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O Papel das Universidades no Desenvolvimento das 

Cidades e Regiões 

As universidades desempenham um papel crucial no 

desenvolvimento económico das cidades e das regiões onde se 

inserem. Guerreiro (2006) salienta que, tradicionalmente, esse 

papel «valorava apenas os efeitos multiplicadores que a própria 

universidade e a respectiva comunidade académica (…) 

geravam na (…) animação dos mercados locais de consumo, da 

habitação, e na eventual atracção de actividades económicas no 

âmbito dos serviços prestados às pessoas. (…) A problemática 

actual revela-se, no entanto, simultaneamente mais complexa e 

aliciante» (p. 51). De facto, são inúmeras as facetas do papel 

hoje assumido pelas universidades. 

A bibliografia existente nesta matéria é bastante vasta e 

apresenta, na generalidade dos casos, uma visão 

compartimentada dos potenciais papéis a desempenhar pelas 

universidades. A explicação parece ser simples: as questões 
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que se colocam ao nível do desenvolvimento de regiões ou de pequenas grandes áreas funcionais de 

carácter sub-regional são diferentes daquelas que se colocam ao nível das áreas locais – pequenas 

cidades onde se localizam universidades ou simplesmente as áreas da sua envolvente. 

A dificuldade de conjugação de diferentes escalas de análise assume-se, assim, como um limite. No 

entanto, reconhece-se que desta limitação surge igualmente a pertinência de apresentar um debate 

mais alargado dos diversos papéis que as universidades possuem nas agendas de desenvolvimento – 

local1 e regional. Este pretende ser o contributo dado pelo capítulo corrente. 

O capítulo tece, também, algumas considerações, de carácter mais prático, no que toca aos impactos 

das universidades. Apresenta, por um lado, as abordagens metodológicas que são habitualmente 

empregues para aferir as diferentes facetas do contributo das universidades no desenvolvimento das 

áreas em que se inserem; e, por outro lado, um sumário de alguns resultados empíricos obtidos 

através das abordagens que possuem uma aplicação mais generalizada na literatura – o Método dos 

Multiplicadores e os Modelos Input-Output. 

 

1.1 O Papel das Universidades no Desenvolvimento Regional 

1.1.1 As Universidades e os Modelos de Desenvolvimento Regional 

Nesta secção analisa-se a forma como os modelos tradicionais de desenvolvimento regional 

oferecem pistas para a compreensão de algumas facetas do papel das universidades nos processos 

de desenvolvimento2. 

As análises da função de produção agregada, levadas a cabo por Solow em 1957 e, posteriormente, 

por trabalhos empíricos de um conjunto de autores como Denison, Kendrick, Jogerson ou 

Malinvaud (ver, por exemplo, Castells, 1994), mostram que o crescimento económico se deve ao 

progresso na forma como se usam os factores de produção. No modelo neoclássico, o crescimento 

é, por isso, determinado pela parcela residual e de carácter exógeno – o progresso técnico. O 

modelo não explicita, contudo, a natureza dessa variável. 

                                                 
1 A este respeito, Perry e Wiewel (2005) argumentam que o impacto das universidades nas cidades permanece 
ainda relativamente inexplorado. 
2 Refira-se que a secção segue uma estrutura semelhante à de Scherrer (2007), no âmbito do papel do sector 
cultural e das artes no desenvolvimento económico. 
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Apesar do modelo neoclássico não atribuir um papel explícito às universidades, oferece algumas 

pistas relevantes. Por um lado, sugere que as condições de oferta da região poderão determinar se as 

actividades levadas a cabo numa universidade constituem um factor relevante na economia – já que 

condições de produção favoráveis constituirão uma vantagem comparativa na produção dessas 

actividades. Veja-se, contudo, que sempre que os mercados funcionam bem, essa vantagem poderá 

ser replicada por outras regiões. Por outro lado, nos casos em que o Estado procede à provisão de 

bens mérito para corrigir eventuais falhas nos mercados, o modelo indicia que as diferenças na 

oferta desses bens poderão gerar diferenças nas preferências locais no que toca às actividades 

supramencionadas. 

O modelo neoclássico prevê a convergência económica entre regiões3, mesmo quando existem gaps 

de rendimento entre elas, devido à mobilidade de bens e factores em resposta a diferenças do 

respectivo preço. Já as abordagens de polarização regional mostram que as interacções económicas 

entre regiões poderão aumentar as diferenças de rendimento entre essas mesmas regiões. Por um 

lado, os efeitos de ‘spread’ (Myrdal) ou de ‘trickling down’ (Hirschman) facilitam a difusão do 

desenvolvimento dos grandes centros para as áreas da sua vizinhança, promovendo, assim, a 

convergência. Por outro lado, os efeitos de ‘backwash’ ou de ‘polarização’  sugerem que os 

impulsos de desenvolvimento de determinadas áreas possuem efeitos negativos nas regiões 

vizinhas. Esses efeitos encontram-se associados, por exemplo, a fenómenos como a fuga de talentos 

para as regiões mais competitivas, à rápida concentração de vantagens competitivas nessas regiões e 

à geração de economias de aglomeração nos sectores mais dinâmicos da economia. 

As abordagens de polarização regional sugerem que o tamanho da economia regional é um factor 

crucial para o desenvolvimento. Sugerem, por conseguinte, que as infra-estruturas associadas ao 

sector universitário e as suas despesas se concentrarão nos designados pólos de crescimento (que 

correspondem, em geral, às regiões centrais); ou que as políticas dirigidas ao sector universitário 

conduzirão à concentração de actividades nesses pólos. Uma vez mais, no entanto, não é atribuído 

um papel explícito às universidades. 

Como se disse, na teoria neoclássica do crescimento o progresso técnico é uma variável exógena e 

inexplicada. Em meados dos anos 80, emerge um novo impulso na investigação em que o progresso 
                                                 
3 Tendo em conta as hipóteses de Solow relativamente à função de produção e às características do progresso 
técnico, o modelo postula uma tendência para a convergência dos níveis do produto por trabalhador – em 
consequência dos níveis de rendimento per capita, países ou regiões mais pobres devem apresentar taxas de 
crescimento per capita superiores às de países ou regiões mais ricas (Silva e Silva, 2002). 
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técnico é tomado como um factor endógeno à economia – os modelos de crescimento endógeno4. 

São inúmeras as propostas de explicitação do progresso técnico: a acumulação e geração de 

conhecimento (Romer), as despesas das infra-estruturas públicas (Barro), a acumulação de capital 

humano (Lucas; Rebelo) ou as designadas infra-estruturas do conhecimento5. 

Nos modelos de crescimento endógeno, o conhecimento emerge, em particular, como a força motriz 

do desenvolvimento económico (Mueller, 2006). Pode ser encarado como um produto secundário 

do processo de produção (tal como no modelo com externalidades associadas à produção de 

conhecimento) ou pode emergir de um esforço deliberado de geração de novo conhecimento 

(inclusão do progresso técnico e da inovação6 nos modelos com inovação endógena). 

Esse conhecimento pode ser gerado em diferentes ambientes organizacionais e institucionais, i.e., 

em diferentes infra-estruturas do conhecimento. Contudo, as universidades assumem-se como 

actores críticos no processo de geração de conhecimento – pela realização de investigação, 

formação de investigadores qualificados (Karlsson e Zhang, 2001) ou, mais indirectamente, pela 

atracção e sustentação de produção intensiva em conhecimento (Braunerhjelm, 2005). São, por isso, 

actores chave nos quais o novo processo de desenvolvimento deve assentar (Castells, 1994; 

Vincent-Lacrin, 2004). 

Por outro lado, os modelos de crescimento endógeno alertam que a ciência e a tecnologia (e, por 

isso, as oportunidades de desenvolvimento) se poderão encontrar desigualmente distribuídas pelas 

regiões. No entanto, o acesso à tecnologia não se encontra restringido. Por este motivo, a literatura 

sublinha que as práticas e as políticas assentes na transferência tecnológica7 se encontram, ainda 

hoje, no centro das estratégias de desenvolvimento regional. Contudo, para que essas práticas e 

políticas sejam eficazes, é fundamental que a região de acolhimento possua as condições 

necessárias para a recepção, sustentação e utilização do know-how que se encontra a ser transferido 

                                                 
4 Estes modelos foram desenvolvidos pelos trabalhos pioneiros de Romer, Lucas e Rebelo (Silva e Silva, 
2002). 
5 Definidas, segundo Goldenstein e Drucker (2006), como componentes institucionais e organizacionais que 
suportam a geração de conhecimento e a aplicação do stock de conhecimento. 
6 São várias as abordagens para a modelação da inovação: pode ocorrer, por exemplo, por diferenciação 
horizontal – modelo de Romer – ou por diferenciação vertical – modelo de Aghion e Howitt –; pode ser 
gerada pelo processo de destruição tecnológica (visão Schumpeteriana), ou pode resultar do conhecimento 
anterior (perspectiva de Aydalot) (ver, por exemplo, Romer, 2001; Silva e Silva, 2002). 
7 Ou seja, a incorporação na economia, empresas e instituições das regiões menos desenvolvidos de produtos 
e processos que não podem ser aí gerados e/ou produzidos num dado momento. Pode tomar a forma de 
importação de equipamento, aquisição de licenças para o conceber e produzir, atracção empresas estrangeiras 
que o produzam ou tornem disponível, ou da aquisição de know-how. 
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(Castells, 1994). As universidades poderão desempenhar um papel crucial na criação dessas 

condições – designadamente pela formação de uma força de trabalho adequada à prática da 

transferência tecnológica. 

Mais recentemente, o modelo linear do processo de inovação (invenção-inovação-difusão) tem sido 

contestado por uma abordagem que toma a inovação como um processo cumulativo e path-

dependent que envolve interdependências entre grupos de agentes e instituições. Essa abordagem 

possui uma forte dimensão territorial – associada, por exemplo, à concentração de recursos e actores 

de inovação – donde poderão emergir externalidades de proximidade (os designados, spillovers de 

conhecimento). Em termos territoriais, os milieux de inovação (tal como designados na literatura) 

podem tomar várias formas: distritos tecnológicos8, pólos tecnológicos, sistemas de inovação ou 

meios inovadores (Rego, 2002). Nesses milieux, as universidades poderão assumir-se como actores 

chave9. Sublinha-se, a esse respeito, o seu papel na formação de uma força de trabalho adequada às 

necessidades locais e no apoio aos tecidos industriais e empresariais (Charles, 2006), ou até mesmo 

a emergência de externalidades decorrentes das suas actividades de formação e investigação, 

fundamentais à inovação industrial (Gunasekara, 2006). 

As novas tecnologias da informação e comunicação (TIC) têm sido consideradas o motor 

económico das duas últimas décadas (Vincent-Lancrin, 2004), devido à sua rápida difusão e 

aplicabilidade a todos os sectores da economia. Estas são geradoras de mudanças estruturais de 

longo prazo no desenvolvimento económico. Entre essas contam-se o aumento da complexidade 

dos processos de produção, a maior flexibilidade nas escolhas de localização das empresas, a 

emergência de novos factores de competição entre agentes ou a re-organização dos padrões de 

produção industrial – pela perda da importância dos padrões tradicionais de especialização regional 

e das estruturas tradicionais centro-periferia, ou pela emergência de ‘novos espaços industriais’. As 

TIC têm também influenciado a forma como as universidades concebem a actividade de ensino (de 

que é exemplo o e-learning) e de investigação (na comunicação e colaboração entre investigadores 

ou o acesso à informação). Por outro lado, em ambos os casos, têm vindo a diminuir, 

                                                 
8 Guerreiro (2006) sublinha que os distritos tecnológicos, variante qualificada dos distritos marshallianos em 
que a componente de I&D tem uma presença assinalável, não são mais do que um caso particular dos sistemas 
regionais de inovação. 
9 O seu papel nos sistemas de inovação regional é, frequentemente, conceptualizado de duas formas: o modelo 
da hélice tripla das relações entre a universidade, indústria e governo, e a literatura no tema engaged 
university (Gunasekara, 2006). 
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progressivamente, a importância da localização física deste tipo de instituições10 – e, portanto, da 

sua valência de factor competitivo para as regiões onde se inserem. 

Por último, a teoria da base oferece uma visão interessante dos efeitos de curto prazo que são 

gerados pelas actividades de produção de determinadas indústrias (as designadas indústrias de base, 

Jullef, 1993). De acordo com esta teoria, os principais factores de crescimento de uma região são o 

potencial de exportação das suas indústrias e a despesa que estas realizam na economia interna. As 

receitas provenientes da exportação de bens e serviços por parte dessas indústrias resultam em 

fluxos financeiros adicionais para a região; e esses fluxos adicionais podem ser usados para a 

compra de bens na própria região, fortalecendo, dessa forma, os efeitos multiplicadores regionais. 

No caso das universidades, a teoria da base mostra que a despesa deste tipo de instituições gera 

efeitos multiplicadores nas economias regionais. 

 

1.1.2. As Diferentes Facetas do Papel das Universidades no Desenvolvimento Regional 

Emergem dos modelos de desenvolvimento regional diferentes facetas do papel que é 

desempenhado pelas universidades no desenvolvimento das regiões onde se inserem. Esse papel 

parece encontrar-se particularmente associado ao conhecimento enquanto factor crítico na nova 

economia (tal como sublinham os modelos de crescimento endógeno)11.  

Os modelos de desenvolvimento regional sugerem, assim, que as universidades desempenham um 

papel crítico na geração de conhecimento (Castells, 1994). Contribui para isso a realização de 

actividades de investigação, a mobilização de financiamento público e privado, a construção de 

capacidades de investigação no capital humano, a atracção de investigadores qualificados e o 

estabelecimento de parcerias com outras entidades. 

 

                                                 
10 Vincent-Lancrin (2004) refere mesmo que o papel das novas tecnologias no ensino e na investigação 
poderá até instigar o desaparecimento do ensino superior. 
11 Em jeito de nota, veja-se que os modelos de desenvolvimento regional sugerem que esse papel poderá 
também se encontrar relacionado com outros factores. A teoria da base salienta, por exemplo, o seu papel de 
‘entidade económica’ (Thanki, 1999), i.e., os efeitos económicos que são gerados pelas actividades 
operacionais das universidades. 
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Mostram, também, que as universidades contribuem para a difusão do conhecimento. Salienta-se, a 

esse nível, a emissão de patentes ou co-modificação do conhecimento através dos direitos de 

propriedade intelectual (Boucher et al., 2003), o envolvimento activo das universidade em grandes e 

pequenos negócios de comercialização de conhecimento12, as relações das universidades com as 

empresas ou a sua postura empreendedora. 

Por seu turno, as actividades das universidades podem gerar externalidades de proximidade, 

habitualmente designadas de spillovers de conhecimento. A forte componente territorial desses 

spillovers (Mueller, 2006) faz com que se privilegie a proximidade espacial a outras infra-estruturas 

de investigação e a aglomerações industriais específicas. Sublinha-se, ainda, o papel catalizador 

que, a esse respeito, poderá ser desempenhado pela existência de um sistema regional de inovação. 

Por último, os modelos sugerem que as universidades podem criar as condições necessárias para a 

transferência tecnológica: pela provisão de uma força de trabalho adequada, geração das bases 

científicas e das actividades de I&D necessárias, adaptação das inovações produzidas noutros 

contextos ao caso específico de cada região e pela realização dessas tarefas em estreita relação com 

os tecidos industriais (Castells, 1994). Carnoy (1994) acrescenta, ainda, que os sistemas de 

inovação constituem o quadro no qual o papel das universidades na transferência tecnológica 

poderá ser melhor explorado. 

Em suma, o papel que as universidades desempenham no desenvolvimento económico das regiões 

onde se inserem parece ser realizado de diferentes formas. Este estudo destaca, particularmente, as 

facetas desse papel mais voltadas para a configuração do capital humano, produção de 

conhecimento, emergência de diferentes formas de empreendedorismo ou para a presença das 

universidades enquanto actores institucionais em redes. 

Refira-se, também, que a importância relativa de cada uma destas facetas se encontra fortemente 

relacionada com as especificidades do contexto regional e político onde as universidades se 

localizam. Esta questão não é, contudo, analisada neste estudo. 

 

                                                 
12 Entendida como sendo a transformação do conhecimento académico em conhecimento económico, i.e., a 
transformação de conhecimento em produtos, processos e organizações (NASULGC, 2001; Braunerhjelm, 
2005; Mueller, 2006). 
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1.1.2.1. O Papel das Universidades na Configuração do Capital Humano 

O aumento do nível médio de conhecimento dos recursos humanos, tendo a educação como 

processo formal de aprendizagem, corresponde à faceta mais explícita do papel que as 

universidades desempenham no desenvolvimento. 

Esses acréscimos no nível médio de conhecimento têm como consequência directa o aumento da 

produtividade de trabalho e, por conseguinte, da rendibilidade privada de trabalho sob a forma de 

salários. Para além disso, geram, também, externalidades positivas13 e rendimentos crescentes à 

escala que estimulam o crescimento económico (Rego, 2002). Contudo, tal como sublinham 

Boucher et al. (2003), esta área do conhecimento encontra-se, ainda, relativamente inexplorada. 

Nesta perspectiva, o sucesso económico de uma região parece depender da sua capacidade de 

atracção ou retenção de profissionais altamente qualificados. Do ponto de vista da universidade, o 

impacto do capital humano dependerá das decisões de emigração dos seus diplomados. Veja-se, por 

exemplo, a forma como o fenómeno da ‘fuga de talentos’ possui um impacto negativo nas regiões, 

no sentido em que concentra os melhores recursos humanos nas regiões mais competitivas (Hall, 

1997). 

Por outro lado, as universidades desempenham também um papel importante na configuração do 

capital humano, ou seja, no tipo de conhecimentos e competências técnicas que incorporam nos 

seus diplomados. Em particular, esse capital humano poderá ser formatado de acordo com as 

especificidades de desenvolvimento de cada região (Carnoy, 1994). Assim, em alguns casos, poderá 

atender às necessidades dos tecidos industriais e empresariais das regiões (Boucher et al., 2003); 

noutros casos, a requisitos de flexibilidade e facilidade de adaptação a novos procedimentos e 

actividades, ou à utilização e organização de novas tecnologias (Castells, 1994). 

 

1.1.2.2. O Papel das Universidades na Produção de Conhecimento 

As primeiras universidades que adoptaram explicitamente o modelo de ‘research universities’ 

emergiram no contexto Alemão, na segunda metade do século XIX. Nos restantes países Europeus, 

                                                 
13 Como por exemplo, a procura de produtos e serviços mais sofisticados ou o aumento das receitas fiscais (as 
quais, juntamente com os impostos pagos pelos funcionários, visitantes e estudantes das universidades, 
abastecem anualmente os cofres locais e estatais com quantias consideráveis) (NASULGC; 2001). 
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contudo, a importância desse modelo foi somente reconhecida aquando a revolução tecnológica, na 

qual as universidades começaram a oferecer contributos importantes para os novos processos de 

crescimento económico (Castells, 1994). Até então, por desconfiança do poder político, que 

encarava as universidades como demasiadamente vulneráveis às pressões sociais, a actividade de 

investigação foi institucionalmente confinada aos denominados centros nacionais de investigação 

científica. 

O sucesso deste modelo deu-se no contexto Norte-Americano. O exemplo mais paradigmático desse 

sucesso corresponde ao Silicon Valley. Aí, universidades públicas e privadas começaram a 

envolver-se profundamente na geração e aplicação de novo conhecimento, e despoletaram uma 

nova era de industrialização baseada nas novas tecnologias (Castells, 1994). Este modelo encontra-

se, hoje, replicado um pouco por toda a parte. Ainda assim, continua a ser específico do contexto 

Norte-Americano e, mesmo aí, constitui uma excepção estatística entre as universidades14. 

Actualmente, é unanimemente reconhecido que a investigação desenvolvida nas universidades 

desempenha um papel importante nas economias regionais. Emerge, também, um novo paradigma 

que encara que essa investigação poderá gerar ganhos significativos em termos socioeconómicos e 

de qualidade vida. Refira-se, contudo, que os debates políticos negligenciam ainda esses ganhos, tal 

como sublinham Lynch e Necati (2004). 

 

1.1.2.3. O Papel das Universidades enquanto Entidades Empreendedoras 

As universidades desempenham, também, um papel importante na promoção de diferentes formas 

de empreendedorismo: entre os seus funcionários, pela criação de empresas onde comercializam o 

conhecimento que é desenvolvido (NASULGC, 2001); ou entre os seus diplomados, pela criação de 

empresas nas regiões onde estudaram. 

Essas diferentes formas de empreendedorismo estimulam as sinergias entre as universidades e os 

tecidos empresariais e industriais. Hall (1997), apoiando-se no caso das universidades de Stanford15 

                                                 
14 Castells argumentava, em 1994, que nos Estados Unidos da América (EUA) apenas 200 em 3500 
universidades poderiam ser encaradas como produtoras de conhecimento. Brint (2005) refere que, 
actualmente, esse número poderá ser mesmo inferior, situando-se entre 50 e 125 universidades. 
15 Uma universidade sem reputação histórica, originalmente rural e localizada a 40 milhas de San Francisco. 
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e do Caltech16, mostra a forma como a incubação de empresas, por figuras empreendedoras, nos 

próprios recintos das universidades foi crucial para o desenvolvimento de redes de produtores 

inovadores. Já o sucesso de Cambridge se deveu à tradição de geração de spin-offs por parte dos 

laboratórios da universidade17. 

Hall (1997) sublinha, também, a influência que poderá ser exercida por factores culturais na forma 

como se estabelecem as ligações da universidade ao mundo dos negócios. Refere que o insucesso 

dos casos da área em torno da M4 no Reino Unido, do Plateau de Saclay na França e de Tsubaka no 

Japão se poderá ter devido, precisamente, às culturas de empreendedorismo. 

Refira-se, por último, que o papel das universidades enquanto entidades empreendedoras é também 

reconhecido no modelo político denominado de ‘cooperative technology paradigm’18 (Bozeman, 

2000). Este modelo considera que as universidades poderão desempenhar um papel activo na 

transferência tecnológica. A literatura designa esse tipo de universidades de ‘entrepreneurial 

universities’ (Smith e Ho, 2006). 

 

1.1.2.4. O Papel das Universidades enquanto Actores Institucionais em Redes 

O desenvolvimento regional requer também a criação e o fortalecimento redes (formais e informais) 

de agentes que cooperam e partilham conhecimento e know-how. I.e., «a set of functioning 

institutions, organizations, funding structures and streams, inter-active networks and forums for 

collaboration, for the pursuit of common economic, social and cultural goals», tal como sublinha 

Holtta (2000, p.87)19. Essas redes promovem um ambiente de aprendizagem, de desenvolvimento 

de qualificações e de criação de recursos para a competitividade e para a coesão social (Boucher et 

al., 2003). 

 

                                                 
16 Uma universidade rural criada como rival do Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
17 Hall, em 1997, mostrava que 17% de todas as empresas concentradas no parque da ciência foram geradas 
pela universidade. 
18 Este modelo emergiu nos anos 90 nos EUA. 
19 Cit. por Boucher et al. (2003,). 
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As universidades correspondem a um nó institucional fundamental nessas redes, devido ao papel 

que desempenham na aquisição, síntese e transmissão de conhecimento. Contudo, não se pode dizer 

que a presença da universidade em redes e parcerias constitua algo novo. Veja-se, a esse respeito, as 

parcerias que tradicionalmente se estabelecem entre universidades para fins académicos e de 

investigação20. O que é novo é o âmbito no qual essas parcerias emergem, actualmente mais 

variado21. 

Um caso particular dessas parcerias corresponde às relações das universidades com as empresas, as 

quais são, em geral, condicionadas pela proximidade a esses tecidos (Braunerhjelm, 2005). 

Desempenham um papel importante na difusão do conhecimento e na transferência tecnológica, e 

promovem a expansão, afirmação e progresso dos sectores intensivos em conhecimento (Carnoy, 

1994), bem como a emergência de novas indústrias na região. 

Refira-se, ainda, que os sistemas regionais de inovação, constituídos por «empresas, grandes e 

pequenas, compreendendo um sector produtivo no qual as relações existem ou podem ser 

comercialmente estimuladas, actividades de investigação e instituições de ensino superior, 

laboratórios privados de I&D, agências de transferência tecnológica, câmaras do comércio, 

associações empresariais, organizações de formação profissional e entidades governamentais» 

(Rego, 2002, p. 16), são o quadro no qual estas redes e sinergias entre diferentes actores são melhor 

exploradas, em particular nos casos em que o elemento proximidade é decisivo (Couto, 2000; 

Guerreiro, 2006). 

 

1.2. O Papel das Universidades no Desenvolvimento Local 

1.2.1. A Mudança de Paradigma 

As universidades desempenham também um papel importante no desenvolvimento das cidades 

onde se inserem. 

                                                 
20 De que são exemplos os sistemas de investigação-desenvolvimento-formação, caso particular dos sistemas 
de inovação (ver Carnoy, 1994). 
21 Dados da OCDE mostram que o número e tipo de parcerias que as universidades estabelecem com outros 
actores aumentou consideravelmente nos últimos anos (ver Vincent-Lancrin, 2004). 
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Contudo, esse papel nem sempre foi consubstanciado pelas universidades. Bromley (2006) sublinha 

os conflitos que emergem da relação das universidades com as suas envolventes urbanas. Na 

literatura esses conflitos são habitualmente denominados de ‘town-gown’ – procurando-se, assim, 

expressar o carácter disjunto dos universos ‘comunidade’ (ou ‘cidade’) e ‘universidade’. 

Por um lado, essa disjunção poderá encontrar-se patente no alheamento das universidades em 

relação à ‘confusão’ das cidades ou às ‘distracções da vida moderna’. Veja-se, por exemplo, a 

forma como algumas universidades estabelecem limites claros que as diferenciam da sua envolvente 

(Bunnell e Lawson, 2006) ou o modo como as suas decisões gerais de desenvolvimento imobiliário 

são, por vezes, tomadas em isolamento institucional22 (Perry e Wievel, 2005). Por outro lado, a 

separação desses dois universos poderá ser agravada pela transmissão de efeitos não intencionais às 

comunidades (Drucker e Goldenstein, 2007). A este respeito, refira-se os impactos dos estudantes 

na cidade (Allison, 2006), denominados de studentification23, ou as tensões entre o liberalismo 

universitário e o conservadorismo das comunidades locais (Bromley, 2006). 

Este impulso tem sido moderado por uma nova, mas igualmente histórica, tradição que encara a 

universidade como um produto das suas relações com a cidade24 (Perry e Wiewel, 2005). Chamadas 

pela severidade dos problemas urbanos e pelo apelo ao seu envolvimento e responsabilização, as 

universidades encontram-se hoje mais despertas no que toca ao seu papel de ‘instituições âncora’ do 

desenvolvimento (Wiewel e Knaap, 2005; Bromley, 2006; Bunnell e Lawson, 2006). Emergem, 

assim, como stakeholders locais e promotores de mudança que actuam em estreita relação com as 

comunidades e cidades. 

A consubstanciação desse papel requer que as universidades integrem as suas estratégias e políticas 

nas agendas globais de desenvolvimento urbano e das comunidades25, e nos instrumentos de 

planeamento existentes26, tal como sublinham Perry e Wiewel (2005). 

                                                 
22 O exemplo mais claro do carácter “autista” dessas decisões refere-se à construção dos campus 
universitários nos subúrbios das cidades.  
23 Na literatura este impacto é habitualmente qualificado de negativo. Encontra-se associado a expressões 
como ‘invasão’ e ‘guetos de estudantes’.Alguns dos efeitos negativos da presença de estudantes na cidade 
referem-se à substituição da população local por uma população transitória, reorientação da oferta local de 
serviços e comércio, subida dos preços no mercado de arrendamento ou à adaptação do stock habitacional a 
novos usos (Robson et al., 1995). 
24 «A university of, not simply in, the city», tal como mencionado por Bender (1998, p.18, cit. pot Perry e 
Wiewel, 2005). 
25 Veja-se, por exemplo, o caso da promoção de campus de uso misto. 
26 Ver, a este respeito, o caso da Portland State University em Oregon (Bunnel e Lawson, 2006). 
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1.2.2. As Diferentes Facetas do Papel das Universidades no Desenvolvimento Local 

As universidades são, hoje, instituições urbanas ‘envolvidas’ e com ‘objectivos urbanos’. O seu 

papel no desenvolvimento local possui múltiplas facetas. Nos parágrafos seguintes apresenta-se 

alguns exemplos dessas facetas. 

Por um lado, as universidades provocam efeitos na paisagem urbana, designadamente no ambiente 

edificado e nos usos do solo (Glasson, 2003). Sublinha-se, por exemplo, o seu papel no 

desenvolvimento imobiliário – pela reabilitação e adaptação de estruturas existentes ou pela 

construção nova. A este nível podem actuar como clientes, promotores ou proprietários, ou então 

em parceria com outros agentes (Bromley, 2006). 

Contribuem, também, para o fortalecimento das ‘imagens locais’27 (Bromley, 2006) e para a 

vitalidade das cidades. Concorre para isso a sua capacidade de atracção de funcionários, estudantes 

e outros agentes. Igualmente importante é a forma como captam financiamento (Bromley e Kent, 

2006). A construção destas imagens locais através da criação de estratégias de marketing ou da 

actuação de parcerias público-privadas é também bastante comum. 

Para além disso, promovem a regeneração das áreas urbanas onde se inserem (Coffey e 

Dierwechter, 2005) – um modelo que emergiu com mais expressão nos anos 80 e 90 (Bunnel e 

Lawson, 2006). Sublinha-se, a esse respeito, o importante papel que é exercido pela presença de 

estudantes na cidade (Steinacker, 2005), que revitalizam e ocupam o stock habitacional abandonado 

e apoiam o comércio local. 

Estimulam, ainda, a qualificação social, cultural e desportiva da cidade. Contribui para isso a 

atracção de agentes qualificados e criativos ou a mistura étnica de estudantes, que criam dinâmicas 

particulares no que toca à vida social e organizativa da cidade (Robson et al., 2005; Drucker e 

Goldenstein, 2007) e geram a oferta de novas actividades locais. Realçam, por seu turno, o cenário 

                                                 
27 Refira-se que os casos mais paradigmáticos de cidades com boas ‘imagens locais’ correspondem às 
designadas ‘cidades universitárias’, pelas suas características únicas em termos de vivência urbana e pela sua 
capacidade de atracção de turistas e intelectuais (Bromley, 2006). 
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cultural da cidade, pela provisão de infra-estruturas culturais e desportivas, e, sobretudo, pela 

realização de eventos28 (PWC, 2001). 

E, por fim, contribuem para o empowerment e capacitação das comunidades locais (ver Bunnell e 

Lawson, 2006). Refira-se, por exemplo, o papel que nesse sentido é desempenhado pelo 

estabelecimento de parcerias com as comunidades, prestação de serviços às comunidades, 

realização de actividades de extensão, educação comunitária ou pelo recrutamento de estudantes 

pertencentes a minorias urbanas (Bromley e Kent, 2006). 

O papel das universidades enquanto stakeholders locais é, assim, variado. Este estudo destaca, 

como se verá, as facetas do seu papel enquanto líderes institucionais, promotores de actividades de 

extensão local29 e parceiros locais privilegiados (ver Bromley, 2006). 

 

1.2.2.1. O Papel das Universidades enquanto Líderes Institucionais 

O sucesso das grandes iniciativas de desenvolvimento das universidades é fortemente determinado 

pela sua capacidade de compromisso e liderança. Kelley e Patton (2005) mostram, por exemplo, 

que o papel assumido pela Georgia State University enquanto líder institucional foi fundamental 

para o êxito da estratégia de renovação da cidade de Atlanta. 

A literatura sublinha que um forte líder institucional possui uma enorme capacidade de influência. É 

capaz de juntar diferentes actores chave em parceria (Wievel e Knaap, 2005); de mobilizar os 

recursos necessários à concretização das estratégias de desenvolvimento (Bunnell e Lawson, 2006); 

de facilitar a integração das estratégias universitárias nas agendas de desenvolvimento local; e de 

gerir as relações com as comunidades locais. 

Pelo contrário, se os líderes universitários não se encontram verdadeiramente comprometidos com o 

desenvolvimento das cidades e comunidades locais em que se inserem, é provável que as estratégias 

                                                 
28 No caso Norte-Americano, a literatura atribui particular importância aos eventos desportivos, 
designadamente ao papel que desempenham no desenvolvimento económico das áreas onde as universidades 
se inserem. 
29 Veja-se que a extensão universitária pode também possuir um âmbito mais alargado, associado, por 
exemplo, à promoção do desenvolvimento da economia regional (Bromley, 2006). Nos EUA, por exemplo, o 
Firts Morril Act (1862) estabeleceu o Land Grant University System e, mais tarde, o Smith-Lever Act (1914) 
apoiou financeiramente as instituições desse sistema universitário com o intuito de as envolver no 
desenvolvimento das economias rurais. 
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que são traçadas com esse propósito não cheguem a ver a luz do dia, dada a pluralidade de 

objectivos nos quais se envolvem as universidades (tal como sublinham Bromley e Kent, 2006) 

 

1.2.2.2. O Papel das Universidades enquanto Promotores de Actividades de Extensão Local 

A origem da extensão universitária remonta às ‘settlement houses’ de Londres, promovidas em 

1884 pela fundação Toynbee Hall (Bromley, 2006). Nessas ‘settlement houses’, funcionários e 

estudantes eram envolvidos na educação, prestação de serviços sociais, formação vocacional e 

promoção da participação local em bairros degradados. 

A História mostra muitos outros casos. Nos EUA, por exemplo, os community colleges, criados no 

final do século XIX, são ainda hoje mencionados como paradigmas da extensão universitária, pela 

forma como as suas actividades se orientaram para as realidades e necessidades locais. 

Actualmente, a extensão universitária reveste-se de múltiplas facetas. Em alguns casos, pode ser 

realizada através dos programas curriculares das universidades, que envolvem os estudantes na 

resolução de problemas reais e no planeamento local (Bromley, 2006). Os estudantes são, assim, 

chamados a frequentar studio courses e a trabalhar directamente com os agentes locais (Wiewel e 

Knaap, 2005). Noutros casos, emergem de actividades de voluntariado30, através das quais 

estudantes e funcionários participam no desenvolvimento das áreas urbanas: na qualificação 

urbana31 (Perry e Wiewel, 2005); na regeneração urbana32 (Bromley e Kent, 2006); ou no 

desenvolvimento comunitário (Reardon, 2006). 

Bromley (2006) sublinha, contudo, que não é habitual que as universidades façam das actividades 

de extensão uma verdadeira prioridade. O autor acrescenta, ainda, que em alguns contextos 

nacionais, a extensão surge como uma oportunidade de acesso a programas públicos de 

financiamento. 

 

                                                 
30 Este fenómeno encontra-se associado ao conceito de ‘scholarship of engagement’, com o qual se procura 
usar os recursos universitários para a resolução de grandes problemas sociais, cívicos ou éticos (Bringle e 
Hacther, 2002). 
31 Ver, por exemplo, as iniciativas ‘eco-campus’ da Universidade de Sunderland, ou as ‘iniciativas verdes’ da 
Oxford Brookes University (Glasson, 2003). 
32 Ver os casos das universidades de Ohio, Cincinnati, Akron e Youngstown (Bromley e Kent, 2006). 
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1.2.2.3. O Papel das Universidades enquanto Parceiros Locais Privilegiados 

O envolvimento das universidades nas práticas de desenvolvimento urbano requer mais do que 

liderança institucional. Como sublinham Bunnell e Lawson (2006), requer também o 

estabelecimento de parcerias público-privadas e a negociação com os parceiros locais. 

O estabelecimento dessas parcerias tem sido suscitado por um conjunto vasto de factores. Por 

exemplo, pela perda de estudantes e funcionários como resultado dos graves problemas de declínio 

urbano das áreas onde as universidades se inserem (Webber, 2005); necessidades de construção de 

campus universitários mistos como forma de abertura das universidades às cidades; ou pelo 

envolvimento das universidades nas práticas de planeamento urbano33 (Bromley e Kent, 2006). 

Wievel e Knaap (2005) mostram, adicionalmente, que a colaboração entre a universidade e as 

comunidades pode ser levada a cabo de diferentes formas. Sublinham, em particular, a forma como 

os programas curriculares das universidades podem juntar os estudantes e as comunidades locais; a 

colaboração entre os centros de investigação das universidades e os agentes locais na aplicação de 

conhecimento à resolução de problemas particulares; as parcerias entre as unidades administrativas 

das universidades e as organizações locais (de que as agências governamentais são o exemplo mais 

interessante); e, por fim, o envolvimento directo das universidades nos processos de tomada de 

decisão associado às políticas públicas. 

 

1.3. A Avaliação dos Impactos das Universidades 

As secções 1 e 2 mostraram a diversidade dos papéis e dos impactos das universidades no 

desenvolvimento local e regional. Os últimos 20 anos testemunharam o aumento do interesse 

académico e político pela compreensão e modelação desses impactos. A globalização dos mercados, 

a mudança para uma base económica intensiva em conhecimento e os contextos políticos e 

socioeconómicos encontram-se na base desse interesse. 

Nos EUA, por exemplo, o declínio das finanças locais levou à redefinição das relações entre os 

governos e as universidades. Estas foram chamadas a utilizar os recursos públicos de forma mais 

                                                 
33 Encontram-se associados a essas práticas conceitos como ‘campus planning’ e ‘institutional strategic 
planning’ (Bromley e Kent, 2006). 
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responsável, eficiente e produtiva e, concomitantemente, a justificar a sua despesa pública (Brown e 

Heaney, 1997; Drucker e Goldenstein, 2007). Mais tarde, viram diminuir o financiamento de 

origem governamental (Bromley, 2006). Como resposta, as universidades começaram a realizar 

estudos de impacto económico onde demonstravam que o investimento público na educação gerava 

retornos positivos e consideráveis (NASULGC, 2001; Drucker e Goldenstein, 2007;). 

No Reino Unido, por seu turno, a realização desse tipo de estudos foi inicialmente instigada pela 

expansão do sector universitário dos anos 60 e 70 (Armstrong et al., 1997) e, mais tarde, nos 80 e 

90, pela explosão do número matrículas nas universidades e pela intensa actividade de construção 

de novas instalações para acomodar os estudantes (Glasson, 2003). 

Têm sido, por isso, inúmeras as tentativas de avaliação dos impactos das universidades. Igualmente 

diversas são as abordagens e metodologias utilizadas para avaliar esses impactos. Esta secção 

começa, assim, por rever as abordagens metodológicas mais comuns. 

A escolha da abordagem metodológica encontra-se, contudo, fortemente condicionada pela 

disponibilidade de informação – sendo de sublinhar que, na generalidade dos casos, essa 

informação é escassa. Isso explica, certamente, a razão pela qual os métodos de avaliação dos 

impactos financeiros das universidades, habitualmente baseados na teoria da base, possuem maior 

protagonismo na investigação empírica. A secção desenvolve-se, assim, fazendo uma síntese de 

alguns estudos empíricos que lançam mão a esses métodos, dos seus principais resultados e 

particularidades. 

 

1.3.1. As Abordagens Metodológicas 

A tradição da avaliação do impacto económico das universidades remonta já aos anos 70. Nos anos 

90, a metodologia foi particularmente influenciada por um relatório da American Council on 

Education de 1971, no qual se prescrevia uma abordagem padronizada de estimação dos impactos 

financeiros das universidades (ver Drucker e Goldenstein, 2007). 
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Os primeiros estudos inspiraram-se na teoria da base. Focaram-se, por isso, na quantificação dos 

efeitos directos, indirectos e induzidos34 da despesa e do investimento das universidades. O método 

habitualmente empregue para avaliar esses efeitos corresponde ao Método dos Multiplicadores (de 

maior prática em estudos de origem Europeia). 

Outros métodos foram posteriormente adaptados para aferir os impactos financeiros das 

universidades. De entre esses35, são os Modelos Input-Output que possuem uma aplicação mais 

generalizada (nomeadamente em estudos de origem Norte-Americana). 

Os estudos que lançam mão a estes métodos possuem, contudo, bastantes limitações Por um lado, 

consideram um espectro estreito de influências das universidades no desenvolvimento regional e 

local, e realizam hipóteses específicas que variam de estudos para estudo (Drucker e Goldenstein, 

2007). Por outro lado, limitam a análise à avaliação das ligações passadas que são induzidas pela 

despesa e investimento das universidades, não tomando em conta as especificidades que as 

distinguem de outras organizações, e apenas consideram impactos estáticos (Thanki, 1999). 

Extensões destas abordagens incluem os impactos do capital humano e os padrões de migração 

regional induzidos pela presença da universidade. A Skill-Based Approach, por exemplo, que 

resultou da revisão de Bluestone (1993)36 das abordagens tradicionais de base económica, inclui os 

acréscimos na base de qualificações de uma dada área. É particularmente adequada nos casos em 

que a retenção de diplomados nessas áreas é elevada. Nos restantes casos, a abordagem sobrestima 

substancialmente o impacto económico das universidades37, tal como sublinham Brown e Heaney 

(1997). 

Estudos recentes utilizam bases de dados mais completas e técnicas de análise mais ecléticas, e 

procuram estimar outros impactos para além daqueles que são gerados pela despesa. Alguns deles 

optam, por exemplo, pela caracterização do desempenho das universidades na criação de empresas 

                                                 
34 Os efeitos directos correspondem aos fluxos monetários que são directamente injectados na economia local 
através da despesa da universidade em bens e serviços locais. Os efeitos indirectos referem-se à mudança que 
se dá nos padrões de compra entre indústrias como resultado da procura adicional que é gerada pela despesa 
directa (Humphreys, 2005). E os efeitos induzidos (ou multiplicadores) reflectem a despesa adicional da 
população local, devida ao maior poder compra que a presença da universidade gera (Anton e Behling, 2006). 
35 Sublinha-se a utilização de métodos como a contabilidade do crescimento, modelos económicos de previsão 
regional, análises Custo-Eficácia ou as análises Custo-Benefício (Thanki, 1999; Lynch e Necati, 2004;). 
36 Cit. por Brown e Heaney (1997). 
37 Drucker e Goldenstein (2007) consideram, contudo, que esta abordagem subestima o impacto total do 
capital humano, no sentido em que ignora os efeitos induzidos que esse capital humano gera na atracção de 
I&D e de outras actividades de produção de base tecnológica. 
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spin-off, na sua ligação ao tecido industrial e à comunidade, ou na transferência tecnológica (ver, 

por exemplo, os estudos de Robson et al., 1995, e da PWC, 2001); outros avaliam impactos, tais 

como aqueles que são gerados no ambiente, no mercado de arrendamento local ou na provisão e 

utilização das infra-estruturas sociais e culturais (ver, em particular, o estudo de Armstrong et al., 

1997). A maior limitação desses estudos refere-se à determinação da ligação de causalidade entre os 

contributos efectivos das universidades e os impactos globais no desenvolvimento, já que esses 

impactos dependerão também de outros factores externos. 

A realização de inquéritos como instrumento para a avaliação do impacto das universidades é uma 

abordagem que permite apurar as relações de causalidade entre inputs e outputs. Rego (2002), por 

exemplo, no estudo da Universidade de Évora, realiza um conjunto de inquéritos às empresas, 

docentes universitários, antigos diplomados e outras entidades com o objectivo de identificar e 

quantificar relações entre a universidade e os demais agentes económicos do meio onde se insere no 

que toca à transferência de conhecimento e novas tecnologias, melhoria da qualificação do trabalho 

e contribuição para a vitalidade sócio-cultural. A principal crítica que se aponta a esta abordagem 

refere-se à forma como a subjectividade das respostas ou a ignorância dos inquiridos poderá gerar 

enviusamentos nos resultados. 

Outros estudos, motivados pelos modelos de crescimento endógeno, usam funções de produção de 

conhecimento para a avaliação dos impactos económicos. Os primeiros modelos debruçaram-se na 

especificação de uma função de produção que descrevesse o processo de geração de conhecimento. 

Desses, destaca-se a proposta apresentada em 1979 por Griliches38. Em 1989, Jaffe modifica a 

função de produção de conhecimento de Griliches e oferece a primeira proposta específica para o 

caso das universidades – os designados modelos Jaffe-Grilliches39 (Drucker e Goldenstein, 2007). 

Mais tarde, vários investigadores modificaram e alargaram o modelo de Jaffe-Griliches, obtendo 

uma grande variedade de resultados. Entre esses conta-se o estudo dos padrões geográficos da 

emissão de patentes e da criação de start-ups; o impacto da investigação universitária em pequenas 

e grandes empresas; a análise dos sectores industriais que são mais influenciados pela proximidade 

à universidade; ou os efeitos que são exercidos pelo ‘empreendedorismo’ e pelas ‘relações 

universidade-indústria’ no crescimento económico das regiões (ver, a este respeito, Mueller, 2006). 

                                                 
38 O modelo Griliches considera que a geração de conhecimento se faz à custa das despesas em I&D. 
39 O modelo geral de Jaffe-Grilliches usa uma medida da inovação (g.e., patentes) como variável dependente 
e as despesas de I&D da universidade e das indústrias como variáveis independentes. 
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Esta abordagem metodológica possui a vantagem de diferenciar, claramente, as organizações 

produtoras de conhecimento e outras organizações de grande dimensão. Contudo, a sua aplicação 

depara-se com dificuldades consideráveis no que toca à especificação teórica das relações empíricas 

que se procuram analisar – veja-se que as funções de produção utilizam hipóteses bastante 

restritivas no que toca à sua forma funcional e às componentes do conhecimento que determinam 

essas relações. Isso explica, de certa forma, a razão pela qual os estudos empíricos não lançam mão, 

com frequência, a esta abordagem40. Outras desvantagens relacionam-se com a forma como este 

tipo de abordagens negligencia outras facetas do papel das universidades no desenvolvimento 

regional. 

As análises ‘cross-sectional’ são menos restritivas do que as abordagens que se apoiam em funções 

de produção. São, em geral, escolhidas quando não existem bases teóricas ou económicas que 

sugiram a escolha de uma forma funcional explícita para as relações que se pretende analisar. 

Envolvem a selecção de uma amostra e lançam mão a abordagens estatísticas baseadas em 

regressões para analisar relações empíricas entre variáveis. A título de exemplo, refira-se que 

Braunerhjelm (2005) recorre a este tipo de análises para investigar a influência de quatro 

universidades Suecas41 na especialização industrial das regiões onde se inserem. 

A principal desvantagem das análises ‘cross-sectional’ relaciona-se com a sua susceptibilidade a 

problemas amostrais e à omissão de variáveis. São menos rigorosas do que as abordagens 

microeconómicas baseadas em funções de produção, no sentido em que ignoram a informação que 

se encontra contida numa forma funcional bem definida. E os seus resultados são frequentemente 

ambíguos e variam de contexto para contexto territorial. 

Por fim, as abordagens ‘quasi-experimentais’ procuram mimetizar condições reais na análise das 

relações entre variáveis. Para isso, os investigadores manipulam deliberadamente as condições que 

determinam essas relações – seleccionando, por exemplo, a população amostral42 ou a escala 

temporal; e controlam a influência de factores rivais, eliminando, dessa forma, os enviusamentos 

que daí poderiam ser gerados. 

                                                 
40 Refira-se que a utilização de modelos regionais dinâmicos para explorar as implicações que decorrem das 
hipóteses referentes aos spillovers de conhecimento e à inovação é bastante mais frequente. Esses modelos 
fazem parte da família de modelos de crescimento endógeno criados por Romer em 1986 e que foram, 
posteriormente, adaptados ao contexto regional. 
41 Universidade de Linköping, Universidade de Umea, Universidade de Lund e Universidade de Uppsala. 
42 Ou seja, os grupos amostrais não são seleccionados de uma forma aleatória (daí o prefixo ‘quasi’). 
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Contudo, Drucker e Goldenstein (2007) mencionam que até hoje apenas se conhece um estudo que 

tenha utilizado esta abordagem para estimar a contribuição de organizações produtoras de 

conhecimento para o desenvolvimento regional (ver, a este respeito, o estudo de Goldenstein e 

Renault, 200443, no qual se examina a influência das actividades de empreendedorismo das 

universidades no crescimento regional). 

 

1.3.2. Os Impactos Financeiros das Universidades: Síntese de Estudos Empíricos 

Esta secção procura sintetizar os resultados de alguns estudos nos quais se procedeu à avaliação dos 

impactos financeiros gerados por universidades ou sistemas de universidades. Foca-se, pelo maior 

protagonismo que possuem, nas técnicas de análise correspondentes ao Métodos dos 

Multiplicadores e aos Modelos Input-Output. 

 

1.3.2.1. A escolha das medidas de impacto 

Os impactos das universidades são habitualmente expressos através de um conjunto variado de 

medidas, das quais o produto bruto local, o produto interno local, o rendimento disponível, o valor 

acrescentado, a produtividade acrescida ou as receitas de imposto correspondem apenas a alguns 

exemplos. Importa, por isso, questionar quais são as medidas mais apropriadas para estimar os 

impactos financeiros das universidades. 

O estudo de Bleaney et al. (1992) é um dos primeiros onde se faz uma discussão teórica das 

medidas que são mais apropriadas para avaliação desse impacto. Os autores argumentam que as 

medidas de produto bruto local (que capturam as actividades económicas totais de uma área) são 

mais adequadas do que as medidas de produto interno (que excluem os fluxos de renda líquida 

provenientes do exterior), pois parece ser inconsistente excluir as remunerações provenientes dos 

serviços que são prestados. 

No caso das universidades, o produto bruto local captura a produtividade total das suas actividades, 

sendo, por isso, uma boa medida do ‘peso’ económico das universidades nas economias locais. 

                                                 
43 Cit. por Drucker e Goldenstein (2007) 
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Contudo, uma fatia considerável dos seus fluxos monetários retorna ao governo central, não 

gerando, portanto, efeitos locais. Por esse motivo, poderá ser mais adequado considerar uma medida 

de rendimento disponível (que reflecte o rendimento total que a população local poderá usar para 

consumo). 

O rendimento disponível corresponde, implicitamente, a uma medida do bem-estar absoluto da área 

de análise. No entanto, quando as actividades em análise induzem imigração para essa área, tal 

como acontece no caso das universidades, a medida de rendimento disponível necessita de ser 

ajustada. De facto, quando há fluxos imigratórios, importa perceber se a medida de bem-estar se 

reporta à globalidade dos indivíduos da área de análise ou simplesmente a um ‘grupo consistente de 

indivíduos’ (tal como sublinham Bleaney et al., 1992). Veja-se que, na ausência da universidade, as 

suas actividades e funcionários (docentes e investigadores44) se encontrariam distribuídos por outras 

universidades. Logo, os imigrantes induzidos não verão o seu bem-estar aumentar com a presença 

da universidade. Pelo contrário, os fluxos imigratórios aumentarão o rendimento disponível da 

população local nativa. Logo, a medida do bem-estar reporta-se, apenas, a um ‘grupo consistente de 

indivíduos’ e necessita, por isso, de ser ajustada. 

 

1.3.2.2. A escolha da escala territorial da análise 

A escolha da escala territorial da análise varia, frequentemente, de estudo para estudo. É 

particularmente relevante na avaliação dos impactos financeiros das universidades. Veja-se que o 

nível desses impactos será maior em áreas grandes e auto-suficientes. E que, em áreas pequenas, 

rurais ou especializadas, que possuem, por isso, uma menor capacidade de retenção da despesa, o 

nível do impacto financeiro será menor (Humphreys, 2005). 

Steinacker (2005) sublinha, a esse respeito, que a escassez de informação faz com que a maior parte 

dos estudos tome a região ou o município como a área do impacto económico. Esses estudos não 

reportam, assim, o impacto que as universidades geram na cidade ou na sua vizinhança, mesmo que 

sejam essas áreas que mais beneficiam da sua presença. 

                                                 
44 Já que é este tipo de funcionários que faz parte do mercado nacional de trabalho. 
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A escolha da área de análise levanta algumas questões pertinentes no que toca à importância do 

impacto gerado pela despesa dos estudantes (ver Steinacker, 2005). Em economias de pequena 

dimensão, por exemplo, a despesa dos estudantes gera impactos substanciais, pelo facto da 

universidade atrair uma proporção significativa de estudantes provenientes de outras áreas. Em 

economias de grande dimensão, por seu turno, como grande parte dos estudantes provêm da 

população local, a sua despesa não pode ser atribuída à presença da universidade – e não gera, por 

isso, impacto. 

Em cidades de pequena dimensão inseridas em grandes áreas administrativas, Steinacker (2005) 

sublinha que o impacto gerado pela despesa dos estudantes é substancial, já que haverá proporção 

significativa de estudantes que diariamente se deslocam para essas cidades por motivos de estudo e 

que não o fariam caso a universidade não existisse. 

 

1.3.2.3. Os Resultados 

Os Quadros 1 e 2 apresentam os impactos financeiros de algumas universidades – estimados, em 

alguns casos, através do Método dos Multiplicadores e, noutros, com o auxílio dos Modelos Input-

Output. 

Seria pertinente levar a cabo uma comparação dos impactos estimados pelos diferentes estudos. 

Contudo, essa é uma tarefa que se reveste de bastantes dificuldades, sendo até mesmo 

desaconselhada por alguns autores (como por exemplo Drucker e Goldenstein, 2007). Veja-se, por 

um lado, que as medidas de impacto variam de método para método e, em alguns casos, variam até 

no âmbito de um mesmo método. E que, por outro lado, a estimação dos impactos financeiros pode 

adoptar uma multiplicidade de particularidades e hipóteses no que toca, por exemplo, aos tipos de 

despesa45 e indivíduos que são tomados na análise ou às escalas territoriais. Os resultados podem 

ser, por isso, incomparáveis. 

Refira-se, contudo, que a generalidade dos estudos conclui que as universidades geram impactos 

substanciais nas economias locais. Sublinham que isso mostra a importância do seu papel na 

                                                 
45 Para além da despesa da universidade, dos seus funcionários e estudantes, há estudos que incluem outras 
despesas na análise, tais como as que se reportam à actividade de construção (Armstrong et. al, 1997); aos 
visitantes (PWC, 2001; Carrol and Smith, 2006); aos funcionários reformados que permanecem na área de 
análise (Humphreys, 2005); ou às actividades de I&D e empresas spin-off (PWC, 2001). 



 

 

Quadro 1: 
Resultados Obtidos Através do Método dos Multiplicadores 
Identificação do 
Estudo 

Universidade 
Estudada 

Dimensão da 
Universidade46 

Escala de Análise Notas Resultados 

Bleaney et al.  
(1992) 

Universidade de 
Nottingham 

9 000 estudantes 
3 500 funcionários 

Cidade de 
Nottingham  
(300 000 habitantes) 

A economia de 
Nottingham é de 
pequena dimensão. 

MP47 259,1=  
MR48 561,1=  
MKS49 059,1=  

Cidades de 
Manchester e 
Salford 

- MP 182,1=  
MR 321,1=  
ME50 158,1=  

Grande Manchester - MP 306,1=  
MR 283,1=  
ME 252,1=  

Robson et al.  
(1995) 

Universidades da 
Great Manchester 

46 000 estudantes 
11 500 funcionários 

Região Noroeste - MP 495,1=  
MR 404,1=  
ME 383,1=  

Armstrong et al. 
(1997) 

Universidade de 
Lancaster 

7 150 estudantes 
1 850 funcionários 

Lancaster City 
District Area51 

A economia de 
Lancaster é de 
pequena dimensão. 

MP 870,0= 52+ 0,54353 
MR 439,0= + 0,314 
ME 098,1=  + 0,27 

Rego  
(2002) 

Universidade de 
Évora 

7 500 estudantes 
500 funcionários 

Concelho de Évora 
(56 500 habitantes) 

A economia de 
Évora é de pequena 
dimensão. 

MP [ ]360,1;288,1∈ 54 

MR [ ]346,1;276,1∈  

MKS [ ]346,1;276,1∈  
Fonte: Elaboração própria 

                                                 
46 Apurada pelo estudo em causa. 
47 Multiplicador do Produto. 
48 Multiplicador do Rendimento. 
49 Multiplicador Keynesiano Simples 
50 Multiplicador do Emprego 
51 Os limites desta área coincidem com a área de deslocações pendulares e com a área de atracção comercial 
52 Multiplicador que resulta das despesas operacionais da universidade. 
53 Multiplicador que resulta das despesas de construção. 
54 Os valores variam de acordo com a hipótese que se faz quanto ao valor de aos factores de retenção da despesa dos funcionários (0,8; 0,9; e 0,95). 



 

 

Quadro 2: 
Resultados Através dos Modelos Input-Output 
Identificação do 
Estudo 

Universidade 
Estudada 

Dimensão da 
Universidade 

Escala de Análise Notas Resultados 

PWC  
(2001) 

Universidades de 
Waterloo, St. 
Jerome, Renison, St. 
Paul’s United e 
Conrad Grebel 

22 500 estudantes 
? funcionários 

Região de Waterloo A Região de 
Waterloo pertence ao 
‘Triângulo 
Tecnológico do 
Canadá’55 

Impacto Directo56 = 0,8 m.d. 57 
Impacto Total = 1,1 m.d. 
Emprego Directo = 14 000 
Emprego Total = 24 500 

Humphreys  
(2005) 

Sistema 
Universitário de 
Georgia 

? estudantes 
? funcionários 

Estado de Georgia - Produto (Vendas) = 9 700 m.d. 
Produto Bruto = 5 900 m.d. 
Rendimento = 4 400 m.d. 
Emprego = 107 000 

Cidade de Claremont 
(34 000 habitantes) 

- Impacto Directo = 8,7 m.d. 
Impacto Total = 10,5 m.d. 

Inland Empire 
(700 000 habitantes) 

- Impacto Directo = 11,9 m.d. 
Impacto Total = 26,4 m.d. 

Steinacker  
(2005) 

Claremont Graduate 
University 

2 000 estudantes 
230 funcionários 

Condado de Los 
Angeles 

- Impacto Directo = 20,9 m.d. 
Impacto Total = 35,2 m.d. 

Carrol e Smith 
(2006) 

Bowling Green State 
University 

20 000 estudantes 
? funcionários 

Estado de Ohio A universidade 
localiza-se numa 
área rural. 

Impacto Directo = 451,1 m.d. 
Impacto Indirecto = 109,2 m.d. 
Impacto Induzido = 144,6 m.d. 

Fonte: Elaboração própria 

 

                                                 
55 Constituído pelos municípios de Waterloo, Kitchener e Cambridge, e pela Região de Waterloo. 
56 Em termos de produto bruto local. 
57 Milhões de Dólares 
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dinamização dessas economias. E reforçam essa conclusão argumentando, entre outras coisas, que 

foram adoptadas hipóteses conservadoras na estimação dos parâmetros de interesse. 

Alguns estudos acrescentam, ainda, que os retornos económicos das universidades são mais 

elevados do que aqueles que são gerados por qualquer outro sector da economia58 (PWC, 2001). E 

que a sua considerável resistência a flutuações nos ciclos de negócios (Steinacker, 2005) as torna 

numa presença fixa nas comunidades e num pilar da economia local (Humphreys, 2005). 

 

1.4. Breve Reflexão 

Em conjunto com o governo local, a empresa ou outras organizações da sociedade civil, as 

universidades são actores chave da civilização, tal como sublinham Perry e Wievel (2005).  

Ao longo da história desempenharam funções implícitas ao papel que a sociedade lhe foi atribuindo: 

no aparato ideológico e nos debates sociais e intelectuais; na orientação estética, configuração da 

moral e dos valores da sociedade civilizada, e na criação de elites e de hierarquias sociais; na 

incubação das revoluções na ciência e na tecnologia; e na formação da burocracia (ver Castells, 

1994). 

A reflexão levada a cabo neste capítulo sugere que as universidades são, hoje, chamadas a 

desempenhar uma pluralidade de papéis no que toca ao desenvolvimento das regiões e das cidades 

onde se inserem. À escala do desenvolvimento regional, esses papéis encontram-se sobremaneira 

associados ao factor conhecimento e atendem aos desafios de competitividade que a globalização 

coloca aos territórios. À escala do desenvolvimento local, os actuais debates pós-modernos 

enfatizam, sobretudo, a abertura das universidades às cidades e apelam à sua participação no 

desenvolvimento das comunidades. 

A pluralidade desses papéis encontra-se, de certa forma, patente no carácter diverso de abordagens 

metodológicas com as quais se procura aferir a existência de relações empíricas entre as actividades 

das universidades e as dinâmicas de desenvolvimento. Essas abordagens procuram, assim, ‘medir’ o 

                                                 
58 Concorre para isso a grande proporção da despesa das universidades que fica retida na economia local; o 
facto das universidades corresponderem a grandes empregadores locais; o nível considerável de despesa que 
realizam em salários; e o maior nível dos salários que são auferidos pelos funcionários das universidades. 
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contributo efectivo das universidades no desenvolvimento das áreas onde se inserem. A literatura 

empírica comprova que esse contributo é substancial e inequívoco. 

Contudo, não é claro o papel (agora no singular) que as universidades desempenham na era 

contemporânea. Esse papel estará, certamente, a ser reconfigurado por forças como a globalização 

ou, mais recentemente, como a responsabilização social. Por outro lado, as mudanças na política 

pública de financiamento do ensino superior e na governança das universidades estarão, também, a 

exercer uma influência considerável na forma como as universidades tradicionalmente operam e se 

organizam – veja-se, a esse respeito, a forma como estas instituições encaram, actualmente, os 

programas de financiamento da administração pública ou o estabelecimento de parcerias público-

privadas como oportunidades de acesso a novas fontes financiamento. 

As questões que emergem, assim, deste capítulo, e cuja resposta se deixa em aberto, são as 

seguintes: que papel cabe, afinal, às universidades na era contemporânea?; será que se assiste, hoje, 

a uma redefinição da hierarquia das suas responsabilidades e missões?; ou será que as pressões às 

quais se encontram sujeitas farão com que as universidades optem, no futuro, por se especializar? 


