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de publicações entre livros, manuais e artigos). Paralelamente a esta atividade, foi responsável
pela implementação de técnicas e métodos de gestão da qualidade num vasto número de
organizações em diversos setores da indústria, serviços e administração pública. É assessor
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O conceito de produtividade pode ser aplicado de diversas formas a instituições de
ensino superior e a cada um dos seus macroprocessos: ensino-aprendizagem; investigação;
prestação de serviços e transferência de conhecimento. A competitividade está mais ligada
à atratividade de estudantes, de financiamentos para projetos de I&D e de prestação de
serviços e transferência de conhecimentos. Poder-se-á também analisar a competitividade
pelo impacto que as instituições projetam nos contextos socioeconómicos onde se inserem.
A qualidade, como fator determinante da competitividade, tem vindo a acentuar-se
com a concorrência acrescida (internacionalização, evolução técnica e tecnológica, necessidades crescentes e diferenciadas dos seus públicos-alvo) sendo que a sua gestão impõe a
reavaliação e reconceptualização das práticas, modelos e teorias de gestão tradicionais.
Este livro identifica e responde a um vasto conjunto de desafios que as instituições de
ensino devem superar de modo premente: o alinhamento com o espaço europeu, as revisões dos referenciais usados para avaliar as instituições e os seus sistemas de gestão (com a
integração desejável entre os vários referenciais) e a necessidade de obter níveis mais
elevados de desempenho organizacional.
Pela exposição de técnicas e métodos de gestão da qualidade, não só através da apresentação de conceitos, mas também de exemplos facilitadores da compreensão, este livro
dirige-se a:
• dirigentes e gestores de instituições de ensino superior, pois permite-lhes entender,
numa perspetiva holística e integradora, os vários sistemas de gestão;
• responsáveis pelos sistemas da qualidade, bem como a outros técnicos e responsáveis,
uma vez que lhes facilita a interpretação dos conceitos e lhes fornece metodologias
orientadoras para a sua implementação;
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• estudantes, designadamente de engenharia, gestão, economia, marketing e gestão de
recursos humanos, uma vez que poderão assimilar as abordagens e técnicas fundamentais de controlo e gestão da qualidade.
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Prefácio
Os serviços encontram-se entre os setores de atividade que mais tardiamente foram influenciados pelo movimento da qualidade e, dentro desses, os
serviços de educação foram os que permaneceram durante mais tempo numa
posição expectante. Algumas iniciativas foram levadas a cabo, muito baseadas na autoavaliação, mas sem consequências, situação esta que só se veio a
alterar com a criação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, no quadro da integração de Portugal no espaço europeu de ensino superior. Até então, a academia valorizava mais o desenvolvimento de técnicas e
métodos de controlo, garantia e gestão da qualidade e a investigação do
impacto das práticas da qualidade nos resultados das outras organizações.
Para compreender esta situação, forçoso será reconhecer que os processos de ensino-aprendizagem estão entre os mais complexos de gerir. Quer
devido ao tempo longo dos ciclos de estudo, às interrelações entre áreas do
conhecimento, quer devido à fraca integração das diversas contribuições
educacionais a que se juntam as dificuldades provenientes da cultura institucional, as soluções de gestão e a falta de ferramentas de diagnóstico e de
metodologias de intervenção nos processos específicos para este setor. As
dificuldades começam desde logo na definição das necessidades (vastas e de
natureza muito diferenciada), passam pela debilidade das metodologias de
conceção e desenvolvimento dos programas, pelos impasses oscilantes na
formação profissional dos agentes educativos e terminam na incapacidade de
objetivação do que entender (e portanto avaliar) como qualidade dos resultados.
Como a educação constitui o setor mais determinante para o desenvolvimento futuro de uma sociedade, nomeadamente porque a competitividade
local e global exige níveis de qualificação mais elevados, que são impossíveis
de alcançar sem que os sistemas de ensino-aprendizagem obtenham níveis
de eficácia altos é imperativo que os estabelecimentos de ensino sejam capazes de satisfazer as necessidades da comunidade, quer em quantidade quer

em qualidade, a custos relacionados de forma adequada com os recursos
mobilizados.
A utilidade de sistemas de gestão da qualidade em Instituições de ensino
superior não é obvia nem assumida, e muitas das experiências conhecidas
são preocupantes, ao mostrarem abordagens burocráticas e que enfermam
de debilidades como muitos estudos académicos sublinham.
Para este livro concorreram duas grandes experiências vivenciais: por
um lado, as funções de pró-Presidente para a Gestão da Qualidade no Instituto Politécnico de Setúbal, em que me questionei sobre a metodologia mais
adequada e útil para a gestão da qualidade; por outro lado, a investigação
realizada na conceção de ciclos de estudos e unidades curriculares na sequência de trabalhos anteriores sobre conceção de produtos, serviços e organizações.
Quero referir também que, para além das experiências vividas, o enriquecimento do conteúdo do livro em muito se deve à postura da equipa da Presidência, da UNIQUA e aos contributos de outros colegas que aderiram ao
núcleo de estudos e planeamento. Quero deixar-lhes já aqui o meu agradecimento.
O conhecimento do ambiente académico, a par da envolvente organizacional de outras entidades a que sempre estivemos ligados, permitiu perceber
que no ensino superior os sistemas de gestão da qualidade não podem seguir
caminhos similares aos das empresas e organizações que operam em mercados diferentes. Assim, o foco não foi colocado no estabelecimento de procedimentos prescritivos, mas sim em disponibilizar informação e conhecimento sobre os processos de ensino-aprendizagem, no sentido de promover
a gestão baseada em factos, para tentar dissuadir discussões intuitivas e
vagas, como muitas vezes acontece.
Ao escrever este livro, não pretendi debater as funções de um sistema
massificado de educação superior, nem refletir sobre o papel dos alunos e
dos professores nele. Pretendi fornecer orientações, que julgo úteis para atribuir significado aos sistemas da qualidade, apresentados de forma muito
próxima das aplicações. Por outro lado, por razões de foco e clareza, também
não me debrucei sobre as questões mais gerais que se podem colocar sobre a
bondade de tais sistemas, nem sobre políticas públicas, ou normativos regulatórios, que será porventura pertinente debater noutros contextos.
Assumindo que as iniciativas da qualidade são vulneráveis ao conhecimento insuficiente das práticas de gestão e à compreensão inadequada dos
processos de monitorização, controlo e avaliação – o que conduz a níveis

baixos de eficácia, ou mesmo ao fracasso dessas iniciativas a longo prazo —,
acredito que as debilidades da implementação de sistemas de gestão da qualidade são superáveis. Para que tal aconteça, é necessário elevar os níveis de
conhecimento e gerir a mudança, sendo que esta não se alcança com abordagens lineares, estruturas, sistemas e procedimentos antigos. Os sistemas a
construir precisam transmitir mensagens claras e amplamente aceites, encontrando equilíbrios entre a liberdade académica e o dever e responsabilidade
de prestar contas pelos resultados apresentados considerando os métodos e
os conteúdos ensinados, as áreas de investigação e os recursos envolvidos e
respetivo equilíbrio.
O autor
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1. Qualidade no contexto do ensino superior
1.1. Introdução
A educação constitui o sector mais determinante para o futuro de uma
sociedade. Esta importância aumenta com o nível de desenvolvimento do
país ou da região, nomeadamente porque a competitividade exige níveis de
qualificação mais elevados, que não são possíveis de alcançar sem que os
sistemas de ensino-aprendizagem obtenham a eficácia de satisfazerem as
necessidades da comunidade em quantidade e em qualidade das suas saídas,
a preços relacionados de forma adequada com os recursos afetos.
Os processos de ensino-aprendizagem são dos mais complexos de gerir,
quer pelo tempo do ciclo ou do curso, quer pelas interligações dos conhecimentos, quer ainda pela fraca integração dos contributos dos diversos agentes educativos.
A dificuldade começa na definição das necessidades (vastas e de natureza
muito diferenciadas), passa pela debilidade das metodologias de conceção e
desenvolvimento dos curricula, encontra impasses oscilantes na formação
profissional dos agentes educativos e termina na incapacidade de objetivação
do que entender (e, portanto, avaliar) por qualidade das saídas.
As experiências disponíveis de implementação de Sistemas de Gestão da
Qualidade (SGQ) em Instituições de Ensino Superior (IES) mostram grandes
dificuldades quando pretendem gerir o processo-chave do ensino-aprendizagem, ficando muitas vezes nas áreas administrativas.
Contudo, as atuais dificuldades terão de ser ultrapassadas sob pena de se
comprometerem drasticamente os níveis de desenvolvimento e da qualidade
de vida desejados. As insuficiências terão impactos, em pelo menos, ao nível
da totalidade de uma geração.
Este capítulo está organizado em quatro pontos:
1. Qualidade no contexto do ensino superior.
2. Qualidade no contexto social e económico.
3. Envolvente competitiva.
4. Visão para a qualidade e a competitividade.
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1.2. O novo contexto do ensino superior
Atualmente as Instituições de Ensino Superior (IES), nomeadamente as
portuguesas, defrontam-se com um novo contexto de atuação, caracterizado
por: (1) uma lógica de mercado onde é evidente a preocupação com a melhoria do desempenho, tendo em vista um cada vez melhor posicionamento
estratégico e concorrencial; (2) um mercado alargado a nível europeu e
mundial onde as fronteiras físicas deixaram definitivamente de ser limites de
atuação, assumindo-se a mobilidade nacional e internacional como um dos
pilares do desenvolvimento; (3) novos modelos de gestão orientados para a
eficiência e eficácia, onde a gestão de recursos e a qualidade assumem especial relevância; e (4) uma nova filosofia de regulação onde os novos processos de acreditação, quer ao nível dos cursos, quer ao nível das instituições,
assumem um papel central.
O processo de Bolonha, que se assume como o movimento europeu de
modernização do Ensino Superior, é naturalmente um dos principais responsáveis por este novo contexto, proporcionando novas perspetivas para as
metodologias e práticas pedagógicas, cada vez mais centradas no estudante,
no estudo autónomo, na capacidade de investigação e no estudo acompanhado, consubstanciando «a transição de um sistema de ensino baseado na
transmissão de conhecimentos para um sistema baseado no desenvolvimento das competências dos estudantes, em que as componentes de trabalho experimental ou de projeto, entre outras, e a aquisição de competências
transversais devem desempenhar um papel decisivo» (Decreto-Lei n.º
107/2008 de 25 de Junho).
Este movimento veio trazer novos desafios às IES, baseados em três pilares fundamentais: (1) o sistema de graus; (2) a garantia da qualidade; e (3) o
reconhecimento de graus e mobilidade (Heitor, 2009).
Estas novas perspetivas são consideradas, de uma forma generalizada, de
difícil implementação, sendo aliás muitos aqueles que subscrevem a afirmação de que «é sempre difícil mudar as pessoas e as instituições. Tais mudanças para serem profundas e significativas, requerem recursos financeiros e
humanos, e requerem tempo para serem interiorizadas na cultura e na prática institucional» (Relatório de concretização do processo de Bolonha na
Universidade do Minho, pág. 23), uma vez que exigem necessariamente uma
gestão de recursos mais assertiva e eficiente, com uma progressiva minimização de desperdícios e uma nova perspetiva de melhoria contínua. Todavia,
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O conceito de produtividade pode ser aplicado de diversas formas a instituições de
ensino superior e a cada um dos seus macroprocessos: ensino-aprendizagem; investigação;
prestação de serviços e transferência de conhecimento. A competitividade está mais ligada
à atratividade de estudantes, de financiamentos para projetos de I&D e de prestação de
serviços e transferência de conhecimentos. Poder-se-á também analisar a competitividade
pelo impacto que as instituições projetam nos contextos socioeconómicos onde se inserem.
A qualidade, como fator determinante da competitividade, tem vindo a acentuar-se
com a concorrência acrescida (internacionalização, evolução técnica e tecnológica, necessidades crescentes e diferenciadas dos seus públicos-alvo) sendo que a sua gestão impõe a
reavaliação e reconceptualização das práticas, modelos e teorias de gestão tradicionais.
Este livro identifica e responde a um vasto conjunto de desafios que as instituições de
ensino devem superar de modo premente: o alinhamento com o espaço europeu, as revisões dos referenciais usados para avaliar as instituições e os seus sistemas de gestão (com a
integração desejável entre os vários referenciais) e a necessidade de obter níveis mais
elevados de desempenho organizacional.
Pela exposição de técnicas e métodos de gestão da qualidade, não só através da apresentação de conceitos, mas também de exemplos facilitadores da compreensão, este livro
dirige-se a:
• dirigentes e gestores de instituições de ensino superior, pois permite-lhes entender,
numa perspetiva holística e integradora, os vários sistemas de gestão;
• responsáveis pelos sistemas da qualidade, bem como a outros técnicos e responsáveis,
uma vez que lhes facilita a interpretação dos conceitos e lhes fornece metodologias
orientadoras para a sua implementação;
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• estudantes, designadamente de engenharia, gestão, economia, marketing e gestão de
recursos humanos, uma vez que poderão assimilar as abordagens e técnicas fundamentais de controlo e gestão da qualidade.
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