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PLANO ESTRATÉGICO 2030 
 
 
1. Introdução 
 
Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 18.º dos Estatutos da Universidade Portucalense 
(UPT), faz parte das competências do Reitor elaborar o plano estratégico de médio prazo 
e o plano de ação para o quadriénio do seu mandato. Apresentam-se neste documento os 
dois planos referidos, começando, como se impõe logicamente, pelo plano estratégico. 
 
Este Plano enquadra-se, nas suas traves-mestras, nas orientações estratégicas para o 
Ensino Superior traçadas pelas instâncias da UE, pela OCDE e pelas autoridades 
portuguesas, tendo em conta a realidade específica da Universidade Portucalense. Como 
não poderia deixar de ser, este plano está em harmonia com as linhas estratégicas para a 
UPT definidas pela Entidade Instituidora (EI) da Universidade. Nesse sentido, as 
orientações estratégicas a seguir definidas vão além das ações que o Plano de Ação 
assumirá, já que algumas das linhas estratégicas para a Universidade definidas pela EI 
traduzir-se-ão em ações que, de acordo com os Estatutos da Universidade, relevam das 
competências da EI (ver, a este propósito, a Introdução do Plano de Ação). 
 
O horizonte temporal do Plano Estratégico transcende o mandato do Reitor (ao contrário 
do Plano de Ação), pois o Plano Estratégico, pela sua própria natureza, deve exprimir 
uma visão e definir um conjunto de orientações estruturantes para o futuro que não são 
realizáveis no período (curto) de quatro anos do mandato do Reitor. O horizonte de uma 
década aqui adotado parece suficiente e adequado para permitir a preparação e a 
realização de ações que requerem uma demorada maturação e se afiguram necessárias 
para assegurar, de um modo sustentável, o futuro da Universidade a longo prazo. Trata-
se de um horizonte temporal que corresponde também, grosso modo, ao que é atualmente 
adotado pela UE e pela OCDE, assim como pelo Governo português, para construir 
estratégias sobre diversas problemáticas sociais, incluindo o ensino superior. 
 
   
2. O papel e os desafios do Ensino Superior 
 
Independentemente dos objetivos instrumentais que possa prosseguir numa sociedade 
neste ou naquele tempo e lugar, a educação justifica-se por si própria, pelo seu papel 
decisivo na emancipação do ser humano em qualquer contexto social. Tal facto confere-
lhe um valor que transcende qualquer outra função. Sem prejudicar essa finalidade 
universal e intemporal, e que diz respeito ao indivíduo em si mesmo, embora sempre 
inserido numa coletividade, a educação, na sociedade atual, cumpre um conjunto de 
objetivos específicos, que moldam o sistema de ensino, nomeadamente o Ensino 
Superior. 

 
Contribuição para a formação de capital humano 
 
A educação ao nível do ensino superior desenvolve as competências avançadas que são 
necessárias para a economia moderna, no que respeita à conceção, produção e 
comercialização de produtos (bens e serviços), assim como à conceção e implementação 
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de processos e sistemas. A empregabilidade da população, assim como o nível de 
rendimento obtido do trabalho, dependem, assim, decisivamente do nível de educação.  
 
Contribuição para o desenvolvimento social e cultural e para a sustentabilidade ambiental 
  
A par disso, a educação permite encontrar soluções para os grandes problemas societais 
da atualidade, tais como a degradação ambiental, as mudanças climáticas, a doença e o 
envelhecimento, os conflitos étnicos e políticos, etc..  
 
De igual modo, através da formação para a cidadania, a educação constitui um esteio da 
democracia e um fator de coesão social e de estabilidade política.  
 
Assim, embora a empregabilidade dependa fortemente da área de formação, sendo muito 
mais alta nas áreas científica e tecnológica, assim como em alguns ramos das ciências 
sociais, do ponto de vista societal, todos os campos de estudo são importantes, incluindo 
as ciências humanas.  
 
Para cumprir a sua missão instrumental na sociedade atual, os sistemas de ensino superior 
desempenham três tipos de funções: 
 
• Ensino/aprendizagem; 
 
• Investigação para a produção de conhecimento orientado; 
 
• Interação com as empresas, as instituições e a sociedade em geral. 
 
Em Portugal, na sequência de recomendações da OCDE emitidas no início de 2018, e 
com base em legislação publicada no verão deste mesmo ano, está em curso uma 
importante reforma do sistema de ensino superior, com incidência nestas três funções. Tal 
reforma obriga a repensar a estratégia da UPT, mas a definição das linhas de orientação 
adequadas para um bom posicionamento da Instituição face às disposições legislativas 
em causa deve passar por um processo de reflexão interna que requer informação de que 
ainda não se dispõe totalmente no momento em que se procede à redação deste Plano 
(dezembro de 2018). A título de exemplo, a adaptação às novas disposições requer, no 
caso da UPT, o aumento da massa crítica, nomeadamente, para o cumprimento dos novos 
critérios relativos à investigação, assim como o reforço dos meios financeiros para este e 
para outros fins. 
 
Essa estratégia, para todos os efeitos, deverá contribuir para os desígnios gerais do País, 
que, no seu todo, precisa de realizar um processo de convergência internacional muito 
rápido em matéria de «produção» de diplomados do ensino superior. A nova legislação 
referida foi, ela própria, ditada em larga medida, por essa necessidade. 
 
De facto, continua a existir em Portugal um défice estrutural muito considerável em 
termos de qualificações da população: 56% dos empregadores e 52% dos adultos na faixa 
etária dos 25 aos 64 anos não possuem hoje ainda sequer o ensino secundário. E no que 
respeita à população empregada, em particular, apenas 27% desta população possui uma 
qualificação de nível superior, o que contrasta vivamente com países, como, por exemplo, 
a Irlanda, onde este valor sobe para 48%, ou a Espanha, onde se situa em 42%. 
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A existência, e persistência, deste défice limita a competitividade do País, ao mesmo 
tempo que constitui um obstáculo à realização pessoal dos portugueses, condicionando o 
acesso ao emprego, a um nível de bem-estar mais elevado e ao próprio exercício da 
cidadania (porque comporta riscos de exclusão social). 
 
Com os seus não mais do que 27% de trabalhadores com um curso superior, Portugal está 
muito longe dos 50% que a Comissão Europeia estima serem necessários para 
corresponderem aos requisitos do mercado de trabalho já em 2025. Mas a necessária 
convergência com os países mais avançados, a fazer ao longo dos próximos anos, não é 
uma caminhada para um território conhecido à partida, o que facilitaria o processo, mas 
para um destino onde existem muitas incertezas. 
 
Com efeito, estima também a Comissão Europeia que cerca de 65% das crianças que estão 
agora a entrar na escola primária irão ter empregos que ainda não existem hoje. Assim, já 
daqui por uma década ou duas, o mercado de trabalho terá contornos bem diferentes 
daqueles que hoje possui.   
 
Tendo em conta a necessidade de adaptação à nova legislação e as incertezas que 
envolvem o processo de convergência, a estratégia global aqui definida poderá ter de ser 
revista ou complementada proximamente. 
 
 
3. A evolução recente da UPT: conclusão de uma etapa. 
 
No início de 2015, a UPT encontrava-se confrontada com um desafio específico e crucial: 
como não possuía doutoramentos na sua oferta formativa, viu o seu estatuto de 
universidade posto em causa pela tutela. A grande prioridade do ciclo de gestão que se 
iniciou nessa altura foi, assim, inevitavelmente, o da recuperação com a maior brevidade 
possível de, pelo menos, três ciclos de estudos desse nível, a fim de preencher, no domínio 
da oferta formativa, a condição mínima para manter o seu estatuto.  
 
Esse desiderato foi conseguido com a recuperação do doutoramento em Direito no ano 
letivo de 2017-18, a recuperação do doutoramento em Gestão (Ciências Empresariais) em 
2018-19, e a introdução de um doutoramento em Psicologia também em 2018-19. Para 
além desta prioridade, ainda no domínio do ensino, foram revistos e atualizados os planos 
de estudos dos cursos em que este exercício se impunha e foi aumentado o número de 
cursos nos outros ciclos de estudos. 
 
Tal resultado não seria possível sem o reforço das estruturas de investigação e sem um 
forte aumento da produção científica por parte dos docentes da Instituição. Operou-se, 
por isso, uma transformação radical no campo da investigação, cujos principais contornos 
se descrevem a seguir. 
 
Reorganizou-se e racionalizou-se esta atividade, com a centralização da sua gestão na 
Reitoria e a criação de uma Vice-Reitoria para a I&D. Foram criadas mais duas unidades 
de investigação, para além do já existente IJP. A produção científica dos docentes (que 
passaram também a assumir-se como investigadores e a serem avaliados como tal) 
aumentou vigorosamente, ao mesmo tempo que o financiamento competitivo à 
investigação também aumentava fortemente. As equipas de investigação cresceram e 
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rejuvenesceram-se, apresentando uma média etária baixa, deixando antever um potencial 
de crescimento a curto e médio prazo muito significativo. 
 
Do ponto de vista estrutural e logístico, foram criadas as estruturas para a I&D previstas 
no Plano de Ação então adotado (2015-2018), bem como algumas outras entretanto 
consideradas necessárias. Existem hoje três unidades de investigação (IJP, REMIT, 
INPP), uma Comissão de Ética, um Research Office, com competências genéricas de 
apoio à investigação, um Innovation Office, com competências específicas na área da 
propriedade intelectual, e um Data Center, dotado de equipamento de tratamento de 
dados. Foi adquirido, instalado e operacionalizado o Portal de Investigação Converis, o 
que tornou a UPT uma das raras IES portuguesas a dispor de um instrumento de gestão 
da I&D com este nível de evolução. A UPT manteve a subscrição da B-on e adquiriu o 
acesso SCOPUS e o acesso INCITES, de forma a capacitar o planeamento estratégico da 
atividade de investigação. 
 
Esta evolução da investigação e da produção científica, bem como a recuperação dos 
doutoramentos, assentaram, por sua vez, num forte reforço das qualificações do corpo 
docente, sem o que não teriam sido viáveis. Tal reforço passou, em larga medida, pelo 
recrutamento de novos docentes já possuidores de um currículo com alguma robustez 
científica e de uma cultura académica ajustada às exigências com que a UPT se 
confrontava. A posse do grau de doutor deixou de ser «o» requisito para a pertença ao 
corpo docente próprio da Instituição, para passar a constituir apenas uma condição de 
elegibilidade para esta pertença, sendo necessário o cumprimento de outras condições 
para tal (em particular, um certo nível de produção científica de qualidade). O 
recrutamento referido permitiu acelerar, e fazer em tempo útil, a adaptação a essas 
exigências.  
 
As mudanças operadas na UPT contribuíram fortemente para o reforço da visibilidade e 
da atratividade da Instituição junto do seu público-alvo, o que está patente em vários 
indicadores. Entre eles, importa salientar o ritmo particularmente elevado de crescimento 
do número de alunos verificado nos últimos 4 anos letivos, incluindo o de 2018-2019. 
Este crescimento, em termos acumulados, cifra-se em mais de 70%. Se é verdade que na 
origem desta evolução se encontram também as circunstâncias gerais envolventes, em 
particular as condições sociais, que levaram a que também outras instituições tenham 
crescido, a diferença no crescimento entre a UPT e as outras IES não pode deixar de ser 
atribuída ao que na UPT se fez de novo e de diferente durante este período. 
 
Entre 2015 e 2018 foram ainda realizadas várias outras mudanças para além das já 
referidas, quer ao nível da organização, quer do funcionamento da Instituição, que 
permitiram o seu robustecimento. As melhorias em causa ilustram-se através dos 
indicadores referidos, mas também de muitos outros que seria fastidioso acrescentar aqui. 
Há, contudo, dois resultados das transformações operadas que, pelo seu significado 
particular, não podem deixar de ser ainda mencionados: por um lado, a certificação do 
sistema interno de garantia da qualidade da UPT decidida pela A3ES em dezembro de 
2017, por um período de 6 anos (encontrando-se este sistema já anteriormente certificado 
pela APCER em todas as dimensões da atividade da Instituição: Ensino, Investigação e 
Atividades de Suporte.); por outro lado, a recente (novembro de 2018) decisão de 
acreditação da UPT por parte da A3ES, por um período de 3 anos, no quadro da Avaliação 
Institucional efetuada durante o ano letivo de 2017-2018.  
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O que se acaba de descrever deve considerar-se uma etapa da evolução da UPT com 
características e objetivos muito próprios, uma vez que estava em causa a própria 
sobrevivência da Instituição com o estatuto de universidade. As tarefas que se impunham 
eram, no essencial, de resistência às ameaças que pesavam sobre ela, para assegurar a sua 
continuidade e a sua identidade. É certo que tal não impediu que fossem iniciados alguns 
projetos que não tinham diretamente a ver com o objetivo principal do período em causa, 
sendo aqui de destacar a internacionalização no que concerne à captação de alunos 
internacionais para a realização integral de cursos de 1º ou 2º ciclo em língua inglesa (a 
não confundir com a mobilidade internacional de estudantes, em particular, no contexto 
Erasmus). Contudo, o desenvolvimento científico e pedagógico registado foi determinado 
pelo cumprimento daquele objetivo central, e esteve, ao mesmo tempo, condicionado por 
essa exigência.  
 
De facto, a necessidade de prossecução a título prioritário deste objetivo específico 
significou que a Instituição, ao contrário daquelas que não tinham condicionamentos 
semelhantes, não dispôs da liberdade necessária para o lançamento de projetos de 
desenvolvimento mais ousados, não apenas refletindo, mas também antecipando, como é 
próprio das instituições universitárias, as mutações societais. Dito de outro modo, ao ter 
de concentrar o essencial dos seus esforços num projeto defensivo de ajustamento, a 
universidade não teve condições para definir a sua política científica e pedagógica numa 
perspetiva mais abrangente e mais ambiciosa, tendo em conta as inovações que iam 
ocorrendo nas universidades de vanguarda.  
 
 
4. Visão 
 
Embora cumprindo uma missão geral comum, o âmbito de intervenção e os projetos das 
diferentes IES não são idênticos.  
 
A Universidade Portucalense ambiciona ser uma instituição reconhecida pela qualidade 
nas diferentes dimensões da sua atividade: investigação, ensino e transferência de 
conhecimento. Procura, para isso, dispor dos recursos humanos com as qualificações 
adequadas à realização dessa ambição e visa um público-alvo não apenas português, mas 
de todas as partes do mundo. Assume-se, deste modo, como uma instituição com uma 
vocação global. 
 
5. Missão da UPT 
 
A Universidade Portucalense assume a sua missão como sendo a de contribuir para o 
progresso do saber e para o desenvolvimento humano, através da produção de 
conhecimento e da sua disseminação pela via do ensino e da prestação de serviços à 
comunidade, assim como da cultura e transmissão de valores para o desenvolvimento 
integral do indivíduo. 
 
Em termos concretos, esta missão é prosseguida por diversos meios: 
 
• Realização de investigação assente na criatividade e tendo por referencial a 
excelência, procurando encontrar soluções inovadoras para os grandes desafios da 
sociedade; 
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• Promoção ou participação em eventos científicos de âmbito nacional ou 
internacional, a fim de potenciar a atividade de investigação; 
 
• Formação humana ao mais alto nível, nas suas dimensões científica, técnica, 
profissional, ética e cultural; 
 
• Transferência de conhecimento para empresas, instituições públicas e outras 
organizações, e prestação de outros serviços à comunidade; 
 
• Realização de ações de formação contínua e promoção do empreendedorismo; 
 
• Intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições académicas e 
organismos nacionais e estrangeiros, através da mobilidade de estudantes, docentes e 
investigadores; 
 
• Realização de programas educacionais e de atividade de investigação em parceria 
com empresas ou outras instituições, nacionais ou estrangeiras; 
 
• Cooperação estreita com os países de língua oficial portuguesa para a realização 
de programas comuns de formação, de desenvolvimento da investigação e da prestação 
de serviços; 
 
• Contribuição para o desenvolvimento social e económico da região em que se 
insere e para o conhecimento, defesa e divulgação do seu património cultural e natural; 
 
• Cooperação estreita com empresas, instituições públicas e outras organizações, 
para promover a empregabilidade dos seus diplomados. 
 
6.  Linhas de orientação estratégica 
 
Para cumprir a missão descrita e dar sentido à visão que a enforma, e tendo em conta o 
contexto nacional relativo ao ensino superior em que se insere, a UPT pauta-se pelas 
seguintes linhas de orientação estratégica: 
 
• Uma universidade multidisciplinar, apostando num conjunto de áreas do saber 
que correspondem a necessidades sociais muito fortes e nas quais pode atingir elevados 
patamares científicos, mas não se dispersando por todos os ramos do conhecimento; 
 
• Uma universidade de investigação, como compete por definição às universidades, 
em que a produção de conhecimento constitui uma âncora para o ensino e para a interação 
com a sociedade; 
 
• Uma universidade para o desenvolvimento integral do indivíduo, vocacionada 
para a formação humana ao mais alto nível, nas suas dimensões científica, técnica, 
profissional, ética e cultural;  
 
• Uma universidade que interage com a sociedade, procurando as melhores 
respostas, ao nível da sua oferta formativa graduada e não graduada, para um mercado de 
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trabalho que se encontra em rápida mutação, assim como para as empresas e outras 
organizações, através da investigação em parceria e da prestação de serviços; 
 
• Uma universidade internacionalizada, tanto ao nível da investigação, como de 
parcerias no campo do ensino, como da atração de estudantes internacionais, bem 
ancorada no seu contexto regional e nacional, mas projetando-se para o exterior 
procurando visibilidade e reconhecimento internacional; 
 
• Uma universidade inclusiva e com responsabilidade social, que rejeita toda e 
qualquer prática discriminatória e procura garantir o bem-estar dos seus colaboradores e 
a manutenção de uma relação harmoniosa e colaborativa com a comunidade envolvente 
em termos sociais e ambientais; 
 
• Uma universidade participada e coesa, que promove a intervenção de todos os 
seus órgãos e membros na tomada de decisões, com a prevalência do interesse comum; 
 
• Uma universidade de dimensão viável, que garanta a sua sustentabilidade, tendo 
em conta a escala necessária para a realização da atividade de I&D e para a obtenção da 
acreditação dos cursos que oferece, assim como os recursos financeiros próprios em que 
assenta quase exclusivamente o seu funcionamento. 
 
• Uma universidade comprometida com a qualidade e a eficiência, que gere os seus 
recursos humanos, materiais e financeiros de modo a maximizar os resultados, 
otimizando os seus processos de I&D, de ensino e de suporte, numa ótica de melhoria 
contínua da qualidade. 

 
7.     Prioridades atuais 

As linhas de orientação estratégica descritas no ponto anterior moldam o funcionamento 
da Universidade de um modo permanente. Contudo, a evolução natural das universidades, 
refletindo e antecipando as mutações societais, assenta, necessariamente, em projetos 
distintos de período para período, no quadro geral dos valores fundamentais e das grandes 
linhas de orientação estratégica por que cada uma se pauta. Assim, as prioridades da UPT 
para o período de 2018-2021, devem, antes de mais, incluir a consolidação do adquirido 
no período anterior, cujas bases são ainda frágeis, e sem a qual não é possível avançar 
para outros projetos. Ao mesmo tempo, encontrando-se já «normalizada» a situação da 
Universidade, é imperioso apostar em projetos de desenvolvimento inovadores e 
portadores de futuro. Esses projetos devem abrir um novo capítulo na evolução da UPT, 
em que esta não se limita a, defensivamente, reagir às ameaças e ir melhorando em relação 
a si própria de modo a cumprir condições mínimas, mas se torna proativa e criativa no 
contexto geral do sistema de ensino superior. 
 
Neste último sentido, há quatro domínios em que se afigura altamente prioritário lançar 
novos projetos de desenvolvimento. 
 
O primeiro deles, pelo seu caráter matricial, é o da investigação e da produção de 
conhecimento. Já foi atrás referido que este foi um dos domínios em que a UPT mais e 
melhor evoluiu no período de 2015-2018. Esta evolução era uma condição sine qua non 
para se atingir o objetivo prioritário referido e foi configurada em função disso. O 
universo da investigação e da produção científica é, porém, muito mais vasto do que 
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aquele em que esta evolução se realizou. Com as três UI que atualmente possui, a UPT 
deve não apenas gerar conhecimento para a sua oferta formativa atual e imediata, mas 
também para assegurar o desenvolvimento dessa oferta formativa a médio/longo prazo, 
quer em termos qualitativos, quer em termos de diversificação e de exploração de novos 
campos do conhecimento. 
 
Um outro domínio de desenvolvimento prioritário diz respeito à oferta formativa 
conferente de grau académico, no que concerne à sua composição. Aqui, trata-se, por um 
lado, de inovar no quadro da oferta existente, e, por outro, e com premência, de 
diversificar a oferta formativa, expandindo-a, em especial, para cursos de caráter 
tecnológico. De facto, no mundo atual, dada a centralidade da tecnologia no 
conhecimento e no desenvolvimento económico e social, uma universidade, que, por 
definição, deve dedicar-se a uma diversidade de áreas do saber (ao contrário dos institutos 
universitários, que se especializam em domínios particulares),  se não possuir na sua 
oferta formativa uma forte componente tecnológica, corre o risco de ficar colocada num 
lugar secundário no quadro do sistema de Ensino Superior, já que se priva de um dos 
fatores que mais podem potenciar o seu crescimento e a sua afirmação na sociedade. 
 
Ainda ao nível da oferta formativa, deve também assumir-se como prioritário o 
alargamento e diversificação de cursos de pós-graduação e formação aplicada, os quais 
constituem um complemento de muito grande importância à formação conferente de grau, 
ou, por vezes, uma alternativa a essa formação. Para além disso, permitem explorar e 
ensaiar de forma ágil novos temas ou domínios de formação, assim como novos métodos 
de transmissão de conhecimento, que, para além da sua valia própria, podem vir a dar 
lugar a cursos conferentes de grau académico, contribuindo, deste modo, para esta oferta. 
 
O quarto domínio prioritário é o da internacionalização respeitante à atração de alunos 
internacionais, especialmente extraeuropeus, para a realização integral de cursos em 
língua inglesa, essencialmente de 1º ou 2º ciclo. Este objetivo já foi definido como 
estratégico para o período de 2015-2018 e, nesse sentido, foi replicada em língua inglesa 
toda a oferta formativa da UPT e foram efetuadas nesse período as primeiras ações de 
prospeção no mercado internacional. 
 
Esta prioridade tem várias razões de ser. Por um lado, a mobilidade internacional de 
estudantes encontra-se, desde há vários anos, num processo de crescimento explosivo e a 
Europa constitui a região do mundo mais procurada para a realização de estudos. Por 
outro lado, a captação destes alunos constitui uma via que pode ser importante para o 
crescimento da UPT. Em terceiro lugar, a multiculturalidade do corpo discente é uma 
fonte de enriquecimento para a universidade e arrasta consigo a multiculturalidade do 
corpo docente ou a sua adaptação à língua inglesa (com vantagens que se estendem à 
investigação e à produção científica). Por último, a presença de alunos de diferentes partes 
do mundo, destinados a fazerem a sua carreira profissional em países e continentes 
distintos, constitui um fator de pressão e uma ajuda à necessária configuração dos planos 
de estudos de modo a assegurar a preparação de todos os alunos (nacionais e estrangeiros) 
para carreiras profissionais no mundo globalizado dos nossos dias (independentemente 
do local onde essas carreiras irão ser exercidas).      
 
 
  


