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A U.Porto Desempenha um Papel no 

Desenvolvimento? 

O estudo partiu da premissa que a participação de uma 

universidade no desenvolvimento local e regional possui um 

carácter vasto. O Capítulo I procurou mostrar as diferentes 

facetas dessa participação e sistematizar as abordagens 

metodológicas habitualmente empregues para a avaliar. O 

capítulo II, tomando como objecto de análise a U.Porto, 

procurou analisar o desempenho desta instituição em 

algumas das facetas da sua participação no desenvolvimento 

das áreas onde se insere. 

Este capítulo conclusivo, por seu turno, procurará responder 

às questões de investigação que foram lançadas no início 

deste estudo: a U.Porto desempenha um papel no 

desenvolvimento das áreas onde se insere? De que forma é 

cumprido esse papel? 

 

Os primeiros indícios desse papel derivam da análise dos 

efeitos multiplicadores que a despesa da universidade e da 
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respectiva comunidade académica geram nos mercados locais. Importa relembrar que esses 

multiplicadores devem ser interpretados com alguma cautela. Veja-se que, por um lado, os 

parâmetros chave do Método dos Multiplicadores foram estimados com base em informação 

recolhida por inquérito, estatisticamente dispersa; e que, por outro, os multiplicadores 

mostraram ser bastante sensíveis a alguns desses parâmetros, designadamente aos factores da 

retenção da despesa (v e w). 

Não explicitando os acréscimos que foram gerados pela U.Porto no produto, rendimento e 

emprego, é ainda assim possível dizer que o seu impacto financeiro terá sido considerável. Esta 

evidência emerge claramente do quadro comparativo com outras universidades estrangeiras. 

Acrescente-se também que esses acréscimos terão sido estimados por defeito. Veja-se, por 

exemplo, que a análise não incluiu a despesa de um conjunto de unidades da U.Porto, tais como 

o IMS e os organismos autónomos de investigação e complementares de formação escolar; ou a 

despesa dos estudantes inscritos em cursos de pequena duração e de educação contínua. Há, por 

isso, espaço para que, no futuro, as estimativas dos multiplicadores possam ser refinadas. 

 

A análise dos multiplicadores suscita, ainda, algumas interpretações no que toca ao papel da 

U.Porto no desenvolvimento local. 

Sugere que o maior impacto financeiro se deu nos concelhos mais próximos da universidade, 

designadamente no Porto e no Grande Porto. A análise por pólo universitária revela, para além 

disso, o carácter diferenciado, do ponto de vista espacial, desse impacto, corroborando, assim, o 

argumento de Steinacker (2005) de que as áreas que mais beneficiam da presença da 

universidade correspondem à sua vizinhança imediata. No caso do Porto, essas áreas parecem 

ter sido a periferia norte e a zona ocidental da cidade, onde se localizam, respectivamente, os 

pólos II e III da U.Porto. 

O seu papel no desenvolvimento local não se reduz aos efeitos multiplicadores da despesa. O 

estudo de caso mostrou, por exemplo, que a U.Porto parece contribuir para a qualificação 

cultural e desportiva do Porto, pela promoção de eventos desta natureza, alguns dos quais 

integrados na agenda cultural da cidade. Apesar de possuírem, aparentemente, uma menor 

expressão no conjunto de eventos promovidos pela universidade, desempenham, ainda assim, 

um papel relevante no suprimento de algumas lacunas culturais do Porto – onde o declínio 

urbano pela perda de população e famílias teve reflexos na animação cultural da cidade. 
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O estudo de caso sublinhou, também, a importância dos eventos culturais, bem como das 

actividades de extensão, na ligação da universidade à comunidade. No que toca, em particular, à 

extensão universitária, esta não parece ser uma prioridade da U.Porto, à semelhança do que 

acontece na generalidade das instituições de ensino superior (Bromley, 2006). Veja-se que são 

inúmeras as facetas da extensão que aparentemente não são exploradas, ou possuem pouca 

expressão, na U.Porto. A faceta dominante corresponde à extensão à população de alunos do 

ensino básico e secundário como forma de divulgação das actividades de ensino e de I&D da 

universidade. 

Deste ponto de vista, a U.Porto parece ser uma instituição pouco comprometida com as 

comunidades locais, podendo isso ser encarado como uma faceta dos conflitos ‘town-gown’ 

referidos anteriormente. 

Outra faceta desses conflitos parece relacionar-se com a forma como algumas decisões de 

desenvolvimento imobiliário são frequentemente tomadas em isolamento institucional e não 

atendem aos interesses da cidade (tal como sublinham Perry e Wievel, 2005).  

No caso da U.Porto, veja-se, a este respeito, a decisão de descentralização universidade, cuja 

origem se encontra associada ao centro da cidade, para dar resposta à necessidade de expansão e 

modernização (tal como aconteceu noutras universidades, como argumenta Hall, 1997). Assim, 

as duas últimas décadas assistiram à progressiva descentralização da universidade para o Pólo 

da Asprela, concretizando a estratégia já traçada nos anos 50, e, mais tarde, para o Pólo do 

Campo Alegre, com o objectivo de fomentar as relações entre a universidade e a cidade. Tal 

como sublinham Breda-Vázquez et al. (2008), essa decisão foi tomada numa altura em que já 

estava traçado o diagnóstico do declínio urbano do centro do Porto. Pela forte de transferência 

de população universitária que acarretou, veio agravar esse processo de declínio. 

A análise dos multiplicadores permite corroborar, de certa forma, esse argumento. Por um lado, 

a discriminação dos resultados por pólo universitário sugere que terá sido a zona central da 

cidade, onde se localiza o Pólo I, que menos beneficiou da presença da U.Porto. Por outro lado, 

a discriminação dos resultados por tipo de despesa revela que é a despesa dos estudantes que 

gera maior impacto na cidade, mostrando isso a importância da presença de estudantes na 

dinamização dos mercados locais (tal como sublinha Steinacker, 2005). A este respeito, veja-se 

que, como resultado do processo de descentralização, a zona central concentra, hoje, apenas 

14% dos estudantes (ver Quadro A.2.1, em anexo). 

Ficou, ainda, por apurar outras valências do papel da U.Porto no desenvolvimento local. Por 

exemplo, a forma como a comunidade local encara a presença dos estudantes na cidade; os 
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impactos que são gerados pela população de estudantes, habitualmente designados de 

studentification; o papel da universidade na capacitação e no empowerment das comunidades 

locais (alvo de uma nota sucinta no âmbito da análise das actividades de extensão); a sua 

capacidade de atracção de agentes para a cidade; ou o papel da universidade enquanto líder 

institucional. 

 

A U.Porto parece também contribuir para o desenvolvimento da região onde se insere. 

Relembrando, a esse respeito, as considerações que foram feitas no capítulo I, é possível tecer 

alguns comentários no que toca ao seu papel na geração e difusão do conhecimento, e às 

externalidades que emergem da actividade de I&D: 

a) O papel da U.Porto na produção de conhecimento, avaliado pela intensidade da I&D, 

parece ser moderado. O estudo revela a existência de constrangimentos à prossecução de um 

modelo de ‘research universtiy’ (tal como definido nas linhas estratégicas da U.Porto).  

A universidade encontra-se envolvida num número considerável de projectos de investigação, 

podendo isso ser encarado como um indicador do nível razoável de investimento em I&D que é 

mobilizado. No entanto, à semelhança do que acontece com a generalidade das universidades 

Portuguesas, as fontes de financiamento da I&D parecem ser sobremaneira de origem 

governamental (Vincent-Lancrin, 2006), sendo isso um indício da dificuldade de mobilização de 

investimento privado. 

A investigação gerada parece possuir uma qualidade comparável à de outras universidades 

estrangeiras. Essa qualidade pode ser atestada pela proporção significativa de projectos com um 

enquadramento supranacional, pelo número de artigos que foram publicados em revistas 

científicas internacionais ou pela capacidade de estabelecimento de parcerias com universidades 

estrangeiras prestigiadas. Encontra-se, aparentemente, mais associada a áreas da I&D como as 

nanotecnologias, ciências cognitivas, saúde pública, conservação e restauro de arte 

contemporânea, estudos teatrais e o desenvolvimento sustentável, tal mencionado pelo IRICUP 

(2005). 

No que toca aos constrangimentos supramencionados, refere-se, por exemplo, o pequeno peso 

de investigadores nos quadros da U.Porto; o carácter envelhecido dos quadros de pessoal; ou o 

decréscimo no número absoluto e relativo de docentes doutorados que se encontram integrados 

nas suas unidades de I&D. Para além disso, a produtividade científica nas maiores unidades de 

I&D da U.Porto e o número de patentes que são registadas em nome da universidade são, 

aparentemente, inferiores ao de outras universidades estrangeiras. 
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b) Parecem existir algumas fragilidades no que toca à realização do papel da U.Porto na 

difusão de conhecimento. 

As interacções entre a universidade e as empresas, veículo privilegiado para a transmissão de 

conhecimento, não parecem estar a ser devidamente exploradas (ocorrência esta comum ao 

conjunto de universidades Portuguesas, tal como referem Teixeira e Costa, 2006). O estudo de 

caso mostra que, no quadro das actividades de I&D e da comercialização dos resultados de 

I&D, a universidade se depara com dificuldades no estabelecimento de parcerias com empresas. 

Ficou por apurar se essas dificuldades emergem do tipo de conhecimento que é gerado na 

U.Porto ou da forma como esse conhecimento responde às necessidades dos agentes locais. 

Apesar disso, uma nova cultura de empreendedorismo parece estar a emergir no seio da 

comunidade académica da U.Porto. Veja-se que, nos últimos anos, foi criado um número 

significativo de empresas spin-off, e que, também estas, podem ser também encaradas como um 

veículo para a difusão do conhecimento e para a transferência tecnológica. E que, tal como 

sublinha Teixeira (2007), o potencial ao empreendedorismo dos estudantes finalistas da U.Porto 

é significativamente elevado. 

Importa, também, sublinhar que a U.Porto tem realizado alguns esforços na promoção da 

difusão do conhecimento, encontrando-se isso patente, por exemplo na criação da UPIN, que 

desempenha um papel importante na valorização económica dos resultados da I&D que são 

gerados na universidade: pela criação de um regulamento para a propriedade intelectual, pela 

promoção da comercialização desses resultados ou pelo apoio na criação de empresas por 

membros da comunidade académica ou antigos alunos. A título de exemplo, veja-se que o 

gabinete responsável pela transferência tecnológica, Isis Innovation, se encontra na base no 

sucesso da Universidade de Oxford, tal como sublinham Smith e Ho (2006). 

c) Na U.Porto, as externalidades que emergem da I&D, designadamente os spillovers do 

conhecimento, parecem possuir pouca expressão. Indicia isso as frágeis relações, 

supramencionadas, entre a universidade e as empresas, ainda que o factor proximidade seja 

crucial para o estabelecimento dessas relações (Teixeira e Costa, 2006); ou o número 

aparentemente baixo de entidades locais que se encontram presentes nas parcerias que são 

estabelecidas no âmbito das actividades de I&D. 

No entanto, as sinergias entre unidades orgânicas e unidades de investigação da U.Porto 

parecem ser consideráveis, apesar do efeito inibidor que, a esse nível, poderá estar a ser 

provocado pela dispersão física das instalações da U.Porto e pela fragmentação institucional em 

algumas áreas do conhecimento (de que, actualmente, as ciências da saúde são exemplo). 
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Refira-se, também, que, no futuro, os spillovers do conhecimento poderão ser promovidos pela 

concentração de entidades intensivas em conhecimento (e pela sua proximidade espacial) num 

parque da ciência da U.Porto. 

Ficou por analisar um conjunto de mecanismos com os quais a U.Porto poderá contribuir para o 

desenvolvimento regional. Entre esses, menciona-se o papel que a universidade desempenha na 

transferência tecnológica (ainda que se reconheça que há tecnologia que é transferida no âmbito 

das empresas spin-off), designadamente pela provisão de uma força de trabalho ajustada a essa 

prática. Isso revela a pertinência de analisar, no futuro, a forma como currículo de ensino da 

U.Porto constrói nos seus estudantes as capacidades necessárias à transferência tecnológica. No 

sentido mais lato, sublinha-se a pertinência de avaliar o impacto do capital humano que é criado 

pela educação. 

 

Respondendo, por fim, às questões de investigação lançadas neste estudo, parece ser 

inquestionável que a U.Porto desempenha um papel importante no desenvolvimento da cidade e 

região onde se insere. Esse é papel é cumprido de diferentes formas. Os resultados deste estudo 

sublinham, em particular, o contributo dado pelas suas actividades operacionais na dinamização 

das economias dos concelhos que se localizam mais próximo da implantação física da 

universidade – designadamente do Porto e o Grande Porto. E mostram, em menor grau, a 

importância dos eventos da U.Porto na colmatação de algumas lacunas culturais na cidade e, por 

conseguinte, na ligação da universidade à sua envolvente urbana. 

Apesar disso, emerge do estudo a necessidade da U.Porto consolidar a sua identidade de 

‘ research university’ e de fortalecer as suas relações com as empresas e com a comunidade 

local. Refira-se que esta conclusão é, de certa forma, partilhada por Marques dos Santos (2006). 

A esse respeito, veja-se que o seu programa de candidatura a Reitor expressa, por um lado, a 

pretensão de aumentar o desempenho da U.Porto no que toca à I&D e estabelece, para isso, 

objectivos específicos como aumentar 30% o número de patentes, 25% o número de spin-offs e 

20% o valor da comercialização. Por outro lado, faz referência à criação de uma política de 

abertura à comunidade geograficamente centrada na AMP, no sentido de intervir na definição e 

concretização de estratégias de desenvolvimento social, económico e cultural. 

 

Refira-se, ainda, que o papel da U.Porto no desenvolvimento se encontra fortemente relacionado 

com o contexto regional e local em que a universidade se insere. Por contexto deve entender-se 

o conjunto de especificidades territoriais, económicas, sociais, culturais, institucionais e 
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políticas que medeiam e configuram a participação da universidade no desenvolvimento (a este 

respeito, e a título de exemplo, veja-se o projecto europeu “UNIREG”, analisado por Boucher 

et al., 2003, no qual se identificou um conjunto de especificidades através da comparação do 

papel das universidades em 14 regiões pertencentes a 7 contextos europeus diferentes). 

Este estudo lança o desafio de analisar, no futuro, o efeito inibidor/catalizador do contexto local 

ou regional (e, até mesmo, nacional ou europeu) na participação da U.Porto nas dinâmicas de 

desenvolvimento local e regional. São inúmeras as questões às quais, neste âmbito, a 

investigação futura poderá dar resposta: 

a) de que forma a estrutura da oferta de bens e serviços dos territórios e o comportamento de 

consumo da população de estudantes e funcionários explicam as diferenças encontradas no 

impacto financeiro de diferentes universidades (designadamente nos seus factores de retenção 

da despesa)?; 

b) estarão as sinergias entre a U.Porto e outros agentes (e, portanto, os spillovers de 

conhecimento) a ser inibidos pela ausência de um sistema local de inovação?; para além disso, 

qual é a influência que é exercida pelas culturas de interacção institucional (Braunerhjelm, 

2005; Smith e Ho, 2005)?; 

c) há relações entre o carácter ainda pouco empreendedor da U.Porto e a cultura de 

empreenderorismo nacional (Hall, 1997)?; 

d) de que forma as características das empresas inibem as relações entre a U.Porto e as empresas 

(Mueller, 2006)?; 

e) até que ponto as políticas públicas nacionais integram as especificidades institucionais das 

universidades (tal como sublinha Castells, 1994)?; por exemplo, será que a actual política de 

redução do apoio financeiro ao ensino superior não coloca restrições financeiras à atracção de 

investigadores nacionais e estrangeiros de elevado mérito? 

A análise destas especificidades contextuais constitui uma peça crucial para a mais completa 

compreensão do puzzle dos papéis que a U.Porto pode desempenhar no desenvolvimento local e 

regional. Para além disso, o conhecimento da influência dessas especificidades é fulcral para a 

concretização dos objectivos estratégicos da U.Porto e, sobretudo, para a criação de políticas 

que promovam o seu envolvimento activo nos processos de desenvolvimento. 


