma síntese - na perspetiva comparada - dos resultados relevantes decorrentes 

da análise efetuada. Uma perspetiva indutora será apresentada posteriormente, em sede das 

conclusões. 

 

Motivações 

Existe uma grande semelhança entre as motivações nacionais de Espanha e Portugal para a 

internacionalização do ensino superior, como se constata pela comparação entre os gráficos 

anteriormente apresentados. 

Por questões de natureza metodológica, a análise foi dividida em três períodos: a internacionalização 

histórica, a internacionalização instrumental e a internacionalização no período moderno. 

Relativamente ao período histórico, a semelhança traduz a coexistência de interesses e, por isso, de 

políticas comuns – derivadas de uma história também comum - cujas bases essenciais são de natureza 

política e económica. Esta semelhança estende-se, ao menos parcialmente, também ao período de 

internacionalização instrumental – embora em épocas diferentes e com intensidades também 

diferentes – de natureza essencialmente política para Espanha, e académica para Portugal. Mas, 

embora com gradações diferentes, a internacionalização instrumental esteve presente nos dois países, 

com motivações de natureza política e académica. 

A mesma semelhança é encontrada no período moderno, especialmente na janela temporal pós 

Declaração de Bolonha, a partir da qual, em ambos os países, foram delineadas políticas concretas 

para a internacionalização. Mais do que semelhança, pode falar-se de isomorfismo, que releva, 

naturalmente, do facto de as políticas nacionais serem influenciadas pela mesma fonte externa – as 

orientações da União Europeia, com vista ao estabelecimento de uma estratégia regional única – o 

paralelismo histórico verificado entre os dois países e, até, culturas nacionais semelhantes que 

determinam um traço identitário comum. Tal facto determina que, para ambos os países, as 

motivações nacionais sejam de natureza essencialmente política e, secundariamente, também 

económica.  

Assinala-se, no entanto, a diferença dos vetores espaciais da internacionalização, com Espanha dando 

primazia aos países ibero-americanos, e Portugal aos países de CPLP. Mas até esta diferença radica na 

diferenciação histórica dos dois percursos nacionais, verificada, no entanto, no mesmo contexto 

histórico vivido pelos dois países. 
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Autonomia  

As instituições de ensino superior em Espanha e Portugal têm idênticos pressupostos de autonomia: 

em ambos os países a autonomia universitária é claramente assumida na sequência do fim de regimes 

ditatoriais - o que determina a sua assunção natural por parte das respetivas instituições - ficando 

consignada nas respetivas Constituições. A perceção do nível de autonomia repartido entre as 

instituições de ensino superior e o Estado - nas suas diversas organizações regionais em Espanha - é 

consensualmente aceite por todos os atores do sistema de ensino superior. 

Ambos os Estados reservam para si os níveis de coordenação superior do sistema, reservando idênticos 

direitos de tutela sobre os aspetos de defesa do interesse nacional, nomeadamente no que respeita à 

manutenção de condições de igualdade e equidade perante os seus cidadãos, e de igualdade de acesso 

aos recursos perante o Estado. Assinale-se, no entanto, que o facto de, em Espanha, a reserva de 

autonomia do Estado não estar assertivamente consignada em lei, e ainda o facto de a 

responsabilidade do Estado se repartir, por delegação legal, com as Comunidades Autónomas, torna 

mais complexa a tarefa de estabelecer os limites do exercício da autonomia por cada uma das partes, 

exercício que, inicialmente, se efetuou no campo jurídico. 

As diferentes dimensões dos dois sistemas, e o facto de, em Espanha, o Governo Central delegar muitas 

das suas competências nos Governos das Comunidades Autónomas, determinam também maior 

dificuldade e maiores atrasos na implementação das orientações superiores no caso de Espanha do 

que no de Portugal, bem assim como uma maior heterogeneidade entre as instituições do sistema de 

ensino superior espanhol do que no português sem que a sua autonomia seja, no fundamental, 

afetada. 

Relativamente à autonomia académica, Espanha e Portugal têm regimes muito semelhantes, 

nomeadamente nos procedimentos para fixação do número de vagas, seleção dos estudantes, criação 

e encerramento de cursos, escolha da língua em que é ministrado o ensino e o desenho dos conteúdos 

dos cursos. 

Note-se, no entanto, que, embora ambos os países não tenham capacidade para escolher a entidade 

avaliadora, todos os cursos têm de ser acreditados, sendo que, para Espanha, esta é uma condição 

para serem financiados e em Portugal a acreditação autoriza a sua abertura, independentemente da 

condição de financiamento. 

Já no que se refere à gestão de recursos humanos, os dois países apresentam maior diferença. Em 

Portugal, as instituições de ensino superior mantêm uma certa autonomia sobre certos aspetos do 

recrutamento de Recursos Humanos. Embora a generalidade do pessoal tenha o estatuto de 

funcionário público, os processos de recrutamento não são muito fortemente regulados, não obstante 
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os procedimentos para a contratação do pessoal académico sénior estarem densamente especificados 

em lei. 

Diferentemente, em Espanha, a independência das instituições de ensino superior pode considerar-se 

fortemente restringida em matéria de gestão de pessoal, nomeadamente no que respeita a 

recrutamento, salários, despedimento e promoções, quer para o pessoal académico quer para o 

pessoal administrativo. A qualidade generalizada de funcionário público acrescenta sérias restrições 

ao seu estatuto, nomeadamente no que se refere à fixação de salários e aos procedimentos de 

demissão. 

De um modo geral os Reitores/Presidentes das instituições de ambos os países reclamam 

publicamente maior autonomia, no entanto relativamente a aspetos pontuais e conjunturais que, em 

cada momento, mais afetam as suas instituições. Porém, investigadores de ambos os países assinalam 

que a autonomia é insuficiente, dificultando a existência de um projeto próprio de cada instituição, 

levando à criação de um sistema de ensino superior com um grau alto de isomorfismo. 

No fundamental, as instituições de cada um dos países apresentam um certo isomorfismo que deriva 

da aceitação, em maior ou menor graus, das orientações emanadas das organizações internacionais 

que enquadram, de forma semelhante, as políticas nacionais implementadas por cada um dos países. 

Este isomorfismo estende-se também às instituições dos dois países, quando consideradas em 

conjunto. 

 

Governança 

O modelo de gestão das instituições de ensino superior espanholas e portuguesas apresenta 

significativas diferenças, desde logo nos modelos de estrutura e gestão consignados em lei, bem como 

na composição e dimensão dos seus órgãos de gestão, sendo que em Portugal a estrutura é unitária e 

em Espanha é dual. Esta diferença, juntamente com o facto de o número de membros dos órgãos 

colegiais em Espanha ser bastante mais elevado do que em Portugal, cria uma diferença substantiva 

no modelo de gestão, com impacto sensível na sua autonomia, que lhe confere características tão 

diferenciadas que coloca as instituições em quadrantes diferentes do modelo de Brunner. 

A instituição de ensino superior espanhola mantém uma cultura de governança do tipo colegial 

(segundo quadrante), na qual os órgãos de gestão de natureza essencialmente não académica 

coexistem, no mesmo plano, com órgãos de gestão de natureza essencialmente académica, estes aliás, 

com maior dimensão do que aqueles o que, de certa maneira, aponta para uma predominância da 

visão académica na gestão institucional.  

Há alguns elementos que nos mostram que ainda não foi iniciada a translação ao terceiro quadrante 

do mesmo modelo: O Órgão que inclui a representação da Sociedade (e do mercado) não tem 
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capacidade de definição estratégica nem elege o Reitor, para a executar. Aliás, o Reitor é eleito pelo 

Claustro (ou universalmente), naturalmente com base num Programa, pelo que se reporta ao Claustro, 

órgãos que o elege, respondendo perante ele pela execução do Programa com o qual foi eleito. Mas o 

Claustro também não tem capacidade estratégica, a qual reside num órgão colegial autónomo, o 

Conselho de Governo o qual detém, de facto, a capacidade estratégica institucional, mas onde a 

Sociedade, quando os Estatutos o preveem, tem uma representação social extremamente minoritária, 

três membros num total de mais de mais de cinquenta membros. E não está legislativamente prevista 

a existência de unidade entre o Programa eleitoral que fez eleger o Reitor e o Plano Estratégico 

elaborado pelos mais de cinquenta membros do Conselho de Governo. 

A nível local, a mesma indefinição mantém-se: o modelo é estritamente colegial, sendo os Decanos e 

Diretores eleitos pelos respetivos órgãos colegiais, pelo que a eles se reportam, naturalmente com 

base nos respetivos programas eleitorais e, não existindo, do ponto de vista estrutural, qualquer 

ligação não voluntária ao Plano estratégico definido pelo Conselho de Governo. E os órgãos de decisão 

não são os Decanos e Diretores, são a Junta de Faculdade e o Conselho de Departamento. Não 

esquecemos a determinante da Constituição Espanhola que institui a “libertad de cátedra” - qualquer 

que seja a tradução atualizada deste preceito, terá sempre a ver com a autonomia departamental e 

curricular - nem as competências conferidas às Comunidades Autónomas na área do ensino superior. 

Assim, como garantir unidade estratégica institucional e inexistência de colisões no exercício da 

governação? 

As instituições portuguesas, pelo contrário, adotam de forma mais forte as recomendações 

internacionais na estruturação dos órgãos de gestão de primeiro nível, reduzindo quer o número 

desses órgãos quer a sua dimensão, e fazendo incluir, com caráter de obrigatoriedade, um número 

significativo de membros externos, aproximando-se assim mais de um modelo de partes interessadas 

(terceiro quadrante), reservando a primazia da gestão académica apenas para as suas unidades 

orgânicas de segundo nível.  

Adicionalmente, os membros externos nos órgãos de gestão das instituições espanholas são, 

essencialmente, nomeados por entidades externas e superiores, enquanto nas instituições 

portuguesas são cooptados no próprio órgão de gestão.  

Espanha e Portugal apresentam também uma clara diferenciação na maioria dos itens relativos à 

autonomia organizacional, sendo que Espanha apresenta um nível de restrições mais elevado. Isso 

acontece relativamente à capacidade de escolha da direção executiva (o procedimento tem de ser 

validado externamente), à qualidade de Reitor, à duração do seu mandato, ao procedimento de 

demissão do Reitor, à escolha dos membros externos nos órgãos de gestão e outros. 
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Em ambos os países as instituições de ensino superior podem decidir sobre as suas estruturas 

académicas e criar outras entidades, sendo que em Portugal esta capacidade abrange apenas a criação 

de instituições sem fins lucrativos. 

Tanto na instituição de ensino superior espanhola como na portuguesa, o procedimento de seleção do 

Reitor está estritamente estabelecido em lei, mas enquanto na primeira esta eleição efetua-se num 

órgão de natureza predominantemente académica, na segunda o órgão é de menor dimensão e em, 

pelo menos em 30%, constituído por membros externos. Adicionalmente, em Espanha, o Reitor é um 

membro da própria instituição, enquanto em Portugal pode ser também de uma outra instituição, 

nomeadamente estrangeira. 

Em ambos os casos, como assinalamos anteriormente, existem conflitos de competências entre 

representantes de órgãos eleitos por coletivos diferentes, o que na prática implica alguma 

desresponsabilização no processo de tomada de decisão, nomeadamente entre Reitores, Decanos e 

Diretores (ou os seus equivalentes nas instituições portuguesas). Em particular, este conflito é 

frequente a nível do gestor executivo das unidades orgânicas, eleitos pelos respetivos corpos, de 

natureza essencialmente académica, relativamente ao poder de primeiro nível, do Reitor ou 

Presidente, de natureza essencialmente política. No entanto, este conflito de competências tem maior 

dimensão nas instituições espanholas do que nas instituições portuguesas. 

Nas instituições privadas o Estatuto fixa quase livremente a sua própria estrutura de governança, 

apenas com as restrições - impostas pela lei por se tratar de prestação de um serviço que é um bem 

público - de (i) assegurar uma representação adequada dos diferentes setores da comunidade 

universitária; (ii) garantir que as decisões de natureza puramente académicas sejam tomadas em 

órgãos em que o pessoal docente e investigador tenha uma representação maioritária; (iii) garantir 

que o pessoal docente e investigador seja ouvido na nomeação do Reitor; (iv) e, ainda, os órgãos 

unipessoais funcionalmente equivalentes aos da instituição pública deverão ter idêntico nome e os 

seus titulares deverão possuir o grau de doutor, quando tal seja exigido para a instituição pública. 

Embora com estas restrições, podemos considerar que a instituição privada adota o modelo 

empreendedor (quarto quadrante), uma vez que compete com as suas parceiras (e, por vezes, com a 

instituição pública) no mercado nacional e internacional de estudantes, de docentes e investigadores, 

de pessoal técnico, de contratos de investigação e inovação e outras atividades, em condições de 

desvantagem relativamente ao apoio público às atividades. Já no que respeita ao estabelecimento de 

polos no estrangeiro, ou se encontra numa posição pura de mercado, ou acede a determinadas 

facilidades sob forma contratual com os países de estabelecimento. 
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Financiamento 

Existe alguma semelhança na origem dos fundos com que são financiadas as instituições públicas, com 

uma dotação importante originária do Orçamento de Estado, com a ressalva da entidade responsável 

que, em Portugal é o Governo Central, e em Espanha são as Comunidades Autónomas. Já o mesmo 

não se passa a nível do modelo de financiamento, que em Espanha não está formalmente fixado em 

lei, ao contrário de Portugal que tem um modelo de financiamento fixado em lei, e que pretende (sem 

o conseguir em grande parte) ter um papel redistributivo da dotação nacional. Esta situação acarreta, 

necessariamente, uma menor equidade do financiamento das diversas instituições de ensino superior 

em Espanha e, pelo menos em tese, uma maior equidade nessa distribuição para Portugal. 

O financiamento com origem estatal, qualquer que seja a sua origem, é estabelecido, em ambos os 

países, sob a forma de uma dotação global. Mas enquanto em Espanha a afetação dessa dotação às 

diferentes rubricas é livre, em Portugal é dividida pela instituição em várias classes, e o orçamento 

assim distribuído é aprovado por uma autoridade externa. 

Em nenhum dos países as instituições podem fixar livremente as propinas devidas pela frequência dos 

seus cursos sendo que, em Espanha, para todos os tipos de curso, o valor é fixado em lei ou por uma 

autoridade externa, e em Portugal tal só se verifica para as licenciaturas - a lei fixa um valor máximo, 

podendo as instituições fixar um valor menor - sendo o valor das propinas para a frequência de cursos 

de mestrado ou doutoramento livremente fixado pelas instituições. 

Para o caso de estudantes estrangeiros não pertencentes à União Europeia, as instituições portuguesas 

podem livremente fixar o seu valor (devendo ter em conta os custos reais do ensino), enquanto as 

instituições espanholas têm este valor fixado em lei ou por uma autoridade externa. 

As instituições de ambos os países têm capacidade para transitar saldos de um ano para o outro, mas 

as instituições portuguesas necessitam de uma autorização específica para os usar. 

As instituições de ambos os países podem possuir e transacionar edifícios, embora para tal as 

instituições portuguesas necessitem de ter autorização de uma autoridade externa. 

Em especial depois da ocorrência da crise financeira de 2008, e tanto num caso como noutro, os 

Reitores e Presidentes afirmam publicamente que o financiamento é insuficiente, o que leva as 

instituições a serem mais competitivas na captação de fundos adicionais a nível de estudantes 

(nacionais e estrangeiros), elevando as propinas pagas por eles (na obediência aos respetivos quadros 

legais), concorrendo competitivamente a fundos para a investigação, nacionais e internacionais, e 

promovendo a prestação de serviços de ensino e inovação. 

Em sintonia com a diminuição de fundos para o ensino e a investigação, verifica-se também, em ambos 

os países, uma diminuição dos fundos para apoio aos estudantes e para programas de 

desenvolvimento da investigação e desenvolvimento; sem podermos fixar um nexo de causalidade, 
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verificamos também o aumento da oferta de formação para estudantes estrangeiros, e o aumento de 

frequência destes cursos por parte de estudantes internacionais, nomeadamente a nível de 

doutoramento, em ambos os países com, provavelmente, maior eficiência por parte da instituições 

espanholas na utilização destas políticas do que das portuguesas, uma conclusão que deverá ser 

avaliada com cuidado na presença de dois campus de dimensão tão diferente e, por isso, com 

diferentes potencialidades. 

Em particular relativamente aos programas de desenvolvimento da investigação verificamos que, em 

Espanha, o financiamento das atividades fez um percurso em ciclo com as dificuldades gerais de 

financiamento, e em Portugal, apesar de ter também diminuído, o percurso foi de contraciclo, sendo 

que esta tendência se verificou de igual forma, em Espanha e Portugal, para a parte das dotações 

entregues às instituições, no cômputo das duas dotações globais. Adicionalmente, na distribuição 

destes, a parte que é atribuída às instituições de ensino superior é sensivelmente maior em Portugal 

do que em Espanha. 

 

Qualidade, Avaliação e Acreditação 

Em ambos os países, Espanha e Portugal, existem Agências independentes do Estado, responsáveis 

pela Avaliação e Acreditação do Ensino e da Investigação, com validade em todo o território nacional. 

Em Espanha, a avaliação do ensino e da investigação é efetuada pela(s) mesma(s) Agências, seja a 

Agência Nacional sejam as Agências das Comunidades Autónomas; em Portugal existem duas Agências 

diferenciadas, ambas de âmbito nacional, uma para a área de ensino, outra para a área de investigação. 

Em Espanha a Agência nacional é responsável, também, pela avaliação e acreditação do professorado; 

em Portugal não existe essa figura. 

Em ambos os países as Agências têm perfil internacional, estando inscritas nos principais organismos 

europeus da área, a European Association for Quality Assurance in Higher Education e a European 

Quality Assurance Register, integrando também outros organismos internacionais. Todas as Agências, 

espanholas e portuguesas, seguem as normas europeias adotadas no Espaço Europeu de Ensino 

Superior. 

A avaliação do ensino superior, bem assim como a acreditação dos ciclos de estudo e das instituições, 

não sendo estritamente obrigatória é, nos dois países, imperativa para efeitos de financiamento e 

reconhecimento estatal. No cômputo geral, a adesão das instituições é total, sendo residuais os casos 

de ofertas de formação não acreditadas. 

Assim, o grau de semelhança do Sistema de Avaliação e Acreditação dos dois sistemas é bastante 

elevado. 
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Compromisso com a internacionalização 

O compromisso nacional com a internacionalização de Espanha e Portugal é semelhante e de natureza 

elevada - nas políticas adotadas para a concessão de bolsas, no preço das propinas, no modo de acesso, 

no reconhecimento de graus e diplomas - na medida em que são satisfeitas, a menos de pequenas 

diferenças de pormenor dos procedimentos utilizados, a generalidade das políticas instrumentais. 

Podemos excetuar desta regra as políticas - ou o seu resultado - para o comércio internacional de 

prestação de serviços de ensino e de promoção internacional: relativamente à primeira, a sua presença 

é residual em ambos os países e, relativamente à segunda, Espanha parece estar melhor organizada 

do que Portugal. 

Existem, no entanto, diferenças significativas relativamente a dois itens:  

(i) no caso da abordagem da estratégia nacional para a internacionalização por parte de Espanha, o 

Estado elaborou e fez aprovar formalmente um plano estratégico para o sistema de ensino superior o 

qual foi desenvolvido, no âmbito específico da internacionalização por um outro Plano Estratégico que, 

aliás, e face às dificuldades económicas que o País enfrentou, foi inclusivamente objeto de um segundo 

plano de continuidade. Já Portugal nunca aprovou um Plano Estratégico para a internacionalização do 

sistema de ensino superior e mesmo, um trabalho preparatório nesse âmbito, promovido por um dos 

seus Governos, nunca foi formalmente aprovado, não foi amplamente divulgado nem existem indícios 

de ter sido adotado, mesmo livremente, pelas instituições. 

Assim, as instituições espanholas dispõem de, pelo menos, um guião de enquadramento das suas 

próprias estratégias de internacionalização, o que não acontece com as instituições portuguesas, que 

adotam casuisticamente as suas próprias estratégias. 

(ii) outro aspeto diferenciador reside na abordagem estratégica adotada pelos dois países no âmbito 

da investigação e desenvolvimento. Em Espanha, o Estado implementou e financiou iniciativas 

tendentes a catalisar estas atividades - os campus de excelência - incluindo uma iniciativa para 

desenvolver in situ projetos e programas de internacionalização - os campus de excelência 

transfronteiriços. Em Portugal a iniciativa do Estado colocou-se a nível da facilitação do 

desenvolvimento de acordos interinstitucionais (envolvendo instituições nacionais e estrangeiras) para 

a promoção da investigação e desenvolvimento nacional. 

Na nossa perspetiva, estes dois fatores diferenciam de forma significativa o fator em análise - 

compromisso nacional com a internacionalização da universidade - de forma positiva para Espanha. 
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Abordagens 

A abordagem da internacionalização do sistema de ensino superior de Espanha e Portugal é 

semelhante. Em Espanha, no período moderno, a abordagem por entendimento mútuo constitui a 

modalidade mais observada e, de forma emergente, a de geração de lucro, embora moderada pela 

não obrigatoriedade de fixação de um valor mais alto para a propina do estudante estrangeiro não 

oriundo da União Europeia. Do mesmo modo, em Portugal, no período moderno, a abordagem mais 

expressiva é a do entendimento mútuo e, de forma emergente, a de geração de lucro. 
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5.8 Modelo conceptual da internacionalização do ensino superior 

 

Este ponto tem como objetivo o estabelecimento, de forma completa, do modelo conceptual da 

internacionalização do ensino superior. Estabelecido o esquema conceptual para a análise das 

instituições, das organizações, do ambiente e das respetivas interações, é possível integrar as várias 

perspetivas de modelos e de estudos anteriormente desenvolvidos – à luz das tendências atuais da 

internacionalização – e os resultados da análise qualitativa do nível nacional, e sistematizar as 

dimensões do processo de internacionalização do sistema de ensino superior. 

A terminologia utilizada para a construção do modelo foi a de que um conceito é definido através das 

dimensões que o constituem e dos indicadores que permitem a sua definição. Contudo, para conceitos 

mais complexos, pode ser necessária a decomposição das dimensões em componentes antes de 

estabelecer os indicadores. 

O conceito a definir é, naturalmente, o de internacionalização do ensino superior. A 

internacionalização do ensino superior, de acordo com a definição adotada anteriormente neste 

estudo, consiste no processo de integração de uma dimensão internacional, intercultural ou global na 

missão, funções e produtos do serviço de ensino superior, com o propósito de melhorar a qualidade 

do ensino e investigação para todos os estudantes e académicos, e dar um contributo significativo para 

a sociedade. Realça a necessidade de ter em conta os vários níveis de intervenção, engloba todas as 

funções do ensino superior e reflete a consciência de que o processo de internacionalização deve ser 

inclusivo e não elitista, focando-se em todos os intervenientes do processo e o seu papel na sociedade. 

Enfatiza ainda que a internacionalização não é um fim em si mesmo, mas um meio para melhorar a 

qualidade, pelo que não se deve focar apenas nas motivações de natureza económica. 

Esta definição permite desenhar um modelo que inclua tanto os conceitos como as operações e é 

suficientemente abrangente para acomodar todas as dimensões possíveis, nos vários níveis de análise. 

 

A estrutura principal do modelo diz respeito aos vários níveis de análise, e a sua interação, que variam 

desde o nível global ou internacional, ao regional, ao nacional e ao organizacional, sendo que este 

último deve incluir os vários níveis da instituição. O modelo salienta que os efeitos de interação não 

são unidirecionais, os níveis referidos influenciam e são influenciados uns pelos outros. As instituições 

de ensino superior são influenciadas pelo ambiente em que se inserem, mas também são capazes de 

responder a estas tentativas de influência, agindo individualmente ou de forma concertada com outras 

instituições que lidam com pressões similares. 

Os níveis global e regional são contextuais, pelo que as características a analisar estão diretamente 

relacionadas com os efeitos que as políticas, programas e regulamentos das organizações 
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supranacionais têm no nível nacional e no nível organizacional. O contexto global é, naturalmente, o 

mesmo para todos os sistemas de ensino superior, enquanto o regional depende da região em que o 

sistema em estudo está inserido.  

Trata-se de seguida de estabelecer as dimensões de análise dos níveis nacional e organizacional. 

A primeira dimensão, motivações, decorre da questão: porquê é que a internacionalização das 

instituições de ensino superior é um fenómeno que não para de crescer? Por que é que as instituições 

de ensino superior, os governos nacionais, as organizações internacionais e cada vez mais o setor 

privado, estão ativamente envolvidos em atividades internacionais de ensino? 

A dimensão seguinte a introduzir no modelo, elementos, decorre da questão: de que forma, ou como, 

os vários stakeholders se envolvem na internacionalização do ensino superior? Quais as estratégias, 

impulsionadas pelas motivações, que são adotadas nos diferentes níveis para concretizar a 

internacionalização do sistema de ensino superior? 

A última dimensão, abordagens, decorre da questão: para quê os vários stakeholders se envolvem na 

internacionalização do ensino superior? Não é suficiente apenas identificar as razões pelas quais a 

internacionalização acontece e as formas como é implementada, mas também a essência subjacente, 

isto é, a que se destina e quais os objetivos que se pretendem atingir. A análise em conjunto das 

motivações e dos elementos da internacionalização permite responder a esta questão. 

 

No nível nacional, as motivações são definidas pelas componentes, políticas, económicas, 

culturais/sociais e académicas.  

Em ambientes fortemente institucionalizados, a análise da estabilidade e da mudança das instituições 

e das organizações encontra no neoinstitucionalismo uma base teórica particularmente adequada. 

Com base nos seus fundamentos, estabelecem-se os elementos que compreendem as instituições e 

fornecem um esquema conceptual para conduzir a análise no nível nacional: o pilar regulador, o pilar 

normativo e o pilar cognitivo. As fronteiras entre os pilares, no âmbito do ensino superior são, em 

geral, menos nítidas, existindo mesmo alguma sobreposição entre eles. 

Da análise qualitativa dos pilares releva que as políticas definidas pelos Governos (na ausência 

verificada de políticas diretas para a internacionalização), têm como fins a promoção das condições 

que desenvolvem as capacidades necessárias para a internacionalização - políticas indutoras - ou o 

estímulo, a criação de oportunidades e a facilitação da realização das atividades da internacionalização 

- políticas instrumentais. 
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As políticas indutoras da internacionalização são aquelas que agem sobre a autonomia, a governança, 

o financiamento, e a qualidade, avaliação e acreditação, que se constituem como componentes dos 

elementos da internacionalização neste nível de análise. 

As políticas instrumentais da internacionalização compreendem a definição de estratégias, a criação 

de bolsas de estudo de mobilidade para estudantes nacionais e estrangeiros, políticas específicas de 

propinas para estudantes estrangeiros, políticas específicas de acesso ao ensino superior para 

estudantes estrangeiros, políticas para a promoção de colaborações académicas e participação 

conjunta em programas de internacionalização, políticas para o reconhecimento de diplomas, políticas 

específicas de imigração para estudantes e investigadores, políticas de comércio internacional no 

âmbito da educação, políticas de promoção internacional das instituições nacionais e das suas 

atividades, e o estabelecimento de acordos bilaterais para a educação e investigação, e no seu 

conjunto  - compromisso - constituem-se como a quinta componente. 

As componentes das abordagens de cada nação à internacionalização do sistema de ensino superior 

são: a de entendimento mútuo, a de migração qualificada, a de geração de lucros e a construção da 

capacidade. 

 

No nível organizacional as motivações são definidas pelas componentes políticas, económicas, 

culturais/sociais e académicas, semelhantes às do nível nacional, mas com indicadores distintos. 

As instituições de ensino superior, enquanto organizações, funcionam como sistemas racionais, 

naturais e abertos, são estruturas sociais orientadas à consecução de objetivos que procuram a 

legitimação social quando se destinam ao cumprimento de funções sociais. Nesta perspetiva, o 

ambiente configura, suporta e infiltra-se nas organizações. O modelo de diamante de Leavitt, alterado 

por Scott, estabelece um esquema conceptual para a análise da mudança nas organizações, suportada 

em quatro elementos: objetivos, funções (tecnologia), estrutura (estrutura social) e participantes. 

Da revisão da literatura releva que o elemento objetivos fica definido pelas componentes compromisso 

institucional e políticas e práticas de gestão dos recursos humanos. A estrutura, fica definida pela 

componente estrutura organizativa e o elemento funções fica definido pela internacionalização do 

currículo, o intercâmbio dos estudantes e as colaborações e parcerias que englobam todas as tipologias 

de mobilidade relacionados com as funções das instituições (cursos, instituições, investigação e 

prestação de serviços). 

As componentes das abordagens de cada instituição de ensino superior à internacionalização são: a 

cooperação ou a competição, ou ainda com ambas coexistindo em simultâneo, a da coopetição. 

O modelo conceptual de internacionalização desenvolvido neste estudo é esquematizado na Figura 

15, na qual se procurou representar graficamente todos os conceitos discutidos. 
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Figura 15. Modelo conceptual de internacionalização (completo). 
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Capítulo 6 – Análise do nível 
organizacional 
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Neste capítulo efetua-se a análise das motivações, dos elementos e das abordagens da 

internacionalização do ensino superior, no nível organizacional. Compreende a apresentação e a 

análise dos resultados assim como a descrição do tratamento estatístico dos dados recolhidos com 

recurso ao questionário anteriormente construído. Após a recolha e a validação dos dados, estes foram 

lançados e processados no programa de estatística SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

versão 21.0, para Windows. 

O trabalho de análise dos resultados obtidos com o questionário dividiu-se nas seguintes partes: 

análise da representatividade e caracterização da amostra; análise estatística descritiva, que permite 

perceber a forma como se distribuem as respostas às questões colocadas no questionário e as 

diferenças entre elas; dicotomização do questionário; análise de missing values e aplicação do método 

de imputação múltipla para preenchimento dos seus valores; análise de consistência interna das 

escalas utilizadas; construção de todas as componentes e cálculo do grau de internacionalização; 

análise de estatística descritiva do grau de internacionalização; teste das hipóteses comparativas para 

o grau e para as suas componentes; análise das variáveis influentes no grau de internacionalização. 

Descrevemos de seguida, de forma sumária, as estratégias adotadas para as análises realizadas. 

De forma complementar à análise descritiva, e para cada variável analisada, foram calculados os 

valores de prova para o teste do qui-quadrado (χ2), que indicam se as diferenças observadas para as 

variáveis em estudo entre os grupos são ou não estatisticamente significativas (Maroco, 2007). 

Contudo, quando se verificou que mais do que 20% das frequências esperadas sob a hipótese da 

independência eram inferiores a 5, ou se alguma delas era igual a 0, ou ainda se n<20, o teste foi 

substituído pelo teste exato de Fisher (F) (Maroco, 2007). 

O estudo da consistência interna do instrumento de medida do grau de internacionalização, que 

consiste num conjunto de variáveis dicotómicas, foi realizado através do cálculo do Coeficiente de 

Kuder-Richardson (KR20) (Brennan & Lee, 2006) (International Business Machines, 2014). No software 

utilizado, o SPSS, o cálculo do coeficiente KR20 é equivalente ao cálculo do coeficiente alfa de Cronbach 

quando as variáveis são de natureza dicotómica (International Business Machines, 2014).  

Após a verificação da consistência interna, e embora seja usual eliminar os casos da análise quando o 

número de casos com valores em falta (missing values) é pequeno (normalmente menor que 5% em 

amostras de maior dimensão), optamos pela utilização de técnicas de imputação aos valores em falta, 

visto a amostra ter uma dimensão relativamente reduzida. A técnica escolhida foi a de Multiple 

Imputation (MI) por estar consolidada na literatura e ser considerada uma técnica robusta (Little & 

Rubin, 2002; Rubin, 1987). 

Para o grau de internacionalização avaliamos o pressuposto da normalidade das distribuições das 

variáveis com o teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S), com a correção de Lilliefors, ou com o teste de 

Shapiro-Wilk quando o grupo em estudo era menor do que 30. Adicionalmente, foi avaliado o 
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pressuposto de homogeneidade das variâncias dos grupos através do teste de Levene (Guimarães & 

Cabral, 2010; Maroco, 2007; Pestana & Gageiro, 2008). 

Como concluímos não estarem verificados os pressupostos necessários, o teste paramétrico t de 

Student foi substituído pelo teste não paramétrico equivalente, o teste de Mann-Whitney, e a 

interpretação dos seus resultados foi acompanhada por uma análise descritiva (Guimarães & Cabral, 

2010; Maroco, 2007; Pestana & Gageiro, 2008).  

Para comparar a significância de diferenças entre três ou mais grupos de amostras independentes 

recorremos ao teste de Kruskal-Wallis, que pode ser considerado uma extensão do teste de Mann-

Whitney (Guimarães & Cabral, 2010; Maroco, 2007; Pestana & Gageiro, 2008). 

Por fim, e como o valor de 5% é um valor de referência normalmente utilizado nas Ciências Sociais 

para testar hipóteses, este foi o escolhido em todos os testes realizados (Guimarães & Cabral, 2010; 

Maroco, 2007; Pestana & Gageiro, 2008). 

 

 

6.1 Representatividade e caracterização da amostra 

 

Neste estudo o universo de análise é constituído pelo conjunto de instituições de ensino superior, 

públicas e privadas, de Espanha e de Portugal, e a unidade de observação é a equipa de gestão 

(Reitoria/Presidência) de cada uma delas. 

Assim, o universo em estudo é constituído pela totalidade das universidades e politécnicos públicos e 

privados de Portugal e Espanha, sediados nos respetivos territórios nacionais. A partir da listagem das 

instituições, elaborada no capítulo metodologia e desenho de investigação, construíram-se quatro 

grupos: Grupo 1 – Universidades públicas em Espanha; Grupo 2 – Universidades e Politécnicos públicos 

em Portugal; Grupo 3 – Universidades privadas em Espanha e Grupo 4 – Universidades e Politécnicos 

privados em Portugal, cuja dimensão se mostra na tabela 20: 

Tabela 20. População em estudo e divisão em grupos de análise. 

Grupos Dimensão 

Grupo 1 – Universidades públicas em Espanha 50 

Grupo 2 – Universidades e Politécnicos públicos em Portugal 34 

Grupo 3 – Universidades privadas em Espanha 25 

Grupo 4 – Universidades e Politécnicos privados em Portugal 52 

 

A recolha de dados foi realizada colocando o questionário numa plataforma online, o LimeSurvey, 

sendo disponibilizado nas duas línguas em simultâneo. O pedido de colaboração inicial foi feito em 

março de 2014, por e-mail, no qual foi redigida uma carta de apresentação que continha uma breve 

explicação dos propósitos do questionário e realçada a necessidade e a importância da colaboração 
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dos inquiridos, assim como foi assegurada a confidencialidade das respostas. Com o objetivo de 

aumentar as respostas foi feita nova solicitação durante o mês de maio, tendo sido obtido um 

considerável número de respostas das instituições espanholas, mas não das portuguesas. Assim, e até 

ao final desse ano, foram solicitadas reuniões presenciais com os gestores das instituições 

portuguesas, procedimento que permitiu aumentar consideravelmente a amostra das instituições 

portuguesas. 

A amostra ficou constituída por 93 elementos, dos quais 88 elementos (94,6%) responderam ao 

questionário completo embora falhando algumas questões e 5 elementos (5,4%) têm o questionário 

incompleto, mas com um número considerável de respostas, razão pela qual foram incluídas na 

amostra. As instituições que responderam ao questionário estão listadas no Anexo A. 

Uma vez que não foi possível obter a participação da população completa, importa discutir a 

representatividade da amostra conseguida, em função do país, da distribuição geográfica, do regime 

de funcionamento e da grandeza das instituições de ensino superior. Consideramos, à semelhança de 

outros autores, que esta amostra é representativa da população se estiver uniformemente distribuída 

pelos dois países em ambos os regimes público e privado, se corresponder a uma cobertura geográfica 

dos dois países que represente as diversas regiões e se incluir instituições de pequena, média e elevada 

grandeza (Veiga et al., 2006).  

A amostra obtida das instituições de ensino superior em Portugal apresenta a distribuição geográfica 

que se esquematiza nas figuras 16, 17 e 18, dividida nos setores público (universitário e politécnico) e 

privado (universitário e politécnico). Esta divisão em três figuras tem como objetivo facilitar a leitura 

da amostra e resulta da complexidade da rede de instituições portuguesas. As instituições que 

incorporam a amostra estão assinaladas nas figuras com um retângulo. 
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Figura 16. Distribuição geográfica da amostra das instituições públicas politécnicas em Portugal. 

 

 
Figura 17. Distribuição geográfica da amostra das instituições públicas universitárias em Portugal. 
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Figura 18. Distribuição geográfica da amostra das instituições privadas universitárias e politécnicas em Portugal. 

 

Em Espanha, a amostra apresenta a distribuição geográfica que se mostra na figura 19. A rede em 

Espanha é mais simples, de forma que foi possível esquematizar a amostra numa única figura 

(assinaladas com um retângulo), na qual as instituições privadas estão identificadas com os símbolos 

(*) e (+), este último assinalando as instituições vocacionais religiosas. 

 
Figura 19. Distribuição geográfica da amostra das instituições públicas e privadas em Espanha. 
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No que respeita à distribuição da amostra por país e por regime, foram obtidos os resultados que se 

apresentam na figura 20, que correspondem a um total de 93 instituições.  

Pode verificar-se que 47 das instituições são de Portugal e 46 são de Espanha, o que resulta numa 

amostra equilibrada entre os dois países.  

 

 
Figura 20. Distribuição da amostra por país e regime. 

 

Quanto ao regime de funcionamento, 25 são do setor público de Portugal e 29 do setor público de 

Espanha; 22 do setor privado de Portugal e 17 do setor privado de Espanha, o que resulta numa 

amostra equilibrada entre os setores dos dois países.  

Relativamente a outras possibilidades de resposta no que respeita ao regime de funcionamento, que 

não as opções público e privado, em Portugal é referido “Fundação pública de direito privado”, que foi 

integrada no regime público e em Espanha são referidas “Privada regida por Fundação de interesse 

público” e “privado Igreja”, que forma integradas no regime privado. 

 

No que respeita à grandeza das instituições em função do número de estudantes, a amostra distribui-

se da seguinte forma (figura 21): 

 
Figura 21. Distribuição da amostra por grandeza da instituição. 
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Na comparação entre Portugal e Espanha os resultados mostram que as instituições de Espanha 

apresentam maior grandeza em número de estudantes do que as de Portugal. As instituições 

portuguesas públicas são essencialmente de pequena e média grandeza (80%) enquanto que as 

instituições espanholas públicas são de elevada grandeza (83%). De realçar que tanto em Portugal 

como em Espanha as instituições do setor privado são de menor grandeza quando comparadas com 

as instituições do setor público, sendo que no setor privado de Portugal a quase totalidade é de 

pequena grandeza (91%) e no setor privado de Espanha se distribuem equitativamente entre as de 

pequena e média (53%) e as de elevada grandeza (47%). Contudo, em todos os grupos estão 

representadas as três grandezas consideradas. 

 

Finda a análise da representatividade da amostra, segue-se a análise das restantes características da 

amostra. No que concerne ao grau mais elevado oferecido pela instituição, a distribuição da amostra 

tem o seguinte padrão (figura 22): 

 
Figura 22. Distribuição da amostra pelo grau mais elevado oferecido pela instituição. 

 

A distribuição da amostra em função do grau mais elevado oferecido pela instituição revela diferenças 

consideráveis entre Portugal e Espanha. Enquanto que em Espanha praticamente a totalidade das 

instituições oferece o grau de doutor, em Portugal apenas 34% o disponibilizam, valor que é explicado 

pelo facto de a rede politécnica não estar autorizada por lei a conferir o grau de doutor. De notar ainda 

um valor considerável (18%) de instituições no grupo Portugal-privado e no grupo Espanha-privado 

(6%) que apenas conferem o grau de licenciado. 

 

Outra característica fundamental numa instituição de ensino superior é o foco principal das suas 

atividades, que na amostra tem o seguinte padrão (figura 23): 
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Figura 23. Distribuição da amostra pelo foco das atividades da instituição. 

 

O resultado mais saliente reside no facto de nenhuma instituição ter declarado que o seu foco era 

predominantemente a investigação. As diferenças entre os dois setores são consideráveis. Enquanto 

que 84% das instituições de Portugal-público e 97% das instituições de Espanha-público afirmam que 

o seu foco é, em simultâneo, o ensino e a investigação, no setor privado um valor apreciável das 

instituições (45% em Portugal e 29% em Espanha) declaram ter como foco principal 

predominantemente o ensino. 

Por fim, analisamos o perfil dos respondentes ao questionário que tal como referido anteriormente foi 

enviado às equipas de gestão das instituições. Quando foi possível identificar através da informação 

disponível na internet um responsável pela área da internacionalização na equipa de gestão, o 

questionário foi-lhe enviado diretamente; nas restantes instituições foi enviado ao representante 

máximo da instituição (Reitor/Presidente/Director). Como se pode comprovar na tabela 21, nalgumas 

instituições o questionário foi reenviado para os Gabinetes de Internacionalização ou para elementos 

dos Gabinetes dos Reitores como Adjuntos ou Assessores.  

Tabela 21. Caracterização dos respondentes.  

Portugal Espanha 
Portugal-
público 

Espanha-
público 

Portugal-
privado 

Espanha-
privado 

Reitor/Presidente/Director 34% 4% 12% 0% 59% 12% 

Vice-reitor/Vice-presidente 28% 57% 48% 72% 5% 29% 

Gabinete Reitor 2% 7% 0% 7% 5% 6% 

Gabinete Internacionalização 36% 33% 40% 21% 32% 53% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Na tabela anterior verificam-se algumas diferenças interessantes. No setor público em Espanha, a 

responsabilidade da condução da internacionalização é frequentemente atribuída a uma Vice-reitoria 

e, na amostra, 72% assumiram a resposta ao questionário e 21% entregou a tarefa aos Gabinetes de 

Internacionalização. Em comparação, no setor público de Portugal, apenas 48% das Vice-reitorias 

assumiram diretamente a resposta ao questionário e cerca de 40% delegou nos Gabinetes de 

Internacionalização. Quanto ao setor privado, em Portugal é significativo o valor dos respondentes da 
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categoria dos representantes máximos das instituições (59%), enquanto que em Espanha mais de 50% 

pertencem aos Gabinetes de Internacionalização. 

 

Em suma, analisadas as diferentes características consideradas que permitem avaliar a 

representatividade da amostra, é possível concluir que a amostra obtida é representativa das redes de 

ensino superior dos dois países e que os respondentes obedecem aos critérios estabelecidos uma vez 

que todos assumem responsabilidades diretas na condução da internacionalização na sua instituição. 

  



278 

6.2 As motivações para a internacionalização 

 

A análise das motivações que levam as instituições a internacionalizaram-se é feita através da questão 

Q13 que avalia a perceção das motivações dos gestores das instituições de ensino superior de Espanha 

e de Portugal. Os valores dos resultados obtidos reportam-se à escala de medida que varia entre 1- 

Nada importante; 2- Pouco importante; 3- Importante; 4- Bastante importante e 5- Muito importante. 

Apresentam-se na figura 24 os resultados obtidos. 
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Figura 24. Avaliação das motivações das instituições públicas e privadas de Portugal e Espanha. 

 

Como se observa na figura anterior, para todas as motivações colocadas aos respondentes, o 

somatório das opções de respostas afirmativas, “importante”, “bastante importante” e “muito 

importante” são sempre superiores a 60%. Assim, para perceber quais as motivações que as 

instituições consideram mais importantes analisamos as respostas às opções “bastante importante” e 

muito importante”. 

Para as instituições dos grupos Portugal-público, Espanha-público e Espanha-privado a importância é 

superior para “Melhorar o prestígio da instituição”, “Melhorar a qualidade da instituição” e “Melhorar 
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as competências dos estudantes”, enquanto que para o grupo Portugal-privado a importância é 

superior para “Melhorar o prestígio da instituição”, “Melhorar a qualidade da instituição” e “Fortalecer 

a Investigação Científica”. Para os grupos Espanha-público e Espanha-privado a importância é mais 

baixa para “Responder às políticas nacionais” e “Responder à diminuição dos estudantes”. Para o 

grupo Portugal-público a importância é mais baixa para “Responder à diminuição dos estudantes” e 

“Diversificar a fonte dos colaboradores”, enquanto que para o grupo Portugal-privado são as opções 

“Diversificar a fonte dos colaboradores” e “Diversificar as fontes de financiamento”. De notar que 

mesmo nas opções com menor pontuação, os seus valores médios são sempre superiores ao ponto 

intermédio da escala de medida. 

 

No global, para as instituições portuguesas, a importância é superior para “Melhorar o prestígio da 

instituição”, “Melhorar a qualidade da instituição” e “Fortalecer a investigação científica”, sendo mais 

baixa para “Diversificar as fontes de colaboradores”, “Diversificar as fontes de financiamento”, e 

“Responder à diminuição dos estudantes”.  

Para as instituições espanholas, a importância é superior para “Melhorar o prestígio da instituição”, 

“Melhorar as competências dos estudantes” e “Melhorar a qualidade da instituição”, sendo mais baixa 

para “Responder à diminuição dos estudantes”, “Responder às políticas nacionais”, e “Diversificar as 

fontes de financiamento”. 

Na tabela 22 mostram-se os resultados dos testes exatos de Fisher (F), a partir dos quais é possível 

concluir que, para a motivação “Melhorar a qualidade da instituição”, apenas são estatisticamente 

significativas as diferenças assinaladas entre os grupos Portugal-público e Espanha-público; e para a 

motivação “Responder às políticas nacionais”, as diferenças assinaladas entre os grupos Portugal-

privado e Espanha-privado. 

Tabela 22. Comparações para as motivações das instituições de ensino superior. 

Questão Comparação F p-value Diferenças 

Melhorar o prestígio da instituição 

Portugal e Espanha 2,086 0,829 Não 

Portugal-público e Espanha-público 3,837 0,110 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 2,834 0,756 Não 

     

Melhorar a qualidade da 
instituição 

Portugal e Espanha 5,835 0,143 Não 

Portugal-público e Espanha-público 9,635 0,008 Sim 

Portugal-privado e Espanha-privado 2,979 0,683 Não 

     

Melhorar as competências dos 
estudantes 

Portugal e Espanha 7,804 0,062 Não 

Portugal-público e Espanha-público 2,714 0,290 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 7,649 0,052 Não 

     

Fortalecer a investigação científica 

Portugal e Espanha 1,103 0,935 Não 

Portugal-público e Espanha-público 4,242 0,205 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 3,142 0,587 Não 
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Internacionalizar os currículos 

Portugal e Espanha 3,830 0,416 Não 

Portugal-público e Espanha-público 0,801 0,960 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 4,495 0,321 Não 

     

Melhorar a compreensão 
intercultural 

Portugal e Espanha 2,613 0,663 Não 

Portugal-público e Espanha-público 1,261 0,909 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 2,299 0,802 Não 

     

Diversificar as fontes de 
estudantes 

Portugal e Espanha 4,469 0,329 Não 

Portugal-público e Espanha-público 1,418 0,738 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 4,209 0,374 Não 

     

Responder ao impacto da 
globalização 

Portugal e Espanha 3,214 0,528 Não 

Portugal-público e Espanha-público 1,369 0,876 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 4,282 0,371 Não 

  3,026   

Aumentar o Número de estudantes 

Portugal e Espanha 3,026 0,560 Não 

Portugal-público e Espanha-público 3,462 0,329 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 4,574 0,293 Não 

     

Melhorar nos rankings 
internacionais 

Portugal e Espanha 0,920 0,954 Não 

Portugal-público e Espanha-público 2,616 0,470 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 3,621 0,497 Não 

     

Responder às políticas europeias 

Portugal e Espanha 3,124 0,550 Não 

Portugal-público e Espanha-público 1,626 0,760 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 4,390 0,365 Não 

     

Diversificar as fontes de 
financiamento 

Portugal e Espanha 2,628 0,639 Não 

Portugal-público e Espanha-público 1,038 0,857 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 3,093 0,578 Não 

     

Diversificar as fontes de 
colaboradores 

Portugal e Espanha 6,793 0,117 Não 

Portugal-público e Espanha-público 5,718 0,122 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 2,546 0,703 Não 

     

Responder às políticas nacionais 

Portugal e Espanha 6,062 0,170 Não 

Portugal-público e Espanha-público 1,872 0,890 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 9,504 0,034 Sim 

     

Responder à diminuição dos 
estudantes 

Portugal e Espanha 4,221 0,380 Não 

Portugal-público e Espanha-público 4,184 0,385 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 4,108 0,419 Não 

 

Em síntese, os resultados da análise das questões relacionadas com as motivações mostram que, na 

globalidade, não existem diferenças estatisticamente significativas entre os dois países e respetivos 

setores. De realçar que, de forma generalizada, os respondentes identificaram o conjunto completo 

das opções de resposta como motivações importantes para a internacionalização, visto todas terem 

um valor médio superior ao ponto intermédio da escala de medida. 

As motivações muito importantes para as instituições de ambos os países são “Melhorar o prestígio da 

instituição”, “Melhorar a qualidade da instituição” (mais importante para Espanha do que para 
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Portugal), “Fortalecer a investigação científica” e “Melhorar as competências dos estudantes”, que 

pertencem às categorias das motivações académicas e culturais/sociais.  

No entanto, as motivações associadas à categoria económica, mesmo não sendo muito importantes, 

são bastante importantes ou importantes. Os resultados da opção “Responder à diminuição dos 

estudantes”, podem indiciar que não é consensual para as instituições que o recrutamento de 

estudantes internacionais seja uma forma de resolução da questão da diminuição da população jovem 

e da diminuição do financiamento das instituições de ensino superior. Os resultados obtidos para a 

opção “Diversificar as fontes de financiamento”, reforçam esta constatação.   

Na categoria política, os resultados são idênticos à categoria económica. As opções “Responder às 

políticas nacionais” (mais importante para Espanha-privado do que para Portugal-privado) e 

“Responder às políticas europeias”, embora não sejam muito importantes são, para as instituições, 

motivações essencialmente bastante importantes ou importantes. 

Em conjunto os resultados obtidos indiciam que as motivações muito importantes para as instituições 

são as de natureza académica (impulsionadas pelo entendimento de que a missão das instituições tem 

na atualidade um âmbito internacional) e as de natureza cultural/social (derivadas da missão das 

instituições). As económicas (em última análise, impulsionadas por uma necessidade de encontrar 

novas fontes de receitas e crescimento) e as políticas (derivadas das agendas da Europa e do país) 

apresentam um nível de importância inferior, mas ainda assim importante. 

Em suma, as principais razões e perceções que determinam as instituições de ensino superior públicas 

e privadas de Portugal e de Espanha a incorporarem a internacionalização nas suas atividades são 

predominantemente de índole Académica e Cultural/Social, mas as Económicas e Políticas também 

estão presentes com menor expressão, não se verificando, no global, diferenças estatisticamente 

significativas entre os países e respetivos setores. 
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6.3 As componentes dos elementos de internacionalização 

 

Analisamos de seguida as componentes dos elementos de internacionalização das instituições: 

internacionalização do currículo, intercâmbio de estudantes, colaborações e parcerias, compromisso 

institucional, estrutura organizativa e políticas e práticas de gestão dos recursos humanos. 

A componente internacionalização do currículo [a internacionalização em casa (at home)] caracteriza-

se com as respostas às questões do enquadramento Q30, Q31, e Q35, dos conteúdos Q32.1, Q32.2 e 

Q32.3, dos métodos pedagógicos Q34, e de outras atividades conexas como a participação em 

atividades de investigação ou em atividades extracurriculares no campus Q33.1 e Q33.2. 

A componente intercâmbio de estudantes caracteriza-se com as respostas às questões Q36, Q37, Q38, 

Q39.1, Q39.2, Q39.3, Q39.4, Q39.5, Q40 e Q41. 

A componente colaborações e parcerias [a internacionalização além-fronteiras (abroad)], caracteriza-

se com as respostas às questões de enquadramento Q42, Q43, Q44 e Q45, de mobilidade de cursos 

Q46, Q47, Q48, Q49, Q50, Q51, Q52, Q53, Q54 e Q55, de mobilidade de projetos de investigação Q56, 

Q57, Q58 e Q59, de mobilidade de prestação de serviços Q60, Q61, Q62 e Q63 e de mobilidade de 

instituições Q64, Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71 e Q72. 

A componente compromisso institucional caracteriza-se com as respostas às questões relacionadas 

com as políticas (Q9 e Q12.1), o planeamento estratégico (Q10 e Q11), o envolvimento dos 

stakeholders (Q12.3, Q14, Q15 e Q16) e a cultura de avaliação (Q12.2). 

A componente estrutura organizativa caracteriza-se com as respostas às questões relacionadas no 

âmbito da organização (Q19, Q21 e Q22), da análise de contexto (Q23.1 e Q23.2) e do financiamento 

(Q20, Q24, Q25 e Q26). 

A componente políticas e práticas de gestão dos recursos humanos caracteriza-se com as questões 

relacionadas com os colaboradores (Q17.1, Q17.2, Q17.3, Q17.4 e Q18) e com o recrutamento de 

estudantes estrangeiros (Q27, Q28 e Q29). 

 

 

6.3.1 Internacionalização do currículo 

 

Iniciamos a descrição da forma como as instituições abordam a internacionalização do currículo pela 

análise da questão Q30, que tem como objetivo avaliar se as instituições desenvolvem iniciativas de 

internacionalização dos currículos e, no caso afirmativo, quem assume a responsabilidade da condução 
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dessas iniciativas. Nesta questão era solicitado aos respondentes que selecionassem todas as opções 

que se aplicam à sua instituição, pelo que os resultados são apresentados com o valor para cada opção 

correspondente à percentagem de casos. Como complemento à questão anterior analisamos a 

questão Q31, que pretende avaliar qual é o caráter principal dos conteúdos dos atuais currículos onde, 

para além da opção “nacional”, foram dadas aos respondentes as opções “europeu” e “internacional”. 

Na figura 25 apresentam-se os resultados obtidos. 

 
Figura 25. a) iniciativas de internacionalização dos currículos. b) caráter dos currículos. 

 

No que respeita às iniciativas de internacionalização do currículo verifica-se que, de uma forma 

generalizada, as instituições revelam valores elevados para a perceção de que estão a desenvolver 

iniciativas de internacionalização dos seus currículos, e que esse esforço está disseminado pelos vários 

níveis de gestão. O grupo Portugal-privado é a exceção, uma vez que apresenta um valor relativamente 

elevado para a opção “não desenvolve iniciativas” (35%) em comparação com os restantes grupos. De 

notar ainda que a opção “sim, ao nível da Faculdade/Escola” é a opção mais selecionada em todos os 

grupos, resultado que é coerente com o facto de o desenvolvimento dos currículos ser usualmente 

uma responsabilidade direta das Faculdades/Escolas. No entanto, em Espanha, é muito claro o 

envolvimento da gestão de topo (Reitoria/Presidência) nesta temática, enquanto que em Portugal o 

resultado para a segunda opção mais selecionada é a gestão ao “nível do Departamento/Curso”.  

Quanto ao caráter dos currículos podemos observar que mais de 50% das instituições de todos os 

grupos oferecem currículos com caráter “nacional”, embora na questão anterior mais de 80% das 

instituições declarem estar a desenvolver iniciativas de internacionalização dos currículos. O valor da 

opção “internacional” é um pouco superior para Portugal-público em relação aos restantes grupos e 

em Espanha-público é a opção “europeu” que é ligeiramente superior aos restantes grupos. Os 

resultados permitem ainda concluir que, para todos os grupos, os currículos são de natureza 

maioritariamente “nacional”, seguidos pela opção “europeu” e por fim “internacional”.  

Na tabela 23 mostram-se os resultados dos testes exatos de Fisher (F) e de qui-quadrado (χ2) a partir 

dos quais é possível concluir que as diferenças assinaladas são estatisticamente significativas, com 

exceção das diferenças entre os grupos do setor privado, no que respeita à distribuição da 
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responsabilidade da condução das iniciativas de internacionalização dos currículos pelos vários níveis 

da gestão e não são estatisticamente significativas entre os grupos em comparação no que respeita à 

natureza dos currículos do ponto de vista da sua internacionalização. 

Tabela 23. Comparações para as características da internacionalização do currículo. 

Questão Comparação χ2
(3) p-value Diferenças 

Se desenvolvem iniciativas de 
internacionalização dos currículos e, 
no caso afirmativo, quem assume a 
responsabilidade da condução dessas 
iniciativas 

Portugal e Espanha 9,868 0,020 Sim 

Portugal-público e Espanha-público 7,991 0,046 Sim 

Portugal-privado e Espanha-privado 2,185 0,535 
Não 

Questão Comparação F p-value Diferenças 

Caráter dos currículos 

Portugal e Espanha 0,846 0,698 Não 

Portugal-público e Espanha-público 2,177 0,389 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 0,291 1,000 Não 

 

As três questões seguintes dizem respeito à forma como as instituições incorporam a 

internacionalização nos seus currículos. A primeira, a questão Q32.1, tem como objetivo avaliar se os 

conteúdos dos atuais currículos incluem temas globais tais como saúde, ambiente, paz mundial, a 

igualdade de género ou diversidade étnica; a questão Q32.2 visa perceber se englobam temas 

internacionais tais como línguas, relações internacionais, direito europeu ou gestão internacional de 

negócios e a questão Q32.3 tem como objetivo perceber se o conteúdo dos currículos permite que os 

diplomas que entregam aos estudantes sejam reconhecidos internacionalmente. Na figura 26 

apresentam-se os resultados obtidos para estas questões. 

 
Figura 26. Conteúdo dos currículos: a) inclusão de temas globais b) inclusão de temas internacionais c) reconhecimento 

internacional dos diplomas. 
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A introdução de temas globais nos conteúdos dos currículos verifica-se essencialmente para um 

“reduzido número de cursos”, com exceção do grupo Espanha-privado que apresenta um valor 

relativamente elevado em comparação com os outros grupos para a opção “sim, para a maioria dos 

cursos”. Um número ainda significativo de instituições, cerca de 13%, optou pela opção “não, para 

nenhum curso”. 

A introdução de temas internacionais nos conteúdos dos currículos verifica-se essencialmente para um 

“reduzido número de cursos”, com exceção novamente do grupo Espanha-privado que apresenta um 

valor relativamente elevado em comparação com os outros grupos para a opção “sim, para a maioria 

dos cursos”. Um número ainda significativo de instituições, embora ligeiramente inferior ao da questão 

anterior, cerca de 11%, escolheu a opção “não, para nenhum curso”. 

Quanto ao reconhecimento internacional dos diplomas que conferem podemos observar que, nas 

instituições em Portugal, tanto no setor privado como no público, se presta mais atenção a esta 

questão do que nas instituições em Espanha, de acordo com os resultados para a opção “sim, para a 

maioria dos cursos”. Um número ainda significativo de instituições, e superior ao das questões 

anteriores, cerca de 17%, optou pela opção “não, para nenhum curso”. 

Na tabela 24 mostram-se os resultados dos testes exatos de Fisher (F) a partir dos quais é possível 

concluir que, entre os grupos Portugal-Espanha e Portugal-público e Espanha-público, as diferenças 

assinaladas apenas são estatisticamente significativas na questão relacionada com o reconhecimento 

dos diplomas. 

Tabela 24. Comparações para a inclusão de temas globais e internacionais e reconhecimento dos diplomas. 

Questão Comparação F p-value Diferenças 

Conteúdo dos currículos-inclusão 
de temas globais 

Portugal e Espanha 0,796 0,716 Não 

Portugal-público e Espanha-público 1,422 0,569 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 1,123 0,714 Não 

     

Conteúdo dos currículos-inclusão 
de temas internacionais 

Portugal e Espanha 2,748 0,268 Não 

Portugal-público e Espanha-público 1,783 0,518 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 4,975 0,079 Não 

     

Diplomas reconhecidos 
internacionalmente 

Portugal e Espanha 14,172 0,001 Sim 

Portugal-público e Espanha-público 9,734 0,007 Sim 

Portugal-privado e Espanha-privado 4,557 0,084 Não 

 

 

Com a questão Q33.1 pretende-se perceber se as instituições disponibilizam aos estudantes programas 

de formação em competências internacionais, tais como a aprendizagem de línguas e culturas 

estrangeiras. Através da análise das respostas à questão Q33.2 avalia-se se as instituições organizam 

atividades extracurriculares de melhoria dos conhecimentos e competências interculturais, tais como 
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eventos interculturais com instituições internacionais mesmo não-académicas. Na figura 27 

apresentam-se os resultados para estas questões que foram medidas por uma escala de cinco pontos, 

que variava entre a opção “discordo totalmente” e a opção “concordo totalmente”. 

 
Figura 27. a) programas de formação dos estudantes em competências internacionais. b) atividades extracurriculares de 

melhoria dos conhecimentos e competências interculturais. 

 

A distribuição das respostas revela que, de forma generalizada, as instituições disponibilizam aos seus 

estudantes programas de formação em competências internacionais. A soma dos resultados obtidos 

para as opções “concordo” e “concordo totalmente” varia entre 69% e 83% para os vários grupos. De 

assinalar que o grupo Espanha-privado é o que apresenta um valor superior para a opção “concordo 

totalmente”. Nas opções “discordo totalmente” e “discordo” apenas o grupo Portugal-privado 

apresenta um valor um pouco superior em relação aos restantes grupos, mas ainda assim reduzido. 

Quando comparados os resultados da questão da disponibilização de atividades extracurriculares de 

melhoria dos conhecimentos e competências interculturais com a questão anterior, verifica-se que a 

soma dos resultados obtidos para as opções “concordo” e “concordo totalmente” (que varia entre 64% 

e 78% para os vários grupos) é um pouco inferior. De assinalar também nesta questão que o grupo 

Espanha-privado é o que apresenta um valor superior para a opção “concordo totalmente”.  Nas 

opções “discordo totalmente” e “discordo” de novo apenas o grupo Portugal-privado apresenta um 

valor um pouco superior em relação aos restantes grupos, mas ainda assim reduzido. 

Estes resultados permitem concluir que a maioria das instituições desenvolve esforços para fornecer 

aos seus estudantes programas de formação e atividades extracurriculares em competências 

internacionais. 

Na tabela 25 mostram-se os resultados dos testes exatos de Fisher (F) a partir dos quais é possível 

concluir que, no que respeita à disponibilização de programas de formação em competências 

internacionais, as diferenças assinaladas apenas são estatisticamente significativas entre os grupos 

Portugal-privado e Espanha-privado. 
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Tabela 25. Comparações para os programas de formação e atividades extracurriculares. 

Questão Comparação F p-value Diferenças* 

Programas de formação em 
competências internacionais 

Portugal e Espanha 4,343 0,376 Não 

Portugal-público e Espanha-público 1,234 1,000 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 10,180 0,015 Sim 

     
Atividades extracurriculares de 
melhoria dos conhecimentos e 
competências interculturais 

Portugal e Espanha 2,284 0,736 Não 

Portugal-público e Espanha-público 3,802 0,459 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 1,182 0,951 Não 

 

 

Para descrever de forma mais concreta quais os métodos pedagógicos que as instituições utilizam para 

conferir aos seus currículos um caráter internacional, analisamos de seguida as respostas à questão 

Q34. Nesta questão era solicitado aos respondentes que selecionassem todas as opções que se aplicam 

à sua instituição pelo que, na figura 28, apresentam-se os resultados com o valor para cada opção 

correspondente à percentagem de casos. 

 

 

 
Figura 28. Métodos pedagógicos utilizados na internacionalização dos currículos. 

 

Verifica-se que, de forma generalizada, as instituições revelam valores elevados para a perceção de 

que estão a utilizar vários métodos pedagógicos em simultâneo para a internacionalização dos seus 

currículos. De notar ainda que a opção “utilização de publicações internacionais” é a mais selecionada 
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em todos os grupos, com exceção do grupo Espanha-privado que apresenta resultados mais elevados 

e idênticos nas opções “estudo de casos em contexto internacional”, “professores com currículo 

internacional” e “estudo de práticas profissionais internacionais”. De destacar ainda o valor elevado 

para a opção “professores com currículo internacional” para o grupo Espanha-público. De realçar 

também o papel das “práticas que envolvem a internet” para todos os grupos. A opção “contactos com 

a comunidade de emigrantes” é a menos selecionada por todos os grupos.  

Na tabela 26 mostram-se os resultados dos testes de qui-quadrado (χ2) a partir dos quais é possível 

concluir que, no que respeita aos métodos pedagógicos utilizados nas iniciativas de internacionalização 

dos currículos, as diferenças assinaladas apenas são estatisticamente significativas entre os grupos 

Portugal-Espanha. 

Tabela 26. Comparações para os métodos pedagógicos utilizados para a internacionalização dos currículos. 

Questão Comparação χ2
(7) p-value Diferenças* 

Métodos pedagógicos para a internacionalização dos currículos 

Portugal e Espanha 20,289 0,005 Sim 

Portugal-público e 
Espanha-público 

10,740 0,150 Não 

Portugal-privado e 
Espanha-privado 

13,941 0,052 Não 

 

Para finalizar esta dimensão analisam-se os resultados da questão Q35, que avalia se as instituições 

fornecem cursos que são especificamente desenhados para estudantes internacionais e lecionados em 

línguas diferentes da língua nacional. Na figura 29 apresentam-se os resultados obtidos para esta 

questão. 

 
Figura 29. Cursos em língua diferentes da língua nacional. 

 

Verifica-se que os grupos de Espanha mostram um esforço superior nesta temática em relação aos 

grupos de Portugal. Em Portugal, a proporção de instituições que respondeu afirmativamente a esta 

questão foi de 47%, enquanto que em Espanha foi de 75%; no setor público a diferença é de 52% 

(Portugal) para 74% (Espanha), e no setor privado de 40% (Portugal) para 76% (Espanha). 

Na tabela 27 mostram-se os resultados dos testes de qui-quadrado (χ2) a partir dos quais é possível 

concluir que, no que respeita à disponibilização de cursos que são especificamente desenhados para 
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estudantes internacionais e lecionados em línguas diferentes da língua nacional, as diferenças 

assinaladas são estatisticamente significativas, com exceção da comparação entre os grupos Portugal-

público e Espanha-público. 

Tabela 27. Comparações para cursos em língua diferentes da língua nacional. 

Questão Comparação χ2
(1) p-value Diferenças* 

Cursos em língua diferentes da 
língua nacional 

Portugal e Espanha 7,485 0,009 Sim 

Portugal-público e Espanha-público 2,728 0,150 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 4,980 0,044 Sim 
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6.3.2 Intercâmbio de estudantes 

 

A descrição da forma como as instituições abordam a internacionalização além-fronteiras, no âmbito 

do intercâmbio de estudantes, inicia-se pela análise das respostas à questão Q36, que identifica os 

programas de apoio mais utilizados pelos estudantes. Nesta questão era solicitado aos respondentes 

que selecionassem todas as opções que se aplicam à sua instituição, pelo que na figura 30 apresentam-

se os resultados com o valor para cada opção correspondente à percentagem de casos. 

 
Figura 30. Programas de apoio ao intercâmbio de estudantes. 

 

Em todos os grupos de análise o programa Erasmus foi selecionado pela totalidade das instituições. O 

grupo Espanha-público apresenta resultados elevados em todas as opções, o que indicia um forte 

envolvimento nas atividades de intercâmbio de estudantes. Em contraste, o grupo Portugal-privado 

obteve valores relativamente reduzidos em todas as opções com exceção do programa Erasmus, assim 

como o grupo Portugal-público com exceção do programa Erasmus Mundus. Em concordância, o grupo 

Espanha apresenta resultados superiores ao do grupo Portugal em todas as opções, com exceção do 

programa Erasmus. 

Na tabela 28 mostram-se os resultados dos testes de qui-quadrado (χ2) a partir dos quais é possível 

concluir que, no que respeita aos programas de apoio ao intercâmbio de estudantes, são 

estatisticamente significativas as diferenças entre os grupos Portugal e Espanha e Portugal-público e 

Espanha-público. 

Tabela 28. Comparações para os programas de apoio ao intercâmbio de estudantes. 

Questão Comparação χ2
(5) p-value Diferenças* 

Programas de apoio ao intercâmbio 
de estudantes 

Portugal e Espanha 63,621 0,005 Sim 

Portugal-público e Espanha-público 41,402 0,004 Sim 

Portugal-privado e Espanha-privado 21,478 0,001 * 

* mais de 20% das células têm contagens inferior a 5, pelo que os resultados do qui-quadrado podem ser inválidos. 
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Com as respostas à questão Q37 pretende-se identificar a que grau pertencem os estudantes que mais 

utilizam os programas de apoio ao intercâmbio e através das respostas à questão Q38 qual é a duração 

mais utilizada pelos estudantes das instituições em estudo. Na figura 31 apresentam-se os resultados 

obtidos para estas questões. 

 
Figura 31. a) grau estudantes nos programas de apoio ao intercâmbio. b) duração dos programas de apoio ao intercâmbio 

de estudantes. 

 

Os resultados mostram que, para todas as instituições, são os estudantes de licenciatura que mais 

utilizam os programas de intercâmbio. Embora com menor expressão, mas para um número não 

despiciendo de instituições, são os estudantes de mestrado que mais utilizam os programas de 

intercâmbio. Em nenhuma instituição são os estudantes de doutoramento os que mais utilizam os 

programas de intercâmbio. 

No que respeita à duração dos programas de intercâmbio, os resultados mostram que os estudantes 

envolvidos em programas de intercâmbio optam essencialmente por programas com duração “de 3 a 

6 meses” e “de 6 meses a 1 ano”, sendo residual a proporção dos que os utilizam por um período 

“inferior a 3 meses” ou “superior a 1 ano”. De destacar o valor mais elevado para Portugal-público na 

opção “de 3 a 6 meses” e o de Espanha-público para a opção “de 6 meses a 1 ano”, em relação aos 

restantes grupos. 

Na tabela 29 mostram-se os resultados dos testes de qui-quadrado (χ2) a partir dos quais é possível 

concluir que, para a questão da duração do programa de intercâmbio mais utilizada pelos estudantes, 

as diferenças assinaladas apenas são estatisticamente significativas entre Portugal e Espanha e 

Portugal-público e Espanha-público. 

Tabela 29. Comparações para o grau e duração dos programas de intercâmbio. 

Questão Comparação χ2
(1) p-value Diferenças* 

Grau a que pertencem os 
estudantes que mais utilizam os 
programas de apoio ao 
intercâmbio 

Portugal e Espanha 0,938 0,520 Não 

Portugal-público e Espanha-público 0,016 1,000 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 1,905 0,292 Não 

     
Duração do programa de 
intercâmbio mais utilizado pelos 
estudantes 

Portugal e Espanha 9,207 0,010 Sim 

Portugal-público e Espanha-público 9,770 0,003 Sim 

Portugal-privado e Espanha-privado 1,540 0,641 Não 
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O grupo seguinte de questões visa obter uma caracterização mais detalhada do envolvimento das 

instituições nos programas de intercâmbio de estudantes. Com as respostas à questão Q39.1 

pretende-se perceber se as instituições definem políticas/regulamentos que permitam aos estudantes 

em intercâmbio não atrasar a conclusão dos cursos na instituição de origem. A questão Q39.2 visa 

perceber se as instituições acompanham os seus estudantes envolvidos em atividades de intercâmbio 

nomeadamente através da disponibilização de atividades de preparação. A questão Q39.3 visa 

perceber se as instituições acompanham os estudantes que recebem, nomeadamente através da 

disponibilização de atividades de integração para os estudantes que vão entrar na instituição. A 

questão Q39.4 visa perceber se as instituições desenvolvem esforços no sentido de disponibilizar aos 

estudantes protocolos de cooperação específicos para intercâmbio com outras instituições. A questão 

Q39.5 visa perceber se as instituições desenvolvem esforços no sentido de disponibilizar aos 

estudantes informação sobre a instituição e o país para onde o estudante pretende ir. Para completar 

esta temática, a questão Q39.6 visa perceber se, de forma complementar às questões anteriores, as 

instituições desenvolvem esforços no sentido de acompanhar os seus estudantes durante a sua estadia 

no estrangeiro. Na figura 32 apresentam-se os resultados para estas questões, que foram medidas por 

uma escala de cinco pontos que variava entre a opção “discordo totalmente” e a opção “concordo 

totalmente”. 
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Figura 32. a) definição de políticas/regulamentos de apoio ao intercâmbio de estudantes; b) disponibilização de atividades 

de preparação aos estudantes em intercâmbio; c) disponibilização de atividades de integração aos estudantes em 
intercâmbio; d) disponibilização de protocolos de cooperação aos estudantes; e) disponibilização de informação sobre a 

instituição e o país do intercâmbio; f) disponibilização de acompanhamento aos estudantes do intercâmbio. 

 

A perceção dos respondentes relativamente à definição de políticas/regulamentos de apoio ao 

intercâmbio de estudantes é claramente afirmativa em todos os grupos em estudo: em média, mais 

de 82% dos respondentes afirmam que definem políticas/regulamentos que permitam aos estudantes 

em intercâmbio não atrasar a conclusão dos cursos na instituição de origem. De entre os que 

responderam afirmativamente, os resultados distribuem-se de forma regular entre os que 

“concordam” e os que “concordam totalmente”. 

A perceção dos respondentes relativamente à disponibilização de atividades de preparação aos 

estudantes em intercâmbio é claramente afirmativa em todos os grupos em estudo: em média, mais 

de 71% dos respondentes afirmam que disponibilizam estas atividades. De entre os que responderam 

afirmativamente, os resultados distribuem-se de forma regular entre os que “concordam”, mas o 

mesmo não acontece para os que “concordam totalmente” com a afirmação, com o grupo Espanha-

público a obter um valor superior aos restantes grupos. 
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A perceção dos respondentes relativamente à disponibilização de atividades de integração aos 

estudantes em intercâmbio é claramente afirmativa em todos os grupos em estudo: em média, mais 

de 80% dos respondentes afirmam que disponibilizam estas atividades. De entre os que responderam 

afirmativamente, os resultados distribuem-se de forma regular entre os que “concordam totalmente” 

com a afirmação, mas o mesmo não acontece para os que “concordam” com a afirmação, com os 

grupos Portugal-público e Espanha-privado a obterem um valor superior aos restantes grupos. 

A perceção dos respondentes relativamente à disponibilização de protocolos de cooperação aos 

estudantes é claramente afirmativa em ambos os todos os grupos em estudo: em média, mais de 94% 

dos respondentes afirmam que os disponibilizam. De entre os que responderam afirmativamente, os 

resultados distribuem-se de forma regular entre os que “concordam”, mas o mesmo não acontece 

para os que “concordam totalmente” com a afirmação, com o grupo Portugal-público a obter um valor 

superior aos restantes grupos. 

A perceção dos respondentes relativamente à disponibilização de informação sobre a instituição e o 

país do intercâmbio é claramente afirmativa em todos os grupos em estudo: em média, mais de 84% 

dos respondentes afirmam que a disponibilizam. De entre os que responderam afirmativamente, os 

resultados distribuem-se de forma regular, no entanto o grupo Portugal-público entre os que 

“concordam” e o grupo Espanha-privado entre os que “concordam totalmente” com a afirmação, 

obtêm um valor superior aos restantes grupos. 

A perceção dos respondentes relativamente à disponibilização de acompanhamento aos estudantes 

do intercâmbio é claramente afirmativa em todos os grupos em estudo: em média, mais de 78% dos 

respondentes afirmam que o disponibilizam. De entre os que responderam afirmativamente, os 

resultados distribuem-se de forma regular, no entanto o grupo Portugal-público entre os que 

“concordam” e o grupo Portugal-privado entre os que “concordam totalmente” com a afirmação 

obtêm um valor superior aos restantes grupos. 

Na tabela 30 mostram-se os resultados dos testes exatos de Fisher (F) a partir dos quais é possível 

concluir que, apesar das diferenças assinaladas entre os grupos, não se verificam diferenças 

significativas em nenhuma das questões analisadas. 
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Tabela 30. Comparações para a caracterização dos programas de intercâmbio de estudantes. 

Questão Comparação F p-value Diferenças* 

Define políticas/regulamentos que 
permitam aos estudantes em 
intercâmbio não atrasar a 
conclusão dos cursos na instituição 
de origem 

Portugal e Espanha 1,204 0,925 Não 

Portugal-público e Espanha-público 2,162 0,921 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 1,694 0,967 Não 

     
Disponibiliza atividades de 
preparação para os estudantes que 
vão sair 

Portugal e Espanha 3,853 0,444 Não 

Portugal-público e Espanha-público 5,380 0,245 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 1,166 1,000 Não 

     
Disponibiliza atividades de 
preparação para os estudantes que 
vão entrar 

Portugal e Espanha 2,395 0,749 Não 

Portugal-público e Espanha-público 6,011 0,154 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 2,748 0,722 Não 

     Disponibiliza protocolos de 
cooperação específicos para 
intercâmbio com outras 
instituições 

Portugal e Espanha 2,732 0,680 Não 

Portugal-público e Espanha-público 2,742 0,401 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 1,118 1,000 Não 

     
Disponibiliza informação sobre a 
instituição e o País para onde o 
estudante pretende ir 

Portugal e Espanha 3,859 0,409 Não 

Portugal-público e Espanha-público 2,641 0,483 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 2,508 0,789 Não 

     
Disponibiliza o acompanhamento 
dos seus estudantes durante a 
estadia no estrangeiro 

Portugal e Espanha 2,792 0,440 Não 

Portugal-público e Espanha-público 4,522 0,210 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 1,836 0,749 Não 

 

 

A partir das respostas à questão Q40 é possível identificar as regiões com as quais as instituições 

estabelecem preferencialmente intercâmbio de estudantes. Na formatação dada a esta questão foi 

pedido aos respondentes que selecionassem as opções por ordem decrescente, onde 1 era o mais 

importante e 6 o menos importante, por analogia ao primeiro, segundo, e assim sucessivamente. Na 

figura 33 apresentam-se os resultados para esta questão, destacando as três respostas mais 

importantes (a escolha mais importante assinalada a vermelho, a segunda a verde e a terceira a azul). 

 Portugal Espanha 
Portugal-
público 

Espanha-
público 

Portugal-
privado 

Espanha-
privado 

Europa 1º 1º 1º 1º 1º 1º 

Ásia e Pacífico 4º 4º 4º 4º 6º 4º 

África 2º 5º 2º 5º 3º 6º 

Médio Oriente 6º 6º 6º 6º 5º 5º 

América Latina e 
Caraíbas 

3º 2º 3º 2º 2º 3º 

América do 
Norte 

5º 3º 5º 2º 4º 2º 

Figura 33. Regiões dos programas de apoio ao intercâmbio de estudantes. 
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A região com que todos os grupos mais estabelecem programas de intercâmbio de estudantes é a 

Europa. Para Espanha-público e Portugal-privado a segunda opção é a América Latina e Caraíbas, 

enquanto que para Portugal-público é África e para Espanha-privado é a América do Norte. Na terceira 

opção, a América do Norte é a opção para Espanha-público, a América Latina para Portugal-público e 

Espanha-privado e África para Portugal-privado. Na agregação de dados, para Portugal, a ordem de 

preferência é Europa, África e América Latina e para Espanha é Europa, América Latina e América do 

Norte. Tanto para as instituições de Portugal como para as de Espanha a região menos escolhida é o 

Médio Oriente. 

Identificadas as regiões, as respostas à questão Q41 permitem detalhar esta informação, listando os 

países dentro de cada região com os quais as instituições dos setores público e privado de Portugal e 

de Espanha estabelecem preferencialmente intercâmbio de estudantes. Nesta questão foi solicitado 

aos respondentes que identificassem os três países mais importantes para a sua instituição. Na figura 

34 apresentam-se os resultados para esta questão (a escolha mais importante assinalada a vermelho, 

a segunda a verde e a terceira a azul). 

 
 

Portugal Espanha 
Portugal-
público 

Espanha-
público 

Portugal-
privado 

Espanha-
privado 

1º Espanha Itália Espanha Itália Espanha França 

2º Brasil Alemanha Brasil Alemanha Itália 
Reino 
Unido 

3º Polónia França Polónia EUA Brasil Alemanha 

Figura 34. Regiões dos programas de apoio ao intercâmbio de estudantes. 

 

Em concordância com os resultados da questão anterior, na primeira opção para todos os grupos 

surgem países da Europa. De salientar que o país para o qual os grupos de instituições portuguesas 

estabelecem preferencialmente intercâmbio de estudantes é a Espanha. O Brasil é a segunda opção 

para Portugal-público e a terceira para Portugal-privado. Para Espanha-público a segunda opção 

continua a ser um país europeu (Alemanha), assim como para Espanha-privado (Reino Unido). Apenas 

no grupo Espanha-público surge um país não europeu e na terceira opção (EUA). 
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6.3.3 Colaborações e parcerias 

 

Iniciamos esta análise com um conjunto de questões genéricas que nos permitem perceber o 

enquadramento das colaborações e parcerias no âmbito da internacionalização além-fronteiras. 

A questão Q42 permite identificar a forma como se estabelecem estas colaborações e parcerias em 

termos de responsabilidade e de nível de penetração na estrutura organizativa. Através da questão 

Q43, é possível identificar se as iniciativas de colaborações e parcerias resultam do processo de 

planeamento ou se decorrem de iniciativas individuais, quer dos membros da gestão quer dos 

colaboradores. Nestas duas questões era solicitado aos respondentes que selecionassem todas as 

opções que se aplicam à sua instituição, pelo que se apresentam os resultados com o valor para cada 

opção correspondente à percentagem de casos. A questão seguinte, Q44, analisa se as instituições têm 

definidos mecanismos de avaliação e controlo das colaborações e parcerias internacionais que 

estabelecem com outras entidades. Na figura 35 apresentam-se os resultados para estas questões. 

 

 
Figura 35. a) responsabilidade das iniciativas de colaborações e parcerias. b) origem das iniciativas de colaborações e 

parcerias. c) avaliação e controlo das iniciativas de colaborações e parcerias. 

 

Para todos os grupos, a responsabilidade pela condução das iniciativas de estabelecimento de 

colaborações e parcerias é repartida, sobretudo entre a estrutura central da Reitoria/Presidência e as 

estruturas das Faculdades/Escolas. No entanto, o nível de penetração nos Departamentos/Cursos não 

é despiciendo, uma vez que cerca de metade das instituições também selecionou esta opção. 

Quanto à origem das iniciativas de estabelecimento de colaborações e parcerias, esta é 

maioritariamente da iniciativa das equipas de gestão (77%), seguida pela implementação do plano 
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estratégico (54%) e por fim pela iniciativa dos colaboradores (50%), valores que indiciam uma 

repartição pelos vários níveis de decisão da estrutura organizativa das instituições. De realçar os 

valores inferiores para o grupo Portugal-privado na opção “da implementação do plano estratégico” 

(35%) e para o grupo Espanha-privado na opção “da iniciativa individual dos colaboradores” (31%), em 

relação aos restantes grupos. 

No que respeita à definição de mecanismos de avaliação e controlo das colaborações e parcerias 

internacionais que as instituições estabelecem com outras entidades, os resultados apresentados 

indiciam a introdução destas práticas nas instituições, visto a opção mais selecionada ser a “sim, de 

algumas” (em média, 60%). De notar que uma proporção considerável de instituições selecionou a 

opção “não, de nenhuma” (em média, 16%) e que o grupo Portugal-privado apresenta uma distribuição 

uniforme pelas três opções de resposta (32%, 32%, 37%), o que pode representar diferentes estádios 

das instituições nesta matéria. De destacar ainda que os resultados para a opção “sim, de todas” são 

superiores para o setor privado relativamente ao setor público em ambos os países. 

 

Na tabela 31 mostram-se os resultados dos testes exatos de Fisher (F) e de qui-quadrado (χ2) a partir 

dos quais é possível concluir que, no que respeita à responsabilidade, à origem e à avaliação e controlo 

das iniciativas de colaborações e parcerias, apesar das diferenças assinaladas entre os grupos estas 

não são estatisticamente significativas. 

Tabela 31. Comparações da responsabilidade, da origem e da avaliação das iniciativas de colaborações e parcerias. 

Questão Comparação χ2
(3) p-value Diferenças 

Responsabilidade das iniciativas de 
colaborações e parcerias 

Portugal e Espanha 4,953 0,175 Não 

Portugal-público e Espanha-público 1,850 0,604 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 2,714 0,438 Não 

    Não 
Questão Comparação    

Origem das iniciativas de 
colaborações e parcerias 

Portugal e Espanha 2,263 0,520 Não 

Portugal-público e Espanha-público 2,129 0,546 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 4,884 0,181 Não 

Questão Comparação F p-value Diferenças 

     

Avaliação e controlo das iniciativas 

Portugal e Espanha 7,780 0,095 Não 

Portugal-público e Espanha-público 9,373 0,045 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 4,117 0,460 Não 

 

 

O conjunto de respostas à questão Q45 permite clarificar o foco com o qual as instituições estabelecem 

colaborações e parcerias. Na formatação dada a esta questão foi de novo utilizada a escala de 1 a 6. 
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Na figura 36 apresentam-se os resultados para esta questão, destacando as três respostas mais 

importantes (a escolha mais importante assinalada a vermelho, a segunda a verde e a terceira a azul). 

 Portugal Espanha 
Portugal-
público 

Espanha-
público 

Portugal-
privado 

Espanha-
privado 

Ensino/Formação 1º 1º 1º 1º 1º 1º 

Investigação 2º 2º 2º 2º 2º 2º 

Prestação de 
serviços 

4º 4º 4º 5º 4º 4º 

Estágios 3º 3º 3º 3º 3º 3º 

Cultura 5º 5º 5º 4º 5º 5º 

Figura 36. Foco das colaborações e parcerias. 

 

Os resultados mostram que, em todos os grupos, o foco principal das colaborações e parcerias é o 

“ensino/formação”, seguido pela “investigação científica” e os “estágios”. A “prestação de serviços” é 

a quarta escolha e a “cultura” a quinta escolha para todos os grupos, com exceção do grupo Espanha-

público que troca a ordem. 

 

Mobilidade de cursos 

As questões seguintes estão relacionadas com o movimento de cursos resultante das colaborações e 

das parcerias que as instituições de ensino superior públicas e privadas de Portugal e de Espanha 

estabelecem. 

Iniciamos esta análise com um conjunto de questões genéricas que nos permitem perceber o 

enquadramento do movimento de cursos. As respostas à questão Q46 permitem avaliar se as 

instituições desenvolvem iniciativas de mobilidade de cursos. As respostas à questão Q47 permitem 

perceber em que nível da estrutura organizativa das instituições é que se desenvolvem as iniciativas 

de mobilidade de cursos. As respostas à questão Q48 permitem perceber em que regime as instituições 

concretizam as suas atividades de mobilidade de cursos. Nestas duas últimas questões era solicitado 

aos respondentes que selecionassem todas as opções que se aplicam à sua instituição, pelo que os 

resultados se apresentam com o valor para cada opção correspondente à percentagem de casos. Na 

figura 37 apresentam-se os resultados para este grupo de questões. 
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Figura 37. a) iniciativas de mobilidade de cursos. b) nível de origem das iniciativas de mobilidade de cursos. c) regime das 

iniciativas de mobilidade de cursos. 

 

Quanto à existência de iniciativas de mobilidade de cursos, os resultados mostram diferenças claras 

entre os dois países. Enquanto que em Portugal a proporção de instituições que respondeu 

afirmativamente a esta questão foi de 49%, em Espanha foi de 82%. Esta diferença verifica-se tanto 

entre os grupos Portugal-público e Espanha-público como entre os grupos Portugal-privado e Espanha-

privado, sendo em ambas as comparações o valor superior para as instituições de Espanha, que assim 

revelam maior nível de atividade no que respeita à mobilidade de cursos.  

A responsabilidade da condução das iniciativas de mobilidade de cursos é sobretudo repartida entre a 

estrutura central da Reitoria/Presidência e as estruturas das Faculdades/Escolas (com valores 

superiores), para todos os grupos. O nível de penetração nos Departamentos/Cursos é relativamente 

baixo em comparação com as restantes opções, em particular para as instituições do setor privado de 

Portugal (17%) e de Espanha (9%). 

 

O regime de “grau conjunto” é o mais utilizado pelas instituições para a mobilidade de cursos, seguido 

de muito perto pelo regime de “dupla titulação”. Contudo, os resultados são diferenciados para os dois 

países: embora a proporção de instituições que selecionou a opção “grau conjunto” tenha sido 

equivalente em ambos, na opção “dupla titulação” em Espanha foi de cerca de 85% e em Portugal de 

cerca de 43%. Estas diferenças resultam do valor relativamente baixo para o grupo Portugal-privado 

(cerca de 17%). A proporção de instituições que selecionou “iniciativas ainda em preparação” também 

apresenta uma distribuição diferenciada nos dois países com um valor de 41% para Espanha e 14% 
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para Portugal, resultado modulado pelo valor relativamente baixo do grupo Portugal-público (cerca de 

7%). Os regimes de “franquia” e de “geminação” foram selecionados por uma proporção relativamente 

baixa para todos os grupos, com exceção do grupo Portugal-privado para a opção “geminação” (cerca 

de 33%). 

Na tabela 32 mostram-se os resultados dos testes exatos de Fisher (F) e de qui-quadrado (χ2) a partir 

dos quais é possível concluir que, para a questão da existência de iniciativas de mobilidade de cursos, 

as diferenças assinaladas são estatisticamente significativas para todas as comparações entre grupos.  

É possível concluir também que, apesar das diferenças assinaladas entre grupos, não se verificam 

diferenças significativas no que respeita ao nível de origem das iniciativas mobilidade de cursos. Não 

é possível retirar conclusões sobre a existência de diferenças significativas entre grupos no que 

respeita aos regimes das iniciativas de mobilidade de cursos, devido à concentração das respostas nas 

opções de “dupla titulação” e “grau conjunto” e consequente baixo número de respostas nas restantes 

opções. Perante este resultado optou-se por testar estatisticamente as diferenças entre grupos 

considerando a questão com as opções “dupla titulação” e “grau conjunto” como duas questões 

independentes de resposta afirmativa ou negativa, concluindo assim que são estatisticamente 

significativas as diferenças entre todos os grupos para o regime de dupla titulação e não o são para 

todos os grupos para o regime de grau conjunto. 

Tabela 32. Comparações para as iniciativas, origem e regime de mobilidade de cursos. 

Questão Comparação F p-value Diferenças* 

Iniciativas de mobilidade de cursos 

Portugal e Espanha 10,627  0,002 Sim 

Portugal-público e Espanha-público 4,821 0,047 Sim 

Portugal-privado e Espanha-privado 5,355 0,042 Sim 

     
Questão Comparação χ2

(3) p-value Diferenças* 

Origem das iniciativas de 
mobilidade de cursos. 

Portugal e Espanha 6,007  0,111 Não 

Portugal-público e Espanha-público 6,482 0,090 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 0,755 0,860 * 

     
Questão Comparação χ2

(5) p-value Diferenças 

Regime das de mobilidade de 
cursos 

Portugal e Espanha 20,889 0,001 * 

Portugal-público e Espanha-público 20,016 0,001 * 

Portugal-privado e Espanha-privado 4,602 0,466 * 

     
Questão Comparação F p-value Diferenças 

Regime de grau conjunto 

Portugal e Espanha 1,914 0,198 Não 

Portugal-público e Espanha-público 0,443 0,587 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 1,358 0,422 Não 

     

Regime de dupla titulação 

Portugal e Espanha 19,165 < 0,05 Sim 

Portugal-público e Espanha-público 13,678 < 0,05 Sim 

Portugal-privado e Espanha-privado 5,994 0,030 Sim 

     * mais de 20% das células têm contagens inferior a 5, pelo que os resultados do qui-quadrado podem ser inválidos. 
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Importa agora caracterizar a mobilidade dos cursos em função das áreas científicas e dos níveis de 

graduação de cada curso e em cada um dos regimes adotados, informação que é fornecida pelas 

respostas às questões Q49, Q50, Q51, Q52 e 53. Na sequência dos resultados obtidos na questão 

anterior optou-se por apresentar para este conjunto de questões apenas os resultados para os regimes 

de dupla titulação e grau conjunto para os grupos Portugal e Espanha, devido ao número reduzido de 

respostas nos outros regimes. 

Como se pode constatar na tabela 33 para Portugal, observam-se 32,6% das instituições com cursos 

de licenciatura, 28,3% de mestrado e 4,3% de doutoramento a funcionar no regime de grau conjunto. 

Para Espanha, este número ainda é superior, com 34,8% das instituições com cursos de licenciatura, 

71,7% de mestrado e 23,9% de doutoramento a funcionar neste regime. Quanto à área científica os 

resultados mostram, para as instituições portuguesas, que as áreas nas quais as instituições mais 

estabelecem mobilidade de cursos é a da Gestão e a Engenharia, enquanto que para as espanholas se 

verifica maior dispersão, mas com predominância pela Engenharia, Humanidades e Direito. 

 

Tabela 33. Comparações para as áreas científicas e níveis de graduação da mobilidade de cursos em regime de grau 
conjunto. 

 Portugal Espanha 

Grau conjunto 
Não  Licenciatura Mestrado Doutoramento Não  Licenciatura Mestrado Doutoramento 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Gestão 39 84,8% 4 8,7% 3 6,5%   42 91,3% 3 6,5% 4 8,7% 1 2,2% 

Direito 46 100,0%       43 93,5% 2 4,3% 5 10,9% 2 4,3% 

Saúde 43 93,5% 2 4,3% 1 2,2%   44 95,7%   3 6,5% 1 2,2% 

Humanidades 42 91,3% 1 2,2% 3 6,5%   44 95,7% 4 8,7% 3 6,5% 2 4,3% 

Engenharia 41 89,1% 1 2,2% 2 4,3% 2 4,3% 44 95,7% 4 8,7% 6 13,0% 1 2,2% 

Educação 43 93,5% 1 2,2% 2 4,3%   43 93,5% 1 2,2% 3 6,5% 1 2,2% 

Artes 45 97,8% 1 2,2%     45 97,8%   1 2,2% 1 2,2% 

Ciências  42 91,3% 2 4,3% 2 4,3%   45 97,8% 1 2,2% 7 15,2% 1 2,2% 

Outras 43 93,5% 3 6,5%     46 100,0% 1 2,2% 1 2,2% 1 2,2% 

Total 46 100,0% 15 32,6% 13 28,3% 2 4,3% 46 100,0% 16 34,8% 33 71,7% 11 23,9% 

 

Como se pode constatar na tabela 34 para Portugal, observam-se 28,3% das instituições com cursos 

de licenciatura, 8,7% de mestrado e 10,9% de doutoramento a funcionar no regime de dupla titulação. 

Nas espanholas, este número ainda é superior, com 80,4% das instituições com cursos de licenciatura, 

80,4% de mestrado e 13,0% de doutoramento a funcionar neste regime. Quanto à área científica os 

resultados mostram, para as instituições portuguesas, que as áreas nas quais as instituições mais 

estabelecem mobilidade de cursos são a da Gestão, das Humanidades e da Engenharia, enquanto que 

para as espanholas se verifica uma clara predominância pela Engenharia, seguida pelas Humanidades 

e pela Gestão. 
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Tabela 34. Comparações para as áreas científicas e níveis de graduação da mobilidade de cursos em regime de dupla 
titulação. 

 Portugal Espanha 

Dupla titulação 
Não  Licenciatura Mestrado Doutoramento Não  Licenciatura Mestrado Doutoramento 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Gestão 39 84,8% 2 4,3% 2 4,3%   42 91,3% 7 15,2% 5 10,9%   

Direito 46 100,0%       43 93,5% 5 10,9% 4 8,7% 1 2,2% 

Saúde 43 93,5% 1 2,2% 
  

1 2,2% 44 95,7% 1 2,2% 2 4,3% 2 4,3% 

Humanidades 42 91,3% 3 6,5%   1 2,2% 44 95,7% 5 10,9% 7 15,2% 1 2,2% 

Engenharia 41 89,1% 1 2,2% 2 4,3% 1 2,2% 44 95,7% 9 19,6% 6 13,0% 1 2,2% 

Educação 43 93,5% 2 4,3%     43 93,5% 3 6,5% 3 6,5%   

Artes 45 97,8% 1 2,2%   1 2,2% 45 97,8% 2 4,3%     

Ciências  42 91,3% 2 4,3%     45 97,8% 3 6,5% 8 17,4% 1 2,2% 

Outras 43 93,5% 1 2,2%   1 2,2% 46 100,0% 2 4,3% 2 4,3%   

Total 46 100,0% 13 28,3% 4 8,7% 5 10,9% 46 100,0% 37 80,4% 37 80,4% 6 13,0% 

 

A caracterização desta componente de internacionalização fica completa com a análise das respostas 

à questão Q54 que identifica as regiões com as quais as instituições estabelecem preferencialmente a 

mobilidade de cursos e os países em cada região através da questão Q55. Na formatação dada à 

questão Q54, foi utilizada de novo a escala de 1 a 6. Na figura 38 apresentam-se os resultados para 

esta questão. 

 Portugal Espanha 
Portugal-
público 

Espanha-
público 

Portugal-
privado 

Espanha-
privado 

Europa 1º 1º 1º 1º 1º 1º 

Ásia e Pacífico 5º 4º 4º 4º 5º 4º 

África 3º 5º 2º 5º 4º 5º 

Médio Oriente 6º 6º 6º 6º 6º 6º 

América Latina 2º 2º 3º 2º 2º 2º 

América do 
Norte 

4º 3º 4º 3º 3º 3º 

Figura 38. Regiões da mobilidade de cursos. 

 

A região com que todos os grupos mais estabelecem programas de mobilidade de cursos é a Europa. 

Para todos os grupos, a segunda opção é a América Latina, com exceção do grupo Portugal-público 

que escolhe África. Na terceira opção, a América do Norte é a escolha dos grupos Espanha-público, 

Espanha-privado e Portugal-privado, e a América Latina do grupo Portugal-público. Na agregação de 

dados, para o grupo Portugal, a ordem de preferência é Europa, América Latina e África e para o grupo 

Espanha é Europa, América Latina e América do Norte. Tanto para as instituições de Portugal como 

para as de Espanha a região menos escolhida é o Médio Oriente. 

No que respeita aos países, foi solicitado aos respondentes que identificassem os três países com os 

quais a sua instituição mais coopera na mobilidade de cursos. Contudo, a percentagem de respostas 
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foi muito reduzida: mais de 60% dos respondentes escolheram a opção “não sabe/não responde”, o 

que não permite uma análise de resultados com significado. 

 

 

Mobilidade de projetos de investigação 

 

Iniciamos esta análise com as respostas à questão Q56 que tem como objetivo avaliar qual é o foco 

principal das atividades dos centros/grupos de investigação em relação à sua internacionalização. De 

forma complementar à questão anterior, a questão Q57 tenta perceber qual é a natureza da principal 

fonte do financiamento dos centros e grupos de investigação. Na figura 39 apresentam-se os 

resultados para estas questões. 

 
Figura 39. a) foco das atividades de investigação b) fontes de financiamento das atividades de investigação. 

 

Em Portugal, o foco das atividades dos centros/grupos de investigação é, para 44% das instituições, de 

natureza “nacional”, seguido pela opção “europeu” (34%) e por fim “internacional” (22%). Em Espanha 

não se verifica a mesma tendência, sendo para 43% das instituições de natureza “europeu”, seguido 

pela opção “internacional” e por fim “nacional” (22%). No que respeita aos setores, os resultados 

apenas são diferentes para o grupo Espanha-privado, no qual a ordem é “internacional” (com um valor 

consideravelmente superior aos restantes grupos), “europeu” e, em última opção “nacional”. 

Em Portugal, a principal fonte de financiamento das atividades dos centros e dos grupos de 

investigação é, para 37% das instituições, de natureza “europeu”, seguida pela opção “nacional” (33%) 

e da própria “instituição” (26%) e por fim “internacional” (5%). Em Espanha verifica-se a mesma 

tendência, mas com diferente distribuição dos resultados: para 46% das instituições é 

simultaneamente de natureza “europeu” e “nacional”, seguida pela opção “instituição” (5%) e por fim 

“internacional” (2%). De destacar, para as instituições privadas de Portugal, o valor de 47% para a 

opção “instituição”, consideravelmente superior ao valor dos restantes grupos, mesmo em 

comparação com as instituições privadas de Espanha (7%). 
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Na tabela 35 mostram-se os resultados dos testes exatos de Fisher (F) a partir dos quais é possível 

concluir que, no âmbito da mobilidade de projetos de investigação, e no que respeita ao foco das 

atividades de investigação, nas diferenças assinaladas apenas se verificam diferenças significativas 

entre os grupos Portugal-privado (foco nacional) e Espanha-privado (foco internacional), e no que 

respeita às fontes de financiamento das atividades de investigação, entre os grupos Portugal (europeu) 

e Espanha (simultaneamente europeu e nacional) e Portugal-privado (instituição) e Espanha-privado 

(europeu). 

Tabela 35. Comparações para a mobilidade dos projetos de investigação. 

Questão Comparação F p-value Diferenças 

Foco das atividades de 
investigação 

Portugal e Espanha 5,625 0,062 Não 

Portugal-público e Espanha-público 3,849 0,142 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 8,287 0,017 Sim 

     

Fontes de financiamento das 
atividades de investigação 

Portugal e Espanha 7,669 0,040 Sim 

Portugal público - Espanha público 2,550 0,551 Não 

Portugal privado - Espanha privado 7,532 0,044 Sim 

      

 

A partir das respostas à questão Q58, é possível identificar as regiões com as quais as instituições de 

Portugal e Espanha estabelecem preferencialmente mobilidade de projetos de investigação. Na figura 

40 apresentam-se os resultados para esta questão, destacando as três respostas mais importantes (a 

escolha mais importante assinalada a vermelho, a segunda a verde e a terceira a azul). 

 Portugal Espanha 
Portugal-
público 

Espanha-
público 

Portugal-
privado 

Espanha-
privado 

Europa 1º 1º 1º 1º 1º 1º 

Ásia e Pacífico 5º 4º 5º 4º 5º 4º 

África 4º 6º 3º 5º 4º 6º 

Médio Oriente 6º 5º 6º 6º 6º 5º 

América Latina e 
Caraíbas 

2º 2º 2º 3º 2º 2º 

América do Norte 3º 3º 4º 2º 3º 3º 

Figura 40. Regiões para a mobilidade de projetos de investigação. 

 

A região com que todos os grupos mais estabelecem programas de mobilidade de projetos de 

investigação é a Europa. Para os grupos Espanha-público e Portugal-privado a segunda opção é a 

América Latina e Caraíbas, enquanto que para o grupo Portugal-público é África e para Espanha-

privado é a América do Norte. Na terceira opção a América do Norte é a opção do grupo Espanha-

público, a América Latina dos grupos Portugal-público e Espanha-privado e África do grupo Portugal-

privado. Na agregação de dados, para o grupo Portugal a ordem de preferência é Europa, África e 
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América Latina e para o grupo Espanha é Europa, América Latina e América do Norte. Tanto para as 

instituições de Portugal como para as de Espanha a região menos escolhida é o Médio Oriente. 

 

No que respeita aos países, foi solicitado aos respondentes que identificassem os três países com os 

quais a sua instituição mais coopera na mobilidade de projetos de investigação. Contudo, a 

percentagem de respostas foi muito reduzida: mais de 60% dos respondentes escolheram a opção 

“não sabe/não responde”, o que não permite uma análise de resultados com significado. 

 

 

Mobilidade de prestação de serviços 

Iniciamos esta análise com as respostas à questão Q60 que tem como objetivo avaliar o foco principal 

das atividades dos centros/grupos de prestação de serviços em relação à sua internacionalização. De 

forma complementar à questão anterior, a questão Q61 tenta perceber qual é a natureza da principal 

fonte do financiamento dos centros e grupos de prestação de serviços. Na figura 41 apresentam-se os 

resultados para esta questão. 

 

 
 

Figura 41. a) foco das atividades de prestação de serviços b) fontes de financiamento das atividades de prestação de 
serviços. 

 

Em Portugal, o foco das atividades dos centros e dos grupos de prestação de serviços é para 63% das 

instituições de natureza “nacional”, seguido pela opção “europeu” (20%) e por fim “internacional” 

(17%). Os setores público e privado de Portugal apresentam a mesma tendência. Em Espanha não se 

verifica a mesma tendência, sendo para 46% das instituições de natureza “europeu”, seguido pela 

opção “nacional” (40%) e por fim “internacional” (14%). O setor público de Espanha apresenta a 

mesma tendência, mas o setor privado altera a ordem para “nacional”, seguido de “europeu” e por 

fim “internacional”. 
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Em Portugal a principal fonte de financiamento das atividades dos centros e dos grupos de prestação 

de serviços é, para 48% das instituições, de natureza “nacional”, seguido pela opção “europeu” e 

“instituição” (24%) e por fim “internacional” (3%). O setor público segue a mesma tendência, contudo 

o setor privado altera a ordem para “europeu”, seguido de “nacional” e “instituição” e por fim 

“internacional”. Em Espanha a principal fonte de financiamento, para 47% das instituições, é de 

natureza “europeu”, seguida pela opção “nacional” (29%), pela opção “instituição” (15%) e por fim, 

“internacional” (9%). Os setores público e privado das instituições de Espanha seguem a mesma 

tendência. 

Na tabela 36 mostram-se os resultados dos testes exatos de Fisher (F) a partir dos quais é possível 

concluir que, no âmbito da mobilidade da prestação de serviços, tanto para o foco (nacional e europeu 

respetivamente) como para as fontes de financiamento (nacional e europeia respetivamente), nas 

diferenças assinaladas apenas se verificam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

Portugal-público e Espanha-público. 

Tabela 36. Comparações para a mobilidade dos projetos de serviços. 

Questão Comparação F p-value Diferenças 

Foco das atividades de prestação 
de serviços 

Portugal e Espanha 4,944 0,085 Não 

Portugal-público e Espanha-público 7,015 0,027 Sim 

Portugal-privado e Espanha-privado 0,187 1,000 Não 

     

Fontes de financiamento das 
atividades de prestação de serviços 

Portugal e Espanha 5,046 0,178 Não 

Portugal-público e Espanha-público 9,266 0,009 Sim 

Portugal-privado e Espanha-privado 2,612 0,504 Não 

      

A partir das respostas à questão Q62 é possível identificar as regiões com as quais as instituições de 

Portugal e Espanha estabelecem preferencialmente mobilidade de projetos de prestação de serviços. 

Na figura 42 apresentam-se os resultados para esta questão, destacando as três respostas mais 

importantes (a escolha mais importante assinalada a vermelho, a segunda a verde e a terceira a azul). 

 Portugal Espanha 
Portugal-
público 

Espanha-
público 

Portugal-
privado 

Espanha-
privado 

Europa 1º 1º 1º 1º 1º 1º 

Ásia e Pacífico 4º 5º 4º 4º 6º 4º 

África 3º 4º 3º 4º 3º 5º 

Médio Oriente 6º 6º 6º 6º 5º 6º 

América Latina e 
Caraíbas 

2º 2º 2º 2º 2º 1º 

América do Norte 5º 3º 5º 3º 4º 3º 

Figura 42. Regiões para a mobilidade de projetos de prestação de serviços. 
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A região com que tanto Portugal como Espanha mais estabelecem programas de prestação de serviços 

é a Europa (43,0% das instituições de Portugal e 30,5% de Espanha), seguida pela América Latina 

(19,7% de Portugal e 26,8% de Espanha).  

A terceira opção para Portugal é África (16,7%) e para Espanha é a América do Norte (15,9%). De notar 

que um conjunto ainda considerável de instituições dos dois países declara ter um volume interessante 

de iniciativas com a Ásia. 

No que respeita aos países, foi solicitado aos respondentes que identificassem os três países com os 

quais a sua instituição mais coopera na mobilidade de prestação de serviços. Contudo, a percentagem 

de respostas foi muito reduzida: mais de 60% dos respondentes escolheram a opção “não sabe/não 

responde”, o que não permite uma análise de resultados com significado. 

 

 

Mobilidade de instituições 

Analisamos agora a internacionalização através da mobilidade de instituições (polos), iniciando pela 

questão Q64 que avalia se as instituições têm polos em funcionamento. Na figura 43 apresentam-se 

os resultados para esta questão. 

 
Figura 43. Existência de polos em funcionamento. 

 

Os resultados mostram de forma clara que a mobilidade de instituições é uma opção de 

internacionalização apenas para um número muito reduzido de instituições, com valores entre 4% para 

o grupo Portugal-público e 13% para o grupo Espanha-privado. Os grupos do setor privado 

apresentam, ambos, valores superiores aos do setor público. 

Com o conjunto das questões de Q65 a Q72 pretendeu-se caracterizar os polos que as instituições têm 

em funcionamento, em particular o seu número, os países onde estão implantados, há quantos anos 

os polos estão a funcionar, qual a sua dimensão, os graus oferecidos, se os cursos estão acreditados e 

por que entidade, a origem do corpo docente e a estrutura de gestão.  
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Devido ao reduzido número de respostas afirmativas optamos por apenas sintetizar a informação na 

forma de tabela (tabela 37), por não ser possível detetar nenhum padrão. 

 

Tabela 37. Comparações para a mobilidade das instituições 

 País/Regime da instituição 

 
Espanha 
público 

Espanha 
público 

Portugal 
público 

Espanha 
privado 

Espanha 
privado 

Portugal 
privado 

Portugal 
privado 

Nº de 
instituições 

1 1 1 1 1 1 1 

Nº polos em 
funcionamento 

18 1 50 6 4 2 17 

[Polo 1] país 
de 
acolhimento 

Bélgica Brasil Angola Colômbia Colômbia Espanha Angola 

[Polo 2] país 
de 
acolhimento 

México - Cabo Verde México Bolívia Espanha Brasil 

[Polo 1] anos a 
funcionar 

Mais de 10 
anos 

De 6 a 10 anos 
Mais de 10 

anos 
De 1 a 5 anos De 1 a 5 anos 

Mais de 10 
anos 

De 1 a 5 anos 

[Polo 2] anos a 
funcionar 

Mais de 10 
anos 

NA 
Mais de 10 

anos 
De 1 a 5 anos De 1 a 5 anos NR De 1 a 5 anos 

[Polo 1] 
dimensão? 

Até 1000 NR Até 1000 Mais de 3000 NR Mais de 3000 Até 1000 

[Polo 2] 
dimensão? 

Até 1000 NA Até 1000 Até 1000 NR Mais de 3000 Até 1000 

[Polo 1] grau 
mais elevado 
oferecido 

Doutor Licenciado NR Mestre NR Doutor Licenciado 

[Polo 2] grau 
mais elevado 
oferecido 

Doutor NA NR Mestre NR Doutor Mestre 

[Polo 1] cursos 
acreditados 

Sim, ambos 
países 

NR NR 
Sim país 

acolhimento 
NR 

Sim, país 
instituição 

Sim país 
acolhimento 

[Polo 2] cursos 
acreditados 

Sim, país 
instituição 

NA NR 
Sim país 

acolhimento 
NR 

Sim, país 
instituição 

Sim país 
acolhimento 

[Polo 1] corpo 
docente 

País 
acolhimento 

Instituição 
origem 

NR 
País 

acolhimento 
NR 

Instituição 
origem 

País 
acolhimento 

[Polo 2] corpo 
docente 

País 
acolhimento 

NA NR 
País 

acolhimento 
NR 

Instituição 
origem 

País 
acolhimento 

[Polo 1] gestão Combinação 
Mesma 

instituição 
Combinação Combinação NR 

Mesma 
instituição 

Independente 
instituição 

[Polo 2] gestão  Combinação NA Combinação 
Mesma 

instituição 
NR 

Mesma 
instituição 

Independente 
instituição 

(NR – Não respondeu e NA - Não aplicável) 
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6.3.4 Compromisso institucional 

 

O primeiro grupo de questões compreende a questão Q9 que avalia se a declaração de missão refere 

explicitamente a internacionalização, e a questão Q12.1, que avalia se a instituição define políticas de 

internacionalização. Na figura 44 apresentam-se os resultados para estas questões. 

 
Figura 44. a) a declaração de missão da sua instituição refere explicitamente a internacionalização, b) a instituição define 

políticas de internacionalização. 

 

A generalidade das instituições (cerca de 80%) afirma referir explicitamente a internacionalização na 

sua declaração de missão. Os resultados são inferiores em ambos os países para as instituições do 

setor privado (cerca de 67%) em relação às do setor público (cerca de 91%), e para as instituições de 

Espanha em relação às de Portugal. A percentagem de instituições, nestes grupos, que responderam 

“não existe uma declaração de missão”, é irrelevante. 

Relativamente à questão que pretende avaliar se as instituições têm definidas políticas de 

internacionalização, a perceção dos respondentes é fortemente afirmativa, sendo que cerca de 91% 

responderam “concordo totalmente” e “concordo”. A perceção é francamente afirmativa quer para os 

respondentes de instituições portuguesas (85%) como para os respondentes de instituições 

espanholas (97%).  

Esta perceção é mais forte para os respondentes das instituições espanholas (73% versus 24% para, 

respetivamente, “concordo totalmente” e “concordo”), do que para os respondentes das instituições 

portuguesas (respetivamente 38% e 47%). É também mais forte para as instituições de Espanha-

público (com 72% e 28%, respetivamente, para “concordo totalmente” e “concordo”) e de Espanha-

privado (com 75% e 19%, respetivamente, para “concordo totalmente” e “concordo”), do que para as 

instituições de Portugal-público (com 48% e 44%, respetivamente, para “concordo totalmente” e 

“concordo”) e de Portugal-privado (com 27% e 50%, respetivamente, para “concordo totalmente” e 

“concordo”).  
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Em geral, a afirmação de que as instituições definem políticas de internacionalização é ligeiramente 

mais forte a nível das instituições espanholas do que das instituições portuguesas, e das instituições 

públicas do que nas privadas. 

Na tabela 38 mostram-se os resultados dos testes exatos de Fisher (F) a partir dos quais é possível 

concluir que, para a questão da definição de políticas de internacionalização, as diferenças assinaladas 

apenas são estatisticamente significativas entre os grupos Portugal-Espanha e Portugal-privado e 

Espanha-privado. 

Tabela 38. Comparações para a declaração de missão e definição de políticas. 

Questão Comparação F p-value Diferenças 

A declaração de missão da sua 
instituição refere explicitamente a 
internacionalização 

Portugal e Espanha 0,462 1,000 Não 

Portugal-público e Espanha-público 1,780 0,615 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 0,822 1,000 Não 

     

A instituição define políticas de 
internacionalização 

Portugal e Espanha 13,043 0,002 Sim 

Portugal-público e Espanha-público 4,489 0,102 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 9,423 0,015 Sim 

      

 

O grupo seguinte de questões avalia a existência de um plano estratégico e se, havendo plano 

estratégico, a internacionalização é um dos eixos (ou objetivos, ou áreas prioritárias) estratégicos. Na 

figura 45 apresentam-se os resultados para estas questões. 

 
Figura 45. a) existência de um plano estratégico b) existência de um eixo estratégico para a internacionalização. 

 

A resposta à existência de um plano estratégico é fortemente afirmativa para cerca de 95% das 

instituições da amostra. O grupo que mais se destaca é o de Espanha-público, no qual 100% das 

instituições da amostra dispõem de um plano estratégico. O setor privado de ambos os países é o que 

apresenta valores mais elevados para a ausência de um plano estratégico (9% para Portugal e 6% para 

Espanha). 

O número de instituições em que a internacionalização não é um dos eixos estratégicos (ou objetivos, 

ou áreas prioritárias) é muito reduzido no setor público de ambos os países, apresentando valores um 
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pouco mais elevados no setor privado (14% para Portugal e 12% para Espanha). Um valor quase 

residual das instituições não tem eixos ou objetivos estratégicos definidos, e pertencem ao grupo 

Espanha-público. 

 

Na tabela 39 mostram-se os resultados dos testes exatos de Fisher (F) a partir dos quais é possível 

concluir que, para ambas as questões e para todos os grupos em comparação, as diferenças assinaladas 

não são estatisticamente significativas. 

Tabela 39. Comparações para o plano e eixos estratégicos. 

Questão Comparação F p-value Diferenças 

Existência de um plano estratégico 

Portugal e Espanha 0,957 0,617 Não 

Portugal-público e Espanha-público 1,182 0,463 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 0,103 1,000 Não 

     

Existência de um eixo estratégico 
para a internacionalização 

Portugal e Espanha 1,201 1,000 Não 

Portugal-público e Espanha-público 0,878 1,000 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 0,030 1,000 Não 

 

O grupo seguinte de questões (Q12.3, Q14, Q15 e Q16) pretende avaliar o envolvimento dos 

stakeholders no processo de internacionalização das instituições. A primeira questão destina-se a 

avaliar a perceção dos respondentes no envolvimento dos vários níveis de decisão institucional nos 

processos de definição das políticas e estratégias de internacionalização, e foi medida por uma escala 

de cinco pontos que variava entre a opção “discordo totalmente” e a opção “concordo totalmente”. A 

segunda questão pretende avaliar que canais são mais utilizados para dar a conhecer aos stakeholders 

o compromisso institucional com a internacionalização, na qual foi solicitado aos respondentes que 

selecionassem todas as respostas aplicáveis, pelo que se apresentam os resultados com o valor para 

cada opção correspondente à percentagem de casos. A questão seguinte avalia se o site ou portal das 

instituições destaca as atividades de internacionalização. Finalmente, a última questão pretende 

indagar se as instituições têm o seu site ou portal disponível na língua inglesa, para além das línguas 

maternas, o português ou o espanhol. O padrão das respostas obtido pode ser observado na figura 46. 
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Figura 46. a) envolvimento dos vários níveis de decisão. b) canais escolhidos para a comunicação com os stakeholders. c) 

destaque das atividades de internacionalização no site/portal. d) site/portal em inglês. 
 

 

Relativamente à questão que pretende avaliar o envolvimento dos vários níveis de decisão 

institucional nos processos de definição das políticas e estratégias de internacionalização, a perceção 

dos respondentes é fortemente afirmativa, sendo que cerca de 78% responderam “concordo 

totalmente” e “concordo”. Esta perceção é mais forte para as instituições de Espanha-público (com 

45% e 41%, respetivamente, para “concordo totalmente” e “concordo”) e de Espanha-privado (com 

63% e 25%, respetivamente, para “concordo totalmente” e “concordo”), do que para as instituições 

de Portugal-público (com 24% e 52%, respetivamente, para “concordo totalmente” e “concordo”) e de 

Portugal-privado (com 23% e 41%, respetivamente, para “concordo totalmente” e “concordo”). Em 

concordância, a perceção é mais forte para os respondentes das instituições espanholas (51% versus 

36% para, respetivamente, “concordo totalmente” e “concordo”), do que para os respondentes das 

instituições portuguesas (respetivamente 23% e 47%). Em geral, a afirmação de que as instituições 

definem políticas de internacionalização é mais forte a nível das instituições espanholas do que das 

instituições portuguesas, em Portugal é mais forte no setor público do que no privado, e em Espanha 

é ligeiramente mais forte no privado do que no público. 

Relativamente aos canais que são mais utilizados para dar a conhecer aos stakeholders o compromisso 

institucional com a internacionalização, os resultados mostram que o número de instituições que não 

utilizam qualquer canal para este efeito é irrelevante (em média, 2% das instituições portuguesas e 

espanholas, e também cerca de 3% das instituições públicas e privadas). Das que afirmam usar um ou 

mais canais verifica-se uma clara preferência pela utilização dos portais, seguida pelas reuniões 
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específicas. Em Portugal estes são também os canais preferidos pelo setor público (100% e 64% 

respetivamente) e pelo setor privado (81% e 52% respetivamente), assim como no setor público em 

Espanha (81% e 52% respetivamente) e no setor privado (76% e 76% respetivamente). Em 

concordância, as instituições portuguesas mostram a sua preferência pela utilização dos seus portais 

(91%) e de reuniões (59%), sendo estes os meios preferidos também pelas instituições espanholas 

(84% e 76% respetivamente). Importante ainda é a constatação do esforço que as instituições 

desenvolvem na comunicação com os seus stakeholders, conclusão sustentada no elevado nível de 

respostas aos diversos canais propostos. Esta questão permitia aos respondentes indicar outros canais, 

tendo sido referida, por várias instituições, a presença em feiras e eventos internacionais. 

Quanto à questão sobre se o site ou portal das instituições destaca as atividades de 

internacionalização, da análise da figura é possível verificar que as respostas são claramente 

afirmativas em concordância com a questão anterior, verificando-se que, em média, cerca de 84% das 

instituições afirmam esse facto. Podem-se notar, no entanto, alguma diferença de situações no âmbito 

dos setores público e privado para os dois países, uma vez que o setor público apresenta valores 

superiores (92% para Portugal e 93% para Espanha) em relação ao privado (73% para Portugal e 76% 

para Espanha). 

Por fim, em média, 89% das instituições indicam ter o site em inglês. Verificam-se, no entanto, algumas 

diferenças entre as respostas afirmativas das instituições públicas e privadas de ambos os países, em 

Portugal (100% e 76% respetivamente) e em Espanha (97% e 88% respetivamente), sendo em ambos 

os países o valor afirmativo superior para as instituições públicas do que para as privadas. Foi incluída 

nesta questão a possibilidade de indicar outras línguas para além do inglês, tendo sido obtidas as 

seguintes respostas em Espanha: catalão (por 8 instituições), chinês (por 3 instituições), euskera (por 

3 instituições), francês (por 3 instituições), valenciano (por 2 instituições) e ainda alemão e galego (por 

1 instituição cada). 

 

Na tabela 40 mostram-se os resultados dos testes exatos de Fisher (F) a partir dos quais é possível 

concluir que, nos processos de definição das políticas e estratégias de internacionalização entre os 

grupos Portugal e Espanha, as diferenças assinaladas apenas são estatisticamente significativas para a 

questão do envolvimento dos vários níveis de decisão institucional. 
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Tabela 40. Comparações para o envolvimento dos stakeholders. 

Questão Comparação F p-value Diferenças 

Envolvimento dos vários níveis de 
decisão 

Portugal e Espanha 9,043 0,043 Sim 

Portugal-público e Espanha-público 3,991 0,247 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 6,556 0,124 Não 

     

Canais escolhidos para a 
comunicação com os stakeholders 

Portugal e Espanha 8,102 0,151 Não 

Portugal-público e Espanha-público 5,442 0,364 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 6,496 0,261 * 

     

Destaque das atividades de 
internacionalização no site/portal 

Portugal e Espanha 0,288 0,773 Não 

Portugal-público e Espanha-público 0,024 1,000 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 0,070 1,000 Não 

     

Site/portal em Inglês 

Portugal e Espanha 3,298 0,120 Não 

Portugal-público e Espanha-público 1,432 0,326 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 1,414 0,234 Não 

     * mais de 20% das células têm contagens inferior a 5, pelo que os resultados de qui-quadrado podem ser inválidos. 

 

A questão Q12.2 finaliza a análise desta componente e destina-se a avaliar se a instituição detém uma 

cultura de avaliação dos resultados das suas iniciativas de internacionalização. A questão intenta 

perceber se na instituição existem mecanismos de avaliação do impacto e (ou) do progresso dos 

esforços de internacionalização. Na figura 47 apresentam-se os resultados para esta questão. 

 
Figura 47. Existência de mecanismos de avaliação. 

 

A maioria dos respondentes (em média, mais de 77%) respondeu afirmativamente à questão, sendo 

que a percentagem de respostas que a infirmam não é desprezável (em média, cerca de 23%). Destes, 

cerca de 11% afirmaram não ter opinião formada sobre a questão (não concordo nem discordo). Estes 

valores, contudo, permitem uma leitura de perceção maioritariamente afirmativa dos respondentes. 

De destacar o valor superior (44%) para o grupo Espanha-privado em relação aos restantes para a 

opção “concordo totalmente” e, de entre os que infirmam a questão, o valor superior para o grupo 

Portugal-privado (29%). 
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Na tabela 41 mostram-se os resultados dos testes exatos de Fisher (F) a partir dos quais é possível 

concluir que, para a questão da existência de mecanismos de avaliação, e apesar das diferenças 

assinaladas, estas não são estatisticamente significativas em todos os grupos em comparação. 

Tabela 41. Comparações para a existência de mecanismos de avaliação da internacionalização. 

Questão Comparação F p-value Diferenças 

Existência de mecanismos de 
avaliação 

Portugal e Espanha 4,881 0,284 Não 

Portugal-público e Espanha-público 2,805 0,474 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 4,612 0,342 Não 
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6.3.5 Estrutura organizativa 

 

A questão Q19 pretende avaliar se as instituições dispõem de uma estrutura administrativa dedicada 

à internacionalização e, em caso afirmativo, qual a sua natureza organizativa. Os resultados desta 

questão permitem averiguar se essa estrutura organizativa é do tipo centralizado num único gabinete 

completamente dedicado, centralizada com múltiplos gabinetes de apoio ou se está descentralizada. 

A segunda questão deste grupo, relacionada também com a natureza da organização, a questão Q21, 

destina-se a avaliar quem é, funcionalmente, o responsável executivo pela internacionalização na sua 

instituição. Por fim, a questão Q22, pretende averiguar se o responsável executivo pela 

internacionalização na instituição elabora de forma regular relatórios destinados a serem analisados 

pela gestão institucional de topo. O padrão das respostas obtidas pode ser avaliado na figura 48. 

 
Figura 48. a) estrutura administrativa da internacionalização. b) responsável executivo pela internacionalização. c) 

elaboração periódica de relatórios. 

 

As respostas à primeira questão mostram-nos que, em geral, as instituições dispõem de uma estrutura 

administrativa de suporte à internacionalização (mais de 95% responderam afirmativamente), sendo 

que os modelos mais utilizados são o de “organização descentralizada” e “organização centralizada 

num único gabinete”. A “organização centralizada com múltiplos gabinetes de apoio” é uma opção 

residual, apenas uma instituição do grupo Portugal-público a escolheu. As duas opções são escolhidas 

por proporções idênticas pelos grupos do setor público de ambos os países, revelando algumas 

diferenças no setor privado, sendo que para as instituições portuguesas o valor superior é para a opção 
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“organização centralizada num único gabinete” e para as instituições espanholas é a opção 

“organização descentralizada”. 

Quanto à segunda questão, como se pode observar, a não existência de um responsável pela 

internacionalização é uma opção residual: apenas uma instituição do grupo Portugal-privado a 

escolheu. Nas instituições do setor público, de ambos os países, a opção mais selecionada é “Vice-

Reitor/Vice-Presidente”, embora se verifique um valor superior para as espanholas em relação às 

portuguesas. A opção “Vice-Reitor/Vice-Presidente” é também a mais assinalada pelas instituições do 

setor privado de Espanha, mas nas suas congéneres portuguesas é “Reitor/Presidente”.  

Em ambos os países se verifica que, no setor público, a responsabilidade da condução das atividades 

de internacionalização é fundamentalmente delegada na estrutura central, enquanto que no setor 

privado a delegação nas estruturas académica e de serviços é notória.  

No que respeita à elaboração de relatórios, como se pode observar nos resultados obtidos, a maioria 

dos respondentes (cerca de 75%) responde afirmativamente à questão. Estes valores são semelhantes 

para todos os grupos em estudo. No entanto, a proporção de instituições que não implementa este 

mecanismo ainda é considerável, em particular para o grupo Portugal-privado (33%). 

 

Na tabela 42 mostram-se os resultados dos testes exatos de Fisher (F) a partir dos quais é possível 

concluir que, apesar das diferenças assinaladas, estas apenas são estatisticamente significativas para 

a questão da natureza da estrutura administrativa da internacionalização entre os grupos Portugal-

privado e Espanha-privado, e para a questão da responsabilidade executiva pela internacionalização 

entre os grupos Portugal e Espanha. 

Tabela 42. Comparações para a estrutura administrativa e responsabilidade executiva da internacionalização. 

Questão Comparação F p-value Diferenças 

Estrutura administrativa da 
internacionalização. 

Portugal e Espanha 4,237 0,211 Não 

Portugal-público e Espanha-público 1,984 0,938 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 9,174 0,005 Sim 

     

Responsável executivo pela 
internacionalização 

Portugal e Espanha 22,864 < 0,05 Sim 

Portugal-público e Espanha-público 11,131 0,049 * 

Portugal-privado e Espanha-privado 16,796 0,005 * 

     

Elaboração periódica de relatórios 

Portugal e Espanha 0,255 0,801 Não 

Portugal-público e Espanha-público 0,014 1,000 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 0,733 0,458 Não 

* mais de 20% das células têm contagens inferior a 5, pelo que os resultados de qui-quadrado podem ser inválidos. 
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No âmbito da análise de contexto apresentam-se duas questões que têm como objetivo averiguar se 

as instituições que integram o universo em análise têm mecanismos estruturados de recolha e análise 

de informação que suportem as tomadas de decisão sobre a internacionalização. 

A questão Q23.1 refere-se à eventual existência de mecanismos estruturados de recolha e análise de 

informação interna sobre a internacionalização. A questão seguinte, Q23.2, que complementa a 

anterior, visa averiguar se as instituições têm mecanismos estruturados de recolha e análise de 

informação externa sobre internacionalização. Na figura 49 apresentam-se os resultados para estas 

questões. 

 
Figura 49. Mecanismos estruturados de recolha e análise de informação a) interna b) externa. 

 

Da análise dos resultados obtidos podemos concluir que a generalidade das instituições de ensino 

superior espanholas e portuguesas têm mecanismos estruturados de recolha e análise de informação 

interna sobre a internacionalização, com 88% de respondentes do grupo Portugal-público, 83% do 

grupo Espanha-público, 64% do grupo Portugal-privado, 75% do grupo Espanha-privado, 80% do grupo 

Espanha e 77% do grupo Portugal, a respondem afirmativamente (“concordo” ou “concordo 

totalmente”) sobre a existência desses mecanismos. Estes resultados são ligeiramente superiores para 

os grupos do setor público do que para os do setor privado, assim como para Espanha em relação a 

Portugal. 

Relativamente à detenção de mecanismos estruturados de recolha e análise de informação externa 

sobre a internacionalização, a perceção dos respondentes é menos nítida do que no caso anterior, 

sendo que 64% de respondentes do grupo Portugal-público, 71% do grupo Espanha-público, 45% do 

grupo Portugal-privado, 56% do grupo Espanha-privado, 66% do grupo Espanha e 55% do grupo 

Portugal respondem afirmativamente (“concordo” ou “concordo totalmente”) sobre a existência 

desses mecanismos. De novo se verifica que estes resultados são superiores para os grupos do setor 

público do que para os do setor privado, assim como para Espanha em relação a Portugal. 

 

Na tabela 43 mostram-se os resultados dos testes exatos de Fisher (F) a partir dos quais é possível 

concluir que, no que respeita aos mecanismos estruturados de recolha e análise de informação interna 
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e externa, apesar das diferenças assinaladas não se verificam diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos. 

Tabela 43. Comparações para os mecanismos estruturados de recolha e análise de informação interna e externa. 

Questão Comparação F p-value Diferenças 

Mecanismos estruturados de 
recolha e análise de informação 
interna 

Portugal e Espanha 5,204 0,270 Não 

Portugal-público e Espanha-público 3,081 0,613 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 4,232 0,396 Não 

     
Mecanismos estruturados de 
recolha e análise de informação 
externa 

Portugal e Espanha 1,478 0,872 Não 

Portugal-público e Espanha-público 2,598 0,704 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 2,667 0,667 Não 

      

 

O grupo de questões seguintes tem com objetivo avaliar os instrumentos relacionados com o 

financiamento da internacionalização. Este grupo é composto por quatro questões, Q20, Q24, Q26 e 

Q25. Relativamente às três primeiras questões, Q20 pretende averiguar se a internacionalização 

dispõe de um orçamento específico para a internacionalização, Q24 pretende averiguar quais são as 

fontes de financiamento a que a instituição recorre para suportar as atividades de internacionalização 

e Q26 pretende averiguar da estabilidade das políticas de financiamento ao longo dos últimos três 

anos, inquirindo de que forma tem variado. O padrão das respostas obtidas pode ser avaliado na figura 

50. 

 
Figura 50. a) disponibilização de um orçamento específico para a internacionalização. b) fontes de financiamento da 

internacionalização. c) variação do orçamento específico para a internacionalização. 
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As respostas à questão da existência de um orçamento específico para a internacionalização mostram 

diferenças entre as instituições de Portugal e de Espanha. Da análise da figura podemos observar que, 

praticamente a totalidade as instituições espanholas, quer do setor público quer do privado, têm um 

orçamento específico para a internacionalização, enquanto que nas instituições portuguesas públicas 

o valor desce para 63% e nas privadas para 37%. Em concordância, as instituições espanholas 

apresentam para a resposta afirmativa um valor de 95% e as portuguesas de apenas 51%. 

As fontes de financiamento mais utilizadas são os “programas europeus”, sendo utilizada em média 

por 88% das instituições da amostra, seguida de “receitas próprias” das instituições, em média 

utilizada por 78% das instituições, e “financiamento público (Estado)” surge na terceira posição sendo 

utilizado, em média, por 52% das instituições. Seguem-se, de forma menos expressiva, os “programas 

nacionais”, as “empresas” e as “organizações internacionais”, que são utilizados respetivamente, em 

média, por 34%, 28% e 24% das instituições. 

Enquanto que nas instituições portuguesas e espanholas do setor público a seguir à opção “programas 

europeus” vem a opção “financiamento público”, nas do setor privado a seguir à opção “programas 

europeus” vem a opção “receitas próprias”. De realçar que, enquanto 35% das instituições privadas 

espanholas afirmaram dispor de “financiamento público”, nenhuma instituição privada portuguesa o 

fez. 

Quanto à variação do financiamento, de acordo com os resultados obtidos verifica-se, nos últimos três 

anos, aumento para 60%, diminuição para 18% e estabilidade para 22% das instituições. De destacar 

que, embora se mantenha a tendência de crescimento para os setores público e privado, esse 

crescimento é mais significativo a nível do setor privado, em ambos os países. 

Na tabela 44 mostram-se os resultados dos testes exatos de Fisher (F) a partir dos quais é possível 

concluir que, das diferenças assinaladas, estas são estatisticamente significativas para a questão da 

disponibilização de um orçamento específico para a internacionalização entre todos os grupos, assim 

como para a questão das fontes de financiamento da internacionalização e não o são para a questão 

da variação do orçamento específico para a internacionalização. 
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Tabela 44. Comparações para as questões do financiamento da internacionalização. 

Questão Comparação F p-value Diferenças 

Disponibilização de um orçamento 
específico para a 
internacionalização.  

Portugal e Espanha 21,426 < 0,05 Sim 

Portugal-público e Espanha-público 9,947 0,002 Sim 

Portugal-privado e Espanha-privado 10,593 0,001 Sim 

     

Fontes de financiamento da 
internacionalização. 

Portugal e Espanha 49,026 < 0,05 Sim 

Portugal-público e Espanha-público 18,887 0,004 Sim 

Portugal-privado e Espanha-privado 38,321 < 0,05 * 

     

Variação do orçamento específico 
para a internacionalização. 

Portugal e Espanha 2,824 0,241 Não 

Portugal-público e Espanha-público 5,683 0,061 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 2,222 0,394 Não 

* mais de 20% das células têm contagens inferior a 5, pelo que os resultados de qui-quadrado podem ser inválidos. 

 

A questão seguinte Q25, pretende identificar a que atividades específicas de internacionalização são 

alocados os recursos financeiros destinados à internacionalização. A tabela 45 permite avaliar o padrão 

das respostas obtidas a esta pergunta.  

 

Tabela 45. Comparações para a alocação de recursos financeiros às atividades de internacionalização. 

Atividades de internacionalização Portugal Espanha 
Portugal 
público 

Espanha 
público 

Portugal 
privado 

Espanha 
privado 

Bolsas de estudo mobilidade de estudantes  78% 89% 88% 100% 68% 71% 

Bolsas de estudo mobilidade professores 74% 87% 92% 93% 55% 76% 

Estabelecimento de parcerias 72% 78% 92% 72% 50% 88% 

Projetos internacionais de investigação 67% 80% 79% 79% 55% 82% 

Organização de conferências internacionais 52% 67% 71% 72% 32% 59% 

Bolsas de estudo mobilidade de administrativos 50% 72% 79% 79% 18% 59% 

Recrutamento de estudantes estrangeiros 35% 83% 33% 83% 36% 82% 

Projetos internacionais com empresas 30% 46% 46% 38% 14% 59% 

Cursos no estrangeiro 20% 26% 25% 31% 14% 18% 

Internacionalização currículos 15% 63% 21% 62% 9% 65% 

Funcionamento de polos no estrangeiro 11% 24% 13% 28% 9% 18% 

Prospeção de serviços internacionais 9% 39% 8% 34% 9% 47% 

Não aloca recursos financeiros às atividades de 
internacionalização 

9% 0% 0% 0% 18% 0% 

Recompensas/prémios colaboradores 0% 15% 0% 21% 0% 6% 

 

O número de instituições que não aloca recursos financeiros a atividades específicas de 

internacionalização é irrelevante (em média, cerca de 5%, embora o grupo de Portugal-privado se 

destaque com 18%). Algumas atividades são quase irrelevantes no orçamento: é o caso da atribuição 

de recompensas ou prémios derivados do exercício de atividades de internacionalização (em média, 

cerca de 7%, embora o grupo de Espanha-público se destaque com 21%), e com valores relativamente 

reduzidos as atividades de funcionamento de polos no estrangeiro (em média, cerca de 17%). As 
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atividades a que as instituições mais alocam fundos são a atribuição de bolsas de mobilidade de 

estudantes e professores (ambas com 80%, em média, de instituições aderentes), o estabelecimento 

de parcerias e os projetos internacionais de investigação (ambos, em média, com um pouco mais de 

70% de instituições aderentes). 

De destacar as diferenças entre as instituições de Portugal e de Espanha, com as instituições 

espanholas a investirem de forma consideravelmente superior numa maior variedade de atividades de 

internacionalização. Ainda de realçar os valores consideravelmente inferiores em praticamente todas 

as atividades para o grupo Portugal-privado em relação aos restantes grupos. No global, as instituições 

espanholas, tanto do setor público como do privado, alocam recursos financeiros a uma maior 

variedade de atividades de internacionalização do que as instituições portuguesas, sobretudo as do 

setor privado. 
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6.3.6 Políticas e práticas de gestão de recursos humanos 

 

O grupo de questões seguintes (Q17.1, Q17.2, Q17.3, Q17.4 e Q18) pretende averiguar as práticas de 

gestão dos recursos humanos das instituições no que concerne à internacionalização.  

A primeira questão pretende perceber se o envolvimento dos seus colaboradores nas atividades de 

internacionalização é valorizado ou se se reflete na progressão da carreira. A questão seguinte 

pretende averiguar se a instituição valoriza a participação em atividades internacionais quando 

procede à contratação de novos colaboradores. A terceira questão destina-se a avaliar se a instituição 

procura atrair como colaboradores elementos de outras nacionalidades que não a de origem da 

instituição. A última questão pretende perceber se a instituição incentiva os seus colaboradores a 

detetarem oportunidades de desenvolvimento de atividades de internacionalização. A figura 51 

permite observar o padrão das respostas obtidas. 

 
Figura 51. a) valorização na progressão da carreira dos colaboradores. b) valorização na contratação de novos 

colaboradores. c) procura de colaboradores de diferentes nacionalidades. d) incentivos aos colaboradores. 

 

Relativamente à questão que pretende avaliar a valorização do envolvimento dos colaboradores na 

internacionalização da instituição na progressão da sua carreira, a perceção dos respondentes é 

fortemente afirmativa, sendo que cerca de 71% responderam “concordo totalmente” e “concordo”. 

Esta perceção é praticamente uniforme em todos os grupos. Contudo, a percentagem de respostas 

que infirmam a questão não é desprezável (em média, mais de 28%), valores que permitem a leitura 

de alguma divisão de perceção entre os respondentes. De destacar os resultados mais elevados para 
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a opção “discordo totalmente” (12%) no grupo Espanha-privado e para a opção “discordo” (24%) no 

grupo Portugal-privado, em relação aos restantes grupos. 

Relativamente à questão que pretende avaliar se na contratação de novos colaboradores é valorizada 

a participação em atividades internacionais, a perceção dos respondentes é fortemente afirmativa, 

sendo que cerca de 67% responderam “concordo totalmente” e “concordo”. Esta perceção é 

praticamente uniforme nos grupos do setor público de ambos os países (63% em Portugal e 61% em 

Espanha) mas apresenta diferenças no setor privado (57% em Portugal e 88% em Espanha). De novo a 

percentagem de respostas que infirmam a questão não é desprezável (em média, mais de 28%), 

valores que permitem a leitura de alguma divisão de perceção entre os respondentes. De destacar os 

resultados mais elevados (19%) para a opção “discordo” no grupo Portugal-privado, em relação aos 

restantes grupos. 

 

Relativamente à questão que pretende avaliar se as instituições procuram atrair colaboradores de 

diferentes nacionalidades, a perceção dos respondentes apresenta um padrão dividido entre os que a 

afirmam (em média 51%) e os que a infirmam (49%), e, das que responderam afirmativamente à 

questão, a maior parte expressou apenas a sua “concordância” (em média, 38%), valores que 

permitem a leitura de uma clara divisão de perceção entre os respondentes. No entanto a distribuição 

dos resultados apresenta diferenças claras entre as instituições portuguesas (36% para o público e 32% 

para o privado) em comparação com as instituições espanholas (71% para o público e 65% para o 

privado). De destacar os resultados mais elevados (32%) para as opções “discordo totalmente” e 

“discordo” no grupo Portugal-privado, em relação aos restantes grupos. 

 

Relativamente à questão que pretende avaliar se a instituição incentiva os seus colaboradores a 

detetarem oportunidades de desenvolvimento das atividades de internacionalização, a perceção dos 

respondentes é fortemente afirmativa – o valor mais elevado deste grupo de questões - sendo que 

cerca de 84% responderam “concordo totalmente” e “concordo”. Esta perceção é praticamente 

uniforme nos grupos, embora o grupo Espanha-privado se destaque ligeiramente com um valor de 

94%. De destacar ainda o resultado ligeiramente mais elevado (9%) para a opção “discordo” no grupo 

Portugal-privado, em relação aos restantes grupos. 

 

Na tabela 46 mostram-se os resultados dos testes exatos de Fisher (F) a partir dos quais é possível 

concluir que, para a questão da procura de colaboradores de diferentes nacionalidades, apesar das 

diferenças assinaladas, estas apenas são estatisticamente significativas entre os grupos Portugal e 

Espanha. 



327 

 

Tabela 46. Comparações para as questões das políticas e práticas de gestão de recursos humanos. 

Questão Comparação F p-value Diferenças 

Valorização na progressão da 
carreira dos colaboradores 

Portugal e Espanha 2,854 0,598 Não 

Portugal-público e Espanha-público 3,655 0,450 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 3,608 0,500 Não 

     

Valorização na contratação de 
novos colaboradores 

Portugal e Espanha 1,724 0,808 Não 

Portugal-público e Espanha-público 1,932 0,879 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 5,502 0,202 Não 

     

Procura de colaboradores de 
diferentes nacionalidades. 

Portugal e Espanha 13,092 0,008 Sim 

Portugal-público e Espanha-público 8,100 0,056 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 8,429 0,059 Não 

     

Incentivos aos colaboradores 

Portugal e Espanha 4,321 0,331 Não 

Portugal-público e Espanha-público 1,379 0,861 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 2,871 0,473 Não 

 

 

Para concluir as questões relacionadas com os colaboradores, a questão Q18, pretende avaliar se as 

instituições disponibilizam aos seus colaboradores, de forma gratuita ou não, algum tipo de formação 

em línguas estrangeiras. O padrão de respostas obtidas pode observar-se na figura 52. 

 
Figura 52. Formação em línguas estrangeiras. 

 

A maioria dos respondentes (em média, cerca de 77%) respondeu afirmativamente à questão, sendo 

que a percentagem dos que a infirmam tem algum significado. Os resultados dos grupos que infirmam 

a questão mostram algumas diferenças entre as instituições portuguesas e espanholas (37% e 7% 

respetivamente). Na desagregação dos resultados é possível constatar que este resultado se mantém 

no setor público (24% Portugal e 7% Espanha) e no setor privado (52% Portugal e 6% Espanha). 

Adicionalmente, perguntava-se se, havendo formação em línguas estrangeiras, era disponibilizada de 

forma gratuita ou onerosa. Dos que responderam afirmativamente, 30% das instituições portuguesas 

e 39% das instituições espanholas afirmam ser formação “não gratuita” versus, respetivamente, 33% 
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e 55% que afirmam “ser gratuita”. Verifica-se de novo valores superiores tanto para o setor público 

como para o setor privado das instituições espanholas em relação às portuguesas, sendo de destacar 

o resultado do grupo Espanha-privado que mostra que 69% das suas instituições disponibiliza 

“formação gratuita”. 

 

Na tabela 47 mostram-se os resultados dos testes exatos de Fisher (F) a partir dos quais é possível 

concluir que, no que respeita à disponibilização de formação em línguas estrangeiras, as diferenças 

assinaladas são estatisticamente significativas para os grupos Portugal e Espanha e para os grupos 

Portugal-privado e Espanha-privado. 

Tabela 47. Comparações para formação em línguas estrangeiras. 

Questão Comparação F p-value Diferenças 

Formação em línguas estrangeiras 

Portugal e Espanha 12,505 0,002 Sim 

Portugal-público e Espanha-público 3,075 0,210 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 9,164 0,009 Sim 

 

 

Segue-se a análise das questões relacionadas com o recrutamento de estudantes estrangeiros. O grupo 

de questões seguintes (Q27, Q28 e Q29) pretende averiguar como e com que finalidade as instituições 

recrutam estudantes de outras nacionalidades. A primeira questão avalia a existência de um plano de 

recrutamento de estudantes estrangeiros com objetivos e locais definidos. A questão seguinte 

pretende perceber para que atividades as instituições procuram captar estudantes estrangeiros. As 

respostas à terceira questão pretendem identificar quais são os mecanismos de recrutamento de 

estudantes estrangeiros utilizados pelas instituições. O padrão das respostas obtidas é observável na 

figura 53. 
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Figura 53. a) existência de plano de recrutamento de estudantes estrangeiros. b) atividades para captação de estudantes 

estrangeiros. c) modos de captação de estudantes estrangeiros. 

 

Relativamente à existência de um plano de recrutamento de estudantes estrangeiros com objetivos e 

locais definidos, verifica-se uma clara diferença de situações no âmbito dos grupos em análise: 50% 

das instituições portuguesas e 75% das instituições espanholas responderam afirmativamente à 

questão, com valores idênticos para o setor público de ambos os países. No setor privado as 

instituições espanholas mostram um resultado bastante superior às portuguesas (82% e 48% 

respetivamente). No global, são as instituições privadas de Espanha que mais se destacam no 

planeamento do recrutamento de estudantes estrangeiros. 

 

As atividades relacionadas com o ensino são o foco da captação de estudantes estrangeiros, embora 

as relacionadas com a investigação também apresentem um resultado significativo, com exceção do 

grupo Portugal-privado (16%). Das atividades relacionadas com o ensino, os “cursos completos” e os 

“programas de mobilidade” são preferidos aos “módulos ou semestres de cursos” e aos “cursos de 

verão”. Nas instituições espanholas de ambos os setores a opção mais assinalada foi “cursos 

completos”, enquanto que nas instituições portuguesas de ambos os setores foi “programas de 

mobilidade”. 

 

A “prospeção através do site” e os “materiais publicitários” são os mecanismos mais utilizados pelas 

instituições para a captação de estudantes estrangeiros. O mecanismo “escritórios de recrutamento” 

é utilizado por uma proporção considerável de instituições dos grupos de Espanha-privado (69%) e de 
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Espanha-público (39%), mas muito pouco utilizado pelos grupos de Portugal-privado (17%) e de 

Portugal-público (13%). Adicionalmente, é possível concluir que uma proporção relativamente 

reduzida de instituições portuguesas (13% para o público e 22% para o privado) não recorre a nenhum 

mecanismo, sendo para as instituições espanholas esse valor de zero em ambos os setores.  

 

Na tabela 48 mostram-se os resultados dos testes exatos de Fisher (F) a partir dos quais é possível 

concluir que, para a questão da existência de um plano de recrutamento de estudantes estrangeiros, 

as diferenças assinaladas são estatisticamente significativas entre os grupos Portugal e Espanha e 

Portugal-privado e Espanha-privado; para a questão das atividades para captação de estudantes 

estrangeiros são-no entre todos os grupos; e para a questão dos modos de captação de estudantes 

estrangeiros são-no entre os grupos Portugal e Espanha e Portugal-privado e Espanha-privado. 

Tabela 48. Comparações para as questões do recrutamento de estudantes estrangeiros. 

Questão Comparação F p-value Diferenças 

Existência de plano de 
recrutamento de estudantes 
estrangeiros 

Portugal e Espanha 5,980 0,018 Sim 

Portugal-público e Espanha-público 1,851 0,255 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 4,871 0,043 Sim 

     

Atividades para captação de 
estudantes estrangeiros. 

Portugal e Espanha 23,892 < 0,05 Sim 

Portugal-público e Espanha-público 14,578 0,012 Sim 

Portugal-privado e Espanha-privado 24,348 < 0,05 Sim 

     

Modos de captação de estudantes 
estrangeiros 

Portugal e Espanha 12,244 0,007 Sim 

Portugal-público e Espanha-público 4,990 0,173 Não 

Portugal-privado e Espanha-privado 8,696 0,034 Sim 
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6.4 As Abordagens de internacionalização 

 

Com base nos resultados obtidos podemos concluir que as instituições de ensino superior de Portugal 

e de Espanha evidenciam uma crescente importância da internacionalização das suas instituições, com 

tendência a adotar instrumentos de gestão mais estratégicos da internacionalização, embora ainda 

seja significativo o número de instituições nas quais a implementação destas iniciativas não é 

suportada numa estratégia formal ou informalmente estabelecida. 

Os resultados mostram também que, no que respeita à análise do ambiente ou de contexto, a 

generalidade das instituições de ambos os países define mecanismos estruturados de recolha de 

informação interna, e estão a desenvolver os de recolha de informação externa, o que demonstra uma 

preocupação clara com a mudança no ambiente que as rodeia. 

Podemos ainda concluir que as instituições de ensino superior de Portugal e de Espanha evidenciam 

uma abordagem de cooperação, como demonstram de forma muito expressiva os resultados da 

participação nos programas de intercâmbio europeus, em comparação com as restantes estratégias 

de internacionalização, e a maior valorização das motivações académicas e culturais/sociais do que 

das motivações de natureza económica e política, resultados idênticos para os dois países e respetivos 

setores público e privado. 

A participação nos programas de intercâmbio europeus está bem consolidada e as instituições revelam 

um elevado grau de maturidade na sua implementação, constatação suportada nos resultados que 

evidenciam a existência de procedimentos que permitem aos estudantes que neles participam não 

atrasar a conclusão dos seus cursos e a disponibilização de serviços de preparação e integração para 

os que saem e para os que entram. 

Esta conclusão é reforçada pelos resultados da internacionalização do currículo, com exceção do setor 

privado de Portugal, que mostram que as instituições estão a desenvolver iniciativas de reforma dos 

seus currículos - através da inclusão de temas globais e internacionais, de novas metodologias 

pedagógicas e atividades extracurriculares - embora os resultados indiquem que os cursos na sua 

generalidade ainda têm um caráter predominantemente nacional, modelado pelas políticas europeias, 

com destaque para a reforma de Bolonha. 

Os resultados das Colaborações e Parcerias vão na mesma direção, com o foco nas funções de ensino 

e de investigação e não na prestação de serviços. Na mobilidade de cursos constata-se que as 

instituições – com um maior nível de atividade para as de Espanha e relativamente baixo para o setor 

privado de Portugal – estão a investir nesta estratégia de internacionalização, mas os regimes mais 

escolhidos são os de grau conjunto, de geminação e a de dupla titulação. O regime de franquia, 

associado à abordagem competitiva, não é utilizado pelas instituições portuguesas e apenas por uma 
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percentagem reduzida das instituições de Espanha. Na mobilidade de projetos de investigação e de 

prestação de serviços o foco das instituições é ainda muito nacional e europeu, e as principais fontes 

de financiamento são de origem nacional e/ou provenientes de programas europeus. Quanto à 

mobilidade de instituições, uma das estratégias mais identificadas com a abordagem competitiva, esta 

é claramente residual, tanto para Portugal como para Espanha. 

Esta conclusão não invalida, porém, a constatação de que as instituições começam a diversificar as 

suas estratégias e a envolverem-se nas atividades da internacionalização, cuja natureza é mais 

competitiva do que cooperativa, o que demonstra uma deriva para as abordagens de competição. 

No âmbito da captação de estudantes estrangeiros, outra das estratégias mais identificadas com a 

abordagem competitiva, os resultados mostram um esforço significativo por parte das instituições, 

sobretudo as de Espanha e em particular do seu setor privado. Podemos concluir que, em geral, as 

instituições conferem mais atenção à captação de estudantes estrangeiros para as atividades de 

ensino/formação do que para as atividades de investigação. De realçar que, em Espanha, as 

modalidades para as quais as instituições espanholas mais procuram captar estudantes estrangeiros 

já são os cursos completos, embora em Portugal ainda sejam os programas de mobilidade, sendo os 

mecanismos mais utilizados a prospeção através do site e os materiais publicitários. Constatamos 

também que apenas uma proporção reduzida de instituições, e apenas de Portugal, não recorre a 

nenhum mecanismo de captação de estudantes estrangeiros. De destacar ainda que um número 

considerável de instituições espanholas investe em escritórios de recrutamento.  

Esta conclusão é igualmente reforçada pelos resultados obtidos para os cursos desenhados 

especificamente para estudantes estrangeiros e lecionados em língua diferente da língua nacional, 

prática significativamente mais implementada em Espanha (de forma idêntica no setor público e no 

privado) do que em Portugal (menos no setor privado do que no público). No entanto, os esforços de 

reconhecimento internacional dos diplomas são consideravelmente superiores para as instituições 

portuguesas. 

Em suma, a análise conjunta das motivações e das estratégias de internacionalização parece evidenciar 

uma deriva da abordagem de cooperação para a abordagem de coopetição, na qual a tradicional 

cooperação internacional vai dando lugar a novas formas de competição e ambas coexistem em 

simultâneo, com maior envolvimento das instituições espanholas quando comparadas com as 

instituições portuguesas.  
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6.5 Síntese dos resultados das motivações, dos elementos e das abordagens 

 

Motivações 

As motivações muito importantes para as instituições de ambos os países e setores são, “melhorar o 

prestígio”, “melhorar a qualidade da instituição”, “fortalecer a investigação científica” e “melhorar as 

competências dos estudantes”, todas de natureza académica e cultural/social. 

No entanto, as motivações de natureza económica, como “responder à diminuição dos estudantes” ou 

“diversificar as fontes de financiamento”, mesmo não sendo muito importantes para parte das 

instituições, são bastante importantes ou importantes para outras.  As motivações de natureza 

política, como “responder às políticas europeias” e “responder às políticas nacionais”, seguem o 

mesmo padrão. 

Em conjunto, os resultados obtidos indiciam que as motivações muito importantes para as instituições 

são as de natureza académica (impulsionadas pelo entendimento de que a missão das instituições tem 

na atualidade um âmbito internacional) e as de natureza cultural/social (derivadas da missão das 

instituições). As económicas (em última análise, impulsionadas por uma necessidade de encontrar 

novas fontes de receitas e crescimento) e as políticas (derivadas das agendas da Europa e do país) 

apresentam um nível de importância inferior, mas ainda assim importante. 

 

Internacionalização do currículo 

Os resultados indicam que a internacionalização do currículo é uma prática reconhecida por um 

número significativo das instituições como instrumento de desenvolvimento das competências 

globais, interculturais e internacionais dos estudantes, com exceção do grupo Portugal-privado. 

Quanto à repartição das responsabilidades da internacionalização do currículo, podemos concluir que 

essa prática está difundida pela estrutura organizativa. Contudo, a equipa reitoral tem um papel mais 

ativo nas instituições de Espanha do que nas instituições de Portugal, com os resultados a 

evidenciarem diferenças estatisticamente significativas entre os grupos Portugal e Espanha e Portugal-

público e Espanha-público. De destacar ainda que as estruturas de gestão dos cursos aos quais estão 

associados os currículos são pouco interventivas em ambos os países e setores.  

Embora se possa concluir que as instituições estão claramente envolvidas na internacionalização dos 

seus currículos, os currículos atuais revelam ainda um caráter predominantemente “nacional” para 

todos os grupos, sem que tenham sido encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos em análise. A opção “internacional” foi a menos escolhida pelos respondentes, seguida pela 

opção “europeu” com uma percentagem de respostas um pouco mais elevada. 
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Nos atuais currículos, e para todos os grupos, a inclusão de temas globais e internacionais ainda só se 

verifica para um número reduzido de cursos e um número ainda relevante de instituições não inclui 

estes temas em nenhum curso.  

Os resultados sobre se os diplomas que entregam aos estudantes são reconhecidos 

internacionalmente mostram que nas instituições de Portugal os esforços nesta matéria são superiores 

aos desenvolvidos nas instituições de Espanha, sobretudo nas públicas, verificando-se diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos Portugal e Espanha e Portugal-público e Espanha-

público. 

Os resultados obtidos indicam que, de forma generalizada, as instituições demonstram uma 

preocupação clara em disponibilizar aos estudantes programas de formação em competências 

internacionais, tais como a aprendizagem de línguas e culturas estrangeiras, embora a diferença de 

distribuição das respostas possa indiciar que esse tema ainda não está completamente consolidado. 

Apenas se verificam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos Portugal-privado e 

Espanha-privado, com este último a mostrar um maior envolvimento. 

No que respeita à organização de atividades extracurriculares de melhoria dos conhecimentos e 

competências interculturais, tais como eventos interculturais com instituições internacionais mesmo 

não-académicas, a larga maioria das instituições afirma estar envolvida nestas atividades. Contudo, 

em comparação com a questão anterior, verifica-se que não tem a mesma expressão, uma vez que os 

resultados das opções “discordo totalmente” e “discordo” são mais elevados e da opção “concordo 

totalmente” mais baixos. 

Quanto aos métodos pedagógicos utilizados os resultados mostram diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos Portugal e Espanha, derivadas de as instituições espanholas 

incorporarem uma maior variedade de metodologias. A inclusão de publicações internacionais nas 

atividades de ensino é o método mais difundido nos grupos em análise, sendo de destacar a 

importância que as instituições conferem ao envolvimento de professores com currículo internacional. 

Por fim, os resultados relativos aos cursos que são especificamente desenhados para estudantes 

internacionais e lecionados em línguas diferentes da língua nacional revelam diferenças significativas 

entre as instituições de Portugal e de Espanha, mostrando que esta é uma prática mais implementada 

em Espanha do que em Portugal. 

 

Intercâmbio de estudantes 

Os resultados mostram que todas as instituições utilizam o programa Erasmus para o intercâmbio de 

estudantes, o que permite constatar que este programa está amplamente consolidado nas instituições 

da Península Ibérica. Em Portugal, o segundo programa mais utilizado é o Erasmus Mundus, seguido 
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pelas bolsas internas da instituição, enquanto que em Espanha é o programa Fulbright, seguido pelo 

programa Erasmus Mundus. 

O grupo Espanha-público apresenta resultados elevados em todas as opções, o que indicia um forte 

envolvimento nas atividades de intercâmbio de estudantes. Em contraste, o grupo Portugal-privado 

obteve valores relativamente reduzidos em todas as opções com exceção do programa Erasmus, assim 

como o grupo Portugal-público com exceção do programa Erasmus Mundus. Em concordância, o grupo 

Espanha apresenta resultados superiores ao do grupo Portugal em todas as opções, com exceção do 

programa Erasmus.  

No que respeita ao grau a que pertencem os estudantes que utilizam estes programas não se 

verificaram diferenças entre os grupos, e são essencialmente utilizados pelos estudantes dos cursos 

de Licenciatura, seguido dos estudantes de Mestrado, sendo de realçar que em nenhuma instituição 

são os estudantes de Doutoramento que mais utilizam os referidos programas. 

Os programas de intercâmbio têm uma duração superior em Espanha do que em Portugal, sendo o 

período “de 6 meses a 1 ano” o mais utilizado em Espanha e o período de “de 3 a 6 meses” o mais 

utilizado em Portugal, sendo as diferenças significativas entre os dois países e no setor público. De 

notar ainda a percentagem residual de instituições que afirmam que o período “superior a 1 ano” é o 

mais utilizado pelos seus estudantes nos programas de mobilidade. 

Adicionalmente foi colocado aos respondentes o seguinte conjunto de questões: se definem 

políticas/regulamentos que permitam aos estudantes em intercâmbio não atrasar a conclusão dos 

cursos na instituição de origem; se acompanham os seus estudantes envolvidos em atividades de 

intercâmbio nomeadamente através da disponibilização de atividades de preparação para esses 

estudantes; se acompanham os estudantes que recebem nas atividades de intercâmbio 

nomeadamente através da disponibilização de atividades de integração para os estudantes que vão 

entrar na instituição; se desenvolvem esforços no sentido de disponibilizar aos estudantes protocolos 

de cooperação específicos para intercâmbio com outras instituições; se desenvolvem esforços no 

sentido de disponibilizar aos estudantes informação sobre a instituição e o país para onde o estudante 

pretende ir; e se desenvolvem esforços no sentido de acompanhar os seus estudantes durante a sua 

estadia no estrangeiro. 

Os resultados obtidos para este conjunto de questões foram idênticos, isto é, a grande maioria das 

instituições afirma dispor destes instrumentos, sendo residual a percentagem que afirma o oposto e 

não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. Estes resultados 

mostram um elevado grau de maturidade na dimensão intercâmbio de estudantes para Portugal e 

para Espanha e os respetivos setores. 
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Constata-se que a região com que tanto Portugal como Espanha mais estabelecem programas de 

intercâmbio de estudantes é a Europa, seguida pela América Latina também para ambos os países. Na 

terceira opção os resultados são diferentes para os dois países visto a América do Norte ser a terceira 

opção das instituições em Espanha e África ser a terceira escolha das instituições portuguesas. Ainda 

de realçar que, tanto para as instituições de Portugal como para as de Espanha, a região menos 

escolhida é a Ásia e o Pacífico. O país com o qual as instituições portuguesas mais estabelecem 

intercâmbio de estudantes é Espanha, enquanto que para as instituições de Espanha é a Itália. Segue-

se para Portugal, o Brasil e para Espanha, a Alemanha. Em terceiro lugar para Portugal é a Polónia e 

para Espanha é a França. De assinalar que, enquanto para Espanha os países com quem mais 

estabelece intercâmbio de estudantes pertencem todos à Europa, para Portugal além da Europa surge 

identificado em segundo lugar um país da América Latina. Estes resultados não são completamente 

consistentes uma vez que não se verifica uma correspondência clara entre as regiões e os países 

assinalados pelos respondentes. 

 

Colaborações e Parcerias 

Nas atividades de internacionalização além-fronteiras enunciamos a síntese dos resultados de acordo 

com a estrutura de análise da mobilidade de cursos, de projetos de investigação e serviços, e de 

instituições. 

No âmbito do enquadramento, os dados recolhidos indicam que, para todos os grupos, a 

responsabilidade da condução das iniciativas de estabelecimento de colaborações e parcerias é 

repartida pela estrutura organizativa (faculdades/escolas e departamento/cursos), mas que mais 

iniciativas decorrem da gestão de topo (reitoria/presidência). Adicionalmente, os resultados indicam 

que a origem das iniciativas de estabelecimento de colaborações e parcerias é mais da iniciativa dos 

membros da gestão do que dos colaboradores, e ainda que o conjunto das iniciativas da gestão e dos 

colaboradores é superior ao das iniciativas com origem no plano estratégico, indiciando que a prática 

de implementação do planeamento ainda não está completamente consolidada. As práticas de 

avaliação das iniciativas de colaborações e parcerias não são realizadas de uma forma sistemática, uma 

vez que a opção mais pontuada foi “sim, de algumas”, no entanto os resultados para a opção “sim, de 

todas” são mais elevados para o setor privado do que para o setor público em ambos os países. O foco 

principal das colaborações e parcerias é o “ensino/formação” e o segundo foco é a “investigação” 

seguido pelos “estágios”. A “prestação de serviços” e a “cultura” são as áreas menos importantes no 

estabelecimento de colaborações e parcerias além-fronteiras.  
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Mobilidade de cursos 

No que concerne à mobilidade de cursos é possível concluir que, enquanto que nas instituições de 

Portugal cerca de metade das instituições não desenvolve este tipo de iniciativas, nas instituições de 

Espanha a situação é inversa, com a quase totalidade das instituições a declararem atividade nesta 

temática, e as diferenças observadas são estatisticamente significativas. Estes resultados são os 

mesmos para as comparações dos setores público e privado. 

As iniciativas de mobilidade de cursos ocorrem essencialmente nas estruturas de gestão dos níveis 

superiores, “reitoria/presidência” e “faculdade/escola”, e de forma mais reduzida nas estruturas de 

gestão mais operacionais, “departamento/curso”, não se tendo verificado diferenças significativas 

entre os grupos em comparação. 

O regime mais utilizado para a mobilidade de cursos é o de grau conjunto, seguido pelo regime de 

dupla titulação e a modalidade de franquia é muito pouco utilizada. De notar ainda que, um conjunto 

ainda considerável de instituições que ainda não desenvolve iniciativas de mobilidade de cursos, 

declarou ter iniciativas em preparação. No entanto, entre as instituições de Portugal e de Espanha e 

os respetivos setores público e privado, só se verificam diferenças significativas na opção dupla 

titulação, sendo esta modalidade mais utilizada pelas instituições de Espanha, tanto pelas Públicas 

como pelas Privadas.  

 

Mobilidade de projetos de investigação 

No que concerne à mobilidade de projetos de investigação é possível concluir que, para as instituições 

de Portugal, o foco das atividades dos centros e dos grupos de investigação é, em primeiro lugar, de 

natureza “nacional”, seguida pela “europeia” e por fim “internacional”. Nas instituições de Espanha 

não se verifica a mesma tendência, sendo em primeiro lugar de natureza “europeia”, seguida pela 

“internacional” e por fim “nacional”, com um resultado um pouco diferente para o grupo Espanha-

privado, no qual a ordem é “internacional”, “europeia” e em última opção “nacional”. Contudo, 

nenhuma das diferenças observadas entre os grupos é estatisticamente significativa. 

Sobre a principal fonte do financiamento dos centros e grupos de investigação, em Portugal verifica-

se ser sobretudo de natureza “europeia”, seguida pela “nacional”, pelo “orçamento da instituição” e 

por fim “internacional”. Em Espanha, a principal fonte de financiamento é simultaneamente de 

natureza “europeia” e “nacional”, seguida pelo “orçamento da instituição” e por fim “internacional”. 

De destacar que, para as instituições privadas de Portugal, a primeira opção é o “orçamento da 

instituição”, com um valor consideravelmente superior ao valor dos restantes grupos, mesmo em 

comparação com as instituições privadas de Espanha.  
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Das diferenças assinaladas, apenas se verificam diferenças estatisticamente significativas, no que 

respeita ao foco das atividades de investigação, entre os grupos Portugal-privado (foco nacional) e 

Espanha-privado (foco internacional), e no que respeita às fontes de financiamento das atividades de 

investigação, entre os grupos Portugal (europeu) e Espanha (simultaneamente europeu e nacional) e 

Portugal-privado (instituição) e Espanha-privado (europeu). 

Constata-se que a região com que todos os grupos mais estabelecem programas de mobilidade de 

projetos de investigação é a Europa. Para os grupos Espanha-público e Portugal-privado a segunda 

opção é a América Latina, enquanto que para o grupo Portugal-público é África e para o grupo Espanha-

privado é a América do Norte. Na terceira opção a América do Norte é a opção do grupo Espanha-

público, a América Latina dos grupos Portugal-público e Espanha-privado e África do grupo Portugal-

privado. Na agregação de dados, para o grupo Portugal, a ordem de preferência é Europa, África e 

América Latina, e para o grupo Espanha é Europa, América Latina e América do Norte. Tanto para as 

instituições de Portugal como para as de Espanha a região menos escolhida é o Médio Oriente. 

 

Mobilidade de prestação de serviços 

Para as instituições de Portugal (e para os setores público e privado) o foco das atividades dos centros 

e dos grupos de prestação de serviços é maioritariamente de natureza “nacional”, seguido pela 

“europeia” e por fim “internacional”. Em Espanha, e para o setor público, a primeira opção é a de 

natureza “europeia”, seguida pela “nacional” e por fim “internacional”, sendo que para o setor privado 

altera a ordem para “nacional”, seguido de “europeia” e por fim “internacional”.  

Sobre a principal fonte do financiamento dos centros e grupos de prestação de serviços em Portugal e 

para o setor público verifica-se ser sobretudo de natureza “nacional”, seguido pela “europeia”, pelo 

“orçamento da instituição” e por fim “internacional”. Para o setor privado a ordem altera-se para 

“europeia”, seguida de “nacional” e pelo “orçamento da instituição” e por fim “internacional”. Em 

Espanha (e para os setores público e privado) a principal fonte de financiamento é de natureza 

“europeia”, seguida pela “nacional”, pelo “orçamento da instituição” e por fim “internacional”. 

Das diferenças assinaladas, apenas se verificam diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos Portugal-público e Espanha-público tanto para o foco (nacional e europeu respetivamente) 

como para as fontes de financiamento (nacional e europeu respetivamente). 

A região com que tanto Portugal como Espanha mais estabelecem programas de prestação de serviços 

é a Europa, seguida pela América Latina. A terceira opção para Portugal é África e para Espanha é a 

América do Norte. De notar que um conjunto ainda considerável de instituições dos dois países declara 

ter um volume interessante de iniciativas com a Ásia. 
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Mobilidade de instituições 

Os resultados mostram que são residuais as instituições de Portugal e de Espanha, quer do setor 

público como do privado, que optam pelo estabelecimento de polos fora do país como estratégia de 

internacionalização. Para a descrição completa desta atividade de internacionalização incluíram-se no 

questionário um conjunto de questões de caracterização dos polos: número em funcionamento, os 

países onde estão implantados, há quantos anos os polos estão a funcionar, qual a sua dimensão, os 

graus oferecidos pelos polos, se os cursos estão acreditados e porque entidade, a origem do corpo 

docente e a estrutura de gestão. Contudo, e porque o número de polos é muito reduzido, senão 

marginal, não foi possível detetar nenhum padrão nas respostas obtidas. 

 

Compromisso Institucional 

No que respeita ao estabelecimento de um compromisso institucional com a internacionalização, os 

resultados indicam que a generalidade das instituições declarou referir explicitamente a 

internacionalização na sua declaração de missão, embora com menor expressão no setor privado do 

que no setor público, em ambos os países. 

A generalidade das instituições perceciona ter definidas políticas de internacionalização. Contudo, esta 

perceção é mais forte para as instituições de Espanha do que para as de Portugal, sendo a diferença 

entre os setores privado e na globalidade dos dois países estatisticamente significativa. Estes 

resultados indiciam que a prática de definição de políticas de internacionalização está mais bem 

estabelecida em Espanha do que em Portugal. 

De igual modo, a generalidade das instituições afirma dispor de um plano estratégico, e que a 

internacionalização é um dos seus eixos estratégicos, com valores um pouco superiores para o setor 

público em relação ao privado. 

No que concerne ao envolvimento do stakeholders internos, os resultados mostram que a 

generalidade das instituições afirma que os envolve nos processos de definição das políticas e 

estratégias de internacionalização. Esta perceção é mais forte para as instituições de Espanha do que 

para as de Portugal, sendo a diferenças observadas estatisticamente significativas. Estes resultados 

indiciam que a prática de envolvimento dos stakeholders internos está mais bem estabelecida em 

Espanha do que em Portugal. 

Quanto aos canais que são utilizados para dar a conhecer aos stakeholders o compromisso institucional 

com a internacionalização, os resultados mostram que a generalidade das instituições utiliza pelo 

menos um tipo de canal. Os portais, ou sites, são a opção mais utilizada por todos os grupos, seguida 

pelas reuniões, boletins e comunicação social. De realçar a constatação do esforço que as instituições 

desenvolvem na comunicação com os seus stakeholders, conclusão sustentada no elevado nível de 
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respostas aos diversos canais propostos. Uma expressiva maioria de instituições afirmam que o portal 

das suas instituições destaca as atividades de internacionalização, e que o inglês é a língua de 

comunicação para a internacionalização. Este resultado mostra o esforço que um número significativo 

de instituições desenvolve para que o seu principal canal de comunicação possa ser entendido pela 

comunidade internacional. 

A análise do compromisso institucional termina com a análise dos resultados que dizem respeito à 

avaliação da existência de mecanismos de avaliação do impacto e (ou) do progresso dos esforços de 

internacionalização. Os resultados mostram que a generalidade das instituições afirma a sua 

existência, em particular o grupo Espanha-privado, embora não seja despiciendo o número de 

instituições que afirma não ter estes mecanismos definidos, com destaque para o grupo Portugal-

privado. Dos resultados obtidos podemos concluir que um número significativo de instituições detém 

uma cultura de avaliação da internacionalização. 

 

Estrutura Organizativa 

No âmbito da análise de contexto podemos concluir que a generalidade das instituições de Espanha e 

de Portugal têm mecanismos estruturados de recolha e análise de informação interna sobre a 

internacionalização, embora as respostas afirmativas sejam superiores para os grupos do setor público 

do que para os do setor privado e para o grupo de Espanha em relação ao de Portugal. 

Contudo, relativamente à detenção de mecanismos estruturados de recolha e análise de informação 

externa sobre a internacionalização, a perceção dos respondentes é bem menos nítida do que no caso 

anterior, pelo que pode afirmar-se que não existe, entre os respondentes, uma perceção claramente 

concordante quanto à sua existência, embora as posições afirmativas sejam ligeiramente maioritárias, 

com exceção do grupo Portugal-privado. 

No que respeita ao suporte organizativo à implementação da internacionalização, os resultados 

mostram que, em geral, as instituições dispõem de uma estrutura administrativa específica, sendo que 

os modelos mais utilizados são o de organização descentralizada e organização centralizada com um 

único gabinete. Para os grupos Portugal-público, Espanha-público e Espanha-privado os resultados são 

equilibrados entre as opções “organização centralizada com um único gabinete” e “organização 

descentralizada”, enquanto que no grupo Portugal-privado o modelo mais utilizado é o de 

“organização centralizada com um único gabinete”. 

Quanto à atribuição da responsabilidade executiva da implementação da internacionalização, os 

resultados mostram que a não existência de um responsável pela internacionalização é irrelevante. 

Nas instituições do setor público de ambos os países, a responsabilidade executiva da condução das 

atividades de internacionalização é principalmente atribuída ao Vice-Reitor/Vice-Presidente, embora 
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se verifique um valor superior para as instituições espanholas em relação às portuguesas. Nas 

instituições do setor privado de Espanha é também maioritariamente atribuída ao Vice-Reitor/Vice-

Presidente, mas nas suas congéneres portuguesas é ao Reitor/Presidente. Em ambos os países se 

verifica que, no setor público, a responsabilidade executiva da condução das atividades de 

internacionalização é fundamentalmente delegada na estrutura central, enquanto que no setor 

privado a delegação nas estruturas académica e de serviços é notória. 

Os resultados sobre se o responsável pela internacionalização na instituição elabora de forma regular 

relatórios destinados a ser analisados pela gestão de topo, mostram que a maioria dos respondentes 

responde afirmativamente à questão, com valores semelhantes para todos os grupos em estudo. No 

entanto, a proporção de instituições que não implementa este mecanismo ainda é considerável, em 

particular para o grupo Portugal-privado. 

Quanto à forma como a estrutura organizativa lida com o recrutamento de estudantes internacionais, 

os resultados mostram que os grupos dos setores público e privado de Espanha conferem mais atenção 

à definição de planos e estruturas de recrutamento de estudantes internacionais com objetivos e locais 

de recrutamento definidos, dos que os grupos dos setores público e privado de Portugal. Verificaram-

se diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de Portugal e de Espanha e de Portugal-

privado e Espanha-privado, sendo possível constatar que esta é uma prática mais consolidada nas 

instituições de Espanha. 

Os estudantes internacionais, em todos os grupos, são maioritariamente recrutados para as atividades 

relacionadas com o ensino, embora os valores relacionados com as atividades de investigação não 

sejam despicientes. Quanto às atividades de ensino, as instituições dos setores público e privado de 

Espanha estão focadas nos cursos completos e as instituições dos setores público e privado de Portugal 

nos programas de intercâmbio, sendo as diferenças observadas entre os grupos, estatisticamente 

significativas. Quanto aos modos de captação, os resultados indicam que os instrumentos mais 

utilizados são a prospeção através do portal e os materiais publicitários; no entanto, uma proporção 

considerável de instituições dos setores público e privado em Espanha utilizam os escritórios de 

recrutamento, instrumento muito pouco utilizado pelos setores público e privado de Portugal, sendo 

as diferenças observadas entre os grupos Portugal e Espanha e Portugal-privado e Espanha-privado 

estatisticamente significativas. 

Para um dos instrumentos de gestão mais relevante, o orçamento, os resultados mostram que, 

enquanto a generalidade das instituições dos setores público e privado de Espanha dispõe de um 

orçamento específico para a internacionalização, essa situação apenas se verifica em cerca de pouco 

mais de metade das instituições do setor público de Portugal, e em cerca de um terço das instituições 

do setor privado. A partir dos resultados obtidos podemos concluir que a prática da atribuição de um 
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orçamento específico para a internacionalização está mais consolidada nas instituições espanholas do 

que nas instituições portuguesas. 

O padrão das respostas obtidas para a distribuição das fontes de financiamento disponíveis na 

instituição para as atividades de internacionalização mostra que a fonte mais utilizada pelas 

instituições é a de programas europeus, seguida de receitas próprias das instituições, e o 

financiamento público (Estado) surge na terceira posição. Seguem-se, de forma menos expressiva, os 

programas nacionais, as empresas e as organizações internacionais. Relativamente às três fontes mais 

expressivas, verificam-se diferenças significativas entre as instituições portuguesas e espanholas, com 

estas últimas a apresentar valores superiores para as três opções. 

Os resultados obtidos para a distribuição da alocação dos recursos financeiros destinados à 

internacionalização mostram que, o número de instituições que não aloca recursos financeiros a 

atividades de internacionalização é irrelevante, mas, no entanto, algumas atividades têm adesão 

reduzida, como é o caso da atribuição de recompensas ou prémios derivados do exercício de atividades 

de internacionalização, e as atividades de funcionamento de polos no estrangeiro. As atividades a que 

as instituições mais alocam fundos são a atribuição de bolsas de mobilidade de estudantes e 

professores, o estabelecimento de parcerias e os projetos internacionais de investigação. De destacar 

as diferenças entre as instituições de Portugal e de Espanha, com as instituições espanholas a 

investirem de forma consideravelmente superior numa maior variedade de atividades de 

internacionalização. Ainda de realçar os valores consideravelmente inferiores em praticamente todas 

as atividades para o grupo Portugal-privado em relação aos restantes grupos. No global, as instituições 

espanholas, tanto do setor público como do privado, alocam recursos financeiros a uma maior 

variedade de atividades de internacionalização do que as instituições portuguesas, sobretudo as do 

setor privado. 

Quanto à variação do financiamento da internacionalização ao longo dos últimos três anos, os 

resultados mostram que, na maioria das instituições de Portugal e de Espanha, o financiamento das 

atividades de internacionalização tem aumentado, o que demonstra um crescente envolvimento com 

a internacionalização, embora um número não despiciendo de instituições tenha declarado que 

diminuiu ou permaneceu estável. De destacar que, nas instituições do setor público de Espanha, a 

mesma proporção de instituições declarou que aumentou e diminuiu. No setor privado de ambos os 

países uma expressiva maioria das instituições, sobretudo as de Espanha, aumentou o financiamento 

das atividades de internacionalização. 
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Políticas e Práticas de Gestão de Recursos Humanos 

A generalidade dos respondentes afirmou ter a perceção de que a sua instituição valoriza o 

envolvimento dos colaboradores nas atividades de internacionalização em termos de progressão na 

carreira, embora seja de destacar que a proporção das repostas na opção “concordo” é 

consideravelmente superior à da opção “concordo totalmente”. No setor privado de ambos os países 

a proporção de respostas que infirmam a questão não é desprezável, o que permite a leitura de alguma 

divisão de perceção entre os respondentes. 

Ainda no âmbito da gestão dos recursos humanos, a maioria dos respondentes afirmou que, na 

contratação de novos colaboradores, é valorizada a participação em atividades internacionais, embora 

a proporção de respostas que infirmam a questão não seja desprezável o que, de novo, permite a 

leitura de alguma divisão de perceção entre os respondentes. Tal como na questão anterior, é de 

destacar que a proporção das repostas na opção “concordo” é consideravelmente superior à da opção 

“concordo totalmente”. No grupo Portugal-privado os resultados para a opção “discordo” são 

superiores aos restantes grupos. 

Quanto à questão sobre se as instituições procuram atrair como colaboradores elementos de outras 

nacionalidades que não a de origem da instituição, apenas uma ligeira maioria dos respondentes 

respondeu de forma afirmativa, valores que permitem a leitura de uma clara divisão de perceção entre 

os respondentes. Tal como na questão anterior, dos que responderam afirmativamente à questão é 

de destacar que a proporção das repostas na opção “concordo” é consideravelmente superior à da 

opção “concordo totalmente”. No entanto, e de forma oposta aos resultados anteriores, verificaram-

se diferenças significativas entre os dois países, tendo a maioria das instituições portuguesas escolhido 

a opção “não concordo nem discordo” enquanto que as espanholas responderam maioritariamente 

de forma afirmativa. Também nesta questão, no grupo Portugal-privado, os resultados para a opção 

“discordo” são superiores aos restantes grupos. Em suma, podemos concluir que a procura de 

colaboradores de outras nacionalidades que não a de origem da instituição, não é ainda uma prática 

consolidada para Portugal e é uma prática em consolidação para Espanha. 

Os resultados mostram ainda que, em todos os grupos, a perceção de que a instituição incentiva os 

seus colaboradores a detetarem oportunidades de desenvolvimento das atividades de 

internacionalização, é fortemente afirmativa. 

Podemos também concluir, com base nos resultados obtidos, que as instituições disponibilizam aos 

seus colaboradores algum tipo de formação em línguas estrangeiras, embora as instituições 

portuguesas apresentem valores ainda consideráveis para a não disponibilização desta formação, em 

particular as do setor privado. A distribuição dos resultados revela diferenças estatisticamente 

significativas, entre os grupos Portugal e Espanha e Portugal-privado e Espanha-privado, na forma 

como as instituições investem nesta formação. Enquanto que a maioria das instituições espanholas 
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disponibiliza aos seus colaboradores esta formação de forma gratuita, na maioria das instituições 

portuguesas é de forma onerosa. 

 

Abordagens 

Para ambos os países e respetivos setores, a análise conjunta das motivações e das estratégias de 

internacionalização parece evidenciar uma deriva da abordagem de cooperação para a abordagem de 

coopetição, na qual a tradicional cooperação internacional vai dando lugar a novas formas de 

competição e ambas coexistem em simultâneo, com maior envolvimento das instituições espanholas 

na internacionalização quando comparadas com as instituições portuguesas. 
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6.6 Grau de internacionalização 

 

Os dados recolhidos com o questionário permitem-nos ensaiar o cálculo do grau de internacionalização 

de cada instituição e traçar conclusões, numa base comparativa entre os vários grupos. Assim, esta 

parte da análise respeita à construção do índice de internacionalização das instituições de ensino 

superior, que se denominou de grau de internacionalização. Os pontos seguintes explicam a estratégia 

adotada na preparação dos dados. 

 

6.6.1 Preparação dos dados 

 

O questionário contém perguntas de cariz diferenciado, com diferentes escalas, para suportar a análise 

descritiva desenvolvida anteriormente, pelo que, para calcular o grau de internacionalização, é 

necessário realizar uma operação de uniformização dessas escalas. Tal como anteriormente foi 

descrito para a análise exploratória da forma como as instituições de ensino superior se 

internacionalizam, foi necessário obter um maior detalhe para algumas questões, diversificando as 

opções de resposta em função da tipologia da questão. Nem todas as perguntas do questionário foram 

utilizadas na construção do grau de internacionalização por não serem relevantes para esta análise de 

natureza quantitativa. São exemplos as questões em que se solicita aos respondentes que identifiquem 

as regiões ou os países com os quais desenvolvem, por exemplo, iniciativas de mobilidade de cursos 

ou de instituições. 

Na tabela 49 apresentam-se as questões selecionadas para cada componente, com a codificação 

original do questionário: 
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Tabela 49: Questões utilizadas para o cálculo do grau de internacionalização. 

Componentes Indicadores 

Compromisso 
institucional 

Q9 - A declaração de missão da sua instituição refere explicitamente a internacionalização 
Q10 - A sua instituição tem um plano estratégico em vigor 
Q11 - A internacionalização é um dos eixos (ou objetivos, ou áreas prioritárias) estratégicos da sua instituição 
Q12.1 - Define políticas de internacionalização 
Q12.2 - Define mecanismos de avaliação do impacto ou do progresso dos esforços de internacionalização 
Q12.3 - Processo de definição das políticas e das estratégias de internacionalização inclui os vários níveis de 
decisão (reitoria, faculdade, departamento) 
Q15 - O site/portal da sua instituição destaca as atividades de internacionalização 
Q16 – Em que línguas está disponível o site? (Resultado Língua site) 

Políticas e práticas 
de gestão dos 
recursos humanos 

Q17.1 - Envolvimento nas atividades de internacionalização é valorizado na progressão da carreira dos 
colaboradores 
Q17.2 - Contratação de novos colaboradores é valorizada a participação em atividades internacionais 
Q17.3 - Procura-se atrair colaboradores de diferentes nacionalidades 
Q17.4 - Incentiva-se os colaboradores a detetarem oportunidades de desenvolvimento de atividades de 
internacionalização 
Q18 - A sua instituição disponibiliza, aos seus colaboradores, formação em línguas estrangeiras 
Q27 - A sua instituição tem um plano de recrutamento de estudantes estrangeiros, com objetivos e locais de 
recrutamento definidos 
Q28 – A sua instituição procura captar estudantes estrangeiros (Resultado Modalidades Captação) 
Q29 – Quais os mecanismos de recrutamento de estudantes estrangeiros? (Resultado Mecanismos 
Recrutamento) 
Q25 – Recursos financeiros - Recompensas / Prémios colaboradores 

Estrutura 
organizativa 

Q19 - Estrutura administrativa que dá suporte às atividades de internacionalização na sua instituição 
Q20 - A sua instituição disponibiliza um orçamento específico para a internacionalização 
Q21 – Quem é o responsável executivo pela internacionalização (Resultado Responsabilidade atribuída) 
Q22 - Elabora periodicamente relatórios 
Q23.1 - Tem mecanismos estruturados de recolha e análise de informação interna sobre internacionalização 
Q23.2 - Tem mecanismos estruturados de recolha e análise de informação externa sobre internacionalização 
Q24 – Quais são as fontes de financiamento (Resultado fontes financiamento) 
Q25 – A que atividades aloca recursos financeiros (Resultado alocação financiamento) 
Q26 – Variação do financiamento das atividades de internacionalização na sua instituição nos últimos três anos 

Internacionalização 
do currículo 

Q30 – A sua instituição desenvolve iniciativas de internacionalização dos currículos (Resultado iniciativas IoC) 
Q31 - Os conteúdos dos atuais currículos, têm um caráter  
Q32.1 - Incluem temas globais (tais como saúde, ambiente, paz mundial, a igualdade de género ou diversidade 
étnica) 
Q32.2 - Englobam temas internacionais (línguas, relações internacionais, direito europeu ou gestão 
internacional de negócios) 
Q32.3 - Permitem que os diplomas sejam reconhecidos internacionalmente 
Q33.1 - Disponibiliza aos estudantes programas de formação em competências internacionais (aprendizagem 
de línguas e culturas estrangeiras) 
Q33.2 - Organiza atividades extracurriculares de melhoria dos conhecimentos e competências interculturais 
(eventos interculturais com instituições internacionais mesmo não-académicas) 
Q35 - A sua instituição fornece cursos que são especificamente desenhados para estudantes internacionais e 
lecionados em línguas diferentes da língua nacional 

Intercâmbio de 
estudantes 

Q39.1 - Define políticas/regulamentos que permitam aos estudantes em intercâmbio não atrasar a conclusão 
dos cursos na instituição de origem 
Q39.2 - Disponibiliza atividades de preparação para os estudantes que vão sair 
Q39.3 - Disponibiliza atividades de preparação para os estudantes que vão entrar 
Q39.4 - Disponibiliza protocolos de cooperação específicos para mobilidade com outras instituições 
Q39.5 - Disponibiliza informação sobre a instituição e o país para onde o estudante pretende ir 
Q39.6 - Disponibiliza o acompanhamento dos seus estudantes durante a estadia no estrangeiro 

Colaborações e 
parcerias 

Q43 – As colaborações e as parcerias resultam (Resultado origem das CP) 
Q44 - A sua instituição tem definidos mecanismos de avaliação e controlo das colaborações e parcerias 
internacionais 
Q46 - A sua instituição desenvolve iniciativas de mobilidade de cursos 
Q49, Q50, Q51, Q52, Q53 Resultado peso mobilidade cursos 
Q56 - Qual é o principal foco das atividades dos centros/grupos de investigação da sua instituição 
Q57 - Qual é a principal fonte de financiamento das atividades dos centros/grupos de investigação da sua 
instituição 
Q60 - Qual é o principal foco das atividades dos centros/grupos de prestação de serviços da sua instituição 
Q61 - Qual é a principal fonte de financiamento das atividades dos centros/grupos de prestação de serviços da 
sua instituição 
Q64 - A sua instituição tem polos em funcionamento 
Q65 – Quantos polos tem a sua instituição em funcionamento (Resultado peso polos) 
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Dicotomização do questionário 

O passo seguinte é a dicotomização das respostas às questões que constam da tabela 48 para, por um 

lado, garantir que todas têm o mesmo peso relativo no cálculo do grau e, por outro, uniformizar a 

escala de medida. Esta operação de dicotomização foi realizada questão a questão, interpretando o 

seu significado próprio e aplicando a cada uma um critério de dicotomização. As questões que já eram 

dicotómicas (de resposta sim/não) foram simplesmente transformadas em 1 e 0. Para as restantes 

questões não-dicotómicas, os critérios de dicotomização são detalhados na tabela 49. 

Nalgumas questões foi utilizada uma escala ordinal com o formato “Discordo totalmente”, “Discordo”, 

“Não concordo nem discordo”, “Concordo” e “Concordo totalmente”, que na tabela 50 foram 

transformadas em 1, 2, 3, 4 e 5. Como o número de opções é impar, substituímos o valor central, 3, 

pelo valor da moda das respostas. 

 

Tabela 50. Critérios de dicotomização do questionário para o cálculo do grau de internacionalização. 

Componente Questão Escala de 
medida 

Critério de dicotomização 

Compromisso 
Institucional 

Q9, Q10, Q11, 
Q15 

Dicotómica Sem alteração 

Q12.1, Q12.2, 
Q12.3 

Ordinal (1-5) As respostas 1 e 2 foram substituídas por 0 
As respostas 4 e 5 foram substituídas por 1 
A resposta 3 foi substituída pela moda das restantes respostas 

Q16 Resposta múltipla Apenas a língua materna foi substituída por 0 
Duas línguas diferentes ou mais, foi substituída por 1 

Políticas e práticas de 
gestão dos recursos 
humanos 

Q17.1, Q17.2, 
Q17.3, Q17.4 

Ordinal (1-5) As respostas 1 e 2 foram substituídas por 0 
As respostas 4 e 5 foram substituídas por 1 
A resposta 3 foi substituída pela moda das restantes respostas 

Q18 Resposta múltipla Se não disponibiliza formação foi substituída por 0 
Se disponibiliza formação (gratuita ou não) foi substituída por 
1 

Q25.7, Q27 Dicotómica Sem alteração 

Q29 Resposta múltipla Se não existem mecanismos de recrutamento, foi substituída 
por 0 
Se existe pelo menos um mecanismo de recrutamento, foi 
substituída por 1, significa um esforço de captação de 
estudantes internacionais. 

Estrutura organizativa 

Q19, Q20, Q21, 
Q22 

Dicotómica Sem alteração 

Q23.1, Q23.2 Ordinal (1-5) As respostas 1 e 2 foram substituídas por 0 
As respostas 4 e 5 foram substituídas por 1 
A resposta 3 foi substituída pela moda das restantes respostas 

Q24 Resposta múltipla Se as fontes são de origem nacional, foi substituída por 0 
Se as fontes são de origem europeia/internacional, foi 
substituída por 1 

Q25 Resposta múltipla Se selecionadas entre 0 a 6 respostas, foi substituída por 0, 
significa o financiamento a um número reduzido de atividades 
da instituição 
Se selecionadas entre 7 a 13 respostas, foi substituída por 1, 
significa o financiamento a um número elevado de atividades 
da instituição 

Q26 Resposta múltipla Se tem diminuído, foi substituída por 0 
Se tem permanecido estável ou aumentado, foi substituída por 
1, significa um esforço financeiro na internacionalização 

Internacionalização 
do currículo 

Q30, Q35 Dicotómica Sem alteração 

Q31 Resposta múltipla Se os conteúdos são de caráter nacional, foi substituída por 0 
Se os conteúdos são de caráter europeu/internacional, foi 
substituída por 1 

Q32.1, Q32.2, 
Q32.3 

Resposta múltipla Se nenhum curso, foi substituída por 0 
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Se para um número reduzido ou maioria dos cursos, foi 
substituída por 1 

Q33.1 Ordinal (1-5) As respostas 1 e 2 foram substituídas por 0 
As respostas 4 e 5 foram substituídas por 1 
A resposta 3 foi substituída pela moda das restantes respostas 

Intercâmbio de 
estudantes 

Q39.1, Q39.2, 
Q39.3, Q39.4, 
Q39.5, Q39.6 

Ordinal (1-5) As respostas 1 e 2 foram substituídas por 0 
As respostas 4 e 5 foram substituídas por 1 
A resposta 3 foi substituída pela moda das restantes respostas 

Colaborações e 
Parcerias 

Q43 Resposta múltipla Se iniciativa individual, foi substituída por 0 
Se iniciativa planeada, foi substituída por 1 

Q44 Resposta múltipla Se nenhuma colaboração ou parceria, foi substituída por 0 
Se para algumas ou maioria das colaborações e parcerias, foi 
substituída por 1 

Q46, Q64 Dicotómica Sem alteração 

Q49, Q50, Q51, 
Q52, Q53 

Resposta múltipla As questões 49 a 53 (ambas inclusive) foram agrupadas numa 
única variável chamada “resultado do peso da mobilidade dos 
cursos”. 
a) calculou-se a soma do número de cursos que cada 
instituição tem em mobilidade 
b) calculou-se a média do número de cursos; se menor que 
média, foi substituída por 0; se igual ou maior foi substituída 
por 1. 

Q56, Q57, Q60, 
Q61 

Resposta múltipla Se o foco/principal fonte de financiamento da 
investigação/prestação de serviços é nacional, foi substituída 
por 0 
Se o foco da investigação/prestação de serviços é 
europeu/internacional, foi substituída por 1 

Q65 Numérica 
Resposta aberta 

As questões têm como significado o “resultado do peso da 
mobilidade das instituições”. 
a) calculou-se a soma do número de instituições que cada 
instituição tem em mobilidade 
b) calculou-se a média do número de instituições; se menor 
que média, foi substituída por 0; se igual ou maior foi 
substituída por 1. 

 

Em suma, com os critérios descritos, a base de dados foi dicotomizada, ficando assim preparada para 

o cálculo do grau de internacionalização. 

 

 

Análise dos missing-values 

Descrevemos de seguida a estratégia adotada para as não-respostas ou missing values (MV), que 

surgem frequentemente por cansaço, sensibilidade, falta de conhecimento ou outros fatores, e em 

consequência disso os inquiridos deixam determinados itens em branco em questionários ou 

entrevistas (M. Hill & Hill, 2008). Isso obriga a decidir se se deve deixar estes casos fora da análise, ou 

se lhes deve ser imputado um valor. Não existe uma regra simples de decisão: quando o número de 

casos com missing values é pequeno (normalmente menor que 5% em amostras de maior dimensão) 

podem ser eliminados os casos da análise, mas quando uma amostra tem dimensão mais reduzida 

deve avaliar-se a possibilidade de aplicar um método de imputação aos valores omissos (Allison, 2002; 

Pigott, 2001; Schafer, 1999; Schafer & Olsen, 1998). 

Consideram-se dados omissos completamente aleatórios (missing completely at random - MCAR) 

quando os MV estão distribuídos aleatoriamente em todas as observações. Esta característica pode 
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ser confirmada dividindo a amostra em dados com e sem missing values e, usando os testes t de 

Student para avaliar se os dois grupos não diferem significativamente. Consideram-se dados omissos 

aleatórios (missing at random - MAR) quando se verifica que os MV não estão distribuídos 

aleatoriamente em todas as observações, mas estão distribuídos aleatoriamente numa ou mais 

subamostras (Little & Rubin, 2002; Rubin, 1987). 

Com os softwares atuais é possível implementar com alguma simplicidade esta técnica (Yucel, 2011). 

No SPSS, com o módulo Missing Value Analysis (MVA), é criada uma tabela de Separate Variance t 

Tests, no qual as linhas são todas as variáveis que têm 1% ou mais MV, e as colunas são todas as 

variáveis. Em qualquer célula, determina-se se os MV da variável da linha estão significativamente 

correlacionados com a variável da coluna e, portanto, não são MAR (International Business Machines, 

2011). Se os MV forem MAR, podem ser eliminados da análise, se não forem, devem ser utilizados 

métodos de imputação. Para a amostra em estudo, chegou-se à conclusão de que esta é a melhor 

solução pois, além de não serem dados omissos aleatórios, a sua eliminação provocaria uma redução 

substancial na dimensão da amostra. 

O módulo MVA do SPSS permite selecionar quatro métodos de estimação: listwise, pairwise, regressão 

e estimativa de máxima verosimilhança (EM), existindo ainda outros cinco métodos de estimação por 

substituição: substituição de MV por valores médios, média ou mediana dos pontos próximos, 

interpolação linear entre os pontos anteriores e posteriores, interpolação entre os valores válidos 

adjacentes ao MV, ou a substituição do valor de tendência de regressão linear, em que os MV são 

substituídos pelos seus valores previstos. 

Em alternativa, o método Multiple Imputation (MI) - imputação múltipla - é um método de gerar vários 

valores simulados para cada dado incompleto, e então analisar iterativamente conjuntos de dados com 

cada valor simulado substituído novamente. O objetivo é gerar estimativas que refletem melhor a 

verdadeira variabilidade e incerteza nos dados do que os métodos de regressão. Considera-se 

atualmente que o método MI é geralmente preferível ao método MVA, pela sua simplicidade e elevada 

eficiência de imputação de dados, para além de que vários testes sugerem que é bastante robusto 

(Acock, 2005; Garson, 2012; He, Zaslavsky, Landrum, Harrington, & Catalano, 2010; Pickles, 2005). O 

método MI tem por base métodos de simulação, sendo menos restritivo nos seus pressupostos sobre 

a distribuição dos valores omissos do que o método MVA. Para variáveis qualitativas como as variáveis 

dicotómicas, o método MI estima valores finitos. 

O método MI produz vários conjuntos de dados replicados (normalmente 5 é o valor típico da 

replicação), simulados por métodos de Monte Carlo, sendo cada um analisado. Os resultados são 

combinados através do cálculo das médias das estimativas e da escolha do valor inteiro mais 

aproximado (zero ou um para variáveis dicotómicas), caso tal seja necessário. 
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Em termos práticos, o método de MI substitui os valores omissos pelos valores imputados. No entanto, 

quando um elemento da amostra apresenta todos os valores omissos para as variáveis em estudo, não 

é possível proceder à utilização deste método ou de qualquer outro método de substituição de missing 

values. 

No Anexo B apresentam-se os valores das variáveis com missings substituídos pelos valores resultantes 

da aplicação do método de imputação múltipla. 

 

 

Validade de conteúdo e análise de consistência interna 

Associado ao instrumento de medida desenhado para medir as componentes que permitem obter o 

grau de internacionalização existem, segundo Pereira (2001) duas questões criticas: a validade e a 

fiabilidade, que estão intrinsecamente ligadas mas com significados diferentes. A validade do 

conteúdo do questionário já foi analisada anteriormente, pelo que discutimos de seguida a questão da 

fiabilidade. 

A fiabilidade do questionário pode ser determinada através da análise da consistência interna, que 

permite estudar as propriedades de escalas de medida e as questões que as compõem (DeVellis, 2012; 

Muñiz, 2002; Muñiz, Fidalgo, García-Cueto, Martinez, & Moreno, 2005). O procedimento utilizado pelo 

SPSS calcula medidas de consistência interna da escala e também fornece informação sobre as relações 

entre itens individuais numa escala. Para as escalas dicotómicas, o teste de Kuder and Richardson (KR 

20) é o indicado. E apesar do SPSS só disponibilizar o teste de alfa de Cronbach, quando as variáveis 

são dicotómicas calcula o teste KR20 (International Business Machines, 2014). 

Um coeficiente de consistência interna de 0,80 ou superior é considerado como "bom" na maioria das 

aplicações de Ciências Sociais e um coeficiente de consistência interna entre 0,70 e 0,80 é considerado 

como aceitável. Em alguns estudos, e embora segundo a literatura seja um valor “fraco”, admitem-se 

valores de consistência interna de 0,60 a 0,70, sendo que, de um modo geral, um instrumento ou teste 

é classificado como tendo fiabilidade apropriada quando o alfa é pelo menos 0,70 (Maroco & Garcia-

Marques, 2006). As tabelas das estatísticas associadas aos testes de consistência incluíram-se no 

Anexo C. 

 

Para o “Compromisso institucional”, foram calculadas as estatísticas de consistência interna com os 

oito itens descritos e obtido o valor de 0,835 para o alfa de Cronbach. Contudo, este valor aumenta 

eliminando o indicador Q16 e toma o valor de 0,840. O valor do alfa de Cronbach é superior ao valor 

de 0,80, pelo que podemos considerar que os sete indicadores medem de forma adequada o 
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“Compromisso institucional”. Testes adicionais indicam que não existem outros indicadores 

correlacionados de forma negativa, nem que contribuam para que o valor do alfa seja mais elevado. 

Para as “Políticas e práticas de gestão dos recursos humanos”, as estatísticas de consistência interna 

indicam que, na presença dos oito indicadores, o valor do alfa de Cronbach é 0,644. Contudo os testes 

adicionais indicam que o indicador Q25 está correlacionado de forma ligeiramente negativa com a 

dimensão, e que contribui para que o valor do alfa não seja mais elevado, pelo que se eliminou este 

indicador da dimensão, ficando assim em 0,685 o valor de alfa. O valor é superior ao valor de 0,60, 

pelo que podemos considerar que os sete indicadores medem de forma aceitável as “Políticas e 

práticas de gestão dos recursos humanos”. Testes adicionais indicam que não existem outros 

indicadores correlacionados de forma negativa, nem que contribuam para que o valor do alfa seja mais 

elevado. 

Para a “Estrutura organizativa”, foram calculadas as estatísticas de consistência interna com os nove 

itens descritos e obtido o valor de 0,668 para o alfa de Cronbach. Contudo, este valor aumenta 

eliminando o indicador Q26 e toma o valor de 0,708. O valor do alfa de Cronbach é assim superior ao 

valor de 0,70, pelo que podemos considerar que os oito indicadores medem de forma adequada a 

“Estrutura organizativa”. Testes adicionais indicam que não existem outros indicadores 

correlacionados de forma negativa, nem que contribuam para que o valor do alfa seja mais elevado. 

Para a “Internacionalização do currículo”, foram calculadas as estatísticas de consistência interna com 

os oito itens descritos e obtido o valor de 0,668 para o alfa de Cronbach. Contudo, este valor aumenta 

eliminando o indicador Q31 e toma o valor de 0,691. O valor do alfa de Cronbach é superior ao valor 

de 0,60, pelo que podemos considerar que os nove indicadores medem de forma aceitável a 

“Internacionalização do currículo”. Testes adicionais indicam que não existem outros indicadores 

correlacionados de forma negativa, nem que contribuam para que o valor do alfa seja mais elevado. 

Para o “Intercâmbio de estudantes”, foram calculadas as estatísticas de consistência interna com os 

seis itens descritos e obtido o valor de 0,822 para o alfa de Cronbach. O valor do alfa de Cronbach é 

superior ao valor de 0,80, pelo que podemos considerar que os seis indicadores medem de forma 

adequada o “Intercâmbio de estudantes”. Testes adicionais indicam que não existem indicadores 

correlacionados de forma negativa, nem que contribuam para que o valor do alfa seja mais elevado. 

Para as “Colaborações e parcerias”, foram calculadas as estatísticas de consistência interna com os dez 

itens descritos e obtido o valor de 0,634 para o alfa de Cronbach. Contudo este valor aumenta 

eliminando o indicador Q43 e toma o valor de 0,664. O valor do alfa de Cronbach é superior ao valor 

de 0,60, pelo que podemos considerar que os nove indicadores medem de forma aceitável as 

“Colaborações e parcerias”. Testes adicionais indicam que não existem outros indicadores 

correlacionados de forma negativa, nem que contribuam para que o valor do alfa seja mais elevado. 
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Os resultados das estatísticas de consistência interna para as componentes do modelo de cálculo do 

grau de internacionalização apresentam-se na tabela 51. 

 

Tabela 51. Consistência interna das componentes. 

Componentes alfa de Cronbach nº de itens 

1 - Compromisso Institucional 0,840 7 

2 - Políticas e práticas de gestão dos recursos humanos  0,685 7 

3 - Estrutura organizativa 0,708 8 
4 - Internacionalização do currículo 0,691 7 

5 - Intercâmbio de estudantes 0,822 6 
6 - Colaborações e Parcerias 0,664 9 

 

Portanto, podemos concluir que as componentes “Compromisso institucional” e “Intercâmbio de 

estudantes” são medidas com elevada consistência e as restantes quatro apresentam uma 

consistência razoável, sendo a componente “Colaborações e parcerias” a que apresenta um valor mais 

baixo, mas dentro dos valores aceitáveis. 

Após a análise de consistência, indicam-se na tabela 52 as questões que são utilizadas para o cálculo 

de cada uma das componentes. 

 

Tabela 52. Questões utilizadas para o cálculo do grau de internacionalização, após a análise de consistência. 

Componentes Indicadores 

Compromisso 
Institucional 

Q9 - A declaração de missão da sua instituição refere explicitamente a internacionalização 
Q10 - A sua instituição tem um plano estratégico em vigor 
Q11 - A internacionalização é um dos eixos (ou objetivos, ou áreas prioritárias) estratégicos da sua instituição 
Q12.1 - Define políticas de internacionalização 
Q12.2 - Define mecanismos de avaliação do impacto ou do progresso dos esforços de internacionalização 
Q12.3 - Processo de definição das políticas e das estratégias de internacionalização inclui os vários níveis de 
decisão (reitoria, faculdade, departamento) 
Q15 - O site/portal da sua instituição destaca as atividades de internacionalização 

Políticas e práticas 
de gestão dos 
recursos humanos 

Q17.1 - Envolvimento nas atividades de internacionalização é valorizado na progressão da carreira dos 
colaboradores 
Q17.2 - Contratação de novos colaboradores é valorizada a participação em atividades internacionais 
Q17.3 - Procura-se atrair colaboradores de diferentes nacionalidades 
Q17.4 - Incentiva-se os colaboradores a detetarem oportunidades de desenvolvimento de atividades de 
internacionalização 
Q18 - A sua instituição disponibiliza, aos seus colaboradores, formação em línguas estrangeiras 
Q27 - A sua instituição tem um plano de recrutamento de estudantes estrangeiros, com objetivos e locais de 
recrutamento definidos 
Q28 – A sua instituição procura captar estudantes estrangeiros (Resultado Modalidades Captação) 
Q29 – Quais os mecanismos de recrutamento de estudantes estrangeiros? (Resultado Mecanismos 
Recrutamento) 

Estrutura 
organizativa 

Q19 - Estrutura administrativa que dá suporte às atividades de internacionalização na sua instituição 
Q20 - A sua instituição disponibiliza um orçamento específico para a internacionalização 
Q21 – Quem é o responsável executivo pela internacionalização (Resultado Responsabilidade atribuída) 
Q22 - Elabora periodicamente relatórios 
Q23.1 - Tem mecanismos estruturados de recolha e análise de informação interna sobre internacionalização 
Q23.2 - Tem mecanismos estruturados de recolha e análise de informação externa sobre internacionalização 
Q24 – Quais são as fontes de financiamento (Resultado fontes financiamento) 
Q25 – A que atividades aloca recursos financeiros (Resultado alocação financiamento) 

Internacionalização 
do currículo 

Q30 – A sua instituição desenvolve iniciativas de internacionalização dos currículos (Resultado iniciativas IoC) 
Q32.1 - Incluem temas globais (tais como saúde, ambiente, paz mundial, a igualdade de género ou diversidade 
étnica) 
Q32.2 - Englobam temas internacionais (línguas, relações internacionais, direito europeu ou gestão 
internacional de negócios) 
Q32.3 - Permitem que os diplomas sejam reconhecidos internacionalmente 
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Q33.1 - Disponibiliza aos estudantes programas de formação em competências internacionais (aprendizagem 
de línguas e culturas estrangeiras) 
Q33.2 - Organiza atividades extracurriculares de melhoria dos conhecimentos e competências interculturais 
(eventos interculturais com instituições internacionais mesmo não-académicas) 
Q35 - A sua instituição fornece cursos que são especificamente desenhados para estudantes internacionais e 
lecionados em línguas diferentes da língua nacional 

Intercâmbio de 
estudantes 

Q39.1 - Define políticas/regulamentos que permitam aos estudantes em intercâmbio não atrasar a conclusão 
dos cursos na instituição de origem 
Q39.2 - Disponibiliza atividades de preparação para os estudantes que vão sair 
Q39.3 - Disponibiliza atividades de preparação para os estudantes que vão entrar 
Q39.4 - Disponibiliza protocolos de cooperação específicos para intercâmbio com outras instituições 
Q39.5 - Disponibiliza informação sobre a instituição e o país para onde o estudante pretende ir 
Q39.6 - Disponibiliza o acompanhamento dos seus estudantes durante a estadia no estrangeiro 

Colaborações e 
Parcerias 

Q44 - A sua instituição tem definidos mecanismos de avaliação e controlo das colaborações e parcerias 
internacionais 
Q46 - A sua instituição desenvolve iniciativas de mobilidade de cursos 
Q49, Q50, Q51, Q52, Q53 Resultado peso mobilidade cursos 
Q56 - Qual é o principal foco das atividades dos centros/grupos de investigação da sua instituição 
Q57 - Qual é a principal fonte de financiamento das atividades dos centros/grupos de investigação da sua 
instituição 
Q60 - Qual é o principal foco das atividades dos centros/grupos de prestação de serviços da sua instituição 
Q61 - Qual é a principal fonte de financiamento das atividades dos centros/grupos de prestação de serviços da 
sua instituição 
Q64 - A sua instituição tem polos em funcionamento 
Q65 – Quantos polos tem a sua instituição em funcionamento (Resultado peso polos) 
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Cálculo do grau de internacionalização 

Como o número de questões envolvidas no cálculo do grau de internacionalização não é o mesmo em 

todas as componentes, foram calculados os valores relativos para cada componente, os quais foram 

normalizados para uma escala de zero a dez, de modo a garantir que nenhuma tem um peso relativo 

superior ou inferior à das outras, utilizando o seguinte método de normalização: 

 

Grau de Internacionalização Normalizado = [
𝐷1−𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜−𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜
 × 10] + [

𝐷2−𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜−𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜
 × 10] +

[
𝐷3−𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜−𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜
 × 10] + [

𝐷4−𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜−𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜
 × 10] + [

𝐷5−𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜−𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜
 × 10] + [

𝐷6−𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜−𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜
 × 10] 

 

A tabela 53 resume o número de questões e os valores máximo e mínimo, que determinam o cálculo 

do grau de internacionalização: 

 

Tabela 53. Variação das componentes e valores máximo e mínimo. 

Componente Nº Variáveis Máximo Mínimo 

CI 7 7 0 

PPGRH 7 7 0 

EO 8 8 0 

IoC 7 7 0 

IE 6 6 0 

CP 9 9 0 

 

que aplicada à equação de normalização resulta na expressão, que foi aplicada às instituições em 

estudo: 

 

Grau = [
𝐶𝐼

7
 × 10] + [

𝑃𝑃𝐺𝑅𝐻

7
 × 10] + [

𝐸𝑂

8
 × 10] + [

𝐼𝑜𝐶

7
 × 10] + [

𝐼𝐸

6
 × 10] +  [

𝐶𝑃

9
 × 10] 

 

 

Testes de normalidade e homogeneidade das variâncias 

Para avaliar o pressuposto da normalidade do grau de internacionalização, nos diferentes grupos 

definidos pelo cruzamento das variáveis País e Regime, utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk, que é 

particularmente apropriado e preferível para amostras de dimensão inferior a 50, como é o caso 

(Maroco, 2014, p. 144). O pressuposto de homogeneidade de variância foi verificado com o teste de 

Levene. O detalhe dos cálculos estatísticos associados aos testes de normalidade e de homogeneidade 

encontra-se no Anexo D. Discutem-se de seguida os resultados obtidos para os grupos a comparar. 
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Os testes estatísticos para os grupos Portugal-privado e Espanha-privado, Portugal-público e Espanha-

público e Portugal e Espanha mostram que a distribuição do grau de internacionalização nos grupos 

não é normal, embora se verifique a homogeneidade de variâncias.  

Não tendo sido verificados os pressupostos de normalidade, tentou-se transformar o grau de 

internacionalização de modo a normalizar a sua distribuição, utilizando as transformações disponíveis 

no SPSS: natural log, 1/square root, reciprocal, square root, square e cube. Contudo, os resultados 

mantiveram-se, pelo que se optou pela utilização de testes não paramétricos. 
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6.6.2 Comparação entre o grau de internacionalização dos países e dos setores 

 

O grau de internacionalização de cada instituição de ensino superior foi obtido através do cálculo da 

média dos valores das componentes. Obtidos os valores para o grau de internacionalização e para as 

componentes que o compõem, para cada instituição de ensino superior, agruparam-se os resultados 

em quatro grupos: Portugal-público, Espanha-público, Portugal-privado e Espanha-privado. Estes 

grupos são posteriormente agregados para constituir os grupos Portugal (público-Portugal e privado-

Portugal) e Espanha (público-Espanha e privado-Espanha).  

Para dar suporte às comparações, foi formulado um conjunto de hipóteses comparativas que têm 

como principal objetivo estudar se existem diferenças entre o grau de internacionalização dos grupos 

em estudo. A figura 54 permite visualizar as componentes do grau de internacionalização e as 

hipóteses comparativas (detalhadas na tabela 54) entre os grupos em análise. 

 
Figura 54. Modelo de determinação do grau de internacionalização e visualização das comparações. 
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Tabela 54. Hipóteses comparativas entre os grupos em estudo. 

Hipótese comparativas Grupos a comparar 

H1: Existem diferenças significativas entre o grau de internacionalização das instituições públicas 
de ensino superior de Portugal e as instituições públicas de ensino superior de Espanha. 

Portugal-público e 
Espanha-público 

H2: Existem diferenças significativas entre o grau de internacionalização das instituições privadas 
de ensino superior de Portugal e as instituições privadas de ensino superior de Espanha. 

Portugal-privado e 
Espanha-privado 

H3: Existem diferenças significativas entre o grau de internacionalização das instituições públicas 
e privadas de ensino superior de Portugal e as instituições públicas e privadas de ensino superior 
de Espanha. 

Portugal e Espanha 

 

Antes de testar as hipóteses comparativas relativas realizou-se uma análise descritiva, baseada nos 

valores médios, do grau de internacionalização e das suas componentes dos resultados. A figura 55 

apresenta os resultados obtidos. 

 

 
Figura 55. Comparação dos valores médios do grau de internacionalização e respetivas componentes por grupo da amostra. 

 

Relativamente aos resultados para as componentes, os gráficos mostram que, na comparação dos 

grupos do setor público, os valores médios são superiores para Espanha com excepção das 

componentes “Intercâmbio de Estudantes” e “Internacionalização do Currículo”. Nos grupos do setor 

privado, os valores médios são todos superiores para Espanha. Na agregação dos resultados, o grupo 

Espanha obtêm pontuações superiores para todas as componentes. De realçar ainda que, para todas 

as componentes, com excepção da “Colaborações e Parcerias”, as pontuações dos grupos são 

superiores ao valor médio (5) da escala. 
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Quanto ao grau de internacionalização, os resultados mostram que praticamente todos os grupos da 

amostra revelam um interessante nível de atividade na área da internacionalização, uma vez que todos 

obtiveram pontuações acima do valor médio da escala. O grupo que apresenta um valor médio 

superior é o Espanha-público (8,34) e o inferior é o de Portugal-privado (6,67). O valor para as 

instituições espanholas tanto públicas como privadas (8,34 e 8,15), é superior ao valor das instituições 

portuguesas (8,07 e 6,67). Na agregação de dados, o valor para as instituições espanholas (8,27) é 

superior ao das instituições portuguesas (7,45). 

Para uma análise mais detalhada dos resultados optou-se por criar um conjunto de categorias de 

classificação dos resultados do grau de internacionalização, que permite uma interessante e rápida 

visualização da distribuição dos resultados dos grupos de instituições estudadas. Para tal, a escala de 

zero a dez foi dividida em cinco partes iguais, obtendo assim cinco categorias para cada componente, 

que foram classificadas em “muito baixo” [0,2], “baixo” ]2,4], “médio” ]4,6], “alto” ]6,8] e “muito alto” 

]8,10]. Na figura 56 mostram-se os resultados obtidos. 

 

 
Figura 56. Comparação do Grau de internacionalização para os grupos em estudo. 

 

Neste formato, os dados mostram de uma forma muito clara que as instituições que obtiveram uma 

pontuação que se enquadrasse nas categorias “muito baixo” e “baixo” são inferiores a 10% nos quatro 

grupos, e que as categorias nas quais mais instituições se colocam são as de “alto” e “muito alto”. 

Na comparação do setor público, na categoria “muito alto”, as instituições espanholas apresentam um 

grau de internacionalização superior ao das instituições portuguesas, enquanto que na categoria “alto” 
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Portugal coloca mais instituições do que Espanha. Na comparação do setor privado, na categoria 

“muito alto” as instituições espanholas apresentam um grau de internacionalização superior ao das 

instituições portuguesas, enquanto que na categoria “alto” Portugal coloca mais instituições do que 

Espanha. Na agregação dos dados, na categoria mais elevada, a de “muito alto”, as instituições 

espanholas aparentam um grau de internacionalização superior ao das instituições portuguesas, 

enquanto que na categoria “alto” Portugal coloca mais instituições do que Espanha. 

Na figura 57, que representa cada uma das componentes, é possível verificar que a tendência da 

distribuição dos resultados se mantém. 
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Figura 57. Comparação das componentes para os grupos em estudo. 
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Após esta análise descritiva, testaram-se as hipóteses comparativas formuladas, com recurso ao teste 

estatístico de Mann-Whitney. O detalhe dos cálculos estatísticos associados aos testes encontra-se no 

Anexo E. 

 

H1: Existem diferenças significativas entre o grau de internacionalização das instituições públicas de 

ensino superior de Portugal e as instituições públicas de ensino superior de Espanha. 

Os resultados do teste estatístico mostram que as diferenças observadas entre Portugal-público e 

Espanha-público, para o grau de internacionalização, não são estatisticamente significativas (U=247,5; 

W=572,5; p=0,068). Para as componentes, os resultados obtidos indicam que apenas existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos em análise, para a componente 

Colaborações e Parcerias (U=236,0; W=561,0; p=0,039). 

Complementarmente, na figura 50, ilustra-se a distribuição dos scores nos dois grupos em análise para 

o grau de internacionalização e para a componente “Colaborações e Parcerias”. A figura 58 revela a 

existência de casos que são extremos severos e de casos que são extremos moderados, mas que devem 

ser mantidos porque estes resultados têm significado, uma vez que correspondem ao grau de 

internacionalização de instituições muito menos internacionalizadas do que as restantes. Este 

procedimento é mantido nas análises seguintes. De igual forma nas análises que se seguem, utilizamos 

a notação N para a quantificação das instituições de cada grupo em estudo. 

 

 
Figura 58. Comparação entre Portugal-público (N=25) e Espanha-público (N=28). a) grau de internacionalização b) 

componente colaborações e parcerias. 

 

Portanto, pode-se afirmar que não se verifica a hipótese H1, ou seja não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre o grau de internacionalização das instituições públicas de ensino 

superior de Espanha e as instituições públicas de ensino superior de Portugal. Na análise das 

componentes, apenas se verificaram diferenças estatisticamente significativas para a componente 
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Colaborações e Parcerias, com valor da mediana superior e com uma dispersão inferior para as 

instituições de Espanha-público em relação a Portugal-público. 

 

H2: Existem diferenças significativas entre o grau de internacionalização das instituições privadas de 

ensino superior de Portugal e as instituições privadas de ensino superior de Espanha. 

Os resultados do teste estatístico mostram que as diferenças observadas para o grau de 

internacionalização entre Portugal-privado e Espanha-privado são estatisticamente significativas 

(U=96,0; W=306,0; p=0,041). Para as componentes, os resultados obtidos indicam que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos em análise, para as componentes “Estrutura 

organizativa” (U=82,5; W=335,5; p=0,002), “Políticas e práticas de gestão dos recursos humanos” 

(U=100,5; W=353,5; p=0,008) e “Colaborações e parcerias” (U=87,5; W=297,5; p=0,018). 

Complementarmente, na figura 59, ilustra-se a distribuição dos scores nos dois grupos em análise para 

o grau de internacionalização e para as componentes referidas. 

 

 
Figura 59. Comparação entre Portugal-privado (N=20) e Espanha-privado (N=16). a) Grau de internacionalização b) 

Estrutura organizativa c) Políticas e práticas de gestão dos recursos humanos e d) Colaborações e parcerias. 
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Portanto, pode-se afirmar que se verifica a hipótese H2, de que existem diferenças significativas entre 

o grau de internacionalização das instituições privadas de ensino superior de Espanha e as instituições 

privadas de ensino superior de Portugal, com valor da mediana superior e com uma dispersão inferior 

para Espanha-privado. Adicionalmente, verificam-se diferenças estatisticamente significativas para as 

componentes “Políticas e práticas de gestão dos recursos humanos”, “Estrutura organizativa” e 

“Colaborações e Parcerias”, todas com valor da mediana superior e com uma dispersão inferior para 

as instituições de Espanha-privado em relação a Portugal-privado. 

 

 
H3: Existem diferenças significativas entre o grau de internacionalização das instituições de ensino 

superior de Portugal e de Espanha. 

Os resultados do teste estatístico mostram que as diferenças observadas para o grau de 

internacionalização entre Portugal e Espanha são estatisticamente significativas (U=635,5; W=1688,5; 

p=0,005). Para as componentes, os resultados obtidos indicam que existem diferenças 

estatisticamente significativas, para as componentes “Políticas e práticas de gestão dos recursos 

humanos” (U=791,5; W=1919,5; p=0,018), “Estrutura Organizativa” (U=658,5; W=1786,5; p=0,001) e 

“Colaborações e Parcerias” (U=613,0; W=1648,0; p=0,002). 

Complementarmente, na figura 60, ilustra-se a distribuição dos scores nos dois grupos em análise para 

o grau de internacionalização e as componentes referidas.  
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Figura 60. Comparação entre Portugal (N=45) e Espanha (N=44). a) Grau de internacionalização b) Políticas e práticas de 

gestão dos recursos humanos c) Estrutura organizativa e d) Colaborações e parcerias. 

 

Portanto, pode-se afirmar que se verifica a hipótese H3, de que existem diferenças significativas entre 

o grau de internacionalização das instituições de ensino superior de Portugal e as instituições de ensino 

superior de Espanha, com valor da mediana superior e com uma dispersão inferior para Espanha. 

Adicionalmente, verificam-se diferenças estatisticamente significativas para as componentes “Políticas 

e Práticas de gestão dos recursos humanos”, “Estrutura Organizativa” e “Colaborações e Parcerias”, 

todas com valor da mediana superior e com uma dispersão inferior para as instituições de Espanha em 

relação a Portugal. 
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6.6.3 Grau de internacionalização e variáveis influentes 

 

No questionário foram introduzidas questões relativas a características das instituições que podem 

influenciar os resultados do grau de internacionalização e respetivas componentes: Grandeza em 

função do número de estudantes, Foco das atividades e Grau mais elevado conferido pelas 

instituições. A análise para o “Grau mais elevado conferido pelas instituições” só se aplica a Portugal, 

devido à diferenciação existente entre o subsistema universitário e o subsistema politécnico. Na tabela 

55 mostra-se a distribuição dos resultados para as variáveis em estudo em função do país e do setor. 

Optou-se por realizar a análise apenas para os países em estudo, sem as divisões por setor, devido ao 

reduzido tamanho de alguns dos grupos que resultam dessas divisões. Nalguns casos, nos quais o grupo 

é constituído apenas 1 ou 2 instituições, não é possível sequer realizar a análise.  

 

Tabela 55. Variáveis influentes no grau de internacionalização. 

 Portugal Espanha 
privado público privado público 

Grandeza (da instituição) 

Até 5000 20 12 4 1 

Entre 5000 e 10000 1 8 5 4 
Mais de 10000 1 5 8 24 

Foco (principal das 
atividades da 
instituição) 

Predominantemente 
Ensino 

10 4 5 1 

Predominantemente 
Investigação 

0 0 0 0 

Ensino e Investigação 12 21 12 28 

Grau (mais elevado 
conferido pela instituição) 

Licenciado 4 0 1 0 

Mestre 11 16 0 0 
Doutor 7 9 16 29 

 

A variável “Foco” apenas tem valores para duas opções, pelo que utilizamos o teste de Wicoxon-Mann-

Whitney, que é o teste não-paramétrico que permite comparar as funções de distribuição em duas 

amostras. Para as restantes, utilizamos o teste de Kruskal-Wallis que não permite concluir em qual 

valor da “Grandeza” e do “Grau” as distribuições do grau de internacionalização diferem 

significativamente, apenas permite testar se existem diferenças entre o grau de internacionalização 

nos três valores da “Grandeza” e do “Grau” das instituições considerados.  

Houve assim necessidade de realizar testes adicionais de comparações múltiplas das médias das 

ordens (post hoc multiple comparisons). Para tal, converteram-se as observações em ordens 

(recorrendo à função rank cases) e realizou-se de seguida uma Anova one-way sobre a nova variável 

das ordens com a comparação múltipla de médias das ordens pelo método LSD de Fisher. No Anexo F 

apresentam-se os detalhes dos testes estatísticos realizados. 
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6.6.4 Grandeza da instituição e grau de internacionalização 

 

Iniciamos a análise da influência da Grandeza das instituições de ensino superior no seu grau de 

internacionalização, pela observação gráfica da distribuição dos resultados (figura 61). Utilizamos a 

notação N para a quantificação da totalidade das instituições, N1 para a quantificação do resultado 

“até 5000 estudantes”, N2 para o resultado “entre 5000 e 10000 estudantes” e N3 para o resultado 

“com mais de 10000 estudantes”. 

 

 
Figura 61. Distribuição do grau de internacionalização com a Grandeza das instituições. 

(N=93; N1=37; N2=18; N3=38). 

 

Os resultados revelam um valor para a mediana superior para as instituições com mais de 10 000 

estudantes e uma maior dispersão para as instituições até 5 000 estudantes. 

Com base nos resultados do teste de Kruskal-Wallis, pode-se concluir que a Grandeza das instituições 

tem um efeito estatisticamente significativo sobre o grau de internacionalização (2 (2) = 27,970; p < 

0,05), isto é, que, em pelo menos para um dos valores da Grandeza das instituições, a distribuição dos 

valores do grau de internacionalização difere significativamente das distribuições do grau de 

internacionalização observadas em pelo menos um dos outros valores da Grandeza das instituições. 

A partir dos resultados dos testes adicionais de comparações múltiplas das médias das ordens é 

possível concluir que as instituições “até 5 000 estudantes” apresentam uma distribuição do grau de 

internacionalização significativamente diferente das instituições “entre 5 000 e 10 000 estudantes” (p 

< 0,05) e das instituições “com mais de 10 000 estudantes” (p < 0,05) que apresentam um valor 

superior para o grau de internacionalização. Contudo as instituições “entre 5 000 e 10 000 estudantes” 

e as instituições “com mais de 10 000 estudantes” não apresentam um resultado significativamente 

diferente (p = 0,153) na distribuição do grau de internacionalização. 
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A figura 62 mostra a distribuição dos resultados para as instituições de Portugal e revela um valor para 

a mediana superior para as instituições “com mais de 10 000 estudantes” e uma maior dispersão para 

as instituições “até 5 000 estudantes”. 

 

 
Figura 62. Distribuição do grau de internacionalização com a Grandeza das instituições para Portugal. 

(N=47; N1=32; N2=9; N3=6). 

 

Com base nos resultados do teste de Kruskal-Wallis, pode concluir-se que, para Portugal, a Grandeza 

das instituições tem um efeito estatisticamente significativo sobre o grau de internacionalização (2 

(2) = 15,311 ; p < 0,05), isto é que, em pelo menos para um dos valores da Grandeza das instituições, 

a distribuição dos valores do grau de internacionalização difere significativamente das distribuições do 

grau de internacionalização observadas em pelo menos um dos outros valores da Grandeza das 

instituições. 

A partir dos resultados dos testes adicionais de comparações múltiplas das médias das ordens, é 

possível concluir que as instituições “até 5 000 estudantes” apresentam uma distribuição do grau de 

internacionalização significativamente diferente das instituições “entre 5 000 e 10 000 estudantes” (p 

< 0,05) e das instituições “com mais de 10 000 estudantes” (p < 0,05) que apresentam um valor 

superior para o grau de internacionalização. Contudo as instituições “entre 5 000 e 10 000 estudantes” 

e as instituições “com mais de 10 000 estudantes” não apresentam um resultado significativamente 

diferente (p = 0,414) na distribuição do grau de internacionalização. 

 

A figura 63 mostra a distribuição dos resultados para as instituições de Espanha e revela um valor para 

a mediana superior para as instituições “com mais de 10 000 estudantes” e uma maior dispersão para 

as instituições “até 5 000 estudantes”. 
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Figura 63. Distribuição do grau de internacionalização com a Grandeza das instituições para Espanha. 

(N=46; N1=5; N2=9; N3=32). 

 

Com base nos resultados do teste de Kruskal-Wallis pode-se concluir que a Grandeza das instituições 

de Espanha tem um efeito estatisticamente significativo sobre o grau de internacionalização (2 (2) = 

6,490 ; p < 0,05), isto é, que, em pelo menos para um dos valores da Grandeza das instituições, a 

distribuição dos valores do grau de internacionalização difere significativamente das distribuições do 

grau de internacionalização observadas em pelo menos um dos outros valores da Grandeza das 

instituições. 

A partir dos resultados dos testes adicionais de comparações múltiplas das médias das ordens, é 

possível concluir que as instituições “até 5 000 estudantes” não apresentam uma distribuição do grau 

de internacionalização significativamente diferente das instituições “entre 5 000 e 10 000 estudantes” 

(p = 0,209). Verifica-se um resultado idêntico para as instituições “entre 5 000 e 10 000 estudantes” e 

as instituições “com mais de 10 000 estudantes” (p = 0,182). Contudo, as instituições “até 5 000 

estudantes” diferem significativamente na distribuição do grau de internacionalização das instituições 

“com mais de 10 000 estudantes” (p < 0,05), sendo que estas últimas apresentam um valor superior 

para o grau de internacionalização. 

 

 

6.6.5 Foco da instituição e grau de internacionalização 

 

Iniciamos a análise da influência do Foco das atividades das instituições de ensino superior no seu grau 

de internacionalização pela observação gráfica da distribuição dos resultados (figura 56).  

Utilizamos a notação N para a quantificação da totalidade das instituições, N1 para a quantificação das 

instituições com resultado “Predominantemente ensino” e N2 de “Ensino e investigação”. A figura 64 
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ilustra a distribuição dos scores nos dois grupos de instituições e os resultados revelam um valor para 

a mediana superior para as instituições com “Foco Ensino e investigação” e uma maior dispersão para 

o resultado “Predominantemente ensino”. 

 

 
Figura 64. Distribuição do grau de internacionalização com o Foco das instituições. 

(N=93; N1=20; N2=73). 

 

Com base nos resultados do teste de Mann-Whitney pode-se concluir que as instituições cujo Foco das 

atividades é “Predominantemente ensino” apresentam scores do grau de internacionalização mais 

baixos do que as instituições cujo Foco é “Ensino e investigação” e as diferenças observadas são 

estatisticamente significativas (U= 343; W= 553; p < 0,05). 

 

A figura 65 mostra da distribuição dos resultados para as instituições de Portugal, que revelam um 

valor para a mediana superior para as instituições cujo foco é “Ensino e Investigação” e uma maior 

dispersão para as instituições cujo foco das atividades é “Predominantemente Ensino”. 

 

 
Figura 65. Distribuição do grau de internacionalização com o Foco das instituições para Portugal. 

(N=47; N1=14; N2=33). 
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Com base nos resultados do teste de Mann-Whitney pode concluir-se que as instituições de Portugal 

cujo Foco é “Predominantemente ensino” apresentam scores do grau de internacionalização mais 

baixos do que as instituições cujo Foco é “Ensino e investigação” e as diferenças observadas são 

estatisticamente significativas (U= 114; W= 219; p < 0,05). 

 

A figura 66 mostra da distribuição dos resultados para as instituições de Espanha, que revelam um 

valor para a mediana superior para as instituições cujo Foco é “Ensino e investigação” e uma maior 

dispersão para as instituições cujo Foco é “Predominantemente ensino”. 

 

 
Figura 66. Distribuição do grau de internacionalização com o Foco das instituições para Espanha. 

(N=46; N1=6; N2=40). 

 

Com base nos resultados do teste de Mann-Whitney, pode-se concluir que as instituições de Espanha 

cujo Foco é “Predominantemente ensino” apresentam scores do grau de internacionalização mais 

baixos do que as instituições cujo Foco é “Ensino e investigação” e as diferenças observadas são 

estatisticamente significativas (U= 66; W= 187; p < 0,05). 

 

 

6.6.6 Grau da instituição e grau de internacionalização 

 

De novo utilizamos a notação N para a quantificação da totalidade das instituições, N1 para a 

quantificação das instituições com o resultado “Licenciatura”, N2 de “Mestrado” e N3 de 

“Doutoramento”. A figura 67 ilustra a distribuição dos scores nos grupos de instituições de Portugal e 

os resultados revelam um valor para a mediana superior para as instituições que conferem o 

“Doutoramento” e uma maior dispersão para as que apenas conferem a “Licenciatura”. 
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Figura 67. Distribuição do grau de internacionalização com o Grau das instituições para Portugal. 

(N=46; N1=4; N2=27; N3=16). 

 

Com base nos resultados do teste de Kruskal-Wallis pode concluir-se que o Grau conferido pelas 

instituições tem um efeito estatisticamente significativo sobre o grau de internacionalização (2 (2) = 

8,534 ; p < 0,05), isto é, que, em pelo menos para um dos valores do Grau conferido pelas instituições, 

a distribuição dos valores do grau de internacionalização difere significativamente das distribuições do 

grau de internacionalização observadas em pelo menos um dos outros valores do Grau conferido pelas 

instituições. 

A partir dos resultados dos testes adicionais de comparações múltiplas das médias das ordens, é 

possível concluir que as instituições que apenas conferem a “Licenciatura” apresentam uma 

distribuição do grau de internacionalização significativamente diferente das instituições que conferem 

o “Mestrado” (p < 0,05) e das instituições que conferem o “Doutoramento” (p < 0,05) que apresentam 

scores superiores para o grau de internacionalização. Contudo, as instituições que conferem o 

“Mestrado” e as instituições que conferem o “Doutoramento” não apresentam um resultado 

significativamente diferente (p=0,306) na distribuição do grau de internacionalização. 

 

  



372 

6.7 Síntese da análise dos resultados do grau de internacionalização 

 

Os dados recolhidos com o questionário permitiram ensaiar o cálculo do grau de internacionalização 

de cada instituição de ensino superior e traçar conclusões, numa base comparativa, entre os vários 

grupos em estudo. Os resultados mostram que todos os grupos revelam um interessante nível de 

atividade na área da internacionalização, uma vez que todos obtiveram pontuações para o grau de 

internacionalização acima do valor médio da escala. As várias componentes da internacionalização, 

umas mais desenvolvidas e outras em estádio de desenvolvimento, estão presentes na maioria das 

instituições. 

O grupo que apresenta um valor médio superior para o Grau de Internacionalização é o Espanha-

público e o inferior é o de Portugal-privado. O valor para as instituições espanholas na sua totalidade 

(público e privado) é superior ao das instituições portuguesas na sua totalidade (público e privado). 

Não se verificou a existência de diferenças estatisticamente significativas entre o grau de 

internacionalização das instituições públicas de ensino superior de Espanha e as instituições públicas 

de ensino superior de Portugal, embora o valor da mediana seja superior para o grupo Espanha-

público. Apenas a componente “Colaborações e Parcerias” apresenta diferenças observadas 

estatisticamente significativas, e o valor da mediana é superior para o grupo Espanha-público. 

Os resultados mostram que existem diferenças estatisticamente significativas entre o grau de 

internacionalização das instituições privadas de ensino superior de Espanha e as instituições privadas 

de ensino superior de Portugal, com as instituições de Espanha-privado a apresentarem um valor para 

a mediana superior ao das instituições de Portugal-privado. Foi possível perceber que estas diferenças 

resultam das componentes “Políticas e práticas de gestão dos recursos humanos”, “Estrutura 

organizativa” e “Colaborações e Parcerias”, todas com valor da mediana superior para o grupo 

Espanha-privado. 

Os resultados mostram também que as diferenças são estatisticamente significativas entre o grau de 

internacionalização das instituições de ensino superior de Espanha e as instituições de ensino superior 

de Portugal, com as instituições de Espanha a apresentarem um valor para a mediana superior ao das 

instituições de Portugal. Foi possível perceber que estas diferenças resultam das componentes 

“Políticas e práticas de gestão dos recursos humanos”, “Estrutura organizativa” e “Colaborações e 

Parcerias”, todas com valor da mediana superior para as instituições de ensino superior de Espanha. 

Na tabela 56 sumarizam-se os resultados obtidos para as hipóteses comparativas formuladas. 
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Tabela 56. Resultados obtidos para as hipóteses formuladas. 

Hipótese 
Comparação do 

Grau de 
Internacionalização 

Diferenças 
Comparação 

das 
Componentes 

Diferenças 

H1 
Portugal-público e 
Espanha- público 

Não 
Colaborações e 
Parcerias 

Sim 

H2 
Portugal-privado e 
Espanha-privado 

Sim 

Políticas e 
práticas de 
gestão dos 
recursos 
humanos  

Sim 

Estrutura 
organizativa 

Sim 

Colaborações e 
Parcerias 

Sim 

H3 Portugal e Espanha Sim 

Políticas e 
práticas de 
gestão dos 
recursos 
humanos  

Sim 

Estrutura 
organizativa 

Sim 

Colaborações e 
Parcerias 

Sim 

      

A análise dos resultados permitiu-nos ainda traçar um conjunto de conclusões sobre a influência das 

variáveis Grandeza, Foco e Grau da instituição, no seu grau de internacionalização. 

No que respeita à variável Grandeza, podemos concluir que tem um efeito estatisticamente 

significativo sobre o grau de internacionalização, para as instituições de Portugal e de Espanha. 

Concluímos também que as instituições portuguesas “até 5 000 estudantes” apresentam uma 

distribuição do grau de internacionalização significativamente diferente das instituições “entre 5 000 

e 10 000 estudantes” e das instituições “com mais de 10 000 estudantes”. Contudo as instituições 

“entre 5 000 e 10 000 estudantes” e as instituições “com mais de 10 000 estudantes” não apresentam 

um resultado significativamente diferente na distribuição do grau de internacionalização. Os 

resultados para as instituições espanholas são idênticos, com exceção das instituições “até 5 000 

estudantes” não apresentarem uma distribuição do grau de internacionalização significativamente 

diferente das instituições “entre 5 000 e 10 000 estudantes”. As instituições “com mais de 10 000 

estudantes” apresentam scores do grau de internacionalização mais elevados do que as instituições 

de menor Grandeza. 

De igual modo, podemos concluir que a variável Foco tem um efeito estatisticamente significativo 

sobre o grau de internacionalização, para as instituições de Portugal e de Espanha. A análise da 

influência do Foco das atividades das instituições permitiu concluir que as instituições de Portugal e 

de Espanha cujo Foco é “Predominantemente ensino” apresentam scores do grau de 
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internacionalização mais baixos do que as instituições cujo Foco é “Ensino e investigação” e as 

diferenças observadas são estatisticamente significativas. 

Por fim, concluímos que a variável Grau conferido tem um efeito estatisticamente significativo sobre 

o grau de internacionalização, para as instituições de Portugal. As instituições que apenas conferem a 

“Licenciatura” apresentam uma distribuição do grau de internacionalização significativamente 

diferente das instituições que conferem o “Mestrado” e o “Doutoramento”, embora as instituições 

que conferem o “Mestrado” e as instituições que conferem o “Doutoramento” não apresentem um 

resultado significativamente diferente na distribuição do grau de internacionalização. As instituições 

que conferem o “Doutoramento” são as que apresentam scores superiores para o grau de 

internacionalização. As tabelas 57, 58 e 59 sumarizam os resultados obtidos. 

 

Tabela 57. Influência da Grandeza das instituições no grau de internacionalização 

Grupo Diferenças Grandeza Grandeza Diferenças 

Portugal Sim 
Até 5000 

Entre 5000 e 10000 Sim 

Mais de 10000 Sim 

Entre 5000 e 10000 Mais de 10000 Não 

Espanha Sim 
Até 5000 

Entre 5000 e 10000 Não 

Mais de 10000 Sim 

Entre 5000 e 10000 Mais de 10000 Não 

      
Tabela 58. Influência do Foco das instituições no grau de internacionalização 

Grupo Foco 
Diferenças 

(Mann-Whitney Test) 

Amostra 
completa 

Predominantemente Ensino  
ou 

Ensino e Investigação 
Sim 

Portugal 
Predominantemente Ensino  

ou 
Ensino e Investigação 

Sim 

Espanha 
Predominantemente Ensino  

ou 
Ensino e Investigação 

Sim 

    

Tabela 59. Influência do Grau das instituições no grau de internacionalização 

Grupo 
Diferenças 

(Kruskal 
Wallis Test) 

Grau Grau 
Diferenças 

(LSD de Fisher) 

Portugal Sim 
Licenciado 

Mestre Sim 

Doutor Sim 

Mestre Doutor Não 
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Capítulo 7 – Conclusões e 
Reflexões 
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O objetivo principal do presente estudo consistiu em analisar as tendências da internacionalização do 

sistema de ensino superior com base num estudo comparativo entre as instituições públicas e privadas 

de Portugal e de Espanha, isto é, pretendeu aprofundar o conhecimento relacionado com as 

tendências da internacionalização dos sistemas de ensino superior, através da análise da intervenção 

dos decisores no nível nacional, com o objetivo de explicar o desenvolvimento da implementação no 

nível organizacional, com base na análise das dimensões (motivações, elementos e abordagens) e do 

grau de internacionalização. Para atingir este objetivo foi formulado um conjunto de questões, cujas 

respostas permitem enunciar as principais conclusões. 

Terminado o estudo, a primeira conclusão que formulamos é que a internacionalização do ensino 

superior é um tema de grande atualidade, que se encontra nas agendas dos decisores internacionais, 

europeus, nacionais e de cada instituição de ensino superior. Contudo não são muitos os 

investigadores especializados nesta área e muito trabalho de investigação de natureza científica está 

por fazer, até que esta possa ser considerada uma área cientifica do saber. 

Iniciamos este capítulo pela formulação das principais conclusões no nível nacional e, em seguida, 

apresentamos uma visão do conjunto de conclusões retiradas da análise no plano organizacional, e 

procuramos, para cada uma delas, uma interpretação possível, à luz da análise efetuada para o plano 

nacional, propondo uma relação que ligue os dois planos de análise, tendo em vista uma melhor 

compreensão dos percursos e soluções que têm lugar em cada um dos países estudados. 

 

7.1 O nível nacional 

 

Tanto Espanha como Portugal não definem políticas diretas para a internacionalização das suas 

instituições de ensino superior. Estas são geralmente implementadas sob a forma de políticas 

indutoras e instrumentais nacionais com objetivos explícitos materializados sob a forma de medidas 

e programas criados e financiados pelo Estados para a internacionalização do sistema de ensino 

superior. 

Em ambos os países, Espanha e Portugal, a internacionalização esteve (praticamente) ausente das 

políticas nacionais para o ensino superior, mesmo no quadro da integração europeia dos dois países, 

efetuada em 1986. Este facto só se alterou a partir da assinatura, por ambos os governos nacionais, da 

“Declaração de Bolonha”, em 2000, a qual estabelece um quadro de desenvolvimento praticamente 

comum para as instituições de ensino superior europeias, que facilita o seu alinhamento com as 

estratégias políticas expressas na Declaração de Lisboa. 

Mesmo assim, este alinhamento internacional foi concretizado, nos dois países, através de 

procedimentos diferentes: em Espanha, de forma incremental, através da publicação legislativa que 
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implementa, pouco a pouco, as reformas acordadas no âmbito de Bolonha, processo que foi ocorrendo 

até um tempo muito recente, e em Portugal colocando uma lei-quadro que engloba, num documento 

único, a generalidade dos requisitos definidos por entidades internacionais para a reforma do ensino 

superior nacional, formulados no quadro de Bolonha e na estratégia de integração europeia. 

Mas em ambos os casos, as políticas nacionais, provavelmente porque obrigadas a integrar elementos 

da identidade e cultura nacionais, não explicitam uma abordagem que obrigue, direta e 

coercivamente, à inclusão de atividades para a internacionalização, antes optam – no que em Portugal 

corresponde a uma recomendação explícita das consultoras internacionais – por definir políticas 

nacionais indiretas, que agem sobre fatores – amplamente referidos na literatura sobre este tema – 

que tendem a ser indutores da internacionalização alinhados com as recomendações internacionais, 

em particular europeias, tendentes a alinhar, mesmo com um certo grau de isomorfismo, as 

instituições nacionais com as orientações europeias, criando assim espaço e condições favoráveis para 

o desenvolvimento de uma cultura comum nas instituições de ensino superior que age favoravelmente 

sobre a sua internacionalização. Denominamos este processo isomórfico de políticas indutoras da 

internacionalização, as quais são acompanhadas, de forma semelhante nos dois países, por políticas 

instrumentais, cujo objetivo principal é remover barreiras e promover apoios à movimentação de 

pessoas, programas e instituições, enquanto principais instrumentos da internacionalização dos seus 

sistemas de ensino superior. 

 

Em Espanha e Portugal as políticas indutoras definidas pelos respetivos Estados agem sobre a 

autonomia, a governança, o financiamento, e a qualidade, avaliação e acreditação: 

 Em Portugal a reforma do ensino superior, confere maior grau de autonomia às instituições 

e estabelece um modelo de governança com maior suporte nas partes interessadas, 

tendencialmente favorecendo mais a promoção da internacionalização do que em Espanha, 

em que o grau de autonomia é menor e o modelo de governança mantém o suporte colegial 

e académico. 

A concessão de maior autonomia às instituições, simultaneamente com alterações no seu sistema de 

governança – que assume formas mais empresariais de gestão em detrimento da colegialidade de base 

académica que constitui o modo clássico de organização das instituições – contribui para tornar as 

instituições mais eficientes e mais aptas para responder com eficácia às mudanças impostas pelas 

condições ambientais, e induz um comportamento empreendedor, de base estratégica e competitiva, 

levando a uma maior compreensão da necessidade de aceitar a racionalidade política que incorpora a 

internacionalização como elemento essencial do desenvolvimento institucional. 
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Tanto Espanha como Portugal empreenderam reformas que incluem o aumento da autonomia 

institucional – nomeadamente com abolição do clássico controlo direto dos Estados pelo controlo 

indireto de agências reguladoras que avaliam e acreditam as instituições – e a alteração dos seus 

sistemas de gestão – com adoção de estruturas de menor colegialidade e maior participação dos seu 

stakeholders -  mas fizeram-no com diferente balanceamento e profundidade.  

Relativamente à autonomia, releva-se o facto de, embora ambos os Estados reservem para si parte 

significativa da autonomia institucional, em Espanha essa reserva não está claramente consignada em 

lei e, adicionalmente, está repartida entre o Estado Central e as Comunidades Autónomas, o que 

dificulta o estabelecimento e o reconhecimento das fronteiras autonómicas de cada um destes atores. 

Em Portugal a fronteira para a reserva do Estado em matéria de autonomia institucional está 

claramente consignada na lei. 

Também, relativamente à autonomia para a gestão de recursos humanos, encontramos uma menor 

regulação na contratação e gestão da carreira do pessoal docente e não docente na legislação 

portuguesa – que confere, dentro de certos limites, autonomia institucional para a gestão das carreiras 

de pessoal - sendo que em Espanha essa regulação é mais forte, nomeadamente na carreira docente 

cuja gestão inclui uma entidade reguladora, a ANECA. Na prática, a contratação de pessoal docente e 

administrativo estrangeiro está bastante mais facilitada em Portugal do que em Espanha. 

Já relativamente à estrutura de governação assinalamos diferenças mais substantivas, as quais 

determinam que Portugal já tenha claramente transitado do segundo ao terceiro quadrante do modelo 

de Brunner, enquanto Espanha apenas aflora essa transição. De facto, a estrutura de governação de 

primeiro nível continua a contar com um órgão colegial de natureza essencialmente académica e 

elevada dimensão – o Claustro – e, na definição das competências repartidas com o órgão de 

representação da Sociedade – o Conselho Social – fica comprometida, como vimos, a capacidade de 

definição estratégica institucional, entregue essencialmente ao Conselho de Gestão, com fraca 

representação da Sociedade. Acresce que não está favorecida a unidade entre o Programa Eleitoral 

que elege o Reitor e o Plano Estratégico elaborado pelo Conselho de Gestão. 

A presença destas substantivas diferenças na definição da autonomia e das estruturas de gestão 

institucional deveria configurar a possibilidade de, tendencialmente, a implementação da 

internacionalização estar mais favorecida para as instituições de ensino superior portuguesas do que 

espanholas. 

 A diminuição do financiamento por parte do Estado potencia motivações de natureza 

económica na internacionalização das instituições de ensino superior, ao estimular as 

receitas provenientes das propinas de estudantes estrangeiros (com mais intensidade em 

Portugal do que em Espanha), e ao reforçar uma prática competitiva para o sistema de I&D 

em ambos os países. 
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Como resultado da crise financeira mundial, nomeadamente a nível europeu – e que atingiu com 

profundidade tanto Espanha como Portugal – os organismos financiadores do ensino superior 

reduziram de forma substantiva a dotação financeira com origem nos orçamentos do Estados e, em 

Espanha, também das Comunidades Autónomas. Impossibilitados de reduzir, instantaneamente, os 

recursos e responsabilidades existentes, os Reitores e Presidentes afirmam publicamente a 

insuficiência do orçamento público e promovem, de forma generalizada, mas não equitativa, o 

aumento do valor das propinas dos estudantes nacionais e internacionais, até ao limite do que lhes é 

permitido por lei. Em Portugal, as propinas dos cursos de pós-graduação – que são livremente fixadas 

pelas instituições - viram um aumento significativo. Simultaneamente, os apoios dos Estados e das 

Comunidades Autónomas aos estudantes diminuiu drasticamente, embora as instituições, em geral e 

nomeadamente em Espanha, tenham encontrado mecanismos de redução do impacto da falta desses 

apoios. 

Embora se tenha assistido a um esforço para a captação de estudantes estrangeiros, a verdade é que 

a frequência nacional de estudantes estrangeiros, em ambos os países, não teve a tradução económica 

que se verifica em outros países, nomeadamente os de origem anglo-saxónica, que exprimem, com 

maior clareza, uma natureza competitiva. 

Relativamente ao financiamento para a I&D tem sentido considerar incluídos nesta rubrica os apoios 

gerais para formação de doutorados e de promoção do talento (estes existentes sobretudo em 

Espanha) os quais, no seu conjunto, contribuem para os sistemas nacionais de inovação. A dotação 

para estes programas cresceu, ligeiramente e em contraciclo com o desempenho das economias 

nacionais, entre 2008 e 2010, mas, a partir dessa data, observaram-se decréscimos sucessivos, em ciclo 

com o desempenho económico nos dois países, comportamento de que só começa a sair após 2013. 

Em consequência, as instituições de ensino superior – e também a investigação de âmbito empresarial 

– reforçam as candidaturas a programas de I&D internacionais, em particular europeus, os quais têm, 

genericamente, natureza competitiva. Este facto, por força da regulamentação concursal europeia, 

deu origem ao aparecimento de novas colaborações das instituições de ensino superior com empresas, 

nacionais e estrangeiras, e com outras instituições de ensino superior internacionais, conseguindo 

assim massa crítica para poderem ser oponentes aos concursos europeus para o desenvolvimento de 

projetos de inovação. 

 Em ambos os países, a criação de agências de avaliação e acreditação, inseridas em redes de 

agências internacionais, promove a visibilidade, a atractibilidade e a credibilidade 

internacional dos sistemas de ensino superior. 

Tanto Espanha como Portugal implementaram, por iniciativa dos respetivos governos, agências 

nacionais para a avaliação da qualidade e acreditação institucional. Estas agências foram constituídas 

nos termos das recomendações europeias e ambas integram o Registo Europeu de Agências de 
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Garantia da Qualidade da Educação Superior (EQAR) e são membros do Consórcio Europeu de Agências 

de Acreditação (ECA). Os modelos de acreditação utilizados estão em consonância com os Standards 

and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area, elaborados pela ENQA 

- European Network for Quality Assurance e estão validados pela ECA. No caso de Portugal a Agência 

é objeto de avaliação externa periódica, em conformidade com os padrões europeus. Em ambos os 

casos as Agências adotam políticas de internacionalização nas suas atividades. Em consequência, estão 

autorizadas a exercer a sua atividade em todo o espaço europeu, e as mesmas são válidas neste 

espaço. Naturalmente que esta capacidade aumenta a visibilidade, a atractibilidade e a credibilidade 

das formações reconhecidas oferecidas pelas instituições nacionais acreditadas de Espanha e Portugal. 

 

As políticas instrumentais definidas pelos Estados evidenciam um maior compromisso nacional com 

a internacionalização do ensino superior em Espanha do que em Portugal, assente essencialmente 

na existência de planeamento estratégico quer para o desenvolvimento institucional quer para a 

internacionalização. 

Em ambos os países estão definidas políticas de apoio e (ou) de facilitação ao acolhimento de 

estudantes internacionais, nomeadamente a criação de bolsas de estudo de mobilidade para 

estudantes nacionais e estrangeiros, políticas específicas de propinas para estudantes estrangeiros, 

políticas específicas de acesso ao ensino superior para estudantes estrangeiros, políticas para a 

promoção de colaborações académicas e participação conjunta em programas de internacionalização, 

políticas para o reconhecimento de diplomas, políticas específicas de imigração para estudantes e 

investigadores, políticas de comércio internacional no âmbito da educação, políticas de promoção 

internacional das instituições nacionais e das suas atividades, e o estabelecimento de acordos 

bilaterais para a educação e investigação. 

Há, no entanto, em Espanha, um item que assume particular importância: os governos aprovaram 

planos estratégicos quer para o desenvolvimento das suas instituições de ensino superior (Estrategia 

Universidad 2015, que contém como um dos seus eixos estratégicos a internacionalização), quer 

especificamente para a sua internacionalização (Estrategia de Internacionalización del Sistema 

Universitário Espanhol 2015-2020), iniciativas que não têm paralelo em Portugal. 

Adicionalmente, governos espanhóis tiveram iniciativas no domínio da internacionalização do ensino 

e investigação nacionais, através do impulso e financiamento competitivo aos programas dos Campus 

de Excelência Internacional em geral e do seu subprograma Campus transfronteiriços de Excelência em 

particular, implementados através de dotações específicas e significativas por parte do Estado 

espanhol, e também de ajuda financeira extraordinária à participação das instituições de ensino 

superior, de entidades de investigação e desenvolvimento e de empresas nestes projetos, e do 

envolvimento de investigadores estrangeiros através de acordos específicos, nomeadamente com 
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França, Portugal e Marrocos e outras iniciativas de cooperação com países da iberoamérica e do 

mediterrâneo, bem assim como a Rússia e a China. Estes acordos permitiram a colaboração com vários 

Centros de Excelência no estrangeiro, envolvendo muitos deles universidades de elevado prestígio, 

fortalecendo a presença no exterior das universidades espanholas, quer em atividades de investigação 

quer em atividades de ensino, com a realização de cursos conjuntos, em particular a nível de mestrado 

e doutoramento. 

Naturalmente que estas iniciativas de planeamento estratégico da internacionalização do sistema de 

ensino superior espanhol contribuíram fortemente para o estímulo à internacionalização das suas 

instituições, para a obtenção de melhores resultados e maior eficácia das políticas definidas em 

Espanha do que em Portugal, o que os resultados deste estudo evidenciam de forma clara. 

 

As motivações dominantes que conduzem o Estado, para ambos os países, a promover a 

internacionalização do sistema de ensino superior são predominantemente de natureza económica 

derivadas da adesão às políticas europeias, embora mais fortes em Portugal do que em Espanha, e 

de natureza cultural, derivadas da relação privilegiada que mantêm com as respetivas ex-colónias. 

Quer para Espanha como para Portugal podem ser identificadas duas regiões relativamente às quais 

se verifica serem a origem de um fluxo significativo de estudantes internacionais: para Espanha, a 

Europa e os países da Iberoamérica; para Portugal, também a Europa e os países da Comunidade de 

Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

A análise revela uma grande semelhança entre as motivações, nos dois países, para a 

internacionalização dos respetivos sistemas de ensino superior. Esta semelhança releva, 

essencialmente, como foi referido, para a região europeia, do isomorfismo que deriva da utilização da 

mesma fonte normativa - as diretivas e outra documentação emanada da União Europeia - e para as 

regiões da Iberoamérica e CPLP, respetivamente para Espanha e Portugal, por fatores essencialmente 

histórico-culturais. 

Para cada um destes casos, encontramos, além de preferências culturais, políticas instrumentais que 

favorecem a mobilidade internacional de estudantes de estas origens, embora em Espanha, como 

vimos, a publicação da legislação que implementa estas políticas instrumentais tenha sido mais tardia 

sendo que, não obstante, o fluxo da mobilidade é sempre significativo, o que leva a supor que a 

preferência cultural é significativa. 

 

Em ambos os países, a abordagem que se verifica maioritariamente é a de entendimento mútuo 

sendo que, de forma emergente, é também a da geração de lucros, esta última de forma mais 

expressiva em Portugal do que em Espanha. 
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Apesar de serem visíveis as motivações de natureza económica e a reforma do ensino superior ir na 

direção de promover a competitividade do sistema, não existem ainda medidas assertivas para que a 

abordagem maioritária seja a de geração de lucros, dado que a norma cultural idêntica nos dois países 

continua a impor-se nas formas de concretização das suas relações internacionais. 

Naturalmente que, verificadas semelhanças nas motivações e no processo de internacionalização do 

sistema de ensino superior de Espanha e Portugal, decorrem também semelhanças nas abordagens 

utilizadas. Assim, em ambos os países, a abordagem que se verifica maioritariamente é a de 

entendimento mútuo sendo que, de forma emergente, é também a da geração de lucros, esta última 

de forma mais expressiva em Portugal do que em Espanha, por força, da maior imperatividade da 

legislação portuguesa nesta matéria. 

Em ambos os casos também se distinguem situações diferenciadas, uma de natureza temporal e outra, 

relevante na janela temporal em análise, de natureza espacial, instanciadas, respetivamente, para 

Espanha e Portugal, na Europa e países Ibero-Americanos, e na Europa e países da CPLP. 

Em ambas as regiões espaciais a abordagem predominante, provavelmente devido à natureza 

histórico-cultural dos dois países, é a de entendimento mútuo, sendo de pouca relevância a abordagem 

para geração de lucros, nomeadamente por força das parcerias e colaborações estabelecidas entre 

cada um dos países e os seus territórios de influência histórica. 
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7.2 O nível organizacional 

 

a) sobre as motivações das instituições para a sua internacionalização. 

 

Espanha e Portugal apresentam fortes semelhanças no que se refere às motivações institucionais 

para a internacionalização, com clara supremacia, para ambos os países, das motivações cultural e 

académica, seguida, de forma menos nítida e menos consensual, pelas motivações económica e 

política. 

Esta semelhança do comportamento institucional poderá relevar da semelhança cultural entre os dois 

países, com a mesma origem territorial, paralelismo e correspondência temporal dos seus percursos 

históricos desde o seu nascimento até à contemporaneidade, e a semelhança da identidade cultural 

dos dois povos, sintetizada na expressão já citada que refere que “as diferenças entre Portugal e 

Espanha podem ser operatoriamente construídas como diferenças de grau e não de natureza numa 

espécie de continuum em que os países partilham o essencial dos valores culturais, com diferenças 

que devem ser explicadas sobretudo pela configuração demográfica, social e económica de cada um 

dos países”. 

A motivação económica, que aparece de forma também semelhante para os dois países, pode explicar-

se com o facto de ambos terem sofrido, de forma negativa, o impacto da crise económica gerada a 

partir do ano 2000, ambos com intervenção financeira externa, embora com diferentes objetivos, mas 

com semelhante impacto na redução dos orçamentos institucionais, embora neste caso a opção 

pareça, como dissemos, menos consensual. A menor importância da motivação económica face à 

cultural pode ter a ver, para ambos os países, com a identidade cultural dos dois povos. 

Finalmente a motivação política, consubstanciada na forma semelhante como as instituições de ambos 

os países consideram importante responder às políticas nacionais e europeias, é consistente com a 

avaliação de Hofstede quando afirma que, tanto Portugal como Espanha, são sociedades normativas, 

que respeitam as suas tradições e normas, avessas à alteração social e pouco pragmáticas. 
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b) Acerca dos elementos da internacionalização das instituições. 

 

Internacionalização do currículo 

Não existem, no âmbito das políticas nacionais para a internacionalização do ensino superior de 

Espanha e Portugal, instrumentos obrigatórios de orientação ou de estímulo à internacionalização 

dos currículos. No entanto, tanto as instituições espanholas como portuguesas afirmam, em 

percentagem elevada, desenvolver iniciativas de internacionalização dos currículos dos cursos que 

oferecem, embora afirmem também, no que parece ser uma contradição, que esses currículos têm, 

maioritariamente, caráter nacional. 

Uma interpretação consistente com estes resultados é a de que a internacionalização dos currículos é, 

essencialmente, uma decisão das próprias instituições, no âmbito da autonomia académica que as 

legislações nacionais claramente lhes conferem, e num sinal também claro de auto adesão à causa da 

internacionalização, embora de forma paroquial conservem os seus currículos nacionais e esperem a 

adesão dos alunos internacionais a essa oferta e, muito pouco, optem por desenvolver currículos que 

espelhem a cultura multiculturalista e os valores da globalização. 

 

Intercâmbio de estudantes 

Tanto em Espanha como em Portugal estão definidas políticas de estímulo e apoio ao intercâmbio 

de estudantes, quer a nível da atribuição de bolsas de estudo diretas ou complementares de bolsas 

internacionais existentes, quer a nível de facilitação do acesso ao ensino superior de estudantes 

estrangeiros. Existe, no entanto, uma barreira para este intercâmbio, para os estudantes não 

europeus, constituída pelo nível mais elevado de propinas que os restantes estudantes 

internacionais têm de suportar. 

Não é claro, no entanto, que tenham sido as políticas públicas o motor da mobilidade de estudantes, 

em qualquer dos dois países, na medida em que este movimento já existia antes de terem sido 

desenvolvidos os instrumentos de estímulo, aliás de forma muito significativa para Espanha, com base 

no financiamento europeu. Com a adesão à Declaração de Bolonha, no entanto, a mobilidade de 

estudantes reforçou-se e as políticas de estímulo consolidaram-se, mas em ambos os países se 

manteve uma tendência paroquial, de “não ir para muito longe ou para lugares muito diferentes”: a 

mobilidade de estudantes verifica-se, seguramente por razões de proximidade, de financiamento, e 

de cultura, essencialmente para países da Europa e, depois, para os países das antigas colónias 

espanholas e portuguesas. Releve-se, no entanto, a exceção de os Estados Unidos, país de cultura 

diferente, ser a terceira opção para os estudantes espanhóis. 
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De relevar, o estado de maturidade das instituições na promoção e na facilitação da mobilidade dos 

estudantes, consubstanciada na alocação de recursos a estruturas organizativas e na definição de 

políticas de eliminação de barreiras. 

 

Colaborações e parcerias 

Neste domínio a hipótese mais consistente parece ser a da existência de uma colaboração estreita 

entre os interesses dos Estados, através do lançamento de programas específicos para a cooperação 

internacional na área do ensino e da investigação, e os interesses das instituições, na implementação 

dessas colaborações. O facto de a maioria das colaborações e parcerias se firmarem no domínio do 

ensino e formação – e, em segundo lugar, na investigação – e sob a forma de formações que 

oferecem um grau conjunto ou uma dupla titulação parece confirmar esta hipótese. 

Adicionalmente, o papel das políticas dos Estados parece ser, essencialmente, a de facilitador do 

estabelecimento de acordos e parcerias entre instituições, na medida em que é a estas que compete 

definir os instrumentos que as implementam e nascerem, não raro, das ligações interinstitucionais 

internacionais que, naturalmente, se estabelecem entre aquelas. Também é consistente com o papel 

facilitador que caracteriza a posição do Estado a afirmação de que estas são iniciativas 

maioritariamente da iniciativa da gestão das instituições – no acolhimento daquele papel facilitador – 

e menos dos órgãos de segundo nível, Faculdades e Escolas. 

Um claro exemplo desta formulação encontra-se nos acordos efetuados por Portugal, na área de 

investigação, com entidades dos Estados Unidos da América, os quais foram negociados em geral a 

nível do Estado mas, depois, subscritos a nível das instituições envolvidas. 

De relevar que a mobilidade de cursos se reveste de natureza essencialmente cooperativa, sendo 

residuais as instituições que a implementam por regimes como o de franquia. No mesmo sentido, a 

opção pela instalação de polos no estrangeiro é residual ou inexistente. De facto, nem Espanha nem 

Portugal definem, a nível nacional, políticas ou instrumentos de promoção da exportação do ensino 

superior. 

 

Compromisso 

Cremos poder afirmar que a existência de um plano estratégico é o mais forte indicador de um 

compromisso com a internacionalização, quer a nível nacional, quer a nível organizacional.  

Como vimos anteriormente, Espanha tem vindo a definir planos estratégicos nacionais para a 

internacionalização do seu ensino superior, contrariamente ao que acontece com Portugal, que não 

tem um plano estratégico específico para este fim, pelo menos formalmente. 
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Assim se compreende que, embora a generalidade das instituições espanholas e portuguesas tenham 

inscrito a internacionalização no âmbito da sua missão, a definição das políticas institucionais para a 

internacionalização seja mais consistente nas instituições espanholas do que nas portuguesas, e que o 

envolvimento dos vários níveis de decisão na definição das respetivas políticas seja, como se disse, 

“mais forte para as instituições de Espanha do que de Portugal” e ainda que “a prática de envolvimento 

dos stakeholders internos esteja mais bem estabelecida em Espanha do que em Portugal”. 

Outro fator importante, a nível nacional, para a promoção da internacionalização das instituições, são 

as iniciativas governamentais de promoção ativa de programas de internacionalização – também 

abordados no ponto anterior – que, com exceção porventura da iniciativa portuguesa de 

estabelecimentos de acordos para a investigação, já citada e que aparece mais tarde – se considera 

ser mais consistente e orientada para a obtenção de melhores resultados em Espanha do que em 

Portugal, nomeadamente no que se refere ao programa de estabelecimento dos Campus de Excelência 

Internacional que, pese embora as dificuldades de origem financeira com que se debate, parece ter 

contribuído - a avaliar pelos relatórios efetuados - de forma significativa para a internacionalização do 

ensino e da investigação em Espanha, no que constitui, aparentemente, o fator mais distintivo entre 

as políticas adotadas pelos dois países. 

 

Estrutura organizativa 

A generalidade das instituições espanholas e portuguesas declara dispor de estruturas 

administrativas dedicadas à internacionalização, o que parece ser consistente com a declaração de 

que a internacionalização integra a sua declaração de missão e a assunção de um compromisso 

institucional com esse objetivo. 

Trata-se, naturalmente, de uma iniciativa de cada instituição, na medida em que não existem, em 

qualquer dos dois países, iniciativas nacionais, em particular de financiamento, para apoio à 

implementação destas estruturas administrativas. No âmbito da iniciativa nacional encontram-se 

apenas os diversos Gabinetes de Programas Internacionais que facilitam, em parte, o trabalho destas 

estruturas, ao servirem de ponto de intermediação com outras estruturas congéneres internacionais. 

De forma consistente com referências já feitas anteriormente, as instituições espanholas parecem 

estruturar melhor estas atividades administrativas do que as suas congéneres portuguesas e, entre 

ambas, melhor no ensino superior público do que no privado. Adicionalmente, é significativamente 

superior o número de instituições espanholas que detêm um orçamento próprio para a 

internacionalização do que as suas congéneres portuguesas: consideramos que estes resultados são 

também consistentes com o facto de a internacionalização do ensino superior em Espanha assentar 
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num melhor planeamento estratégico a nível nacional, o que poderá ser um elemento estimulante 

para a consolidação das estruturas institucionais com esse fim. 

 

Políticas e práticas de gestão de Recursos Humanos 

A valorização do envolvimento nas atividades de internacionalização em termos de progressão da 

carreira, e a contratação de colaboradores com currículo internacional ou de outras nacionalidades, 

não é ainda uma prática consolidada, sobretudo no setor privado, embora as instituições incentivem 

os seus colaboradores a envolverem-se na internacionalização. 

Embora as políticas nacionais, tanto em Espanha como em Portugal, não inviabilizem a contratação de 

docentes estrangeiros (e também de técnicos e administrativos) – e, talvez mais em Portugal do que 

em Espanha – o impacto destas políticas nas instituições parece ser relativamente limitado, como o 

indica a ausência de unanimidade na perceção demonstrada pela gestão de topo relativamente a esta 

questão, com uma clara divisão entre aqueles que concordam totalmente com a valorização por parte 

da instituição desta qualidade e o conjunto de outras avaliações que apresentam um valor ainda 

considerável. 

Relativamente ao pessoal discente verifica-se que, em ambos os países, existe uma clara 

preponderância, em particular para os respetivos setores públicos, na implementação de mecanismos 

de captação de estudantes estrangeiros, no que é uma resposta institucional consistente com as 

políticas nacionais de ambos os países de facilitação, apoio e estímulo à captação destes estudantes. 

De notar ainda que se verificam algumas diferenças significativas na qualidade destes mecanismos, 

com clara vantagem para Espanha, que se pode atribuir, mais uma vez, a um maior compromisso e à 

existência de um plano estratégico nacional e organizacional para a internacionalização das 

instituições. 

 

 

c) sobre as abordagens das instituições à internacionalização. 

 

As abordagens à internacionalização mais utilizadas pelas instituições de ensino superior espanholas 

e portuguesas evidenciam uma deriva da abordagem por cooperação para a abordagem por 

coopetição. 

A abordagem por cooperação foi validada pela perceção positiva dos gestores das instituições 

relativamente à utilização de vários instrumentos típicos deste tipo de abordagens, entre os quais se 
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referiu, a participação em programas de intercâmbio europeu, a tendência para a internacionalização 

dos currículos através da sua progressiva reforma com inclusão de temas globais e internacionais, a 

extensão e importância dada a Colaborações e Parcerias com outras entidades estrangeiras, 

nomeadamente no que se refere à implementação de cursos que oferecem grau conjunto e dupla 

titulação. Este tipo de abordagem é consistente com as motivações mais generalizadas nas instituições 

de ambos os países que, como referimos, são de natureza cultural e académica. 

Também assinalamos, a nível das instituições de ambos os países, uma deriva emergente para 

abordagens do tipo competitivo, neste momento centrada essencialmente na implementação de 

mecanismos orientados para a captação de estudantes estrangeiros, nomeadamente com alguma 

oferta de formações desenhadas especificamente para estes estudantes, ministrados em língua que 

não a nativa, com maior expressão em Espanha do que em Portugal. 

Adicionalmente, as instituições de ensino superior espanholas e portuguesas declaram utilizar, de 

forma relativamente sistemática, o planeamento estratégico e o controlo da sua execução como 

instrumentos de implementação da internacionalização, em ligação com a utilização de mecanismos 

estruturados de análise e prospeção do ambiente em que se inserem, como forma de definirem e se 

direcionarem para os seus objetivos, enfatizando cada vez mais uma abordagem estratégica e 

sistemática da sua internacionalização. 

Estas abordagens utilizadas no plano organizacional parecem ser consistentes com as abordagens a 

nível nacional utilizadas em cada um dos países. Estas são, como vimos, essencialmente a abordagem 

por entendimento mútuo e, de forma emergente, a abordagem para geração de lucro. 

Na abordagem por entendimento mútuo estão presentes, em ambos os países, os instrumentos 

facilitadores e promotores da internacionalização que a qualificam, entre outros, a existência de 

políticas específicas de acesso ao ensino superior público ou políticas para a promoção de 

colaborações académicas e participação conjunta em programas internacionais, a que as instituições 

respondem, como vimos, com a implementação de estruturas de captação de estudantes estrangeiros 

a quem são oferecidas a utilização daqueles instrumentos de facilitação da frequência de cursos, 

formações e estágios, as quais se articulam com as estruturas também disponibilizadas a nível 

nacional. 

Quanto à abordagem emergente de geração de lucro que, do ponto de vista das instituições, constitui 

uma resposta à necessidade de diversificação das fontes de financiamento e de reforço orçamental, é 

também uma resposta à política nacional, com idênticos objetivos, consubstanciada em Portugal no 

Estatuto do Estudante Internacional e em Espanha, se bem que de forma menos nítida, mas ainda 

assim consistente, com as políticas nacionais de fixação do valor das propinas para a frequência de 

cursos. 
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d) sobre o grau de internacionalização 

 

As instituições de ensino superior em estudo revelaram um interessante nível de atividade na sua 

internacionalização, uma vez que as várias componentes, umas mais desenvolvidas e outras em 

estádio de desenvolvimento, estão presentes na maioria das instituições. Contudo, o grau de 

internacionalização das instituições espanholas é superior ao das portuguesas e, dos grupos 

estudados, o que demonstra valores mais baixos é o setor privado português. 

Um nível elevado de adesão ao processo de internacionalização decorre, naturalmente, de ambos os 

países estarem integrados na União Europeia, com responsabilidades semelhantes de participação 

numa estratégia de desenvolvimento europeu comum, e com a adesão de ambos às políticas para o 

ensino superior em geral, e para a internacionalização em particular, determinadas ou recomendadas 

por instituições supranacionais europeias, cujo acolhimento, sendo voluntário, se torna de facto 

imperativo, até pela existência de órgãos de coordenação superior externa, a nível da reunião de 

Ministros da Educação europeus. 

O maior grau de internacionalização da universidade espanhola pode relevar, essencialmente, da 

diferença de massa crítica dos dois países, muito superior para Espanha do que Portugal, o que 

determina a existência de uma percentagem superior de instituições públicas com maior dimensão, e 

uma situação economicamente mais forte das instituições privadas espanholas. A diferença de 

potencial de captação de recursos entre as instituições de Espanha e de Portugal, a que se adiciona 

uma orientação mais estreita da sua utilização pela maior força do compromisso e do planeamento 

estratégico nacional e organizacional espanhol, concorre para a existência de um grau superior de 

internacionalização das instituições deste país. 

 

O grau de internacionalização é superior para as instituições de maior dimensão, com foco 

simultaneamente no ensino e na investigação e que conferem graus superior ao da licenciatura. 

Os objetivos fundamentais das políticas nacionais para a Ciência, Tecnologia e Inovação contiveram 

sempre em Espanha e Portugal, ao longo da sua história, uma certa perspetiva de internacionalização, 

seja através da adoção de modelos de estruturação e gestão estrangeiros, seja através do 

financiamento de formação de investigadores no estrangeiro, que posteriormente potenciaram o 

desenvolvimento das instituições, seja através de ações tendentes a aumentar a massa crítica da 

estrutura de investigação e desenvolvimento nacional, em particular nas instituições de ensino 

superior, seja, por último, na adoção de políticas emanadas de organismos internacionais, 

prevalentemente europeus, e da utilização dos instrumentos que estas entidades disponibilizam. 
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Também para este resultado concorre a diferença de potencial de captação de recursos, que permite 

à universidade espanhola alocar mais recursos na sua internacionalização. Note-se que, em especial 

para a área da investigação, existem em Espanha linhas de financiamento específicas com dimensão 

adequada, associadas às iniciativas dos campus de excelência e dos campus de excelência 

transfronteiriços, e ainda de outros projetos de iniciativa governamental. Este esforço de 

desenvolvimento adiciona aos recursos captados em sede europeia. Em Portugal, embora a 

componente europeia seja bastante importante, os recursos próprios disponíveis são mais fracos. E a 

área de investigação é um poderoso catalisador da internacionalização, pela importância que 

assumem neste processo as relações pessoais entre investigadores nacionais e estrangeiros, em 

Espanha mais potenciadas pela existência da já referida estrutura de Ciência, Tecnologia e Inovação 

que facilita tanto o desenvolvimento da investigação internacionalizada e orientada à aplicação 

económica, como cria um espaço mais propício ao desenvolvimento da componente de ensino nas 

dimensões de mestrado e doutoramento.  
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in thesi, 

Numa ótica descritiva, os processos de internacionalização das instituições de ensino superior 

espanholas e portuguesas apresentam elevadas semelhanças, que decorrem do paralelismo da sua 

história comum, da semelhança das características culturais dos dois povos, e de um elevado grau de 

isomorfismo decorrente da aplicação comum, e temporalmente coincidentes, da adesão ao Processo 

de Bolonha e da aplicação das Diretivas, Recomendações e Normativas europeias. Diferenças de 

percurso nestes dois processos devem-se, essencialmente, a diferenças culturais entre os seus atores 

principais. 

No entanto, a avaliação do grau de internacionalização das instituições através de um instrumento 

quantitativo, tal como o utilizado neste estudo, mostra que o grau de internacionalização das 

instituições de ensino superior espanholas é relativamente mais elevado do que o das suas congéneres 

portuguesas, facto que releva do maior peso de grandes instituições no cômputo geral das instituições 

espanholas do que das portuguesas, e de uma maior concretização do desenvolvimento e 

internacionalização da investigação, nomeadamente, através das iniciativas dos campus de excelência 

e dos campus de excelência transfronteiriça. Adicionalmente, verifica-se que o comprometimento e o 

envolvimento dos atores institucionais espanhóis são muito superiores aos dos portugueses. 

Em síntese, podemos afirmar que os processos de internacionalização das instituições de ensino 

superior espanholas e portuguesas apresentam, em geral, grande semelhança na sua instanciação e 

resultados, sendo que as diferenças assinaláveis são, essencialmente, de grau e não de natureza. 

E apesar de, as pressões das organizações supranacionais, dos decisores europeus e nacionais, se 

exercerem numa perspetiva de tornar as instituições de Espanha e Portugal mais competitivas, os 

resultados mostram que estas ainda abordam essencialmente a internacionalização sob a lente da 

cooperação, embora sejam já visíveis alguns tímidos sinais de uma abordagem competitiva. E com 

alguma surpresa, este resultado também se verifica no setor privado. 
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7.3 Contribuições e significância deste estudo 

 

Como referimos anteriormente, são poucos, na literatura disponível, os estudos sobre a 

internacionalização das instituições de ensino superior em geral, e ainda menos as da Península 

Ibérica. Este estudo apresenta uma análise detalhada do processo e do ambiente da 

internacionalização das instituições de ensino superior ibéricas, tanto qualitativa como quantitativa, 

preenchendo uma lacuna claramente existente, contribuindo assim para a exploração de novas áreas 

de investigação relacionadas com esta temática. 

Esta investigação contribui para um melhor conhecimento no campo da internacionalização do ensino 

superior. Do ponto de vista conceptual, expande e consolida o entendimento do conceito de 

internacionalização, ao estabelecer os seus significados em duas esferas distintas, mas estreitamente 

correlacionadas: os níveis nacional e organizacional. 

Adicionalmente, o estudo contribui conceptualmente através da proposta de um modelo para análise 

do conceito internacionalização do sistema de ensino superior que, sendo restrito aos âmbitos do 

estudo, assenta numa teoria amplamente aceite pela comunidade académica – o neoinstitucionalismo 

– e a aplica e adapta aos dois referidos níveis, propondo assim uma metodologia que pode ser aplicada 

na análise da internacionalização em ambientes diferentes do que é específico dois países estudados, 

permitindo, eventualmente, procurar um modelo de análise mais universal. 

Disponibiliza também, um modelo de questionário adaptado para fornecer resposta na análise e na 

medição da internacionalização das instituições de ensino superior. 

Finalmente, propõe um método de cálculo do grau de internacionalização, disponibilizando um 

instrumento válido para a avaliação alargada da natureza e amplitude da internacionalização 

institucional, permitindo a cada instituição avaliar a eficácia das estratégias de internacionalização que 

utiliza, contribuindo para a definição das mudanças organizacionais necessárias para aprofundar o seu 

grau de internacionalização, determinar o seu atual posicionamento e determinar as estratégias 

necessárias para o melhorarem no quadro geral da internacionalização das instituições de ensino 

superior europeias e mundiais. 

 

Em síntese, embora focado no contexto dos países e instituições ibéricas, e na compreensão dos seus 

mecanismos de internacionalização das instituições de ensino superior, esta investigação é significante 

em vários outros vetores: (i) serviu como teste de utilização da teoria neoinstitucional na análise da 

internacionalização das IES, tanto no contexto nacional como organizacional: (ii) demonstrou que a 

utilização de um método misto de análise quantitativa e qualitativa fornece a possibilidade – ou pelo 

menos, as pistas - para uma melhor compreensão do tema em estudo; (iii) permitiu definir um modelo 
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que poderá ser utilizado para a análise do processo e do grau de internacionalização num conjunto 

elevado de países; (iv) finalmente, permitiu uma compreensão mais aprofundada do processo de 

internacionalização das instituições espanholas e portuguesas de ensino superior. 

 

 

7.4 Limitações deste estudo 

 

Uma primeira limitação já foi assinalada anteriormente: a generalidade dos investigadores sobre a 

internacionalização dos sistemas de ensino superior adota uma atitude pragmática, assente mais em 

observações parcelares do fenómeno do que no estabelecimento de instrumentos analíticos que 

permitam a sua compreensão global.  

Adicionalmente, o tema é claramente multidisciplinar, apelando a um conjunto lato de conhecimentos 

de base, melhor disponíveis num grupo de investigação nesta área e mais difíceis para um investigador 

isolado. 

Este estudo assenta num conjunto de conceitos complexos, controversos e cuja definição ainda está 

pouco fixada na literatura disponível, pelo que os seus significados podem apresentar diferentes 

interpretações conforme os autores que estão a ser citados. A normalização destes significados 

ocorrerá, naturalmente, com o desenvolvimento dos estudos sobre estes assuntos. Até lá, a 

explicitação do significado utilizado em cada citação deverá ser estabelecida de cada vez que o 

conceito é utilizado. 

Em consequência, a investigação que suporta este estudo encontra limitações na sua universalidade, 

e não pode ser generalizada a outras realidades que não as dos países estudados. É importante 

sublinhar que o estudo tem natureza exploratória, e que não tem como objetivo a generalização dos 

modelos e conceitos utilizados, mas sim o contributo para o aprofundamento do conhecimento atual 

sobre o processo da internacionalização, em particular nos seus diversos aspetos que aqui foram 

abordados. 

Em particular, fica a perceção de que as abordagens, quer nacionais quer organizacionais, à 

internacionalização do ensino superior são fortemente dependentes da cultura específica de cada país, 

de cada povo e de cada ator. E uma vez que a maior parte dos mais conceituados investigadores nesta 

área se debruça sobre a realidade de países de cultura anglo-saxónica – e também, de forma 

impressiva, sobre a realidade emergente dos países asiáticos – não parece de todo possível uma mera 

transposição ou aplicação dos conceitos estudados para a realidade dos países ibéricos, cuja história e 

cultura própria ocupa, porém, um lugar não despiciendo no universo e na problemática estudada, 

justificando um estudo específico e uma tentativa de integração num cenário mais universal. 
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Em consonância, certos racionais analisados têm maior assertividade a nível nacional do que a nível 

organizacional. Por exemplo, no que se refere a motivações, poderá acontecer que as motivações de 

uma dada instituição para a internacionalização não decorram, ou possam não corresponder, às 

motivações nacionais que conformam os quesitos legislativos adotados. Esta disfuncionalidade pode 

também perturbar a compreensão global do fenómeno de internacionalização do conjunto do sistema 

de ensino superior. 

Note-se ainda, que a relação estudada entre os planos nacional e organizacional, é apenas uma parte 

de toda a cadeia de atores do processo de internacionalização. Em particular, a incidência do plano 

global sobre o plano nacional é assumida, neste estudo, através do impacto que se verifica na 

implementação da legislação nacional, a qual se vê, desta forma, condicionada por fatores que lhes 

são externos. Por sua vez, esses fatores também são condicionados pelos objetivos próprios e pela 

cultura nacional. Uma vez que as características cultural, cognitiva e social não são suportadas, de 

forma assertiva, pela evidência, vários aspetos da influência externa e superior sobre as motivações 

da legislação adotada em cada país podem ficar elididos na análise efetuada. 

Da mesma forma, os valores próprios de cada instituição, impressos na cultura individual de cada um 

dos seus atores, em particular professores, estudantes e funcionários, têm, em geral, impacto sobre 

as motivações e as abordagens adotadas por cada instituição, impacto este também não evidenciado 

de forma assertiva, mas condicionando, de fato, e às vezes de forma não negligenciável, o 

desenvolvimento do processo de internacionalização de cada instituição. 

Finalmente, algumas dificuldades advêm da utilização de um método misto de análise, que inclui uma 

análise qualitativa. Neste tipo de análise, o investigador conduz, em simultâneo, várias atividades: é 

simultaneamente, metodologista, analista, descritor e intérprete do fenómeno em análise, tendo 

também de lidar com a complexidade e a multiplicidade de entendimentos dos textos que analisa. Em 

consequência, as conclusões a que chega nas leituras que efetua não podem excluir um certo grau de 

inclusão das suas convicções, crenças e experiência próprias. 

O método também utiliza análise quantitativa, consolidada na resposta a um questionário proposto 

aos gestores das instituições de ensino superior espanholas e portuguesas. Naturalmente que as 

respostas obtidas enfatizam a opinião dos gestores institucionais no desempenho das suas 

responsabilidades próprias, e não incluem, necessariamente, toda a diversidade de opiniões de outros 

membros de cada instituição, nomeadamente de professores com capacidade real de influenciar, nas 

suas esferas próprias de ação, e através das suas atividades e conhecimentos próprios, a condução da 

internacionalização das suas instituições. 

Adicionalmente, embora a leitura da legislação e das normas possa conter, ainda assim, algum grau de 

assertividade, a necessidade de matizar essa leitura com a visão e as opiniões de outros atores do 

processo, relevantes mas detentores também da sua visão, valores, crenças e experiências próprias – 
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isto é, da sua cultura específica – introduz um certo grau de subjetividade em matérias que deveriam 

ser assertivas. Assim, as conclusões a que o investigador chega deverão ser enunciadas com alguma 

cautela, e confirmadas através da observação de outros investigadores, que introduzam novas 

conjeturas ou refutações, e assim lhes confiram maior relevo e consistência, aliás, em consonância 

com a metodologia própria da investigação científica.  

 

 

7.5 Recomendações para futura investigação 

Este estudo propõe um modelo de análise do processo de internacionalização das instituições de 

ensino superior, definindo um conjunto de dimensões e respetivos indicadores para suporte dessa 

análise. Dada a amplitude e o caráter exploratório do estudo, e a fraca disponibilidade de estudos 

nesta área, é importante que, em sede de investigação futura, se aprofunde o conhecimento da 

relação entre os indicadores propostos e o conceito internacionalização. 

Outra questão que necessita de ser aprofundada em sede de posterior investigação é o impacto real 

que a agenda da União Europeia, e em particular, a que deriva da Declaração de Lisboa, tem sobre as 

políticas nacionais, em particular o grau de acolhimento das Diretivas e Normas dimanadas daquela 

fonte, a forma como cada país acolhe essas diretivas, e como essa diversidade, que seguramente terá 

raízes culturais e políticas, se traduz no grau de internacionalização atingido pelas respetivas 

instituições de ensino superior. 

Ainda relacionada com a questão anterior, será interessante investigar de que forma é que a matriz 

política de cada país influi no processo de internacionalização, nomeadamente a forma como o 

processo de liberalização, desregulação e privatização dos setores públicos, enquanto componentes 

de um projeto “neoliberal”, impacta sobre o processo de internacionalização nas esferas nacional e 

organizacional. Ou dito de outra forma, mais geral: qual é a influência que o modelo de instanciação 

do capitalismo em cada país influi ou condiciona o processo de internacionalização das suas 

instituições de ensino superior. 

E ainda no âmbito desta problemática, entendemos necessário que se avalie o grau de universalização 

do modelo conceptual proposto, nomeadamente tendo em conta a vasta diversidade política, 

económica, social e cultural dos vários países, quer no âmbito restrito da União Europeia, quer no 

âmbito mais geral dos países desenvolvidos e emergentes.  

Esse estudo necessitaria de envolver de forma mais estreita um conjunto diversificado de países, de 

instituições e de stakeholders relevantes para a internacionalização das instituições de ensino superior, 

incluindo entidades não abordadas neste estudo tais como as instituições supranacionais e os 

membros dos corpos institucionais, não enquanto classe, mas sim individualmente considerados. 
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Neste estudo conclui-se que o grau de internacionalização de uma dada instituição se relaciona com a 

sua dimensão, natureza do grau que oferece e o seu foco. Parece-nos adequado estudar, com maior 

profundidade, a relação entre estas variáveis, dado que um estudo mais aprofundado desta relação 

estava para além do âmbito deste trabalho.  

Propõe-se ainda, em sede das Conclusões, um conjunto de interpretações que deverão ser 

aprofundadas, nomeadamente que a identidade histórica e cultural existente entre os dois povos 

ibéricos determina percursos também idênticos para o processo de internacionalização das suas 

instituições de ensino superior. Seria interessante verificar se o mesmo fenómeno ocorre entre outros 

países europeus, dado que, embora com nuances próprias, a origem cultural mediterrânica é comum. 
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Anexo A – Lista de instituições que participaram no questionário 

Portugal: 

• Cooperativa Egas Moniz 

• Escola Superior Artística do Porto 

• Escola Superior de Artes e Design - ESAD 

• Escola Superior de Educação de Torres Novas 

• Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis 

• Escola Superior de Enfermagem do Porto 

• Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado 

• Escola Superior de Enfermagem S. José de Cluny 

• Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 

• Escola Superior Enfermagem Lisboa 

• Grupo CESPU 

• IADE-Creative University 

• Instituto Politécnico de Viseu - IPV 

• Instituto de Estudos Superiores de Fafe 

• Instituto Politécnico da Guarda - IPG 

• Instituto Politécnico de Beja - IPB 

• Instituto Politécnico de Bragança - IPB 

• Instituto Politécnico de Castelo Branco - IPCB 

• Instituto Politécnico de Coimbra - IPC 

• Instituto Politécnico de Leiria - IPL 

• Instituto Politécnico de Portalegre - IPP 

• Instituto Politécnico de Santarém - IPS 

• Instituto Politécnico de Setúbal 

• Instituto Politécnico de Tomar - IPT 

• Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

• Instituto Politécnico do Porto - IPP 

• Instituto Português de Administração de Marketing - IPAM 

• Instituto Superior Bissaya Barreto 

• Instituto Superior de Ciências Educativas - Grupo Pedago 

• Instituto Superior de Educação e Ciências - ISEC 

• Instituto Superior de Educação e Trabalho 

• Instituto Superior de Saúde do Alto Ave - ISAVE - CESPU 

• Instituto Superior Politécnico Gaya 

• Instituto Universitário de Lisboa - ISCTE 

• Universidade Aberta 

• Universidade Autónoma de Lisboa 

• Universidade da Beira Interior - UBI 

• Universidade da Madeira 

• Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - UTAD 

• Universidade do Algarve 

• Universidade do Porto 

• Universidade dos Açores 

• Universidade Europeia 

• Universidade Lusíada de Lisboa 

• Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

• Universidade Nova de Lisboa 

• Universidade Portucalense 
 
Espanha: 

• Mondragon Unibertsitatea 

• Universidad a Distancia Madrid 

• Universidad Almeria 

• Universidad Camilo José Cela 

• Universidad Catolica San Antonio de Murcia 

• Universidad CEU Cardenal Herrera 

• Universidad Complutense de Madrid 

• Universidad de Burgos 

• Universidad de Córdoba 

• Universidad de León 

• Universidad de Valencia 
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• Universidad de Valladolid 

• Universidad de Zaragoza 

• Universidad Europea Madrid 

• Universidad Francisco de Vitoria 

• Universidad Huelva 

• Universidad Internacional Andalucia 

• Universidad Internacional de la Rioja 

• Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)  

• Universidad Navarra 

• Universidad Politecnica de Cartagena 

• Universidad Politecnica Madrid 

• Universidad Publica Navarra 

• Universidad Rey Juan Carlos 

• Universidade Catolica de Valencia San Vicente Martir 

• Universidade da Extremadura 

• Universidade de Alcalá 

• Universidade de Alicante 

• Universidade de Murcia 

• Universidade de Salamanca 

• Universidade de Vigo 

• Universidade Europeia Miguel Cervantes 

• Universidade Miguel Hernandez de Elche 

• Universidade Pontificia Comillas 

• Universidade San Jorge 

• Universitat Autonoma Barcelona 

• Universitat Central de Catalunya 

• Universitat de Barcelona 

• Universitat de Deusto 

• Universitat de Lleida 

• Universitat Jaume I 

• Universitat Oberta de Catalunya 

• Universitat Politècnica de Catalunya 

• Universitat Pompeu Fabra 

• Universitat Ramon Llull 

• Universitat Rovira i Virgili 
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Anexo B – Análise dos missing values 

 

 

  

Missing 

Não Sim 

Variável na BD  N % N % 

Missao 
A declaração de missão da sua instituição 
refere explicitamente a 
internacionalização? 

3 17 18,9% 73 81,1% 

Plano_Estrat 
A sua instituição tem um plano estratégico 
em vigor? 

1 4 4,3% 88 95,7% 

Eixos 
A internacionalização é um dos eixos (ou 
objetivos, ou áreas prioritárias) estratégicos 
da sua instituição? 

0 6 6,5% 87 93,5% 

Politicas_Int Define políticas de internacionalização 1 4 4,3% 88 95,7% 

Mec_avaliacao 
Define mecanismos de avaliação do 
impacto ou do progresso dos esforços de 
internacionalização 

2 10 11,0% 81 89,0% 

Def_Politicas 

Processo de definição das políticas e das 
estratégias de internacionalização inclui os 
vários níveis de decisão (reitoria, faculdade, 
departamento) 

1 10 10,9% 82 89,1% 

Site_portal 
O site /portal da sua instituição destaca as 
atividades de internacionalização 

0 14 15,1% 79 84,9% 

Resultado_lingua Resultado Língua site 0 11 11,8% 82 88,2% 

Tabela de frequências: variáveis para a determinação da componente compromisso institucional 
 
 
 

 Não Sim 

 N % N % 

A declaração de missão da sua instituição refere explicitamente a 
internacionalização? 

18 19,4% 75 80,6% 

A sua instituição tem um plano estratégico em vigor? 4 4,3% 89 95,7% 
A internacionalização é um dos eixos (ou objetivos, ou áreas prioritárias) 
estratégicos da sua instituição? 

6 6,5% 87 93,5% 

Define políticas de internacionalização 4 4,3% 89 95,7% 
Define mecanismos de avaliação do impacto ou do progresso dos esforços de 
internacionalização 

10 10,8% 83 89,2% 

Processo de definição das políticas e das estratégias de internacionalização 
inclui os vários níveis de decisão (reitoria, faculdade, departamento) 

10 10,8% 83 89,2% 

O site /portal da sua instituição destaca as atividades de internacionalização 14 15,1% 79 84,9% 
Resultado Língua site 11 11,8% 82 88,2% 

Tabela de frequências: variáveis para a determinação da componente compromisso institucional, após a substituição dos 
missing values, pelo método de Multiple Imputation 
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missing 

Não Sim 

Variável na BD  N % N % 

Envolvimento 
Envolvimento nas atividades de 
internacionalização é valorizado na 
progressão da carreira dos colaboradores 

2 14 15,4% 77 84,6% 

Contratacao 
Contratação de novos colaboradores é 
valorizada a participação em atividades 
internacionais 

3 9 10,0% 81 90,0% 

Atrair 
Procura-se atrair colaboradores de 
diferentes nacionalidades 

1 13 14,1% 79 85,9% 

Incentivar 
Incentiva-se os colaboradores a detectarem 
oportunidades de desenvolvimento de 
atividades de internacionalização 

0 3 3,2% 90 96,8% 

Formacao 
A sua instituição disponibiliza, aos seus 
colaboradores, formação em línguas 
estrangeiras 

3 20 22,2% 70 77,8% 

Plano_recrut 

A sua instituição tem um plano de 
recrutamento de estudantes estrangeiros, 
com objetivos e locais de recrutamento 
definidos 

3 34 37,8% 56 62,2% 

Res_Captacao Resultado Modalidades Captação 4 2 2,2% 87 97,8% 
Res_Mecanismos Resultado Mecanismos Recrutamento 6 6 6,9% 81 93,1% 
Recompensas   Recompensas / Prémios colaboradores 0 86 92,5% 7 7,5% 

Tabela de frequências: variáveis para a determinação da componente Políticas e práticas de gestão dos recursos humanos 
 
 
 

 Não Sim 

 N % N % 

Envolvimento nas atividades de internacionalização é valorizado na 
progressão da carreira dos colaboradores 

15 16,1% 78 83,9% 

Contratação de novos colaboradores é valorizada a participação em 
atividades internacionais 

10 10,8% 83 89,2% 

Procura-se atrair colaboradores de diferentes nacionalidades 14 15,1% 79 84,9% 
Incentiva-se os colaboradores a detectarem oportunidades de 
desenvolvimento de atividades de internacionalização 

3 3,2% 90 96,8% 

A sua instituição disponibiliza, aos seus colaboradores, formação em línguas 
estrangeiras 

20 21,5% 73 78,5% 

A sua instituição tem um plano de recrutamento de estudantes estrangeiros, 
com objetivos e locais de recrutamento definidos 

35 37,6% 58 62,4% 

Resultado Modalidades Captação 2 2,2% 91 97,8% 
Resultado Mecanismos Recrutamento 8 8,6% 85 91,4% 
Recompensas / Prémios colaboradores 86 92,5% 7 7,5% 

Tabela de frequências: variáveis para a determinação da componente Políticas e práticas de gestão dos recursos humanos, 
após a substituição dos missing values, pelo método de Multiple Imputation 
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missing 

Não Seleccionado Sim 

Variável na BD  N % N % 

Estrutura 

Qual das seguintes opções melhor se 
adequa à estrutura administrativa que dá 
suporte às atividades de 
internacionalização na sua instituição 

0 4 4,3% 89 95,7% 

Disp_orcamento 
A sua instituição disponibiliza um 
orçamento específico para a 
internacionalização 

7 23 26,7% 63 73,3% 

Res_responsavel Resultado Responsabilidade atribuída 0 2 2,2% 91 97,8% 

Recolha_interna 
Tem mecanismos estruturados de recolha e 
análise de informação interna sobre 
internacionalização 

1 10 10,9% 82 89,1% 

Recolha_externa 
Tem mecanismos estruturados de recolha e 
análise de informação externa sobre 
internacionalização 

2 20 22,0% 71 78,0% 

Res_Fontes Resultado fontes financiamento 0 11 11,8% 82 88,2% 
Recrutamento Recrutamento de estudantes estrangeiros 0 39 41,9% 54 58,1% 
Res_alocacao Resultado alocação financiamento 1 44 47,8% 48 52,2% 

Variacao_financ 
O financiamento das atividades de 
internacionalização na sua instituição, nos 
últimos três anos, tem: 

3 38 42,2% 52 57,8% 

Tabela de frequências: variáveis para a determinação da componente Estrutura organizativa 
 
 

 

 Não Sim 

 N % N % 

Qual das seguintes opções melhor se adequa à estrutura administrativa que 
dá suporte às atividades de internacionalização na sua instituição 

4 4,3% 89 95,7% 

A sua instituição disponibiliza um orçamento específico para a 
internacionalização 

27 29,0% 66 71,0% 

Resultado Responsabilidade atribuida 2 2,2% 91 97,8% 
Tem mecanismos estruturados de recolha e análise de informação interna 
sobre internacionalização 

11 11,8% 82 88,2% 

Tem mecanismos estruturados de recolha e análise de informação externa 
sobre internacionalização 

20 21,5% 73 78,5% 

Resultado fontes financiamento 11 11,8% 82 88,2% 
Recrutamento de estudantes estrangeiros 39 41,9% 54 58,1% 
Resultado alocação financiamneto 45 48,4% 48 51,6% 
O financiamento das atividades de internacionalização na sua instituição, nos 
últimos três anos, tem: 

39 41,9% 54 58,1% 

Tabela de frequências: variáveis para a determinação da componente Estrutura organizativa, após a substituição dos 
missing values, pelo método de Multiple Imputation 
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missing 

Não Sim 

Variável na BD  N % N % 

Res_iniciativas Resultado iniciativas IoC 4 12 13,5% 77 86,5% 

Conteudos_curr 
Os conteúdos dos actuais currículos, têm 
um caráter essencialmente: 

6 48 55,2% 39 44,8% 

Temas_globais 
Incluem temas globais (tais como saúde, 
ambiente, paz mundial, a igualdade de 
género ou diversidade étnica) 

14 10 12,7% 69 87,3% 

Temas_inter 

Englobam temas internacionais (tais como 
línguas, relações internacionais, direito 
europeu ou gestão internacional de 
negócios) 

13 8 10,0% 72 90,0% 

Diplomas 
Permitem que os diplomas sejam 
reconhecidos internacionalmente 

11 14 17,1% 68 82,9% 

Aprend_ling 

Disponibiliza aos estudantes programas de 
formação em competências internacionais 
(tais como a aprendizagem de línguas e 
culturas estrangeiras) 

5 7 8,0% 81 92,0% 

Extracurr 

Organiza atividades extracurriculares de 
melhoria dos conhecimentos e 
competências interculturais (tais como 
eventos interculturais com instituições 
internacionais mesmo não-académicas) 

5 12 13,6% 76 86,4% 

Cursos_estrang 

A sua instituição fornece cursos que são 
especificamente desenhados para 
estudantes internacionais e leccionados em 
línguas diferentes da língua nacional 

4 35 39,3% 54 60,7% 

Tabela de frequências: variáveis para a determinação da componente Internacionalização do currículo 
 
 
 

 

missing 

Não Sim 

 N % N % 

Resultado iniciativas IoC 1 13 14,1% 79 85,9% 
Os conteúdos dos actuais currículos, têm um caráter 
essencialmente: 

1 51 55,4% 41 44,6% 

Incluem temas globais (tais como saúde, ambiente, paz mundial, a 
igualdade de género ou diversidade étnica) 

1 13 14,1% 79 85,9% 

Englobam temas internacionais (tais como línguas, relações 
internacionais, direito europeu ou gestão internacional de 
negócios) 

1 9 9,8% 83 90,2% 

Permitem que os diplomas sejam reconhecidos 
internacionalmente 

1 19 20,7% 73 79,3% 

Disponibiliza aos estudantes programas de formação em 
competências internacionais (tais como a aprendizagem de 
línguas e culturas estrangeiras) 

1 7 7,6% 85 92,4% 

Organiza atividades extracurriculares de melhoria dos 
conhecimentos e competências interculturais (tais como eventos 
interculturais com instituições internacionais mesmo não-
académicas) 

1 13 14,1% 79 85,9% 

A sua instituição fornece cursos que são especificamente 
desenhados para estudantes internacionais e leccionados em 
línguas diferentes da língua nacional 

1 36 39,1% 56 60,9% 

Tabela de frequências: variáveis para a determinação da componente Internacionalização do currículo, após a substituição 
dos missing values, pelo método de Multiple Imputation 

 
Nota: mantém-se a existência de um valor omisso, pois existe um elemento da amostra com missing values para todas as 
variáveis em estudo, pelo que não é possível proceder à imputação. 
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missing 

Não Seleccionado Sim 

Variável na BD  N % N % 

Pol_Regulam 

Define políticas/regulamentos que 
permitam aos estudantes em intercâmbio 
não atrasar a conclusão dos cursos na 
instituição de origem 

6 5 5,7% 82 94,3% 

Preparacao_sair 
Disponibiliza atividades de preparação para 
os estudantes que vão sair 

5 12 13,6% 76 86,4% 

Preparacao_entrar 
Disponibiliza atividades de preparação para 
os estudantes que vão entrar 

4 7 7,9% 82 92,1% 

Proto_coopera 
Disponibiliza protocolos de cooperação 
específicos para intercâmbio com outras 
instituições 

4 2 2,2% 87 97,8% 

Informacao 
Disponibiliza informação sobre a instituição 
e o país para onde o estudante pretende ir 

4 5 5,6% 84 94,4% 

Acompanhamento 
Disponibiliza o acompanhamento dos seus 
estudantes durante a estadia no 
estrangeiro 

7 8 9,3% 78 90,7% 

Tabela de frequências: variáveis para a determinação da componente Intercâmbio de estudantes 
 
 
 

 

missing 

Não Sim 

 N % N % 

Define políticas/regulamentos que permitam aos estudantes em 
intercâmbio não atrasar a conclusão dos cursos na instituição de 
origem 

4 7 7,9% 82 92,1% 

Disponibiliza atividades de preparação para os estudantes que 
vão sair 

4 12 13,5% 77 86,5% 

Disponibiliza atividades de preparação para os estudantes que 
vão entrar 

4 7 7,9% 82 92,1% 

Disponibiliza protocolos de cooperação específicos para 
intercâmbio com outras instituições 

4 2 2,2% 87 97,8% 

Disponibiliza informação sobre a instituição e o país para onde o 
estudante pretende ir 

4 5 5,6% 84 94,4% 

Disponibiliza o acompanhamento dos seus estudantes durante a 
estadia no estrangeiro 

4 8 9,0% 81 91,0% 

Tabela de frequências: variáveis para a determinação da componente Intercâmbio de estudantes, após a substituição dos 
missing values, pelo método de Multiple Imputation 

 
Nota: mantém-se a existência de quatro valores omissos, pois existem quatro elementos da amostra com missing values para 
todas as variáveis em estudo, pelo que não é possível proceder à imputação. 
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missing 

Não Sim 

Variável na BD  N % N % 

Res_origem Resultado origem das CP 4 41 46,1% 48 53,9% 

Avaliaco_CP 
A sua instituição tem definidos mecanismos 
de avaliação e controlo das colaborações e 
parcerias internacionais? 

8 13 15,3% 72 84,7% 

Mob_cursos 
A sua instituição desenvolve iniciativas de 
mobilidade de cursos? 

4 31 34,8% 58 65,2% 

Res_Pesomob Resultado peso mobilidade cursos 4 68 76,4% 21 23,6% 

Foco_ID 
Qual é o principal foco das atividades dos 
centros/grupos de investigação da sua 
instituição? 

12 26 32,1% 55 67,9% 

Fonte_ID 
Qual é a principal fonte de financiamento 
das atividades dos centros/grupos de 
investigação da sua instituição? 

9 46 54,8% 38 45,2% 

Foco_PS 
Qual é o principal foco das atividades dos 
centros/grupos de prestação de serviços da 
sua instituição? 

28 33 50,8% 32 49,2% 

Fonte_PS 
Qual é a principal fonte de financiamento 
das atividades dos centros/grupos 
de prestação de serviços da sua instituição? 

30 36 57,1% 27 42,9% 

Tem_polos 
A sua instituição tem polos em 
funcionamento? 

5 81 92,0% 7 8,0% 

Dimensao_CP Resultado peso polos 5 85 96,6% 3 3,4% 

Tabela de frequências: variáveis para a determinação da componente Colaborações e Parcerias 
 
 
 

 

missing 

Não Seleccionado Sim 

 N % N % 

Resultado origem das CP 4 41 46,1% 48 53,9% 
A sua instituição tem definidos mecanismos de avaliação e 
controlo das colaborações e parcerias internacionais? 

4 13 14,6% 76 85,4% 

A sua instituição desenvolve iniciativas de mobilidade de cursos? 4 31 34,8% 58 65,2% 
Resultado peso mobilidade cursos 4 68 76,4% 21 23,6% 
Qual é o principal foco das atividades dos centros/grupos de 
investigação da sua instituição? 

4 33 37,1% 56 62,9% 

Qual é a principal fonte de financiamento das atividades dos 
centros/grupos de investigação da sua instituição? 

4 49 55,1% 40 44,9% 

Qual é o principal foco das atividades dos centros/grupos de 
prestação de serviços da sua instituição? 

4 49 55,1% 40 44,9% 

Qual é a principal fonte de financiamento das atividades dos 
centros/grupos de prestação de serviços da sua instituição? 

4 54 60,7% 35 39,3% 

A sua instituição tem polos em funcionamento? 4 81 91,0% 8 9,0% 
Resultado peso polos 4 85 95,5% 4 4,5% 

Tabela de frequências: variáveis para a determinação da componente Colaborações e Parcerias, após a substituição dos 
missing values, pelo método de Multiple Imputation 

 
Nota: mantém-se a existência de quatro valores omissos, pois existem quatro elementos da amostra com missing values para 
todas as variáveis em estudo, pelo que não é possível proceder à imputação. 
 
 
 



431 

Anexo C – Análise da consistência interna 
 

 
Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

Q9 - A declaração de missão da sua instituição refere explicitamente a 
internacionalização? 

,496 ,832 

Q10 - A sua instituição tem um plano estratégico em vigor? ,517 ,824 
Q11 - A internacionalização é um dos eixos (ou objetivos, ou áreas prioritárias) 
estratégicos da sua instituição? 

,739 ,798 

Q12.1 - Define políticas de internacionalização ,669 ,811 
Q12.2 - Define mecanismos de avaliação do impacto ou do progresso dos esforços de 
internacionalização 

,685 ,798 

Q12.3 - Processo de definição das políticas e das estratégias de internacionalização 
inclui os vários níveis de decisão (reitoria, faculdade, departamento) 

,685 ,798 

Q15 - O site /portal da sua instituição destaca as atividades de internacionalização ,542 ,820 
Q16 - Resultado Lingua site ,385 ,840 

Tabela de Correlação indicador-total e efeito da eliminação de cada indicador da Componente 1 - Compromisso Institucional. 

 

 
Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

Q17.1 - Envolvimento nas atividades de internacionalização é valorizado na progressão 
da carreira dos colaboradores 

,406 ,602 

Q17.2 - Contratação de novos colaboradores é valorizada a participação em atividades 
internacionais 

,420 ,596 

Q17.3 - Procura-se atrair colaboradores de diferentes nacionalidades ,462 ,578 
Q17.4 - Incentiva-se os colaboradores a detectarem oportunidades de 
desenvolvimento de atividades de internacionalização 

,334 ,624 

Q18 - A sua instituição disponibiliza, aos seus colaboradores, formação em línguas 
estrangeiras 

,447 ,570 

Q27 - A sua instituição tem um plano de recrutamento de estudantes estrangeiros, 
com objetivos e locais de recrutamento definidos 

,265 ,649 

Q29 - Resultado Mecanismos Recrutamento ,518 ,577 
Q25 - Recompensas / Prémios colaboradores -,026 ,685 

Tabela de Correlação indicador-total e efeito da eliminação de cada indicador da Componente 2 - Políticas e práticas de 
gestão dos recursos humanos. 

 

 
Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

Q19 - Qual das seguintes opções melhor se adequa à estrutura administrativa que dá 
suporte às atividades de internacionalização na sua instituição 

,376 ,647 

Q20 - A sua instituição disponibiliza um orçamento específico para a 
internacionalização 

,411 ,625 

Q21 - Resultado Responsabilidade atribuída ,341 ,658 
Q22 – Elabora periodicamente relatórios ,487 ,605 
Q23.1 - Tem mecanismos estruturados de recolha e análise de informação interna 
sobre internacionalização 

,569 ,600 

Q23.2 - Tem mecanismos estruturados de recolha e análise de informação externa 
sobre internacionalização 

,420 ,624 

Q24 - Resultado fontes financiamento ,184 ,671 
Q25 - Resultado alocação financiamento ,445 ,617 
Q26 - O financiamento das atividades de internacionalização na sua instituição, nos 
últimos três anos 

,105 ,708 

Tabela de Correlação indicador-total e efeito da eliminação de cada indicador: Componente 3 - Estrutura organizativa 
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Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

Q30 - Resultado iniciativas IoC ,632 ,573 
Q31 - Os conteúdos dos actuais currículos, têm um caráter essencialmente: ,204 ,691 
Q32.1 - Incluem temas globais (tais como saúde, ambiente, paz mundial, a igualdade 
de género ou diversidade étnica) 

,350 ,640 

Q32.2 - Englobam temas internacionais (tais como línguas, relações internacionais, 
direito europeu ou gestão internacional de negócios) 

,408 ,630 

Q32.3 - Permitem que os diplomas sejam reconhecidos internacionalmente ,315 ,649 
Q33.1 - Disponibiliza aos estudantes programas de formação em competências 
internacionais (tais como a aprendizagem de línguas e culturas estrangeiras) 

,375 ,639 

Q33.2 - Organiza atividades extracurriculares de melhoria dos conhecimentos e 
competências interculturais (tais como eventos interculturais com instituições 
internacionais mesmo não-académicas) 

,394 ,630 

Q35 - A sua instituição fornece cursos que são especificamente desenhados para 
estudantes internacionais e leccionados em línguas diferentes da língua nacional 

,357 ,643 

Tabela de Correlação indicador-total e efeito da eliminação de cada indicador: Componente 4 - Internacionalização do 
currículo 

 

 
Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

Define políticas/regulamentos que permitam aos estudantes em intercâmbio não 
atrasar a conclusão dos cursos na instituição de origem 

,670 ,775 

Disponibiliza atividades de preparação para os estudantes que vão sair ,532 ,817 
Disponibiliza atividades de preparação para os estudantes que vão entrar ,619 ,786 
Disponibiliza protocolos de cooperação específicos para intercâmbio com outras 
instituições 

,659 ,800 

Disponibiliza informação sobre a instituição e o país para onde o estudante pretende ir ,755 ,763 
Disponibiliza o acompanhamento dos seus estudantes durante a estadia no 
estrangeiro 

,479 ,818 

Tabela de Correlação indicador-total e efeito da eliminação de cada indicador: Componente 5 - Intercâmbio de estudantes 

 

 
Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

Q43 - Resultado origem das CP ,076 ,664 
Q44 - A sua instituição tem definidos mecanismos de avaliação e controlo das 
colaborações e parcerias internacionais? 

,163 ,634 

Q46 - A sua instituição desenvolve iniciativas de mobilidade de cursos? ,356 ,596 
Q49, Q50, Q51, Q52, Q53 - Resultado peso mobilidade cursos ,118 ,647 
Q56 - Qual é o principal foco das atividades dos centros/grupos de investigação da sua 
instituição? 

,599 ,531 

Q57 - Qual é a principal fonte de financiamento das atividades dos centros/grupos de 
investigação da sua instituição? 

,319 ,605 

Q60 - Qual é o principal foco das atividades dos centros/grupos de prestação de 
serviços da sua instituição? 

,399 ,584 

Q61 - Qual é a principal fonte de financiamento das atividades dos centros/grupos 
de prestação de serviços da sua instituição? 

,527 ,551 

Q62 - A sua instituição tem polos em funcionamento? ,236 ,622 
Q65 - Resultado peso polos ,264 ,622 

Tabela de Correlação indicador-total e efeito da eliminação de cada indicador: Componente 6 - Colaborações e Parcerias 
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Anexo D – Testes de normalidade e homogeneidade das variâncias 

 
Portugal-privado e Espanha-privado 
 

Case Processing Summary 

 

Qual é o país da sua 
instituição? 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Grau de 
internacionalização 

Portugal 20 90,9% 2 9,1% 22 100,0% 

Espanha 16 94,1% 1 5,9% 17 100,0% 
 

Tests of Normality 

 
Qual é o país da sua 
instituição? 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Grau de 
internacionalização 

Portugal ,158 20 ,200* ,903 20 ,048 

Espanha ,196 16 ,100 ,879 16 ,038 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Grau de internacionalização 

Based on Mean 3,045 1 34 ,090 

Based on Median 2,766 1 34 ,105 

Based on Median and with 
adjusted df 

2,766 1 28,153 ,107 

Based on trimmed mean 2,961 1 34 ,094 

 
 
 
Portugal-público e Espanha-público 
 

Case Processing Summary 

 

Qual é o país da sua 
instituição? 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Grau de 
internacionalização 

Portugal 25 100,0% 0 0,0% 25 100,0% 

Espanha 28 96,6% 1 3,4% 29 100,0% 
 

 
Tests of Normality 

 
Qual é o país da sua 
instituição? 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Grau de 
internacionalização 

Portugal ,152 25 ,138 ,947 25 ,216 

Espanha ,182 28 ,018 ,781 28 ,000 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Grau de internacionalização 

Based on Mean ,880 1 51 ,353 

Based on Median ,631 1 51 ,431 

Based on Median and with 
adjusted df 

,631 1 40,789 ,432 

Based on trimmed mean ,652 1 51 ,423 
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Portugal e Espanha 
 

Case Processing Summary 

 

Qual é o país da sua 
instituição? 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Grau de 
internacionalização 

Portugal 45 95,7% 2 4,3% 47 100,0% 

Espanha 44 95,7% 2 4,3% 46 100,0% 
 

Tests of Normality 

 
Qual é o país da sua 
instituição? 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Grau de 
internacionalização 

Portugal ,155 45 ,009 ,814 45 ,000 

Espanha ,166 44 ,004 ,829 44 ,000 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Grau de internacionalização 

Based on Mean 2,979 1 87 ,088 

Based on Median 2,148 1 87 ,146 

Based on Median and with 
adjusted df 

2,148 1 75,492 ,147 

Based on trimmed mean 2,539 1 87 ,115 
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Anexo E – Testes comparativos de Mann-Whitney 

 

Mann-Whitney Test: Portugal e Espanhaa 

 Grau C PPGRH EO IoC IE CP  

Mann-Whitney U 653,500 949,500 791,500 658,500 829,500 949,500 613,000 

Wilcoxon W 1688,500 2077,500 1919,500 1786,500 1957,500 1939,500 1648,000 

Z -2,762 -1,224 -2,368 -3,354 -1,881 -,456 -3,129 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,006 ,221 ,018 ,001 ,060 ,649 ,002 

Exact Sig. (2-
tailed) 

,005 ,223 ,018 ,001 ,060 ,668 ,002 

Exact Sig. (1-
tailed) 

,003 ,111 ,009 ,000 ,030 ,343 ,001 

Point Probability ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,007 ,000 
a. Grouping Variable: Qual é o país da sua instituição? 

 

Mann-Whitney Test: Portugal-privado e Espanha-privadoa 
 CI PPGRH EO IoC IE CP Grau 

Mann-Whitney U 170,000 100,500 82,500 125,000 148,500 87,500 96,000 

Wilcoxon W 423,000 353,500 335,500 378,000 284,500 297,500 306,000 

Z -,527 -2,644 -3,034 -1,823 -,530 -2,347 -2,038 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,598 ,008 ,002 ,068 ,596 ,019 ,042 

Exact Sig. [2*(1-
tailed Sig.)] 

,644b ,013b ,002b ,081b ,718b ,020b ,042b 

Exact Sig. (2-tailed) ,607 ,008 ,002 ,069 ,668 ,018 ,041 

Exact Sig. (1-tailed) ,303 ,004 ,001 ,034 ,361 ,009 ,021 

Point Probability ,003 ,000 ,000 ,001 ,014 ,001 ,001 
a. Grouping Variable: Qual é o país da sua instituição? 

 

Mann-Whitney Test: Portugal-público e Espanha-público a 
 CI PPGRH EO IoC IE CP Grau 

Mann-Whitney U 324,500 327,000 277,000 312,000 346,500 236,000 247,500 

Wilcoxon W 649,500 652,000 602,000 637,000 752,500 561,000 572,500 

Z -,911 -,663 -1,548 -,732 -,083 -2,059 -1,827 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,362 ,507 ,122 ,464 ,934 ,039 ,068 

Exact Sig. (2-tailed) ,473 ,524 ,126 ,471 ,933 ,039 ,068 

Exact Sig. (1-tailed) ,242 ,262 ,063 ,239 ,485 ,020 ,034 

Point Probability ,088 ,010 ,001 ,013 ,055 ,000 ,001 
a. Grouping Variable: Qual é o país da sua instituição? 
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Anexo F – Testes comparativos de Kruskal-Wallis 

 
 
 

Amostra completa 
 
Test Statisticsa,b 

 Grau de internacionalização 

Chi-Square 27,970 
df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Grandeza instituição 

 
 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   Rank of Grau de internacionalização   
LSD   

(I)Grandeza instituição (J)Grandeza instituição Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

Até 5000 
Entre 5000 e 10000 -22,875397* 6,259686 ,000 -35,31924 -10,43155 

Mais de 10000 -31,861508* 5,123052 ,000 -42,04580 -21,67722 

Entre 5000 e 10000 
Até 5000 22,875397* 6,259686 ,000 10,43155 35,31924 

Mais de 10000 -8,986111 6,230089 ,153 -21,37112 3,39890 

Mais de 10000 
Até 5000 31,861508* 5,123052 ,000 21,67722 42,04580 

Entre 5000 e 10000 8,986111 6,230089 ,153 -3,39890 21,37112 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 
 
 
 

Grupo Portugal 
 
Test Statisticsa,b 

 Grau de internacionalização 
Chi-Square 15,311 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Grandeza instituição 

 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   Rank of Grau de internacionalização  
LSD   

(I) Grandeza instituição (J) Grandeza instituição Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Até 5000 
Entre 5000 e 10000 -14,111111* 4,124834 ,001 -22,43536 -5,78686 

Mais de 10000 -18,833333* 4,853679 ,000 -28,62845 -9,03821 

Entre 5000 e 10000 
Até 5000 14,111111* 4,124834 ,001 5,78686 22,43536 

Mais de 10000 -4,722222 5,720116 ,414 -16,26588 6,82144 

Mais de 10000 
Até 5000 18,833333* 4,853679 ,000 9,03821 28,62845 

Entre 5000 e 10000 4,722222 5,720116 ,414 -6,82144 16,26588 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Grupo Espanha 
 
Test Statisticsa,b 

 Grau de internacionalização 

Chi-Square 6,490 
df 2 

Asymp. Sig. ,039 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Grandeza instituição 

 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   Rank of Grau de internacionalização 
LSD   

(I) Grandeza instituição (J) Grandeza instituição Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

Até 5000 
Entre 5000 e 10000 -8,622222 6,754627 ,209 -22,26347 5,01902 

Mais de 10000 -14,866667* 5,849679 ,015 -26,68033 -3,05300 

Entre 5000 e 10000 
Até 5000 8,622222 6,754627 ,209 -5,01902 22,26347 

Mais de 10000 -6,244444 4,602503 ,182 -15,53939 3,05050 

Mais de 10000 
Até 5000 14,866667* 5,849679 ,015 3,05300 26,68033 

Entre 5000 e 10000 6,244444 4,602503 ,182 -3,05050 15,53939 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
 
 
 
 

Grupo Portugal-público 
 

Ranks 

 Grandeza instituição N Mean Rank 

Grau de internacionalização 

Até 5000 12 8,79 
Entre 5000 e 10000 8 15,50 

Mais de 10000 5 19,10 

Total 25  
 
Test Statisticsa,b 

 Grau de internacionalização 

Chi-Square 8,284 

df 2 
Asymp. Sig. ,016 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Grandeza instituição 

 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   Rank of Grau de internacionalização 
LSD   

(I) Grandeza instituição (J) Grandeza instituição Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

Até 5000 
Entre 5000 e 10000 -6,708333* 2,838669 ,027 -12,59537 -,82129 

Mais de 10000 -10,308333* 3,310428 ,005 -17,17374 -3,44293 

Entre 5000 e 10000 
Até 5000 6,708333* 2,838669 ,027 ,82129 12,59537 

Mais de 10000 -3,600000 3,545496 ,321 -10,95291 3,75291 

Mais de 10000 
Até 5000 10,308333* 3,310428 ,005 3,44293 17,17374 

Entre 5000 e 10000 3,600000 3,545496 ,321 -3,75291 10,95291 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Grupo Portugal-privado 
 

Ranks 

 Grandeza instituição N Mean Rank 

Grau de internacionalização 

Até 5000 18 9,56 
Entre 5000 e 10000 1 18,00 

Mais de 10000 1 20,00 

Total 20  
 
Test Statisticsa,b 

 Grau de internacionalização 

Chi-Square 4,644 

df 2 
Asymp. Sig. ,098 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Grandeza instituição 

 
 

Grupo Espanha-público 
 

Ranks 
 Grandeza instituição N Mean Rank 

Grau de internacionalização 

Até 5000 1 2,00 

Entre 5000 e 10000 4 12,00 
Mais de 10000 23 15,48 

Total 28  

 
Test Statisticsa,b 

 Grau de internacionalização 
Chi-Square 3,006 

df 2 

Asymp. Sig. ,222 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Grandeza instituição 

 
 

Grupo Espanha-privado 
 

Ranks 

 Grandeza instituição N Mean Rank 

Grau de internacionalização 

Até 5000 4 5,38 
Entre 5000 e 10000 5 7,70 

Mais de 10000 7 10,86 
Total 16  

 
Test Statisticsa,b 

 Grau de internacionalização 

Chi-Square 3,607 

df 2 
Asymp. Sig. ,165 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Grandeza instituição 

 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   Rank of Grau de internacionalização 
LSD   

(I) Grandeza instituição (J) Grandeza instituição Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

Até 5000 
Entre 5000 e 10000 -2,325000 2,978837 ,449 -8,76039 4,11039 

Mais de 10000 -5,482143 2,783286 ,071 -11,49507 ,53078 

Entre 5000 e 10000 
Até 5000 2,325000 2,978837 ,449 -4,11039 8,76039 

Mais de 10000 -3,157143 2,600142 ,246 -8,77441 2,46012 

Mais de 10000 
Até 5000 5,482143 2,783286 ,071 -,53078 11,49507 

Entre 5000 e 10000 3,157143 2,600142 ,246 -2,46012 8,77441 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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