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Capítulo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Caso da Universidade do Porto 

Neste capítulo pretende-se avaliar o impacto da U.Porto e a 

sua contribuição para o desenvolvimento local e regional. 

Procura-se corroborar o argumento que esse impacto é 

bastante amplo, cobrindo não apenas os elementos 

mensuráveis da geração de produto, rendimento e emprego, 

como também aspectos mais vastos da vida social e cultural 

da área em que se insere. Discute-se, portanto, não só os 

impactos mensuráveis da U.Porto, como também alguns 

daqueles de natureza mais intangível. 

O desenvolvimento do estudo de caso, e a sua análise crítica, 

tem presente a visão consagrada para a U.Porto no Guia de 

Desenvolvimento Estratégico 2000/2004 (Universidade do 

Porto, 1999). Nesse documento era expressa a vontade de 

internacionalização da U.Porto, quer ao nível da oferta de 

educação1 quer ao nível da investigação científica e da 

criação cultural,  e da sua participação nos contextos  em  que 

                                                
1 Designadamente do 2.º ciclo de formação e da educação pós-
graduada e contínua de nível superior. 
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se insere enquanto parceiro privilegiado de desenvolvimento (Boletim Universidade do Porto, 

2003). 

Actualmente, os objectivos estratégicos da U.Porto são semelhantes. Reforça-se o objectivo de 

internacionalização pela atracção de um maior número de estudantes estrangeiros e pela 

presença no ranking das 100 melhores universidade do mundo2. Sublinha-se a pretensão de a 

tornar numa ‘research university’ – a investigação assume-se, explicitamente, como o pilar 

estratégico da U.Porto. E releva-se a preocupação com os modelos de governação e organização 

da U.Porto, face à procura por uma maior flexibilidade e autonomia, tal como prescrito no novo 

Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (proposta de lei n.º 148/2007). 

A discussão focou-se sobremaneira nas dimensões da formação, da I&D e inovação, e do papel 

da U.Porto no desenvolvimento, deixando de lado as questões que mais se relacionam com o 

seu governo. 

 

2.1. A Abordagem Metodológica 

2.1.1. A Estrutura do Estudo de Caso 

A metodologia adoptada neste estudo procura dar resposta às questões de investigação lançadas 

na introdução – que, genericamente, se referem à avaliação dos impactos da U.Porto. Apoia-se, 

num primeiro momento, numa breve caracterização da U.Porto no que respeita, por um lado, à 

dimensão da população de estudantes e funcionários, e, por outro, aos padrões de distribuição 

residencial desses mesmos indivíduos, dada a importância desses padrões na promoção e 

catalização de determinados impactos. 

O corpo da investigação reporta-se à avaliação dos impactos financeiros da U.Porto. No capítulo 

I apresentou-se um conjunto de abordagens metodológicas para a estimação dos impactos de 

uma instituição de ensino superior, e discutiu-se as suas vantagens e desvantagens, bem como a 

utilização persistente de algumas dessas abordagens na investigação. No caso da U.Porto, a 

inexistência de uma base rica de informação determinou que não se pudesse recorrer a 

abordagens econométricas. Para além disso, a ausência de tabelas input-output regionais 

impossibilitou a utilização dos Modelos Input-Output. A opção recaiu, assim, sobre o Método 

dos Multiplicadores. 
                                                
2 Ver, a este respeito, o programa de candidatura de Marques dos Santos (2006) a Reitor da Universidade 
do Porto. 
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Os multiplicadores foram calculados para cinco escalas territoriais distintas: i) a cidade do 

Porto; ii) a área constituída pelo Porto e os concelhos que lhe são adjacentes, neste estudo 

designada de Grande Porto; iii) a Grande Área Metropolitana do Porto3 (GAMP); iv) o Distrito 

do Porto e v) a Região Norte de Portugal. Por outro lado, a análise adoptou, em diversos 

momentos, um teor comparativo, lançando mão aos estudos empíricos revistos no capítulo I – 

em particular os estudos da Universidade de Nottingham (Bleaney et al., 1992), do conjunto de 

universidades da Grande Manchester (Robson et al., 1995) e da Universidade de Évora (Rego, 

2002). 

A metodologia é rematada com um conjunto de reflexões, de carácter mais descritivo e não 

tanto analítico, sobre outros mecanismos através dos quais a U.Porto pode contribuir para o 

desenvolvimento local e regional. A escassez de informação não permitiu, contudo, que a 

discussão atravessasse as diferentes facetas do papel da U.Porto no desenvolvimento. De entre 

os diferentes mecanismos existentes, e já discutidos no capítulo I, a análise focou-se no papel 

desempenhado pelas actividades de I&D e de extensão, bem como pelos eventos da U.Porto, na 

emergência de diferentes formas de empreendedorismo e na presença institucional da 

universidade em redes e parcerias.  

Para além disso, à semelhança da abordagem adoptada na análise do impacto financeiro da 

U.Porto, também neste caso se procedeu, sempre que possível, à comparação com outras 

universidades estrangeiras. A escolha dessas universidades atendeu a dois critérios 

fundamentais: o prestígio da instituição, para que esta pudesse servir de benchmark; e a 

variedade dos contextos de inserção dessas instituições. Contudo, essa escolha foi condicionada 

pela disponibilidade de informação nos sítios da rede de cada uma dessas instituições. As 

instituições de ensino superior seleccionadas foram as universidades de Cambridge no Reino 

Unido, Utrecht na Holanda e Stanford nos EUA. 

 

2.1.2. As Fontes de Informação 

A elaboração do estudo de caso foi suportada por um conjunto diversificado de informação. 

Essa diversidade foi sobremaneira determinada pela escassa informação que foi possível 

recolher junto da RUP. De seguida descreve-se essa informação com algum detalhe.  

                                                
3 À data do estudo constituída por 14 concelhos: os 9 concelhos da Área Metropolitana do Porto (AMP), 
Santo Tirso, Trofa, Santa Maria da Feira, S. João da Madeira e Arouca. 
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A caracterização da U.Porto foi realizada com base em informação recolhida na RUP, 

respeitante à dimensão e evolução da população de estudantes, diplomados e funcionários, à 

mobilidade de estudantes e docentes, e aos acordos de cooperação que lhe estão subjacentes. 

Recorreu-se, também, a algumas publicações da U.Porto, nas quais foram anteriormente 

realizados exercícios de caracterização da instituição: o “Relatório de Actividades – Factos e 

Números da Universidade do Porto 2003” (Reitoria da Universidade do Porto, 2003) e o número 

do Boletim Universidade do Porto “Reorientação Estratégica da Universidade do Porto” (2003). 

A caracterização apoiou-se também em dois inquéritos que tiveram como alvo as populações de 

estudantes e os funcionários da U.Porto (ver Anexo B). Com o auxílio desses inquéritos foi 

possível caracterizar os padrões de distribuição residencial dos seus estudantes e funcionários4 

Sublinhe-se, contudo, que os inquéritos tiveram como objectivo central avaliar um conjunto de 

indicadores que permitisse estimar os principais parâmetros do Método dos Multiplicadores. A 

estimação do modelo de impacto lançou também mão da informação recolhida junto da RUP e 

da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). Na RUP foi fornecida 

informação relativa às contas de gerências das diferentes unidades da U.Porto (dada a 

inexistência de contas consolidadas). Já na FEUP, foi possível obter informação referente à 

distribuição espacial das suas despesas em bens e serviços – assumida, por simplificação, como 

representativa da distribuição espacial das despesas da U.Porto no seu todo. 

A caracterização das restantes dimensões de impacto da U.Porto fez-se, em grande medida, com 

base na leitura de relatórios e planos de actividades de várias das suas unidades, dada a 

inexistência, nesses campos, de informação consolidada e compilada. No âmbito da I&D e do 

empreendedorismo, a abordagem adoptada consistiu, assim, na caracterização das maiores 

unidades de I&D5 da U.Porto, de certa forma representativas da investigação que é desenvolvida 

na universidade, e foi complementada, pontualmente, com informação recolhida junto da 

Universidade do Porto Inovação6 (UPIN), referente ao número de patentes registadas pela 

U.Porto ou ao número de empresas spin-off criadas. Por seu turno, a caracterização dos eventos 

e das actividades de extensão foi auxiliada pelos relatórios do IRICUP e do Gabinete de 
                                                
4 Note-se que esta informação poderia ser extraída de duas das bases que asseguram os serviços de 
informação da U.Porto: a Aplicação de Gestão de Alunos da Universidade do Porto (GAUP) e a 
Aplicação de Gestão de Recursos Humanos da Universidade do Porto (GRHUP). Contudo, não foi 
possível obter esta informação junto da RUP. 
5 Designadamente Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto (INESC Porto), 
Instituto Nacional de Engenharia Biomédica (INEB) e o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular 
da Universidade do Porto (IPATIMUP). Ficou de fora o Instituto de Biologia Molecular e Celular 
(IBMC) pelo facto do relatório não ter sido disponibilizado pelo laboratório em causa. 
6 Unidade do Instituto de Recursos e Iniciativas Comuns da Universidade do Porto (IRICUP) que tem 
como objectivo promover uma política integrada de inovação. 
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Actividades Desportivas da Universidade do Porto (GADUP), bem como pelo levantamento 

exaustivo dos eventos publicitados nos sítios da rede das unidades orgânicas da U.Porto (com a 

excepção das faculdade de Arquitectura, Belas Artes e das Ciências da Nutrição, cujos sítios 

possuíam um formato diferente). 

 

2.2. Os Inquéritos: Breves Considerações 

A realização de inquéritos revestiu-se de um objectivo específico: a estimação de grande parte 

dos parâmetros do Método dos Multiplicadores. Para além disso, e por dificuldades na obtenção 

de alguma informação junto da RUP, os inquéritos serviram ainda para caracterizar a 

distribuição residencial da população da U.Porto. É, por isso, possível dizer que os inquéritos 

possuíram um carácter analítico meramente auxiliar (e não de base), razão pela qual não serão 

objecto de uma análise minuciosa. 

Os inquéritos (apresentados no anexo B.1) dirigiram-se a duas populações alvo da U.Porto: os 

estudantes e os funcionários. Eram constituídos por 11 questões no primeiro caso e 10 questões 

no segundo caso. As variáveis respectivas foram sobremaneira qualitativas7. As variáveis 

cruciais à análise foram, contudo, quantitativas, e medem a despesa média mensal de ambas os 

tipos de indivíduos, bem como a proporção dessa despesa que realizam num conjunto de áreas 

geográficas. 

Os condicionalismos em termos de tempo determinaram que os inquéritos fossem enviados por 

email e preenchidos online. É, assim, possível dizer que a selecção da amostra foi determinada 

pela possibilidade e capacidade de utilização das ferramentas informáticas pelos dois tipos de 

indivíduos em questão. 

Foram eliminados da amostra os indivíduos que não preencheram o inquérito na sua totalidade, 

dado o carácter pontual dessas ocorrências (contabilizadas em cerca de 2,6% no caso do 

inquérito aos estudantes e 3,5% no caso do inquérito aos funcionários). Depois de eliminados 

esses indivíduos, as taxas de resposta contabilizaram-se em 4% no caso da população de 

estudantes (correspondente a 1 150 indivíduos inquiridos) e 9% no caso da população de 

funcionários (correspondente a 357 indivíduos inquiridos). Estes números indiciam que as taxas 

                                                
7 Essas variáveis permitiram caracterizar as populações no que respeita ao tipo, curso que frequentam ou 
habilitações académicas, concelho de residência habitual ou em tempo de aulas (e, neste caso, à 
frequência com que se deslocam ao concelho de residência habitual), ou à banda de rendimento mensal. 
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de resposta obtidas foram baixas (Ilieva et al., 2002, argumentam que, em inquéritos deste tipo, 

uma taxa de resposta qualificada de ‘razoável’ se situa na ordem dos 30%). 

Apesar disso, a análise de algumas variáveis de controlo revela que a amostra final parece ser 

relativamente representativa. Note-se que as frequências relativas de estudantes por distrito de 

proveniência (apresentadas, em anexo, no Quadro B.3.6) são bastante semelhantes àquelas que 

são reportadas pelo Boletim Universidade do Porto (2003) para o período de 2001/028. O 

mesmo se pode dizer em relação às frequências relativas de funcionários por tipo – docente, 

investigador e não docente (ver no Quadro B.2.1 os resultados que se obtiveram por inquérito e 

no Quadro A.1.1 os dados disponibilizados pela RUP para o período de 2006/07). 

A análise estatística dos resultados dos inquéritos foi condicionada pela natureza qualitativa da 

maioria das variáveis em causa. A análise univariada das variáveis qualitativas cingiu-se ao 

estudo das frequências relativas e das modas (os resultados podem ser consultados nos Anexos 

B.2. e B.3). A análise univariada das variáveis quantitativas (apresentadas nos mesmos anexos), 

assente no cálculo de um conjunto de indicadores estatísticos de dispersão, permite tecer alguns 

comentários em relação à qualidade da amostra. Os resultados mostram o seu carácter disperso. 

Note-se que mesmo quando os valores médios e medianos são relativamente semelhantes, o 

desvio padrão apresenta valores elevados. A análise bivariada foi realizada com recurso a 

tabelas de contingência, já que em causa estão relações entre variáveis qualitativas, ou entre 

variáveis quantitativas e qualitativas (ver Anexo B.4). 

Refira-se que nesta secção não serão tecidos comentários relativos aos resultados da análise 

estatística. Estes serão apresentados, sempre que pertinente, ao longo do estudo de caso. 

Por último, é importante mencionar que a concepção dos inquéritos poderá ter sido responsável 

por algum do ruído da amostra. Note-se que nem sempre os princípios base para a concepção de 

um bom inquérito foram respeitados (ver, por exemplo, Gomes, 1998). De facto, as questões 

nem sempre possuíam leitura e interpretação fácil (de que é exemplo o pedido de distribuição 

espacial das despesas), foram precisas e claras (como no caso do inquérito aos funcionários, no 

                                                
8 É importante ressalvar, no entanto, que a comparação das frequências relativas de estudantes por tipo de 
curso (apresentadas no Quadro B.3.1, em anexo) com as frequências relativas reais em 2006/07 (os 
valores absolutos respectivos podem ser consultados no Quadro A.2.1, em anexo) mostra que os 
estudantes de licenciatura (onde se inclui os estudantes de mestrado integrado, pelo facto de Bolonha não 
se encontrar completamente implementado na U.Porto nesse ano lectivo) se encontram sobre-
representados. 
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qual não se explicitava, por exemplo, que a estimativa do rendimento e da despesa se referia ao 

caso individual e não do agregado familiar) ou desprovidas de elementos de emotividade9. 

 

2.3. A U.Porto: Enquadramento do Estudo de Caso 

A U.Porto é actualmente constituída por 14 faculdades, uma Business School (Escola de Gestão 

do Porto – EGP), pela RUP, o IRICUP e os Serviços de Acção Social da Universidade do Porto 

(SASUP). Fazem também parte da U.Porto 63 de unidades de investigação, outros organismos 

complementares de formação (Orfeão Universitário do Porto, Teatro Universitário do Porto e o 

Centro Desportivo Universitário do Porto) e o Instituto Marques da Silva (IMS). 

As suas instalações encontram-se distribuídas por três pólos universitários, implantados em três 

áreas distintas da cidade do Porto. O Pólo I10, associado à origem da U.Porto, localiza-se na 

zona central e histórica da cidade, e é constituído por edifícios emblemáticos e patrimoniais que 

se inserem, de forma orgânica e dispersa, no tecido urbano envolvente. O Pólo II11, 

habitualmente designado de Pólo da Asprela, situa-se na periferia norte da cidade, e associa-se a 

uma tipologia urbana de carácter predominantemente monofuncional e segregada do tecido 

urbano envolvente12. O Pólo III13 (ou pólo do Campo Alegre) encontra-se localizado na zona 

ocidental da cidade, relativamente perto do centro; os seus edifícios encontram-se inseridos na 

malha urbana envolvente, adaptados às singularidades topográficas e rodoviárias da área. 

 

2.3.1. Caracterização das Populações de Estudantes e Funcionários 

O Quadro 3 caracteriza a dimensão do corpo discente e de funcionários da U.Porto. Em 

2006/07, encontravam-se inscritos nesta instituição cerca de 28000 estudantes. Esse número tem 

evoluído de forma positiva. Contudo, os dados revelam que as taxas de crescimento do número 

de estudantes têm vindo a diminuir (ver Quadro A.2.2). Espera-se, por isso, que nos próximos 

anos esse número estabilize. 

                                                
9 Tal como argumentado por Ghiglione e Matalon (1997), as questões que se relacionam com as despesas 
e com o rendimento geram habitualmente desconfiança. 
10 Localizam-se neste pólo as faculdades de Belas Artes, Direito e Farmácia, o Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), bem como os SASUP, RUP e o IRICUP. 
11 Fazem parte deste pólo as faculdades de Ciências da Nutrição, Desporto, Economia (FEP), Medicina, 
Medicina Dentária, Psicologia e a FEUP. 
12 Mesmo quando se toma em conta as intervenções urbanísticas de que foi recentemente alvo. 
13 Localizam-se neste pólo a EGP e as faculdades de Arquitectura, Ciências e Letras (FLUP). 
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Quadro 3: 
Dimensão das Populações de Estudantes e Funcionários da U.Porto, em 2006/07 
Tipo de Estudantes e Funcionários Dimensão 
Estudantes:  

Curso de Pré-Graduação14 21 885 
Cursos de Pós-Graduação 5 835 

Funcionários  
Pessoal Docente 2 265 
Pessoal Investigador 18 
Pessoal não Docente 1 728 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados não publicados da RUP 
 

A população de estudantes era composta, nesse ano, por 79% de estudantes de pré-graduação e 

21% de estudantes de pós-graduação. O peso desses últimos tem evoluído de encontro aos 

objectivos da U.Porto (ver Quadro A.2.2). No entanto, nesse indicador a U.Porto encontra-se 

ainda aquém de outras universidades estrangeiras de prestígio – avaliado, por exemplo, em 35% 

na Universidade de Cambridge (University of Cambridge, 2006) e 55% na Universidade de 

Stanford (Stanford University, 2005). 

Por seu turno, em 2006/07 a U.Porto empregava aproximadamente 4000 indivíduos (60% dos 

quais docentes) cuja idade média era de 44 anos (ver Quadro A.1.3). Esse número encontra-se 

relativamente estável (ver Quadro A.1.2) – e essa estabilidade poderá ser lida num contexto 

caracterizado por restrições políticas na contratação de funcionários. 

O Quadro 3 mostra também o carácter inexpressivo da carreira de investigação na U.Porto. De 

facto, grande parte da actividade de I&D é levada a cabo pelo corpo docente (bem como, mais 

recentemente, por bolseiros de investigação). Veja-se que na Universidade de Cambridge, 

considerada como um caso europeu de sucesso no que respeita à I&D (Hall, 1997), 30% dos 

seus funcionários são investigadores (University of Cambridge, 2006). 

No que se refere à mobilidade de estudantes e docentes (cujos resultados podem ser consultados 

no Anexo A.3), importa referir o papel crucial que a esse nível é desempenhado pelo programa 

“Socrates/Erasmus”15. Em 2002/03 deslocaram-se, ao abrigo desse programa, 55 docentes da 

U.Porto, correspondentes a 54% da mobilidade total em Portugal (Reitoria da Universidade do 

Porto, 2003). Por seu turno, em 2005/06, esta instituição registou a entrada (mobilidade in) de 

cerca de 516 estudantes estrangeiros e a saída (mobilidade out) de 533 estudantes 

(correspondentes a 2,3% do número de estudantes de pré-graduação). Refira-se ainda que, em 

                                                
14 Tal como mencionado na nota de rodapé n.º 8, incluem-se nesta categoria os estudantes que frequentam 
os designados Mestrados Integrados. 
15 Trata-se de uma acção da União Europeia (UE) do programa Aprendizagem ao Longo da Vida, que 
promove a cooperação transnacional entre as universidades e fomenta a mobilidade europeia. 
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2003/04, os valores respectivos desses fluxos de estudantes corresponderam a mais de 60% da 

mobilidade registada no conjunto de universidades do Grande Porto. 

O número total de estudantes estrangeiros na U.Porto contabilizava-se, em Janeiro de 200716, 

em 1200 indivíduos (correspondentes a 4,3% do número total de estudantes). Cerca de 43% 

desses estudantes provinham do Brasil17 e 47% provinham de países europeus. Os casos 

remanescentes provinham de outros países de língua Portuguesa, de países Latino-Americanos, 

do Canadá e dos EUA, bem como de alguns países Asiáticos (como a Índia, China, Japão e 

Tailândia). 

Por último, o desempenho da U.Porto na atracção de estudantes poderá ser analisado à luz de 

alguns indicadores do acesso ao ensino superior (com os quais, refira-se, é comum a instituição 

fundamentar o seu prestígio), tais como os rácios vagas/candidatos e vagas/colocados, ou a 

média do último candidato colocado. Os dados de 2006/07 sugerem que a U.Porto liderava o 

cenário nacional em qualquer um desses indicadores: o rácio candidatos/vagas avaliou-se em 

1,4; a taxa de preenchimento das vagas foi de aproximadamente 94%; e o último candidato 

colocado em 1.ª fase tinha uma média de entrada de 14,3 valores (GCI, 2006). 

 

2.3.2. Caracterização do Padrão de Distribuição Residencial 

No Quadro 3 mostrou-se que a U.Porto era constituída, em 2006/07, por cerca de 32000 

indivíduos. Esse é um número ainda expressivo no concelho do Porto que, em 2006, possuía 

227790 habitantes (segundo estimativas do INE, 2007a). No entanto, é o padrão de distribuição 

residencial desses indivíduos que terá implicações nos impactos da U.Porto – em particular nos 

seus impactos financeiros. 

O Quadro 4 mostra a distribuição residencial da população académica da U.Porto. Essa 

distribuição foi calculada com base nas respostas aos inquéritos (ver nota de rodapé n.º 4), pelo 

que se ressalva a possibilidade de enviusamento dos resultados. 

Esses resultados sugerem que entre 38% e 54% dos indivíduos da amostra residiam no concelho 

do Porto e que entre 85% e 94% desses mesmos indivíduos residiam na área do Grande Porto18. 

                                                
16 Segundo dados parciais recolhidos na RUP (ver Quadro A.3.4, em anexo). 
17 Este valor revela o sucesso das relações existentes entre a U.Porto e as universidades Brasileiras. Há já 
mais de uma década que essas relações têm vindo a ser fomentadas e fortalecidas (Amaral, 2001). 
18 Esse padrão de distribuição residencial é semelhante àquele que é reportado para outras universidades. 
Veja-se, por exemplo, os casos da Universidade de Lancaster na área da Lancaster District Council 
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A menor presença de estudantes e funcionários no Porto poderá dever-se ao fenómeno de 

declínio urbano nessa área. Note-se que, em 2001, apenas 17% da população da GAMP e 19% 

das suas famílias residia do concelho do Porto (INE, 2002). 

 
Quadro 4:  
Padrão de Distribuição Residencial dos Estudantes e Funcionários da U.Porto19, em 2007 (%) 
Tipo de Estudantes e 
Funcionários Porto 

Grande 
Porto GAMP 

Distrito 
do Porto 

Região 
Norte 

Estudantes:      
Cursos de Pré-Graduação 46,3 84,9 92,2 92,3 94,5 
Cursos de Pós-Graduação 38,2 83,6 90,0 87,3 91,8 

Funcionários:      
Pessoal Docente e 
Investigador20 

54,3 94,2 98,3 96,0 96,5 

Pessoal não Docente 39,1 85,3 91,8 92,9 97,3 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados dos inquéritos aos funcionários e estudantes 
 

Para a compreensão deste padrão de distribuição residencial foi realizada uma análise 

classificatória (ou uma análise de clusters21) através da qual se procurou agrupar as freguesias 

do Grande Porto com perfis socioeconómicos semelhantes. A classificação foi realizada de 

acordo com 9 indicadores dos Censos 2001 (INE, 2002): taxa de desemprego; proporção de 

indivíduos residentes que trabalham em cargos de gestão ou técnicos; encargos médios mensais 

por aquisição de habitação própria; proporção de alojamentos sobrelotados; proporção de 

alojamentos sem pelo menos uma infra-estrutura básica; proporção de alojamentos arrendados 

ou subarrendados; proporção de alojamentos familiares clássicos do próprio; proporção de 

alojamentos vagos; e proporção de edifícios muito degradados. 

Da análise classificatória22, realizada com o auxílio do programa de análise estatística SPSS23, 

emergiram 8 tipos de áreas (ou clusters): A1) áreas urbanas socialmente privilegiadas; A2) 

                                                                                                                                          
(Armstrong et al, 1994), das universidades da Grande Manchester na sua grande conurbação urbana 
(Robson et. al, 1995) ou da Universidade de Évora na cidade de Évora (Rego, 2002). 
19 Para o cálculo da distribuição residencial recorreu-se à informação referente ao concelho de residência 
habitual, no caso dos estudantes e funcionários não deslocados, e ao concelho de residência em tempo de 
aulas, no caso dos estudantes e funcionários deslocados. 
20 O pequeno número de pessoal investigador na U.Porto levou a que se optasse por incluí-lo na categoria 
do pessoal docente. Pelo mesmo motivo, os bolseiros de investigação foram incluídos na categoria de 
pessoal não docente. 
21 É assim designado «o processo que consiste em dividir uma colecção de objectos em grupos naturais, a 
partir de um conjunto de dados relativos aos objectos» (Branco, 2004). 
22 A classificação foi realizada com base nos métodos de partição. Estes métodos fazem parte do grupo 
dos métodos de classificação não hierárquica e exigem que o número de clusters seja fixado à partida. A 
escolha do número de clusters foi realizada através da comparação dos dendogramas que se obtêm pela 
aplicação de 4 métodos de classificação hierárquica: ligação simples, ligação completa, ligação média e 
ward (ver, por exemplo, Branco, 2004). A semelhança entre esses dendogramas permitiu validar a 
hipótese de levar a cabo uma classificação das freguesias com base no conjunto de variáveis 
socioeconómicas escolhidas. Os resultados da classificação podem ser consultados no Anexo C. 
23 Statistical Package for the Social Sciences. 
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periferias de expansão urbana, socialmente privilegiadas; A3) áreas centrais consolidadas de mix 

social; A4) periferias de expansão urbana, habitualmente associadas à classe média; A5) 

periferias pouco consolidadas de classe média; A6) áreas centrais pobres e degradadas; A7) áreas 

comerciais e de serviços do Centro Histórico; A8) áreas degradadas e pobres do Centro 

Histórico. A Figura 1 mostra a forma como essas áreas se distribuem pelo Grande Porto. As 

suas características são apresentadas no Quadro 5, onde se expõem os centróides de cada um 

dos indicadores da análise. 

 
Figura 1:  
Tipos de Áreas Socioeconómicas no Grande Porto 

 
Fonte: Elaboração Própria 
 
Quadro 5:  
Estrutura dos Clusters Socioeconómicos 
Indicador A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 
T. Desemprego 6,0 6,8 8,9 7,1 5,5 13,5 13,0 17,3 
Ind. Nas Classes de 
Gestão é Técnicas (%) 

58,7 28,9 30,9 25,5 12,57 24,1 20,1 16,1 

Encargos Médios Mensais 
com Habitação (€) 

449 371 308 320 259 264 353 162 

Aloj. Sobrelotados (%) 14,4 18,5 21,2 20,2 26,0 30,0 33,3 40,7 
Aloj. Sem pelo menos 1 
Infra-Estrutura Básica (%) 

0,07 0,10 0,10 0,08 0,11 0,17 0,17 0,23 

Aloj. Arrendados (%) 32,0 24,8 42,1 23,0 15,0 66,8 87,9 82,2 
Aloj. Próprios (%) 64,1 71,3 53,9 72,5 75,2 30,5 9,9 15,9 
Aloj. Vagos (%) 11,7 12,0 12,8 11,0 7,3 21,4 29,1 23,1 
Ed. Degradados (%) 3,2 2,4 5,6 2,6 3,9 16,8 38,8 4,5 

Fonte: Output do SPSS 
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Os resultados da distribuição residencial da amostra de estudantes e funcionários pelos 

diferentes concelhos do Grande Porto (e que podem ser consultados nos quadros B.2.6 e B.3.5, 

em anexo) podem ser interpretados à luz da Figura 1. A presença de estudantes deslocados no 

concelho do Porto pode encontrar-se associada às áreas do tipo A3, que se caracterizam pela sua 

centralidade e proximidade às instalações da U.Porto, bem como pela grande proporção de 

alojamentos arrendados. Por seu turno, a distribuição dos estudantes não deslocados e dos 

funcionários parece reflectir as tendências de escolha residencial no Grande Porto. Encontra-se 

associada às áreas de expansão urbana nas periferias do Porto (A4 e A2) e, de certa forma, aos 

tradicionais centros urbanos dos concelhos (A3). No caso dos indivíduos com maiores 

rendimentos, é também influenciada pela atracção exercida pela frente marítima do Porto (A1). 

 

2.4. O Impacto Financeiro da U.Porto 

Esta secção centra-se na avaliação do impacto financeiro da U.Porto, recorrendo, para isso, ao 

Método dos Multiplicadores. A análise do impacto confinou-se ao ano base de 200524 e foi 

levada a cabo para as unidades orgânicas mais relevantes da U.Porto, designadamente as suas 

unidades de ensino, o IRICUP, os SASUP e a RUP. 

 

2.4.1 O Método dos Multiplicadores 

A aplicação do Método dos Multiplicadores ao estudo do impacto financeiro de universidades 

remonta a 1973, ano que em Brownrigg adapta os multiplicadores macroeconómicos da 

economia aberta keynesiana ao estudo do impacto local da Universidade de Stirling (Armstrong 

et al., 1997). O ‘multiplicador’ mede a variação do rendimento ou produto de equilíbrio de uma 

dada área que é gerada por uma variação unitária e exógena da procura de exportações (Juleff, 

1993). 

Nestes moldes, a concepção do impacto de uma instituição de ensino superior é feita com base 

num conjunto de inputs financeiros tocantes às suas actividades operacionais: a remuneração do 

factor trabalho, a compra de bens e serviços e a despesa dos estudantes. Para além disso, é 

determinado por alguns factores económicos chave, tais como as propensões ao consumo dos 

                                                
24 No entanto, é importante notar que é provável que o impacto total de qualquer injecção de despesa se 
estenda para além de 2005. Da mesma forma, o impacto das actividades em anos anteriores terá 
repercussões no ano base de 2005. 
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funcionários, a distribuição espacial dos diferentes tipos de despesa e as perdas de despesa para 

o exterior. 

Em termos matemáticos, o Método dos Multiplicadores tem sido formulado de formas variadas 

e em diferentes circunstâncias. A formulação que aqui se apresenta baseia-se na especificação 

realizada por Bleaney et al. (1992) para a estimação do impacto económico da Universidade de 

Nottingham. 

Representando L as despesas em salários da universidade e G as suas despesas na compra de 

bens e serviços ao exterior, então a sua despesa directa, E, é dada por: 

GLE +=  

O primeiro nível de impacto no produto local, Y1, avaliado a preços de mercado, toma em conta 

a proporção de bens e serviços que são importados de fora da área em análise (1-h25) e adiciona 

aos salários dos trabalhadores as suas remunerações adicionais de trabalho 26 (A). À semelhança 

do modelo de Robson et al. (1995), inclui-se no primeiro nível de impacto a despesa dos 

estudantes (Z). Note-se que a presença de uma universidade atrai e retém um elevado número de 

estudantes com capacidade de despesa que, de outro modo, não estariam presentes. Rego (2002) 

justifica a inclusão de Z como forma de corrigir os multiplicadores que se obtêm, face à 

influência que é exercida pela despesa dos estudantes no seu cálculo. O primeiro nível de 

impacto no produto bruto local é assim dados por: 

ZhGALY1 +++=  

O cálculo do primeiro nível do rendimento disponível, D1, não exclui da análise aqueles a quem 

Bleaney et al. (1992) designam de população imigrante (ou seja, a população de docentes e 

investigadores que é induzida pela presença da universidade). Tal como nos dizem Robson et al. 

(1995), esta posição é válida para instituições relativamente recentes, mas não o é para 

instituições com alguma maturidade, já que nestas a população outrora imigrante faz agora parte 

da população local. No caso da U.Porto, que é uma instituição madura e com quadros 

relativamente estáveis (Boletim Universidade do Porto, 2003), este argumento é ainda reforçado 

pelo facto da universidade possuir uma base de recrutamento aparentemente regional (ver 

                                                
25 Sendo h a proporção de G que é realizada localmente. 
26 Onde se incluem os rendimentos que os funcionários obtêm por trabalhos como a prestação de serviços 
ou pelo licenciamento das suas invenções. 
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Quadro B.2.7, em anexo)27. O primeiro nível de impacto no rendimento disponível dos 

residentes da área em análise é, assim, dado por: 

Z)hiGhGAL)(t1(D1 +−++−=  

sendo i a taxa média de impostos indirectos e t a taxa de imposto directos28. 

Representando v a proporção da despesa dos estudantes que é realizada em bens e serviços 

locais e w a proporção da despesa dos funcionários em produtos locais, e assumindo que existe 

uma proporção, c, do rendimento disponível que é usada para consumo privado29, então o 

segundo nível de impacto do produto local, Y2, é dado por: 

[ ] vZ)hiGhGAL)(t1(wcY2 +−++−= 30 

Assumindo que este segundo nível de impacto não gerará imigração, então o impacto no 

rendimento disponível dos residentes será dado por:  

22 Y)i1)(t1(D −−=  

A partir daqui, os impactos sucessivos decorrem do facto da despesa anterior ser reaplicada na 

área em análise. Desta forma, o terceiro nível de impacto no produto local e no rendimento 

disponível local é dado por: 

33

23

Y)i1)(t1(D

wcDY

−−=
=

 

Assume-se, tal como no caso do multiplicador keynesiano simples, que o processo converge 

para zero, pelo que o multiplicador do produto bruto local é definido por: 

( ) 1

2

1

2

1

21

1

f

Y)i1)(t1(wc1

Y
1

Y

Y...))i1)(t1(wc1(1

Y

...)YY(

Y

Y

−−−
+=

+−−++
=

++
=  

                                                
27 Mais do que isso, note-se que os resultados ao inquérito mostram que apenas 5% da amostra de 
funcionários se encontra deslocada do concelho de residência habitual por motivos de trabalho (ver 
Quadro B.2.5, em anexo). 
28 Ou seja, a percentagem dos salários líquidos nos ilíquidos, reflectindo as retenções de impostos, 
contribuições para a ADSE, CGA, quotas sindicais, etc. 
29 Segundo Armstrong et al. (1995), este parâmetro dependerá não só das características da economia 
local (tais como a oferta mais ou menos variada de bens e serviços locais ou a atracção exercida pela 
respectiva área comercial), como também das características dos agentes em causa (a sua predisposição 
ao consumo e a proporção de funcionários que diariamente realizam viagens por motivo de trabalho). 
30 O primeiro termo desta equação representa os gastos locais adicionais dos residentes cujos rendimentos 
aumentam devido à presença da universidade; o segundo refere-se aos gastos locais dos estudantes 
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e o multiplicador do rendimento disponível é dado por: 

( )
( ) 1

2

1

2

1

21

1

f

D)i1)(t1(wc1

Y)i1)(t1(
1

D

Y...)i1)(t1(wc1)i1)(t1(1

D

...)DD(

D

D

−−−
−−

+=
+−−+−−+

=
++

=  

Uma interpretação intuitiva do modelo diz-nos que os acréscimos de despesa gerarão novo 

rendimento num número de iterações consecutivas. De iteração para iteração, o nível desse 

rendimento diminuiu, reflectindo não só as deduções que são realizadas sob a forma de 

impostos, descontos para a segurança social e outras taxas, como também as decisões 

individuais de consumo e poupança, e as fugas de para o exterior. 

 

2.4.2. As Opções de Cálculo 

A avaliação do impacto financeiro da U.Porto realizou-se com base num conjunto de opções. 

A primeira dessas opções refere-se à escolha das áreas de análise, tal como definidas na 

subsecção 1.1: o concelho do Porto, onde se encontra fisicamente implantada a U.Porto; o 

Grande Porto, pelas fortes relações que estabelece com o Porto – patentes, por exemplo, na 

intensidade dos fluxos pendulares (INE, 2003); a GAMP, pela sua natureza institucional; e, por 

fim, as áreas referentes ao Distrito do Porto e à Região Norte, pelo carácter regional da U.Porto 

no que toca à atracção de funcionários e estudantes (ver quadros B.2.7 e B.3.6, em anexo, e 

Boletim Universidade do Porto, 2003). 

Por outro lado, optou-se por não calcular impactos acumulados. Para isso, em cada território de 

análise, subtraíram-se todos aqueles, de menor dimensão, neles circunscritos. Desta forma, a 

análise dos multiplicadores mostra claramente as áreas nas quais a universidade gera maior 

impacto. 

A análise de impacto foi diferenciada para cada uma das categorias de despesa em causa: a 

despesa dos funcionários, a despesa da universidade e a despesa dos estudantes. Para além 

disso, foi também discriminada por categorias de agentes (funcionários e estudantes) com 

diferentes capacidades, propensões e padrões de despesa (ver Robson et al., 1995, no caso dos 

funcionário e Bleaney et al., 1992, no caso dos estudantes). Foram, assim, consideradas duas 

categorias de funcionários – o pessoal docente e investigador e o pessoal não docente; e dois 

grupos de estudantes – de pré-graduação e de pós-graduação. 
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Por fim, tomou-se opções no que respeita ao tipo de indivíduos cujas despesas deveriam ser 

consideradas na análise. Na subsecção anterior apresentou-se as posições de Bleaney et al. 

(1992) e de Robson et al. (1995) no que toca à população induzida de funcionários. Rego (2002) 

adopta uma posição semelhante à de Bleaney et al. (1992), apesar de advertir para a importância 

dos gastos que são realizados na cidade pelos funcionários não residentes que aí permanecem 

uma boa parte do dia. Steinacker (2005) argumenta, por seu turno, que apenas a despesa dos 

indivíduos (estudantes e funcionários) cuja presença é induzida pela universidade (bem como 

daqueles que se deslocam diariamente à cidade por motivos de trabalho ou de estudo) deve ser 

considerada no modelo de impacto. 

No caso da sua população de funcionários da U.Porto, assumiu-se uma posição semelhante à de 

Robson et al. (1995), tal como mencionado e justificado no ponto 2.4.1. No que toca à sua 

população de estudantes, adoptou-se uma perspectiva semelhante à de Steinacker (2005), dada a 

proporção considerável de estudantes que se encontra aparentemente deslocada do concelho de 

residência habitual – avaliada em 32% pelo inquérito aos estudantes (ver Quadro B.3.4, em 

anexo). Veja-se que será a despesa realizada pelos estudantes deslocados e por aqueles que 

realizam viagens pendulares que constituirá um estímulo adicional à economia local. Para além 

disso, a exclusão dos estudantes não deslocados que residem na área de análise encontra 

validade na própria Teoria da Base, à luz da qual o crescimento económico é determinado 

exclusivamente por forças de carácter exógeno (Costa et al., 2002). 

 

2.4.3. A Estimação dos Multiplicadores 

O Quadro 6 mostra a estrutura da despesa de cada uma das unidades da U.Porto. Em 2005, essa 

despesa somava-se em 200 milhões €. 

Cerca de 60% da despesa da U.Porto foi realizada em remunerações (permanentes e variáveis) 

de trabalho. É possível dizer que nos encontramos perante uma instituição intensiva no factor 

trabalho. Sendo provável que uma proporção significativa da despesa dos funcionários se realize 

na economia local, espera-se que impacto financeiro deste tipo de agentes seja considerável. 

Por seu turno, o peso das despesas de capital avaliou-se em apenas 12%. Como em 2005 não 

foram realizadas importantes obras de construção na U.Porto, as despesas com a construção não 

foram alvo de uma análise de impacto mais detalhada, tal como acontece no estudo de 

Armstrong et al. (1997) da Universidade de Lancaster. 
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Quadro 6:  
Estrutura das Despesas da U.Porto, em 2005 (€) 

Despesas com Pessoal 
Unidade 
U.Porto Remunerações 

Permanentes 
Outras 

Remunerações 
Segurança 

Social 

Outras 
Despesas 
Correntes 

Despesas de 
Capital 

FAUP 3 225 162 98 232 193 770 922 484 6 549 
FBAUP 3 136 588 58 026 52 001 408 643 60 171 
FCUP 17 118 197 196 394 309 549 3 862 427 892 966 
FCNAUP 1 081 013 46 822 29 483 538 576 50 327 
FADEUP 3 647 855 51 100 104 608 1 290 642 303 936 
FDUP 1 280 618 31 976 30 451 469 352 78 442 
FEP 6 978 162 519 141 127 460 1 629 444 591 758 
FEUP 23 882 420 1 929 875 517 533 8 735 561 3 148 217 
FFUP 4 280 368 65 489 105 259 1 024 009 305 335 
FLUP 12 595 919 201 883 309 057 2 567 611 401 2823 
FMUP 11 496 467 346 587 337 219 3 071 555 932 416 
FMDUP 2 333 744 26 100 72 618 1 059 636 66 651 
FPCEUP 4 594 410 165 996 76 614 1 306 293 112 823 
ICBAS  8 019 418 143 776 119 978 2 975 439 849 910 
EGP 0 0 1 208 787 460 1 771 
RUP 5 294 975 254 562 442 078 10 179 680 11 851 625 
IRICUP 392 322 80 222 78 155 1 984 658 888 140 
SASUP 3 573 247 43 105 379 109 9 011 973 3 567 140 
Total 112 930 884 4 259 285 3 286 150 51 825 442 24 109 455 

Fonte: Elaboração própria com base nas contas de gerência de cada uma das unidades da U.Porto  
 

 

2.4.3.1. Impacto Gerado pela Despesa dos Funcionários 

A primeira categoria de despesa do Método dos Multiplicadores corresponde à despesa dos 

funcionários. 

O primeiro passo metodológico consistiu na desagregação das remunerações brutas de trabalho 

(oriundas das contas de gerência) pelos dois tipos de funcionários considerados na análise31. 

Com base nos resultados do inquérito aos funcionários, começou por se calcular as frequências 

absolutas de indivíduos (das amostras parciais de docentes e investigadores, e não docentes) em 

cada banda de rendimento mensal. Depois, multiplicou-se essas frequências pelo rendimento 

médio mensal (correspondente ao valor médio da banda de rendimento32), obtendo-se o 

                                                
31 Importa referir, a este respeito, a ausência de uma resposta da RUP no que toca ao pedido das 
remunerações de trabalho (líquidas e brutas) por categoria profissional. 
32 É necessário tecer alguns comentários no que toca ao rendimento médio considerado para as bandas de 
rendimento superior (>3000€)e inferior (<749€). No primeiro caso, a dificuldade de estipulação de um 
limite superior do rendimento determinou que se optasse pelo valor mais conservador do rendimento 
médio – ou seja, 3000€. No segundo caso, o rendimento médio foi tomado como a média aritmética dos 
limites inferior e superior da banda de rendimento. Para o pessoal não docente, considerou-se que o limite 
inferior correspondia ao vencimento base mínimo da função pública para 2007 (de 401,90€), tal como 
constante na Portaria n.º 88-A/2007 de 18 de Janeiro. Por seu turno, para o pessoal docente, tomou-se em 
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rendimento total mensal para as duas categorias de funcionários da amostra, e, por conseguinte, 

as percentagens de repartição do rendimento por cada uma dessas categorias (ver Anexo D.1.1). 

Assumiu-se que esses factores de repartição eram representativos da população total de 

funcionários da U.Porto e, com base nos mesmos, procedeu-se à distribuição das remunerações 

de trabalho pelas duas categorias de funcionários. Os resultados são os que se apresentam no 

Quadro 7. 

 
Quadro 7:  
Distribuição das Remunerações de Trabalho por Tipo de Funcionário (€) 
Tipo de 
Funcionários 

Factor de 
Repartição 

Remunerações 
Permanentes 

Outras 
Remunerações 

Segurança 
Social 

Pessoal Docente e 
Investigador 

63% 71156726 2683737 2070573 

Pessoal Não 
Docente 

37% 41774158 1575548 1215577 

Fonte: Elaboração própria 
 

O parâmetro L foi tomado igual às remunerações permanentes dos funcionários. Por seu turno, o 

parâmetro A, considerado igual ao item ‘outras remunerações’, foi avaliado por defeito, não 

incluindo os rendimentos adicionais resultantes de actividades como a prestação de serviços ou 

o licenciamento de invenções. A despesa da U.Porto com a Segurança Social não foi incluída no 

modelo. Considerou-se que os fluxos monetários que daí resultam não geraram qualquer 

impacto, pelo facto de entrarem directamente nos cofres do Estado33. 

Depois, procedeu-se à estimação dos parâmetros i e t. Tomou-se i igual à taxa média de IVA 

(21%). Por seu turno, t foi calculada como sendo a soma da taxa média de IRS e do desconto 

médio para a Segurança Social (tomado igual a 11% do rendimento auferido pelos 

funcionários). A taxa média de IRS foi estimada pelo cálculo da média ponderada das taxas de 

IRS por escalão de rendimento mensal colectável para o ano fiscal de 200734 (ver Anexo D.1.2). 

Como factor de ponderação utilizou-se as frequências relativas de indivíduos da amostra em 

cada escalão de rendimento, provenientes do inquérito aos funcionários.  

O Quadro 8 apresenta as estimativas obtidas para o parâmetro t. Como se constata, obteve-se 

uma estimativa maior para o pessoal docente e investigador, sendo isso explicado pelos maiores 

                                                                                                                                          
conta o facto do Estatuto de Carreira Docente Universitária (Decreto-Lei nº 392/86, de 22 de Novembro) 
admitir a possibilidade de contratação de docentes, pertencentes às categorias de Assistente ou superior, a 
tempo parcial (com um mínimo de 20%) e, com base nisso, considerou-se que o limite inferior do 
rendimento corresponderia ao vencimento base de um Assistente que se encontrasse nessas condições (ou 
seja, 20% de 1454,11€). 
33 Note-se, no entanto, que Rego (2002) opta por incluir a despesa com a Segurança Social, argumentando 
que essa despesa compensa as remunerações dos funcionários já aposentados. 
34 Valores praticados no território continental Português. 
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rendimentos que são auferidos por esta categoria de funcionários. As diferenças obtidas entre os 

dois tipos de funcionários são consonantes com os resultados reportados por outros estudos, 

designadamente o estudo de Robson et al. (1995). O parâmetro global obtido é, contudo, 

inferior ao que é estimado por Rego (2002) para a Universidade de Évora (da ordem dos 

30,7%), podendo isso dever-se a diferenças na estrutura dos quadros de ambas as universidades. 

 
Quadro 8:  
Taxa de Impostos Directos, t (%)  
Tipo de 
Funcionários 

IRS35 
Desconto para a 
Segurança Social 

t 

Pessoal Docente e 
Investigador 

18,2 11,0 29,2 

Pessoal Não 
Docente 

10,9 11,0 21,9 

Global 14,7 11,0 25,7 
Fonte: Elaboração própria 
 

O parâmetro c foi estimado com o auxílio de indicadores provenientes do inquérito aos 

funcionários: o rendimento médio mensal e a despesa mensal. A análise estatística da relação 

destas duas variáveis, realizada através de uma tabela de contingências (ver Anexo B.4), mostra 

que quanto maior é o rendimento dos indivíduos da amostra maior é a sua despesa. Por seu 

turno, análise das respostas relativas à despesa mensal desses indivíduos, com um valor médio 

de 1327€ e uma mediana de 1000€, revela que estamos perante uma variável bastante dispersa 

(veja-se, no Quadro B.2.10, que o seu desvio padrão é de 853€).  

Para cada banda de rendimento, calculou-se a despesa média mensal das amostras parciais de 

indivíduos que os auferem e, de seguida, o rácio rendimento/despesa média. O parâmetro c foi 

estimado pelo cálculo da média ponderada desses rácios. Como factor de ponderação utilizou-se 

as frequências relativas de indivíduos da amostra em cada banda de rendimento (ver Anexo 

D.1.3). 

 
Quadro 9:  
Propensão Média ao Consumo dos Funcionários, c 
Tipo de Funcionários c 
Pessoal Docente e 
Investigador 

0,92 

Pessoal Não Docente 0,84 
Global 0,88 

Fonte: Elaboração própria 
 

                                                
35 As taxas de IRS foram estimadas sob condições conservadoras, i.e., conducentes às maiores taxas de 
imposto. Para isso considerou-se que todos os funcionários da U.Porto eram solteiros e que o número de 
dependentes era nulo. 
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O Quadro 9 apresenta as estimativas obtidas para c. No que toca ao nível deste parâmetro, 

comparações com estudos de impacto universidades estrangeiras (designadamente os estudos de 

Bleaney et al., 1992, e de Robson et al., 1995), para as quais foram adoptadas propensões ao 

consumo entre 0,90 e 1,05, revelam o carácter conservador das estimativas levadas a cabo para a 

U.Porto. Por seu turno, a comparação com o parâmetro c do estudo de impacto da Universidade 

de Évora (de 0,84 unidades), mostra que, tal como se esperava, no contexto nacional não 

parecem existir diferenças significativas nas propensões ao consumo dos funcionários. 

As estimativas de c indiciam que os indivíduos da amostra pertencentes à categoria de docente e 

investigador terão uma maior propensão ao consumo do que os indivíduos não docentes. Note-

se, contudo, que, em geral, os indivíduos que possuem maiores rendimentos devotam uma 

menor proporção desses rendimentos ao consumo privado. Ora, quando se analisa o Quadro 

D.1.7, apresentado em anexo, constata-se que os indivíduos docentes e investigadores que 

possuem rendimentos superiores a 1500€ reportaram, no inquérito aos funcionários, propensões 

ao consumo elevadíssimas. O carácter aparentemente inconsistente das repostas desta amostra 

parcial de indivíduos pode estar relacionado com as fragilidades apontadas na secção 2.2, 

tocantes à concepção dos inquéritos  

De seguida, para cada uma das áreas de análise, foram estimados os factores de retenção da 

despesa, w. No inquérito aos funcionários, solicitava-se que cada indivíduo distribuísse a sua 

despesa pelos diferentes territórios de análise. A análise estatística das respostas mostra que os 

valores médios e medianos das variáveis são bastante semelhantes. Contudo, uma vez mais as 

variáveis possuem desvios padrão bastante elevados – da ordem dos 30% nos casos do Porto e 

dos restantes concelhos do Grande Porto, e dos 10% nos restantes casos (ver Quadro B.2.11, em 

anexo). 

No Quadro 10 apresenta-se os valores médios de w. A escolha da média em detrimento da 

mediana atendeu simplesmente à condição de que a soma dos factores de retenção nas 

diferentes áreas deveria perfazer a unidade. O quadro mostra que grande parte da despesa dos 

indivíduos da amostra fica retida nos concelhos mais próximos da área onde se localiza a 

U.Porto: cerca de 50% na economia da cidade do Porto e 30% nos restantes concelhos do 

Grande Porto. Os resultados seguem o padrão de distribuição residencial da amostra de 

funcionários. Note-se, contudo, que no concelho do Porto o factor de retenção da despesa parece 

ser ligeiramente superior à proporção de funcionários que aí reside. Essa diferença sugere que 

há uma parte da despesa dos funcionários não residentes no Porto que aí fica retida como 

consequência dos movimentos que diariamente realizam por motivos de trabalho. 
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Quadro 10:  
Factores de Retenção da Despesa dos Funcionários, w (%)  
Tipo de 
Funcionários 

Porto 
Grande 
Porto 

GAMP 
Distrito 
do Porto 

Região 
Norte 

Outras 
Regiões 

Pessoal Docente e 
Investigador 

57 30 3 2 3 5 

Pessoal não 
Docente 

49 34 4 4 6 6 

Global 53 32 4 3 5 3 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do inquérito aos funcionários 
 

A comparação destes resultados com aqueles que são reportados por outros estudos poderá ser 

pertinente, nomeadamente para o caso dos centros urbanos onde se localizam as universidades 

analisadas. Veja-se que, por um lado, as estimativas que se obteve para o Porto são inferiores 

aos parâmetros w que são tomados por Rego (2002) no caso da cidade de Évora 

(correspondentes a 85 e 90%). Isso poderá dever-se à menor atractividade comercial (e à menor 

oferta de bens e serviços) do concelho do Porto relativamente às grandes superfícies comerciais 

das periferias, aliada à proximidade dos Pólos II e III da U.Porto (e, portanto, de 70% dos 

funcionários36) a importantes nós rodoviários. Refira-se, por outro lado, que no contexto do 

Reino Unido, os estudos de impacto revistos (ver Bleaney et al., 1992, e Robson et al., 1995) 

reportam valores de w bastante baixos37 – cujo nível se situa entre 20 e 35%. 

Por fim, procedeu-se à estimação dos multiplicadores que são gerados pela despesa dos 

funcionários (ver Quadro 11). Para isso, e com base na formulação matemática apresentada na 

subsecção 4.1, calculou-se o valor do produto bruto local e do rendimento disponível num 

conjunto de iterações sucessivas, até que ambos os valores convergissem para zero38. Os 

resultados parciais podem ser consultados no Anexo D.2.1. 

 
 
Quadro 11:  
Multiplicadores do Produto Bruto Local, Yf/Y1, e do Rendimento Disponível, Df/D1 

Docentes e Investigadores Não Docentes Área de Análise 
Y f/Y1 Df/D1 Yf/Y1 Df/D1 

Porto 1,53 1,42 1,43 1,34 
Grande Porto 1,23 1,18 1,27 1,21 
GAMP 1,02 1,02 1,03 1,02 
Distrito do Porto 1,01 1,01 1,03 1,02 
Região Norte 1,02 1,02 1,04 1,03 

Fonte: Elaboração própria 
 

                                                
36 De acordo com informação referente ao ano lectivo de 2006/07. 
37 Esta é uma evidência particularmente curiosa quando olhada à luz da semelhança existente entre a 
distribuição residencial dos funcionários da U.Porto e a distribuição residencial os funcionários das 
universidades estrangeiras analisadas nestes estudos. 
38 Como critério de paragem considerou-se uma precisão até à segunda casa decimal. 
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As estimativas indiciam que o impacto da despesa dos funcionários no produto e no rendimento 

terá sido maior no Porto e no resto do Grande Porto. Nas restantes áreas de análise, o efeito 

multiplicador da despesa dos funcionários parece ter sido inexpressivo. 

Os maiores impactos gerados nas economias do Porto e do Grande Porto podem ser 

interpretados à luz da maior proporção de funcionários que aí reside. De facto, quando se toma 

em conta os multiplicadores que são estimados por Robson et al. (1995), os quais indiciam que 

a área que sofre um menor impacto corresponde à cidade de Manchester (onde se localizam as 

universidades analisadas), a interpretação que emerge é a mesma: a proporção de funcionários 

residentes em Manchester é relativamente baixa. 

A interpretação dos multiplicadores é simples. No caso do Porto, as estimativas mostram que o 

incremento indirecto e induzido de produto bruto local (ou de rendimento disponível) terá 

potencialmente variado entre 40 e de 50% (ou 30 e 40%, respectivamente) das remunerações de 

trabalho dos funcionários. Sugerem também que esse incremento terá sido maior para a 

categoria de docentes e investigadores – devendo-se isso não só à maior propensão ao consumo 

que foi estimada para os indivíduos pertencentes a esta categoria, como também à maior 

percentagem da sua despesa que aparentemente fica retida no Porto.39 

 

2.4.3.2. Impacto Gerado pela Despesa da Universidade 

A segunda categoria de despesa do Método dos Multiplicadores corresponde à despesa da 

universidade em bens e serviços, G. Em 2005, essa despesa avaliava-se em cerca de 75 milhões 

€ (tal como consta no Quadro 6, pela soma dos valores nas categorias ‘outras despesas 

correntes’ e ‘despesas de capital’). 

A proporção h das compras em bens e serviços locais estimou-se, por simplificação, com base 

em informação, de 2005, referente aos volumes de aquisições de bens e serviços da FEUP40 e à 

afectação geográfica desses volumes de acordo com a localização das entidades fornecedoras 

                                                
39 Esse maior incremento encontra-se também relacionado com a maior presença de docentes e 
investigadores no Porto (tal como sugere a leitura do Quadro 4, respeitante à amostra de indivíduos 
inquiridos). No entanto, não será unicamente determinado por este factor. Veja-se que, por exemplo, no 
caso da Universidade de Manchester, os multiplicadores sugerem que o maior impacto em Manchester é 
gerado pelo pessoal não docente e que a proporção destes que aí reside é inferior à proporção de pessoal 
docente e investigador (Robson et al., 1995). 
40 Esta opção foi tomada face às dificuldades sentidas nos contactos individuais com as diferentes 
unidades orgânicas. Por exemplo, no que toca ao pedido de consulta dos relatórios de actividades, houve 
um grande número de unidades que não deram resposta. O levantamento, em cada unidade orgânica, dos 
seus volumes de aquisições em bens e serviços não foi por isso encarado com optimismo. 
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que neles se encontraram envolvidas (ver Anexo D.1.4). Os resultados assim obtidos, e que se 

apresentam no Quadro 12, foram depois generalizados para a U.Porto no seu todo. Não se 

espera que esta generalização introduza erros significativos na análise, dada a dimensão relativa 

da FEUP. 

 
Quadro 12:  
Proporção da Despesa da Universidade Realizada  
em Bens e Serviços Locais, h (%)  
Área de Análise h 
Porto 39,9 
Grande Porto 16,9 
GAMP 2,1 
Distrito do Porto 0,8 
Região Norte 0,8 
Restantes Áreas 39,5 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados não publicados da 
FEUP 
 

Os resultados mostram que, em 2005, cerca de 40% das compras de bens e serviços da FEUP 

foram realizadas no Porto e 17% nos restantes concelhos do Grande Porto. Nas restantes áreas 

de análise essas compras possuem pouca expressão. Por seu turno, cerca de 40% da despesa em 

bens e serviços é perdida para o exterior (designadamente para o estrangeiro). 

Em jeito de nota, veja-se que, noutros estudos de impacto, o parâmetro h assume valores 

variados – tais como 56% na cidade de Évora (Rego, 2002) e 5% na cidade de Manchester 

(Robson et al., 1995). Essa variabilidade encontrar-se-á, naturalmente, associada às diferenças 

existentes na oferta de bens e serviços das diferentes economias locais onde se inserem as 

universidades. 

O Quadro 13 apresenta os multiplicadores do produto e do rendimento que são gerados pela 

despesa da universidade em bens e serviços. A estimação foi levada a cabo de forma análoga à 

dos multiplicadores da despesa dos funcionários. Os resultados em cada iteração podem ser 

consultados no Anexo D.2.2. 

 
Quadro 13:  
Multiplicadores do Produto Bruto Local, Yf/Y1, e do Rendimento Disponível, Df/D1 
Área de Análise Yf/Y1 Df/D1 
Porto 1,38 1,38 
Grande Porto 1,20 1,20 
GAMP 1,02 1,02 
Distrito do Porto 1,02 1,02 
Região Norte 1,02 1,02 

Fonte: Elaboração própria 
 



Ruben Fernandes 

O Caso da Universidade do Porto 
56 

Em cada área de análise, os multiplicadores obtidos são iguais para o produto bruto local e para 

o rendimento disponível. Isso não se deve a mais do que uma coincidência matemática. Note-se 

que de acordo com a formulação do modelo de impacto, para valores nulos de L, A e Z, o 

primeiro nível de impacto no produto e no rendimento é dados por: 

hGY1 =  

hG)i1)(t1(D1 −−=  

e o segundo nível de impacto no produto é dado por: 

hG)i1)(t1(wcY2 −−=  

Substituindo Y1, D1 e Y2 nas expressões dos multiplicadores apresentadas na subsecção 4.1, 

verifica-se que: 

[ ] [ ])i1)(t1(wc1

)i1)(t1(wc
1

hG)i1)(t1(wc1

hG)i1)(t1(wc
1Y/Y 1f −−−

−−+=
−−−

−−+=  

[ ] [ ])i1)(t1(wc1

)i1)(t1(wc
1

hG)i1)(t1()i1)(t1(wc1

hG)i1)(t1(wc)i1)(t1(
1D/D 1f −−−

−−+=
−−−−−

−−−−+= . 

Ou seja, 

1f1f D/DY/Y = . 

Os multiplicadores estimados sugerem que a despesa de 1€ na compra de bens e serviços terá 

potencialmente gerado 38 cêntimos adicionais de produto bruto local (ou de rendimento 

disponível) no concelho do Porto e 20 cêntimos adicionais nos restantes concelhos do Grande 

Porto. O impacto nas restantes áreas consideradas terá sido de apenas 2 cêntimos adicionais. 

 

2.4.3.3. Impacto Gerado pela Despesa dos Estudantes 

A última categoria de despesa do modelo de impacto corresponde à despesa dos estudantes, Z.  

Vários estudos estimam este parâmetro com base no valor das bolsas de estudos que são 

concedidas aos estudantes de pré-graduação. Na U.Porto, em 2004/05 a bolsa média foi de 110€ 

mensais (SASUP, 2005). 
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No entanto, a adopção de uma abordagem deste tipo reveste-se de algumas limitações. A título 

de exemplo, veja-se que é bastante frequente que o valor da bolsa de estudo seja generalizado ao 

conjunto da população de estudantes – onde se incluem não só aqueles que não recebem esse 

apoio financeiro, como também os estudantes de pós-graduação. No caso da particular da 

U.Porto, a generalização da subvenção média concedida pelos SASUP, de valor modesto, 

resultaria numa subavaliação grosseira da despesa dos estudantes. 

Optou-se, assim, por estimar Z através dos resultados da inspecção, realizada por inquérito, à 

despesa média mensal dos estudantes. A análise estatística desses resultados revela que a 

amostra parcial de estudantes de pré-graduação realiza uma despesa média de 320€ e uma 

despesa mediana de 280€; para a amostra parcial de estudantes de pós-graduação, obteve-se 

valores da ordem dos 450 e 360€, respectivamente (ver Quadro B.3.10, em anexo). Em ambos 

os casos, o cálculo do desvio padrão, da ordem dos 200-275€, mostra o carácter disperso da 

amostra.  

De forma a minimizar o risco de sobreavaliar o impacto que poderá ser gerado pela despesa dos 

estudantes, foram tomados os valores medianos dessa despesa. A comparação com o estudo de 

impacto da Universidade de Évora (Rego, 2002), para a qual se tomou uma despesa mensal de 

500€ para os estudantes não deslocados e 670€ para os estudantes deslocados, corrobora o 

argumento de que a despesa dos estudantes da U.Porto se avaliou por defeito41. 

Relembre-se que, em cada área de análise, apenas se tomou a despesa dos estudantes deslocados 

que aí residem em tempo de aulas e dos estudantes que diariamente a atravessam por motivos de 

estudo (ver secção 2.4.2). Com base nesta hipótese, Z foi estimado através de um conjunto de 

operações algébricas simples (ver Anexo D1.5). Através dos resultados do inquérito aos 

estudantes, determinou-se a frequência relativa de indivíduos pertencentes a cada uma das 

categorias de estudantes mencionadas. De seguida, multiplicou-se essas frequências pelo 

número total de estudantes, pela sua despesa média mensal e pelo número de meses de 

permanência na área de análise em causa (considerado igual a 10 meses no caso dos estudantes 

deslocados, tal como definido pelo calendário escolar da U.Porto). 

                                                
41 Note-se que esta observação é também válida quando se toma os valores médios da despesa mensal dos 
estudantes deslocados e não deslocados da U.Porto, de 450 e 275€, respectivamente. Para além disso, é 
curioso notar que, em 2005, o poder de compra concelhio do Porto era superior ao poder de compra 
concelhio de Évora (INE, 2007b), pelo que seria de esperar que a despesa dos estudantes da U.Porto fosse 
maior àquela que é reportada para a Universidade de Évora. 
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O Quadro 14 apresenta os resultados de Z. Mostra que o nível da despesa dos estudantes é 

substancial quando comparado com a despesa dos funcionários (dada a diferente dimensão dos 

destes dois grupos de agentes, patente no Quadro 3) e da universidade. 

 
Quadro 14:  
Estimativa da Despesa Anual dos Estudantes, Z (€) 
Área de Análise Estudantes de  

Pré-Graduação 
Estudantes de  

Pós-Graduação Global 

Porto 47 313 663 1 786 758 49 100 421 
Grande Porto 8 384 305 128 390 8 512 695 
GAMP 176 621 11 814 188 435 
Distrito do Porto 1 371 411 106 992 1 478 402 
Região Norte 3 480 474 149 788 3 630 262 

Fonte: Elaboração própria 
 

A estimação do parâmetro v foi realizada com base numa abordagem análoga àquela foi descrita 

para o parâmetro w (respeitante aos funcionários). Baseia-se, por isso, nas respostas ao inquérito 

aos estudantes, designadamente nos resultados da distribuição da despesa dos indivíduos da 

amostra pelas diferentes áreas de análise. A análise estatística das variáveis mostra que nos 

encontramos perante variáveis mais dispersas do que as suas equivalentes para os funcionários. 

Veja-se que, para cada área de análise e tipo de estudante da amostra, as diferenças entre os 

valores médios e medianos das variáveis são significativas e os seus desvios padrão são da 

mesma ordem de grandeza das restantes medidas de dispersão (ver Quadro B.3.11, em anexo). 

 
Quadro 15:  
Factores de Retenção de Despesa dos Estudantes, v (%) 
Tipo de 
Estudantes  

Porto 
Grande 
Porto 

GAMP 
Distrito 
do Porto 

Região 
Norte 

Outras 
Regiões 

Estudantes de Pré-
Graduação 

72 17 2 3 4 2 

Estudantes de Pós-
Graduação 

61 25 3 4 5 2 

Global 71 17 2 4 2 4 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do inquérito aos estudantes 
 

O Quadro 15 apresenta os valores médios de v. Sugere que grande parte da despesa dos 

estudantes ficará retida no concelho do Porto. O nível dos factores de retenção é superior àquele 

que foi estimado para os funcionários. Também no contexto do Reino Unido, os estudos de 

impacto revistos adoptam parâmetros v superiores para a população de estudantes – 0,36 em 

Manchester (Robson et al. 1995) e 0,43 em Nottingham (Bleaney et al., 1992). 

É curioso notar que os contrastes no nível da retenção da despesa dos estudantes e funcionários 

não são acompanhados por diferenças no padrão de distribuição residencial de ambos os tipos 

de agentes (sendo isso também verdade no caso dos estudos ingleses supramencionados). No 
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caso da U.Porto, esses contrastes poderão ser interpretados à luz da proporção significativa de 

estudantes deslocados que optam por residir no Porto em tempo de aulas – os resultados do 

inquérito aos estudantes mostram que cerca de 80% dos indivíduos deslocados se encontram 

nesta situação. Por outro lado, poderão encontrar-se relacionados com os hábitos de consumo 

específicos da população de estudantes no seu todo. Tal como nos lembram Armstrong et al. 

(1995), a despesa desta população orienta-se particularmente para bens primários e de 

entretenimento, providos localmente. 

O Quadro 16 apresenta os multiplicadores que foram gerados pela despesa dos estudantes (ver 

resultados parciais no Anexo D.2.3). O nível desses multiplicadores é superior àqueles que 

foram gerados pela despesa dos funcionários e da universidade. As estimativas levadas a cabo 

para as universidades da Grande Manchester (Robson et al., 1995) suscitam observações 

semelhantes. Os estudantes parecem, assim, desempenhar um papel importante na dinamização 

das economias locais. 

 
Quadro 16:  
Multiplicadores do Produto Bruto Local, Yf/Y1, e do Rendimento Disponível, Df/D1 

Estudantes de Pré-Graduação Estudantes de Pós-Graduação Tipo de 
Estudantes  Yf/Y1 Df/D1 Y f/Y1 Df/D1 
Porto 1,99 1,58 1,84 1,49 
Grande Porto 1,20 1,12 1,30 1,18 
GAMP 1,02 1,01 1,03 1,02 
Distrito do Porto 1,03 1,02 1,04 1,02 
Região Norte 1,04 1,02 1,05 1,03 

Fonte: Elaboração própria 
 

O Quadro 16 sugere, ainda, que no concelho do Porto os maiores impactos foram gerados pelos 

estudantes de pré-graduação, ao passo que nos restantes concelhos do Grande Porto foram 

gerados pelos estudantes de pós-graduação. Esses contrastes poderão encontrar-se relacionados 

com as diferenças na distribuição residencial de ambos os tipos de estudantes e na forma como a 

sua despesa se reparte pelas diferentes áreas de análise. 

 

2.4.3.4. Impacto Combinado dos Diferentes Tipo de Despesa 

Por fim, determinou-se o impacto total da despesa dos funcionários, da universidade e dos 

estudantes. Para isso, em cada nível de impacto, somou-se os acréscimos que são gerados no 

produto e no rendimento por cada um desses tipos de despesa (ver Anexo D.2.4). O Quadro 17 

apresenta os multiplicadores globais da U.Porto. 
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Quadro 17:  
Multiplicadores Globais do Produto Bruto Local, Yf/Y1,  
e do Rendimento Disponível, Df/D1 
Área de Análise Yf/Y1 Df/D1 
Porto 1,60 1,45 
Grande Porto 1,24 1,19 
GAMP 1,02 1,02 
Distrito do Porto 1,02 1,01 
Região Norte 1,03 1,02 

Fonte: Elaboração própria 
 

Os multiplicadores da despesa global suscitam interpretações semelhantes às dos 

multiplicadores das despesas individuais: o impacto da U.Porto faz-se sentir particularmente nos 

concelhos mais próximos da sua localização física. Assim, a despesa combinada de 1€ terá 

potencialmente gerado cerca de 60 cêntimos adicionais de produto bruto local (ou 45 cêntimos 

adicionais de rendimento disponível) na economia da cidade do Porto e 24 cêntimos adicionais 

(ou 19 cêntimos adicionais, respectivamente) no resto do Grande Porto. 

Dada a distribuição das instalações da U.Porto por três pólos universitários, levantou-se ainda a 

hipótese se o impacto financeiro da universidade se teria dado de forma diferenciada dentro dos 

próprios limites do concelho do Porto. 

 
Quadro 18:  
Multiplicadores do Produto Bruto Local, Yf/Y1, e do  
Rendimento Disponível, Df/D1 por pólo universitário 
Pólo 
Universitário 

Yf/Y1 Df/D1 

Pólo I 1,53 1,43 
Pólo II 1,61 1,45 
Pólo III 1,63 1,46 

Fonte: Elaboração Própria 
 

O cálculo dos multiplicadores por pólo universitário (constantes no Quadro 18) mostra que o 

maior impacto terá sido gerado pela despesa realizada nos pólos que acolhem uma maior 

proporção da população da U.Porto – os Pólo II e III, que concentram, respectivamente, 56 e 

30% dos estudantes, e 47 e 23% dos funcionários. Espera-se, por isso, que as zonas da cidade 

onde se localizam esses pólos tenham sido as que mais beneficiaram da presença da U.Porto. 

Pelo contrário, a zona central da cidade, onde se localiza o Pólo I, terá sido aquela onde, 

aparentemente, terão sido gerados os menores acréscimos de produto e rendimento. 

O impacto global da U.Porto pode também ser apresentado num formato diferente, discriminado 

nas suas componentes directa, indirecta e induzida. Segundo Robson et al. (1995), o efeito 

directo refere-se à despesa directa da universidade em remunerações de trabalho; o efeito 

indirecto inclui a despesa da universidade em bens e serviços, bem como o rendimento que é 
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trazido pelos estudantes para as áreas em análise; e o efeito induzido corresponde aos efeitos 

multiplicadores da despesa global dos funcionários e estudantes. 

Em 2005, o efeito directo da U.Porto avaliou-se em cerca de 120 milhões € – quantia essa que 

era disponibilizada directamente pela U.Porto para a despesa dos seus funcionários. Por seu 

turno, a despesa da universidade em bens e serviços locais e a despesa dos estudantes criaram, 

indirectamente, um potencial de despesa de 2 a 80 milhões € adicionais nas economias locais 

(ver Quadro 19). Por fim, estimou-se que os efeitos multiplicadores da despesa total terão 

gerado um potencial de despesa de 2 a 120 milhões € adicionais. 

 
Quadro 19:  
Impacto Indirecto e Induzido (€) 
Área de Análise Efeito Indirecto Efeito Induzido Total Parcial 
Porto 79 398 445,21 117 301 523,60 196 699 968,81 
Grande Porto 21 345 692,63 33 087 954,62 54 433 647,26 
GAMP 1 783 068,28 2 664 784,19 4 447 852,47 
Distrito do Porto 2 085 881,21 2 189 283,35 4 275 164,56 
Região Norte 4 237 740,97 3 385 217,12 7 622 958,09 

Fonte: Elaboração própria 
 

Finalmente, poderá colocar-se a questão se os efeitos multiplicadores (i.e., os impactos 

induzidos) da despesa global não seriam substancialmente superiores se o modelo tivesse sido 

estimado de acordo com a hipótese tradicional no que toca à despesa dos estudantes – i.e., se 

fosse incluída a despesa dos estudantes não deslocados que residem em cada uma das áreas de 

análise. No Quadro D.2.8, em anexo, apresenta-se, os impactos induzidos que resultam da 

despesa dos estudantes42, tanto no caso em que se exclui da análise os estudantes residentes, 

como também no caso em que esses estudantes são incluídos. Constata-se que a inclusão da 

despesa dos estudantes não deslocados parece introduzir acréscimos significativos nos impactos 

induzidos, particularmente naqueles que são gerados no Grande Porto, onde se residem cerca de 

54% dos estudantes não deslocados (de acordo com os resultados do inquérito aos estudantes). 

 

2.4.3.5. Efeitos Multiplicadores do Emprego 

As actividades operacionais da U.Porto geraram, também, impacto no emprego local. 

                                                
42 Refira-se que no estudo não se apresenta os multiplicadores da despesa dos estudantes que teriam sido 
gerados se a hipótese supramencionada tivesse sido tomada na análise. Isso deve-se ao facto dos 
multiplicadores serem iguais aos que se apresentam no Quadro 16. De um ponto de vista estritamente 
formal, a análise do Método dos Multiplicadores mostra que os multiplicadores não dependem de Z. 
Veja-se que, quando L, A e G são nulos, ZY1 = , ZD1 =  e vZY2 = , e, como resultado, 

[ ])i1)t1(wc1/v1Y/Y 1f −−−+=  e [ ])i1)(t1(wc1/)i1)(t1(1D/D 1f −−−−−+= . 
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O contributo directo da U.Porto no emprego corresponde aos próprios quadros da universidade 

(ver Quadro 3). Já o seu contributo indirecto e induzido foi avaliado através de uma abordagem 

assumidamente simplificada43 (inspirada nos estudos de Rego, 2002 e de Dias, 200044), tal como 

de seguida se apresenta. 

Nestes casos, a variação no emprego local obteve-se através da divisão do acréscimo no produto 

gerado pela U.Porto (ver Quadro D.3.1, em anexo) pela produtividade marginal de trabalho (ver 

quadros D.3.2 e D.3.3). Considerou-se que essa produtividade seria igual ao rácio do VABpm 

pelo emprego (de acordo com os valores publicado pelo INE, 2006). Para além disso, para as 

áreas de análise que se circunscrevem à GAMP, tomou-se como pressuposto que a sua 

produtividade marginal (bem como o VABpm concelhio) seria igual à produtividade média (ou 

VABpm) da unidade estatística do INE correspondente à AMP45. Para as restantes áreas, a 

produtividade marginal foi tomada igual à produtividade média da Região Norte. 

 
Quadro 20:  
Emprego Indirecto e Induzido 
Área de Análise Efeito Indirecto Efeito Induzido Total Parcial 
Porto 3 461 5 113 8 574 
Grande Porto 930 1 442 2 372 
GAMP 78 116 194 
Distrito do Porto 112 117 229 
Região Norte 227 181 408 

Fonte: Elaboração Própria 
 

O Quadro 20 apresenta o contributo indirecto e induzido da U.Porto para o emprego local (nos 

quadros D.3.5 e D.3.6, em anexo, podem também ser consultadas os resultados que se obteve 

por sector de actividade). No período em que o efeito multiplicador desta instituição se fez 

sentir, as estimativas sugerem que terão sido potencialmente criados e/ou sustentados cerca de 

8500 postos de trabalho adicionais no Porto e 2500 nos restantes concelhos do Grande Porto, 

correspondentes, respectivamente, a 4,4 e 0,8% do emprego destas economias locais46. O 

impacto da U.Porto no emprego parece ter sido, por isso, considerável. 

 

                                                
43 Alguns estudos lançam mão a tabelas input-output para estimar os contributos indirectos no emprego – 
inexistente, contudo, no contexto Português. Por outro lado, importa também referir que não houve tempo 
para caracterizar com rigor a estrutura da oferta de emprego nas diferentes áreas de análise. 
44 Cit. por Rego (2002) 
45 Referente aos concelhos da NUT III ‘Grande Porto’. 
46 Em 2004, segundo dados não publicados da Direcção-Geral de Estudos, Estatística e Planeamento (do 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social) e da Direcção-Geral da Administração e do Emprego 
Público (do Ministério das Finanças e da Administração Pública), o emprego avaliava-se em cerca de 
195000 postos de trabalho no Porto e 295000 postos de trabalho no resto do Grande Porto. 
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2.4.4. Síntese Crítica 

A análise levada a cabo pelo Método dos Multiplicadores revela que, em 2005, a presença da 

U.Porto terá gerado acréscimos substanciais no produto, rendimento e emprego. 

Esses eventuais acréscimos deram-se, em maior escala, nos concelhos mais próximos da área 

onde se localiza a universidade, designadamente no Porto. Adicionalmente, o cálculo dos 

multiplicadores por pólo universitário releva que o impacto, nos próprios limites da cidade, se 

terá dado de forma diferenciada, beneficiando particularmente as áreas da Asprela (Pólo II) e do 

Campo Alegre (Pólo III). 

Por seu turno, em qualquer uma das áreas de análise, os multiplicadores da U.Porto sugerem 

que o maior impacto terá sido gerado pela despesa dos estudantes. Contudo, em termos de 

efeitos induzidos (ou seja, de acréscimos potenciais de despesa), foi a despesa dos funcionários 

que gerou maiores efeitos multiplicadores nessas áreas (ver Quadro D.2.7, em anexo), devendo-

se isso ao facto da U.Porto ser uma instituição intensiva no factor trabalho. 

A comparação dos multiplicadores da U.Porto com aqueles que são estimados para outras 

universidades nacionais e estrangeiras (ver Quadro 1), mantendo presente as ressalvas que se 

fizeram no capítulo I no que toca à realização deste tipo de exercícios comparativos, sugere que 

o impacto que terá sido gerado pelos diferentes tipos de despesa da U.Porto foi considerável. 

Veja-se que a generalidade dos estudos empíricos revistos reportam multiplicadores inferiores a 

1,35 nas áreas urbanas onde se localizam as universidades analisadas e que, na U.Porto, esses 

multiplicadores são superiores a 1,45. 

O maior nível dos multiplicadores da U.Porto poderá dever-se aos elevados factores de retenção 

da despesa, no Porto e no Grande Porto, que foram tomados na análise. Será pertinente, por isso, 

testar a sensibilidade desses multiplicadores a variações dos factores v e w. O Quadro 21 

apresenta os multiplicadores que se obtêm quando se tomam variações de 10% nesses factores 

na cidade do Porto. 

 
Quadro 21:  
Teste à Sensibilidade dos Multiplicadores a Variações em v e w, no Porto 
 ∆=+10% ∆=-10% 
 Yf/Y1 Df/D1 Y f/Y1 Df/D1 
Variação em w 1,68 1,51 1,53 1,39 
Variação em v 1,63 1,47 1,56 1,42 
Variação em v e w 1,71 1,53 1,49 1,37 

Fonte: Elaboração Própria 
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Verifica-se que os multiplicadores parecem ser mais sensíveis a variações dos factores de 

retenção da despesa dos funcionários do que a variações nos factores equivalentes dos 

estudantes. De facto, para este últimos, os multiplicadores revelam ser relativamente robustos 

(tal como reportado por Rego, 2002, para a Universidade de Évora). 

Globalmente, para variações conjuntas de v e w, verifica-se que os multiplicadores variam entre 

8 e 11% por cada variação de 10% na proporção da despesa que fica retida no Porto. É, por isso, 

possível dizer que os multiplicadores são claramente sensíveis a variações conjuntas dos 

parâmetros estimados (tal como nos dizem Bleaney et al., 1992, no contexto da Universidade de 

Nottingham). Por este motivo, qualquer conclusão que se suporte nos multiplicadores estimados 

neste estudo deve ser realizada com bastante prudência. 

 

2.5. Outros Impactos da U.Porto: Breves Reflexões 

Esta secção centra-se na discussão de outros papéis, já identificados no capítulo I, que são 

desempenhados pela U.Porto no desenvolvimento local e regional. A discussão não possui a 

pretensão de quantificar esses contributos, assumindo, por isso, um teor puramente descritivo. 

 

2.5.1. O Papel da I&D 

Caracterizar a I&D na U.Porto foi um exercício que se revestiu de alguma complexidade, 

promovida não só pela natureza plural dos contextos de onde emerge a actividade de I&D, 

como também pelo carácter escasso e não harmonizado da informação existente (na RUP ou nas 

unidades orgânicas). Veja-se que, na U.Porto, a actividade de I&D é desenvolvida num conjunto 

pulverizado de unidades de investigação (55 centros e 8 laboratórios associados) financiadas 

pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). E que, para além disso, emerge também de 

forma espontânea (e, portanto, de difícil inspecção) no seio das diferentes unidades orgânicas. 

Nas unidades de I&D analisadas (ver INEB, 2005; INESC Porto, 2005, 2006a, 2006b; 

IPATIMUP, 2006), a investigação é levada a cabo por um conjunto variado de recursos 

humanos: investigadores, docentes da U.Porto, estudantes de pós-graduação (aí enquadrados no 
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âmbito das dissertações que desenvolvem), estagiários, bolseiros de investigação e, em menor 

escala, investigadores convidados47. 

Em 2006/07, cerca de 760 docentes doutorados da U.Porto (num total de 1522) encontravam-se 

integrados nessas unidades de I&D, revelando um envolvimento alargado da comunidade 

docente na investigação. No entanto, comparativamente com 2001, registou-se um decréscimo 

no número absoluto e relativo de docentes nessas unidades – cerca de 800 num total de 1218 (de 

acordo com o Boletim Universidade do Porto, 2003). 

Recentemente, assistiu-se também à emergência de uma nova cultura na qual a actividade de 

I&D é desenvolvida por estudantes de pré-graduação. A este nível, sublinha-se o papel 

desempenhado pela UPIN na promoção da iniciativa “Iniciação à ID&I para Estudantes Não 

Graduados”. Ao abrigo dessa iniciativa são anualmente criados entre 50 e 60 projectos, 

financiados em parceria com a Caixa Geral de Depósitos, através dos quais os estudantes são 

integrados em equipas e unidades de I&D. 

No que toca ao contexto da I&D nacional, a análise de alguns indicadores sugere que a U.Porto 

se encontra, aparentemente, numa posição favorável. Em 2001, liderava o panorama nacional 

nas áreas das Ciências da Saúde, Psicologia e Engenharia Química no âmbito da sua intervenção 

em projectos aprovados pela FCT; em 2003, no conjunto das unidades de investigação 

Portuguesas classificadas com ‘muito bom’ ou ‘excelente’, cerca de 17% encontravam-se 

integradas na U.Porto; e, em 2006, foram referenciados no ISI Web Of Knowledge 

aproximadamente 1150 dos seus artigos48, correspondentes a 20% de todos os artigos 

referenciados a nível nacional (Reitoria da Universidade do Porto, 2003; Boletim Universidade 

do Porto, 2001; Serviço de Melhoria Contínua, 2007). 

No entanto, estes indicadores não oferecem pistas no que toca ao dinamismo da actividade de 

investigação na U.Porto, ou sequer ao lugar que esta instituição ocupa no quadro da I&D 

internacional. Por este motivo, foi levada a cabo a análise de um conjunto de indícios, ainda que 

parciais, oriundos da consulta dos relatórios de actividades das maiores unidades de I&D da 

U.Porto (tal como definidas na subsecção 2.1.2). 

                                                
47 Provenientes de países como a Espanha, Itália, Reino Unido, Holanda, EUA, Japão, Colômbia, 
Argentina, Marrocos ou Tunísia. 
48 Veja-se que os últimos anos presenciaram um crescimento considerável no número de artigos da 
U.Porto aí referenciados. Em 2001, esse número avalia-se apenas em 436 artigos (Serviço de Melhoria 
Contínua, 2007). 
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Em 2005/06, essas unidades de I&D encontraram-se envolvidas em cerca 200 projectos de 

investigação. Grande parte desses projectos possuía um enquadramento nacional. Mesmo assim, 

uma proporção significativa dos mesmos (avaliada em 20%) possuía um âmbito europeu ou 

internacional. 

Também as entidades financiadoras dos projectos de investigação provieram sobremaneira do 

panorama nacional. Por outro lado, sublinha-se, em particular, o recurso a fontes de 

financiamento de origem governamental, designadamente à FCT, à Agência de Inovação, a 

ministérios específicos ou a programas operacionais de financiamento do Quadro Comunitário 

de Apoio III. 

Assinala-se, também, o recurso a fontes externas de financiamento. No âmbito nacional, foram 

identificadas entidades como a Fundação Calouste Gulbenkian ou a Fundação Luso-Americana 

para o Desenvolvimento. No âmbito supranacional, foram mobilizados fundos da União 

Europeia (designadamente dos programas CORDIS49 e INTERREG50), de programas e acordos 

específicos para o desenvolvimento (tais como o Programa Iberoamericano de Ciencia e 

Tecnologia para el Desarollo ou Acordo de Cooperação Portugal-China, no caso do INEB), 

bem como de um conjunto de entidades estrangeiras (como a Association for International 

Cancer Research, o Natural Environment Research Council ou a The British Academy, no caso 

do IPATIMUP, ou a Tempere University of Technology, no caso do INESC Porto). 

No que toca, ainda, a essas fontes externas de financiamento, habitualmente encaradas como um 

requisito para o sucesso da I&D, não foi possível apurar o seu peso no conjunto do 

financiamento mobilizado pelas unidades de I&D em causa. No entanto, o quadro geral do 

financiamento mostrava uma clara predominância de fontes nacionais de origem governamental 

(salvo o caso do INESC Porto, cujo investimento em I&D provinha também de um número 

significativo de programas da UE). Como referência, veja-se que, na Universidade de 

Cambridge, cerca de 10,8% do financiamento proveio da indústria nacional e 5,7% de entidades 

estrangeiras (University of Cambridge, 2006); na Universidade de Stanford, por seu turno, 

aproximadamente 13% do investimento de I&D mobilizado possuía uma origem não federal 

(Stanford University, 2005). 

                                                
49 Community Research and Development Information Service. 
50 O INTERREG III é um programa da UE, financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional. 
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Em 2005/06, as unidades de I&D analisadas encontraram-se envolvidas em cerca de 600 

publicações51, sendo de salientar, pela sua proporção, os artigos publicados em revistas 

internacionais (40%) e as comunicações em conferências internacionais (15%). Este indicador 

sugere que a investigação que aí se desenvolve possui uma qualidade e reconhecimento que 

ultrapassa a escala nacional. 

Nesse mesmo ano, a produtividade de I&D avaliou-se em 1,5 publicações por investigador. 

Note-se que este rácio é inferior àquele que se estima para a Universidade de Utrecht (2,3) ou 

para a Universidade de Stanford (2,4). Por outro lado, tomando como hipótese que a produção 

científica de um número considerável de centros de investigação da U.Porto é relativamente 

baixa (ou, pelo menos, inferior à das unidades de I&D analisadas), poderá adivinhar-se que a 

produtividade global da universidade seja, ainda, insuficiente (à semelhança do que se escrevia 

há 5 anos atrás, no Boletim Universidade do Porto, 2003). 

Por último, de acordo com informação recolhida junto da UPIN, referente ao número de 

patentes registadas em nome da U.Porto52 (ver Quadro A.4.1, em anexo), constata-se que, em 

2006, se registou um total de 12 patentes (correspondentes a metade do número total de patentes 

registadas desde 2003). Como benchmark refira-se que a Universidade de Utrecht (cuja 

dimensão do corpo docente é semelhante à da U.Porto) se encontrou envolvida, em 2004, em 

aproximadamente 110 patentes (Utrecht University, 2004). 

 

2.5.2. O Empreendedorismo 

A criação de empresas spin-off corresponde a uma das facetas do carácter empreendedor da 

U.Porto. Até meados de 2006, de acordo com informação recolhida na UPIN, foram promovidas 

no seio da instituição 17 empresas deste tipo (ver Quadro A.4.2, em anexo). Este indicador, 

quando olhado à luz do número de empresas spin-off criadas noutras universidades estrangeiras, 

sugere que uma nova cultura de empreendedorismo poderá estar a emergir na U.Porto. Para 

isso, tome-se como referência o número de spin-offs criadas nas universidades de Cambridge e 

Stanford – 3 e 13, respectivamente, em 2004 e 2005 (Stanford University, 2005; University of 

Cambridge, 2006). 

                                                
51 Importa salientar que este número se encontrará avaliado por defeito, já que alguns dos relatórios 
apresentavam apenas resultados parciais. 
52 Não incluem, por isso, o número de patentes registadas em nome individual, antes da entrada em vigor 
do Regulamento de Propriedade Intelectual da Universidade do Porto. 
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No que toca ao carácter empreendedor dos estudantes finalistas da U.Porto, o estudo de Teixeira 

(2007) mostra que a sua propensão ao empreendedorismo é relativamente alta (e comparável à 

que é reportada noutros contextos Europeus). Sugere que os factores que melhor explicam os 

esses desígnios empreendedores são, por um lado, a idade e o sexo, e, por outro lado, a aversão 

ao risco, a liderança e a criatividade. 

Para além disso, refira-se também a existência de algumas iniciativas com as quais a U.Porto 

procura promover uma postura empreendedora entre os seus diplomados. Por um lado, o Curso 

de Empreendedorismo da Universidade do Porto53, que visa criar nos participantes 

competências que lhes permitam ser agentes de mudança. Em 2006, este curso acolheu 15 

estudantes de Mestrado e 15 estudantes de Doutoramento, seleccionados entre 165 candidatos 

(IRICUP, 2006). Por outro lado, o Mestrado em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico, 

oferecido conjuntamente pela FEUP e pela FEP, e no âmbito do qual foram já constituídas 2 

empresas por alguns dos seus estudantes (uma das quais explorando tecnologia desenvolvida na 

U.Porto). 

No futuro, a postura empreendedora – de funcionários e diplomados – poderá também ser 

induzida pela presença de um Parque da Ciência na U.Porto, onde poderão ser incubadas 

empresas e start-ups intensivas em conhecimento. Refira-se que a construção desse parque já se 

encontra prevista e que, com esse objectivo, foi criada a UPTEC54. 

 

2.5.3. O Papel dos Eventos 

Tal como no caso da I&D, também a caracterização dos eventos da U.Porto se deparou com um 

conjunto de dificuldades, de natureza análoga, decorrentes da inexistência de dados 

consolidados ou do próprio acesso à informação55, bem como do carácter disperso das entidades 

que os promovem56. Foi, por isso, levada a cabo uma caracterização assumidamente parcial 

desses eventos. 

Os eventos da U.Porto possuem formatos variados – eventos científicos, académicos, culturais 

ou desportivos. Em 2006/07, de acordo com o levantamento realizado nos sítios da rede das 

diferentes unidades orgânicas, foram promovidos na U.Porto cerca de 1000 eventos (ver Quadro 

                                                
53 Coordenado pela UPIN e leccionado na EGP. 
54 A UPTEC é uma incubadora que procurai apoiar ideias de negócio, o desenvolvimento de novas 
tecnologias e os projectos de doutoramento. 
55 Ver nota de rodapé n.º 40. 
56 Como por exemplo associações de estudantes, associações culturais, grupos de teatro, coros, etc. 
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A.4.3, em anexo). Mais de 40% desses eventos possuíram um carácter científico, distribuindo-se 

sobremaneira por pequenas palestras, debates e seminários. Foram também realizadas grandes 

conferências, não só de âmbito nacional (cerca de 30) como também de âmbito internacional 

(cerca de 20). Os eventos académicos, também representativos, foram dominados por provas de 

mestrado e doutoramento (correspondentes a 35% do conjunto de eventos promovidos). 

Os eventos culturais são aqueles que, pelo seu carácter, possuem maior potencial de ligação da 

U.Porto à comunidade local. No entanto, em 2006/07, apenas 8% dos eventos possuíram essa 

valência. Distribuíram-se pela realização de concertos (como o “Jazz por Dentro” e o 

“Guitarmaggedon” na FEUP, ou as óperas em videoconferência no IRICUP), sessões e ciclos de 

cinema (como o “Cineclube” na FDUP, o “Cinecittà” na FEUP ou o “GRAAL” na FLUP) e 

exposições (sublinhando-se a “Depósito – Anotações sobre Densidade e Conhecimento”57 ou 

“O Mundo à Minha Procura – Ruben A. 30 anos Depois”58). 

Ainda no âmbito cultural, refira-se a existência de núcleos museológicos (constituídos por 13 

museus) e de importantes colecções (de que são exemplo os acervos de Abel Salazar e José 

Marques da Silva) na U.Porto. Também esses museus poderão desempenhar um papel activo na 

vida cultural, científica, educacional e económica da cidade do Porto (IRICUP, 2005; Silva et 

al., 2002). Importa notar, no entanto, que a universidade não possui ainda uma política 

museológica. 

No quadro das actividades desportivas, o GADUP assume-se como o principal organismo 

director e dinamizador do desporto universitário da U.Porto59. Esta entidade organiza, 

anualmente, um conjunto de actividades pontuais (que abrangem acções como formação, lazer e 

competição interna), sistemáticas (constituídas por treinos regulares e pelo programa “Fitness 

na Universidade do Porto”), de representação e de formação (GADUP, 2007). 

Em 2005, encontraram-se envolvidos nessas actividades cerca de 2600 participantes da 

comunidade académica (sobretudo estudantes) e 400 participantes externos (SASUP, 2005). As 

actividades mais procuradas foram as actividades sistemáticas (67%) e pontuais (28%). Por seu 

turno, no âmbito das actividades de representação, sublinha-se, pelo prestígio conquistado, a 

presença da U.Porto nos “Jogos Galaico-Durienses” (realizado na Universidade da Corunha), na 

                                                
57Na qual o átrio do edifício histórico da RUP, virado para o Jardim da Cordoaria, recebeu uma estante 
gigante onde foram expostas mais de 570 peças dos diferentes núcleos museológicos da U.Porto 
58 A qual pretendeu suscitar o interesse e a reflexão em torno da obra singular de Ruben A. 
59 Refira-se, no entanto, que na U.Porto existe outro organismo responsável pela promoção de actividades 
desportivas: o Centro Desportivo da Universidade do Porto (CDUP). No entanto, este estudo não faz 
referência às actividades deste centro, pelo facto da U.Porto considerar que o CDUP não se encontra, 
actualmente, a promover os objectivos de desporto da universidade. 
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final do “Campeonato Europeu de Voleibol de Praia” (em Portoroz, Eslovénia) e nas 

“Universíadas 2005” (em Izmir, Turquia, onde foram alcançados resultados meritórios). 

 

2.5.4. A Extensão Universitária 

Na U.Porto, a extensão universitária possui várias valências. Emerge, em alguns casos, de 

eventos realizados pela universidade, de natureza cultural ou científica, e, noutros casos, da 

promoção de iniciativas específicas. São encaradas como ‘extensão’ pelo papel que 

desempenham na ligação da universidade à comunidade local (no seu todo ou a grupos de 

agentes específicos). 

Uma das valências dessa extensão corresponde à realização de eventos integrados nas agendas 

culturais da cidade. Em 2006/07, sublinha-se, pela sua dimensão, o festival de teatro da 

Universidade do Porto, “INPUT’07”, no qual foram levadas a cena 9 peças por grupos de teatro 

universitário no Estúdio Latino do Teatro Sá da Bandeira; a exposição itinerante de Gerardo 

Rueda, promovida pela Fundación Gerardo Rueda e organizada em parceria com o Museu 

Soares dos Reis, cujo programa previa, entre outras coisas, a exposição de esculturas na via 

pública; ou a mostra itinerante sobre Leonardo da Vinci, oriunda de Itália e realizada nos 

espaços do Pavilhão Rosa Mota e dos Jardins do Palácio de Cristal. 

Outra dessas valências emerge da organização de iniciativas científicas abertas ao público60 e, 

em particular, de acções de sensibilização e informação do público. A importância dessa faceta 

da extensão advém do papel que poderá desempenhar na capacitação das comunidades locais. 

Apesar da U.Porto não lhe devotar, aparentemente, especial atenção, refere-se, a título de 

exemplo, a “7.ª Noite Europeia de Morcegos”, uma acção de sensibilização para a conservação 

deste grupo de mamíferos (Reitoria da Universidade do Porto, 2003); o programa 

“INFOCANCER” do IPATIMUP, com o qual se procurou esclarecer dúvidas e estimular a 

prevenção e o diagnóstico precoce das situações de cancro familiar (IPATIMUP, 2006); ou a 

iniciativa “Medicina na Periferia”, do ICBAS, na qual 5 dos seus estudantes realizaram um 

programa de rastreio próximo da população local. 

A extensão à população de alunos do ensino pré-universitário é aquela que é mais explorada na 

U.Porto. Tem como objectivo a orientação vocacional desses alunos e, sobretudo, a divulgação 

do portfolio de cursos e actividades da U.Porto. Inscreve-se aí as visitas realizadas por alunos do 
                                                
60 Tais como a iniciativa, de 2003, “Aprender com a Astroteca” e as sessões de observação astronómica 
“Mais perto das Estrelas” e “Noites Marcianas” (Reitoria da Universidade do Porto, 2003). 
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ensino pré-universitário às diferentes unidades de ensino e investigação da U.Porto, assim como 

as iniciativas que se promovem junto dos estabelecimentos de ensino básico e secundário. O 

programa “Ciência Viva” (do Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior) 

desempenha um papel fulcral no financiamento de grande parte destas iniciativas – mostrando 

isso, de certa forma, que a extensão universitária emerge também como uma oportunidade de 

acesso a pequenas fontes de financiamento (tal como mencionado no capítulo I). 

Os exemplos mais paradigmáticos desta valência da extensão são a “Mostra da Ciência, Ensino 

e Inovação” e a iniciativa “Universidade Júnior”. A Mostra da U.Porto consiste numa feira na 

qual se oferece informação (e experimentação) no que toca às actividades de ensino, 

investigação e prestação de serviços da universidade. Em 2006 recebeu cerca de 12000 

visitantes. A “Universidade Júnior” consiste num conjunto de cursos de Verão dirigidos aos 

alunos que se encontram a frequentar entre o 5.º e 11.º anos. No Verão de 2006 a U.Porto 

acolheu cerca 5000 alunos. 

Por fim, refira-se que na U.Porto são também inúmeras as valências da extensão que 

aparentemente são pouco exploradas. Como referência, veja-se que, na Universidade de 

Cambridge, a extensão às minorias étnicas é uma parte integrante da estratégia de recrutamento 

dos melhores estudantes e da política de acesso indiscriminado ao ensino superior61 (University 

of Cambridge, 2005). Por seu turno, na Universidade de Utrecht, promove-se uma extensão 

mais voltada para a investigação e, nesse âmbito, para a partilha de conhecimento e experiência 

com organizações sociais e sem fins lucrativos (veja-se, a este respeito, a iniciativa Science 

Shops). 

 

2.5.5. A Presença Institucional em Redes e Parcerias 

São vários os âmbitos nos quais a U.Porto estabelece relações com outras entidades. Nesta 

subsecção analisa-se as parcerias que são estabelecidas no âmbito da oferta formativa e dos 

acordos de mobilidade e das actividades de I&D, bem como as relações universidade-empresas 

e as relações universidade-comunidade. 

As parcerias estabelecidas no quadro da formação, partilha de programas académicos, cursos de 

pós-graduação ou da gestão de unidades de ensino comuns, não parecem possuir expressão na 

                                                
61 Note-se, no entanto, que esta é uma linha orientadora que consta já no programa de candidatura de 
Marques dos Santos (2006) a Reitor da Universidade do Porto. 
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U.Porto62. Dentro da própria instituição, são aparentemente modestas as sinergias que se criam 

entre unidades orgânicas, apesar dos recentes esforços na criação de cursos partilhados e 

interdisciplinares, levados a cabo pelas unidades de ensino da U.Porto e pelo IRICUP (Reitoria 

da Universidade do Porto, 2003). 

O estabelecimento de acordos de mobilidade (de estudantes e docentes) corresponde a um dos 

vectores de internacionalização da U.Porto. Em 2006/07, foram estabelecidos cerca de 560 

protocolos de cooperação com um leque variadíssimo de universidades estrangeiras (ver Quadro 

A.3.6, em anexo), grande parte dos quais no âmbito do programa “Socrates/Erasmus” (70%) ou 

de acordos bilaterais entre universidades (26%). Nesse mesmo ano, o número de instituições 

parceiras contava-se em 552 universidades63 (ver Quadro A.3.5). A origem dessas instituições 

foi diversa: no contexto Europeu, salienta-se, sobretudo, a Alemanha, Espanha, França, Itália e 

o Reino Unido; no âmbito dos acordos gerais, sublinha-se a intensidade das relações com 

instituições Brasileiras (com as quais são celebrados 50% destes protocolos) e de outros países 

de Língua Portuguesa; por fim, assinala-se também a presença de instituições de países 

Asiáticos (como sejam a China, Japão, Tailândia e Índia), do Médio Oriente, Latino-

Americanos e do Norte da América (Canadá e EUA). 

No quadro das parcerias de I&D, e no caso particular das unidades de I&D analisadas, a U.Porto 

envolveu-se com um número considerável de entidades nacionais e estrangeiras, como 

universidades, laboratórios, empresas e outras organizações. No INEB foram identificados mais 

de 70 parceiros e no IPATIMUP mais de 60 parceiros (a maioria dos quais estrangeiros). À 

escala nacional, assinala-se a presença de um número considerável de unidades orgânicas e de 

I&D da U.Porto (prova das sinergias que neste âmbito se criam), outras universidades, bem 

como um conjunto de serviços públicos e privados64. À escala internacional, as parcerias 

privilegiaram universidades e centros de investigação. No caso do IPATIMUP, sublinha-se a 

predominância de parcerias estabelecidas com universidades do Reino Unido e dos EUA e, de 

entre essas, com as prestigiadas universidades de Harvard, Stanford, Cambridge e Oxford. 

                                                
62 É possível, no entanto, citar alguns exemplos: o curso de pós-graduação ministrado em cooperação 
transfronteiriça; a colaboração da EGP com a London Business School (Reino Unido) e com a IESE 
Business School (Espanha); os acordos com universidades estrangeiras no âmbito de co-tutelas de 
doutoramento; ou até mesmo o recente acordo celebrado com a Universidade da Califórnia (EUA) no 
âmbito dos seus cursos de Verão. 
63 Este número tem evoluído de forma positiva, nomeadamente no âmbito do programa 
“Socrates/Erasmus”. Veja-se que, em 99/00, esse número se contava apenas em 219 instituições parceiras. 
64 Tais como hospitais, unidades de saúde, laboratórios, etc. 
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Nessas unidades de I&D, as relações universidade-empresas parecem ter sido, em grande parte, 

fomentadas pela prestação de serviços65. O caso específico do INESC Porto, onde a actividade 

de prestação de serviços a um conjunto de empresas nacionais e estrangeiras se deu com 

particular intensidade, mostra claramente este cenário. 

Os casos do INEB e do IPATIMUP mostram, ainda, que o estabelecimento de relações com as 

empresas se deu também no âmbito das actividades de I&D, bem como no contexto da 

comercialização de produtos desenvolvidos nesses laboratórios (ou seja, no quadro das 

chamadas parcerias comerciais). No entanto, em ambos os casos, o número de empresas 

envolvidas nessas relações parece ter sido bastante baixo, revelando uma aparente dificuldade 

no estabelecimento de parcerias sólidas com as empresas (visão esta que é também partilhada 

pela unidade Telecommunications and Multimedia do INESC Porto, 2006b)66. Essa dificuldade 

poderá encontrar-se associada ao facto das empresas Portuguesas não encararem as 

universidades como fontes críticas de conhecimento e informação, tal como referem Teixeira e 

Costa (2006). 

Na U.Porto, as relações universidade-comunidade foram promovidas, fundamentalmente, pelos 

eventos culturais67 e desportivos, e pela extensão universitária. Assim, no caso dos eventos 

culturais e desportivos, refere-se, a título de exemplo, o estabelecimento de parcerias locais com 

a Câmara Municipal do Porto (nos ciclos “Marques da Silva” e “Magalhães Basto”, ou no 

acordo de utilização do Complexo Monte Aventino), o Museu Soares dos Reis (para a exposição 

Gerardo Rueda) ou os diferentes Health Clubs da cidade (para o fomento da prática de 

desporto). No caso da valência da extensão mais relevante na U.Porto – a extensão aos alunos 

do ensino básico e secundário –, sublinha-se a criação de parcerias com diferentes autoridades 

locais e estabelecimentos de ensino. 

                                                
65 Refira-se que nessas actividades não se encontraram envolvidas apenas empresas, mas também 
entidades governamentais (centrais e locais), entre outras nacionais e estrangeiras (INESC Porto 2005; 
2006a; 2006b). Refira-se, por outro lado, que este resultado se opõe àqueles que são apresentados por 
Teixeira e Costa (2006) para o período de 2001-2003. Estes autores referem que as actividades de 
consultoria correspondem ao contacto formal menos frequente que é estabelecido entre a U.Porto e as 
empresas. 
66 Veja-se que, já em 2003, se escrevia no “Boletim Universidade do Porto” que em Portugal apenas 18% 
das empresas inovadoras se relacionavam com as universidades, ao contrário do que se passava em países 
como a Finlândia ou a Dinamarca, nos quais essa percentagem se avaliava em 70 e 53%, respectivamente. 
67 Note-se que no âmbito destas actividades foram também criadas parcerias de âmbito supralocal, das 
quais são exemplo a parceria com a Universidade Livre de Bruxelas para as comemorações do “Dia 
Internacional dos Museus da UP” (IRICUP, 2005); a Fundação Mário Soares e o Centro Cultural de 
Belém, para a exposição “Abel Salazar – O Desenhador Compulsivo”; ou a Universidade de Coimbra, 
para a exposição “O Mundo à Minha Procura – Ruben A. 30 anos Depois”. 
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Por fim, ainda no quadro das relações universidade-comunidade, refere-se o número 

aparentemente escasso de projectos de voluntariado realizados por estudantes e funcionários da 

U.Porto e, por conseguinte, a natureza inexpressiva das parcerias locais que daí emergem. Pelo 

contrário, veja-se que na Universidade de Cambridge, cerca de 8000 estudantes e funcionários 

se envolveram em projectos deste tipo, financiados pelo programa “Higher Education Active 

Community Fund” (University of Cambridge, 2005). 

 

2.5.6. Síntese Crítica 

Nesta secção analisou-se alguns indícios do papel que a U.Porto poderá desempenhar em 

diferentes facetas do desenvolvimento. 

No quadro das actividades de I&D, a análise de indicadores como o número de projectos FCT 

ou de publicações referenciadas na ISI Web of Knowledge indicia que o contributo da U.Porto, à 

escala nacional, parece ter sido significativo. No entanto, outros indicadores, como a 

produtividade científica, a predominância de fontes de financiamento de origem governamental 

ou o número de patentes registadas em nome da U.Porto, quando olhados à luz do panorama 

internacional, sugerem que esse contributo poderá ser ainda insuficiente. Sublinhe-se, contudo, 

que esta ocorrência é partilhada pelo conjunto das universidades Portuguesas. No que toca, por 

exemplo, às fontes de financiamento da I&D universitária, dados da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) mostravam que, em 2003, cerca de 90% 

do financiamento mobilizado pelas universidades Portuguesas possuía origem governamental e 

que apenas 2% provinha do sector empresarial (Vincent-Lancrin, 2006). 

As parcerias de I&D são compostas por um número considerável de parceiros estrangeiros, 

entre os quais algumas universidades de prestígio internacional. No entanto, as relações da 

U.Porto as empresas parecem ser consideravelmente débeis. Ainda assim, no panorama 

nacional, os resultados de um inquérito ao conjunto de empresas Portuguesas (ver Teixeira e 

Costa, 2006) indiciavam que a U.Porto corresponde a uma das universidades com as quais um 

maior número de empresas alega ter estabelecido contactos formais e informais (e atribuía 

importância ao conhecimento que aí é desenvolvido). No futuro, espera-se, também, que a 

UPIN desempenhe um papel importante no fortalecimento das relações das universidades com 

as empresas68. 

                                                
68 Segundo o relatório de actividades do IRICUP (2005), a U.Porto tem como objectivo que no futuro a 
UPIN se assuma como interlocutor privilegiado na ligação às empresas. 
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Uma nova cultura de empreendedorismo parece estar a emergir entre os funcionários e 

diplomados da U.Porto. A construção do parque da ciência poderá contribuir para a 

consolidação dessa cultura. 

Por fim, a U.Porto parece ser uma instituição pouco comprometida com as comunidades locais. 

Veja-se que grande parte das relações universidade-comunidade parecem emergir no âmbito dos 

eventos culturais, ainda pouco expressivos no conjunto dos eventos promovidos na U.Porto, e 

da extensão universitária, actualmente mais dirigida aos alunos do ensino básico e secundário. 

Ainda neste âmbito, refere-se a aparente ausência da U.Porto nas agendas de desenvolvimento 

urbano e na governança local (Boletim Universidade do Porto, 2003), encontrando-se isso 

patente, entre outras coisas, na forma como algumas das suas decisões não atendem ao modelo 

de território que se pretende construir. Breda-Vázquez et al. (2008) mostram, por exemplo, o 

efeito da deslocalização da FEUP no agravamento do processo de crise urbana na baixa do 

Porto. 


