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1. USA e Portugal: história e cultura diferentes 
 

A agradável oportunidade de participar nesta reunião levantou-me uma 

questão: e como é quando vocês regressarem? 

Pergunta que certamente não é nova, pergunta que cada um de vocês terá já 

individualmente feito a si próprio, mas pela qual me sinto também interpelado. 

Esta intervenção procura transmitir alguma reflexão pessoal sobre a questão. 

Em primeiro lugar a experiência de post-graduação nos USA será uma das 

ricas e proveitosas oportunidades para um jovem com ambições profissionais (e 

não só necessariamente académicas...). É a oportunidade de viver por dentro uma 

das culturas modernas mais agressivas e mais bem sucedidas, apesar de muitas 

vezes paradoxal para um europeu. 

Por isso a minha primeira nota é de prudência. Prudência ao tentar 

interpretar uma realidade como a portuguesa (ou mesmo europeia) à luz da 

experiência vivencial americana. Ou vice-versa. 

E prudência ao tentar transpor modelos e experiências. 

Portugal e os USA têm uma história muito diferente e por isso culturas 

também diferentes (no sentido de conjunto de valores e práticas que orientam e 

condicionam as acções individuais e colectivas). A “path dependancy” é muito 

diferente nos dois casos (1), trajectórias resultantes de condições fronteira iniciais 

muito diferentes e mesmo de diferentes parâmetros sistémicos (recorrendo aos 

conceitos tradicionais da análise de sistemas dinâmicos em engenharia). Nesse 

aspecto a trajectória e a cultura americana partilharão mais “comunalidades” 

com as culturas brasileira ou australiana (“os novos mundos” descobertos e 

configurados – criados? – pelos europeus...) do que com a portuguesa.  

Logo imitar a cultura e as práticas (de ensino, de investigação ou de negócios) 

americanas no contexto português pode ser um desafio frustrante se as diferenças 

de “environments” culturais e socio-económicos (e também políticos) não forem 

tomados “a priori” em consideração. Estar preparado e consciente disso pode 
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evitar muitas desilusões e dissabores: ser realista dentro da ambição justa é por 

isso muito importante. (O caso já clássico, apesar de contemporâneo, de exportar 

o modelo de Silicon Valley é exemplar. Mas a realidade é que “we can´t replicate 

it in the rest of America, let alone export it elsewhere” (2)). 

Mas se imitar a experiência americana noutros contextos pode ter riscos 

óbvios, já aprender com a experiência americana é outra coisa – e essa é a grande 

oportunidade que todos vocês podem capitalizar. Aprender é possível e desejável. 

E será fonte de inovação noutros contextos – como o português.  

Mas entre as culturas portuguesa e americana há certamente pontos comuns, 

muito em especial uma característica bem rara no mundo global de hoje e do 

passado (e porventura do futuro): a capacidade de fazer conviver em paz raças, 

culturas e valores associados muito diferentes e com elas construir novas 

realidades e sociedades. Aproveitar essa “comunalidade” é um desafio.  

 

 

2. Sistemas universitários diferentes 
 

A transposição da experiência académica americana – com toda a vivacidade, 

eficiência e competitividade que a caracteriza – para o contexto português é uma 

fonte de frustrações e equívocas que gerações de bolseiros portugueses 

experimentaram de uma forma mais ou menos marcadas nas últimas décadas. 

Uns reagiram melhor e outros pior. 

Recordemos alguns pontos de diferenças “quase irreconciliáveis”: 

• um modelo de governo universitário (“governance”) radicalmente 

diferente do português, menos corporativo, muito competitivo, muito 

influenciado pelo modelo de voluntariado que atravessa toda a 

sociedade americana, suportado por uma politica fiscal agressiva 

incentivadora dessa forma de intervenção comunitária; 
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• um modelo de negócio universitário muito mais aberto e sensível à 

procura (directa ou indirecta) do Estado e das empresas, associado a 

diferentes modelos de integração da R&DD e do seu financiamento, 

em que o papel indirecto dos fundos e políticas públicas é 

determinante – largamente a favor da comunidade empresarial. 

E permitam-me recordar aqui o “iceberg” que documentos da OCDE 

caracterizam de forma exemplar (3) e que constitui um dos pontos mais fortes da 

academia americana. Recordo as palavras que já tive oportunidade de dizer 

noutro momento desta reunião (4):  

“ In my view, the key p oblem is a ound what OCDE calls “the tip of the
iceberg”. More important that some contractual or institutional r lationships 
between companies and universities, it is the continuing relationships / 
networking between real people in academia and industry that fails in Portugal. 
There are few opp rtunities of talking, mee ing, having fun, socialising, doing
joint brainstorming, … between academia and industry people. There are few 
opportunities for joint collaborative classes for undergraduate and graduated 
courses. There are few conferen es, forums, publication co-authoring, … 
participa ion in trade and industry jou nals … 

r r  
e

o t   

c
t r

o

t r
t e

e
t

Of course, the current by-laws of the University d  not promote this. 
After more that twenty years outside academies, I now found that formal 

(contractual) links are s ronger, but that personal and di ect links between 
people are much more fragile and bo h worlds are more closed and isolated. Th  
intensity of p ople networking is now much less influential. 

This is the weak point. This is where I think tha  we, Portuguese, are really 
bad. 

So to improve this must be a top policy priority for Portugal.” 
A passagem para uma academia com valores e organização de carreiras tão 

diferentes pode ser um choque brutal. Por isso vale a pena estar consciente das 

diferenças e planear a mudança. 
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3. A diáspora académica portuguesa: e depois? 
 

Portugal mantém uma média de cerca de 1200 estudantes de póst graduação 

no estrangeiro. Cerca de 400 no Reino Unido, 300 nos USA e os restantes 500 

dispersos pelo mundo. Estes números não incluem bolseiros de post-

doutoramento.  

Ou seja: regressam em média cerca de 300 bolseiros a Portugal (a experiência 

mostra que a duração média no estrangeiro é de 4 anos, muitas vezes incluindo 

alguma permanência após os exames finais).  

Por outro lado o sistema universitário português “produz” cerca de 800 

doutorados por ano e esse valor está a crescer a uma taxa da casa dos 10% ao ano. 

A pergunta é: qual o impacto dos 300 que regressam anualmente? Há lugar 

para eles? O que os espera? E que perspectivas de progressão na carreira? 

Admite-se que a maior parte continue a ter a expectativa e a vontade de 

integrar a vida académica em Portugal. Vamos supor que 2/3 (logo cerca de de 

200 em média por ano) vão regressar ao sistema de ensino superior universitário 

e politécnico (que aliás tenderão a fundir-se em consequência das implicações 

conhecidas da declaração de Bolonha). 

A sua integração com sucesso implica vários pontos: 

- a existência de “espaço” para a sua integração nas instituições 

do sistema de ensino superior (publico e privado) 

- a existência de recursos materiais e humanos que permitam o 

normal desenvolvimento da carreira, quer sob o ponto de vista 

de docência como de R&D. 

Sobre o primeiro ponto não duvidamos que nos anos mais próximos 

continuará a existir espaço onde integrar os bolseiros que regressem. É certo que 

as Universidades hoje ditas “clássicas”, baseadas em centros urbanos 
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importantes (Lisboa, Porto, Braga, Coimbra...) estão saturadas ou quase e as 

oportunidades de aí entrar não serão brilhantes para os próximos anos.  

Mas em contrapartida várias das “novas” universidades continuam com 

“espaço” humano e físico para acolher novos graduados. Por exemplo, a 

Universidade da Beira Interior. E de um modo geral os Politécnicos novos, bem 

equipados e em instalações novas, sediados em cidades de média dimensão, 

muitas vezes com uma qualidade de vida muito superior à dos grandes centros 

metropolitanos.  

É verdade que a legislação dos Politécnicos acerca de cursos de mestrado e 

doutoramento é limitativa em termos de atracção para jovens académicos. Mas (e 

uma vez mais recordamos a declaração de Bologna...) acreditamos que o futuro 

trará inexoravelmente alterações e que as pressões corporativas universitárias 

terão que ficar para trás no contexto da pressão para uma integração num 

“espaço académico europeu único” que nos parece inevitável e irreversível. 

Logo o problema não estará em instituições de acolhimento. 

Nem nos recursos materiais – apesar da espantosa quantidade de material 

sofisticado para R&D subaproveitado em Portugal. Esta não tem sido realmente 

a questão limitante, nem pensamos que o será no futuro. 

E quanto aos recursos humanos – alunos e candidatos a graduação? 

 

 

4. Um modelo simplificado 
 

Um jovem professor universitário tem que mostrar serviço para progredir na 

carreira. Não só trabalhos de investigação (“papers” e semelhantes), mas também 

orientações de alunos de estudos graduados – mestrados e doutoramentos. Aliás é 

por essa via que construirá muitos dos seus resultados de investigação.  

Admitamos um modelo muito simples: um jovem professor no ensino superior 

deve orientar em média e em permanência 2 a 3 alunos de mestrado e 2 alunos de 
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doutoramento. Admite-se ainda um período inicial transitório e de adaptação, 

indispensável para a construção das ideias e sua promoção (a ideia de marketing 

académico para a captação de alunos de pós-graduação ainda tem sido muito 

incipiente entre nós, mas já há sinais de que se está a acordar e a sofisticar-se...). 

Logo admitiremos que durante dez anos o número máximo de alunos de mestrado 

e doutoramento de cada professor segue a tabela seguinte: 

ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mestrado 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3
doutoramento 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Numero de alunos de mestrado e doutoramento em cada ano após regresso de um bolseiro a Portugal (suposição base do modelo)

 

Outras suposições do modelo: 

- os mestrados envolvem dois anos, sendo o primeiro ano 

frequentado pela totalidade dos alunos, e 40% dos alunos 

terminam a dissertação no segundo ano, 30% no terceiro ano e 

10% no quarto ano. Assume-se que os restantes 20% desistem 

no final do quarto ano. 

- os doutoramentos envolvem pelo menos três anos, sendo 

terminados por 40% dos  alunos no quarto ano, por 30% no 

quinto ano e por 10% no sexto ano. Assume-se que os restantes 

20% desistem no final do sexto ano. 

- para os mestrados admite-se um incremento do input anual 

igual ao numero de bolseiros regressados à academia, ou seja, 

mais 200 vagas por cada ano, o que resulta num numero médio 

de 2.3 mestrandos por docente, abaixo portanto do tecto máximo 

admitido. 

- para os doutoramentos considera-se que novas entradas estão 

condicionadas pelas saidas do sistema  de modo a não 
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ultrapassar os dois doutorandos por docente. O input é por isso 

irregular, mas previsível. 

Um modelo simples baseado nestes pressupostos permite estimar qual o 

impacto sobre o funcionamento do sistema induzido por 200 entradas anuais de 

novos professores no sistema.  

Note-se que este impacto é cumulativo com o funcionamento actual do 

sistema. Dado o carácter exploratório e simplista do modelo, não se tratam os 

efeitos de sobreposição com o crescimento endógeno do sistema português nem as 

(complexas!) interacções entre este input largamente exógeno e o 

“establishment”existente e ainda os novos doutorados (em Portugal), que 

aparecem aqui num cenário competitivo com os “estrangeirados”.  

O nosso objectivo é explorar a capacidade desta componente exógeno para o 

crescimento do sistema universitário. E tentar avaliar a sua sustentabilidade. 

 

 

5. Resultados do modelo: e candidatos? 
 

A tabela 2 mostra os resultados da simulação do modelo, quer para mestrados 

como para doutoramentos. Para cada um, indica-se o input, o stock de alunos 

dentro do sistema (WIP – “work in progress”) e o output do sistema. Os números 

referem-se exclusivamente ao impacto aditivo que o regresso anual de 200 

bolseiros doutorados, durante 10 anos, com parâmetros de produtividade 

(aparentemente) modestos, mas estáveis, pode ter nas variáveis indicadas.  

O output de doutorados mostra um “time-lag” característico. Mas estes novos 

professores acabarão por gerar quase 6 mil novos doutorados em 15 anos, 

aproximando-se ao fim de dez anos do nível actual de output de todo o sistema 

indígena. Mas para isso são precisos candidatos: até cerca de mil novos 

candidatos por ano (ao 10º ano). 
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Quanto aos mestrados, a procura para alimentar o sistema implica um 

aumento substancial de candidatos, em permanente crescimento anual. O 

número de cursos de mestrado necessários para tal precisa de duplicar nos 

próximos dez anos (há actualmente cerca de 150 mestrados a funcionar, em 

média apenas com cerca de 15 a 20 alunos, uma massa critica por curso 

duvidosa), ou então será preciso que as instituições “aprendam” a organizar 

cursos de mestrado com maior dimensão, da casa dos 40 ou 50 alunos – o que tem 

profundas implicações na gestão corrente dos departamentos e das escolas, no 

contexto do actual estatuto da carreira docente e do financiamento universitário. 

O modelo é claramente “supply-driven” (pelo lado institucional). 

Mais do que um natural crescimento no output do sistema, os números 

mostram um acréscimo muito significativo de necessidade de candidatos a post-

graduação, num sistema académico que mostra sinais de saturação no 

crescimento e de quebra da procura ao nível de licenciados – que naturalmente 

há-de chegar às post-graduações (se é que não está já a chegar, forçando algumas 

escolas a facilitar nos critérios de admissão ou no rigor da avaliação).  

A nossa conclusão é que o mercado interno dificilmente terá nos próximos 

anos uma procura capaz de viabilizar os níveis de oferta de vagas previstas pelo 

modelo – ou seja, ficam dúvidas sérias sobre a viabilidade de construção de uma 

carreira académica (nos moldes considerados) para as próximas levas de bolseiros 

que retornem à academia. 

Claro que existem outras opções: não regressar, ou regressar e seguir 

carreiras não universitárias (empresarial, investigação não académica,...). 

Recorde-se que se considerou que apenas 2/3 dos que regressam procuram 

carreiras no ensino superior. 

O objectivo de um exercício de simulação deste tipo é o de obter “insight” e 

compreender melhor as implicações do cenário. Está-se consciente das limitações 

e simplismo do modelo. Mas deixa-se a sugestão da exploração adicional e 

complementar da ideia, recorrendo a metodologias mais sofisticados e que 
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integrem o sistema actual em funcionamento. Metodologias de dinâmica de 

sistemas (de Forrester) (5) ou metodologias de simulação por agentes (mais ou 

menos “inteligentes”) (6) podem ajudar a compreender melhor as possíveis 

trajectórias do sistema, o impacto dos inputs endógenos e exógenos e quais as 

variáveis privilegiadas para a pilotagem do sistema (logo as bases para politicas 

públicas de gestão do sistema). 

 

 

6. Uma grande oportunidade: o negócio internacional do conhecimento 
 

Se temos oferta e não temos procura, procuremos a procura e entremos no 

mercado internacional do ensino post-graduado, dito mercado do conhecimento.  

Nada que os USA ou o Reino Unido não tenham já descoberto há muito tempo 

e que explorem com agressividade (e resultados). A vossa presença aqui (a fazer 

post-graduações nos USA) é isso mesmo. Valerá a pena citar também a política 

francesa, apesar das particularidades e idiossincrasias do seu modelo 

institucional. 

Mas esse mercado internacional é fortemente competitivo. Teremos 

capacidade para atrair estudantes estrangeiros que queiram fazer post-

graduação em Portugal? 

Temos alguns trunfos, dos quais integrar o espaço da União Europeia será 

certamente um dos mais importantes.  

Temos uma das línguas mais faladas do mundo. Atrair estudantes dos Palops 

não tem dificuldades de maior, mas a problemática desses países não permite 

falar em grandes números. E temos mostrado uma quase absoluta incapacidade 

para atrair e integrar estudantes brasileiros (7). 

Estudantes do espaço da UE terão lugar seguro, dentro da crescente 

mobilidade inspirada pelos programas comunitários. Mas temos de ser realista 

quanto à dimensão limitada do fenómeno. 
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Mas existe talvez uma grande oportunidade: os países da Europa de Leste. 

Um conjunto (porventura raro) de circunstâncias tornou nos últimos anos 

Portugal um dos destinos mais procurados por uma corrente migratória com um 

nível de qualificação média “anormalmente elevada”, que se tem instalado em 

Portugal e que, como de costume, tem sido bem recebida pelos Portugueses e 

integrada de forma “anormalmente pacífica” (pelos padrões de terceiros, mesmo 

europeus). 

É aqui que voltamos ao princípio da nossa conversa: explorar a nossa 

capacidade de integração de raças e culturas diferentes, saber acolher imigrantes 

(como soubemos ser emigrantes respeitados) e tirar partido disso na conjuntura 

internacional presente. 

Os dados do último censo (2001) mostram claramente que Portugal passou de 

um país de emigrantes a um país de imigrantes (8). Cerca de 2% a 3% (!) da 

população residente Portugal é imigrante, com relevo para países de origem como 

a Moldavia, Ucrania, Roménia, Bulgária, Russia,..., para além dos Palops e do 

Brasil (9). 

É nossa convicção que este fenómeno socio-económico marcará politicamente 

a década presente e representa uma grande oportunidade potencial para 

Portugal. Paradoxalmente o país mais ocidental da Europa vê-se posicionado de 

uma forma privilegiada para o diálogo com os países do extremo oriental da 

Europa, hoje numa situação de desastre social e económico, mas provavelmente 

economias emergentes e em crescimento rápido nas próximas décadas. E muitas 

das suas elites terão passado por Portugal, conhecido a vida da União Europeia 

em Portugal, aprendido a falar Português, criado redes de amigos e parceiros em 

Portugal, e provavelmente estarão reconhecidos pela hospitalidade tradicional 

dos portugueses em receber e ajudar forasteiros. Saiba Portugal tirar partido 

disso ao nível político.  
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Recrutar nesses países candidatos a estudos post-graduados não será 

certamente difícil, até porque têm sistemas de ensino universitário 

razoavelmente desenvolvidos e abrangentes.  

Mas há um problema: quem paga essa formação, sendo que os candidatos de 

muitos desses países (e os respectivos Estados) não têm claramente capacidade 

económica para auto-financiarem essa actividade de post-graduação? 

Sobre isso temos uma proposta muito razoável: Bruxelas tem a obrigação (e a 

necessidade) de apoiar um esforço voluntarista deste tipo feito por um Estado 

membro – em claro benefício de toda a União Europeia.  

O deficit do espaço europeu em trabalhadores para a próxima década é de 

milhões de pessoas, tem sido objecto de repetidas afirmações de preocupação pela 

Comissão ( ), e é fruto da demografia e da democracia avançada do espaço 

europeu, e das suas políticas sociais. Preocupação não só sobre mão-de-obra 

indiferenciada, mas também – e muito – sobre mão-de-obra qualificada, que 

alavanque o sistema de R&D europeu e a industria europeia mais avançado sob o 

ponto de vista de tecnologia. 

Só que esta necessidade esbarra num problema socio-político: o crescimento 

de alguma xenofobia no espaço europeu, a relutância politica da direita (e por 

vezes não só da direita...) em abrir o mercado de trabalho a nacionais oriundos de 

fora do espaço europeu (e nalguns casos mais extremos, de fora do próprio país, 

apesar das politicas comunitárias abertas) e ainda as dificuldades tradicionais de 

integração que muitos povos europeus experimentam nesse tipo de relações. 

Portugal parece ser uma excepção, capaz de acolher essas gentes, integrá-las sem 

crises e estabelecer pontes.  

Mais: ensinar alunos de póst-graduação é ensinar as elites do futuro. Ou seja, 

uma oportunidade de influenciar essas elites nos modelos da democracia 

ocidental, algo de vital interesse estratégico para a UE e para a NATO. 
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7. Mais do que um negócio: uma visão europeia do futuro português 
 

Como “negócio” nacional, valerá a pena seguir uma política de atracção de 

estudantes estrangeiros para ensino post-graduado em Portugal -  centrada na 

Europa de Leste, no Brasil e nos Palops.  

Mas há muito mais do que um negócio nesta proposta: uma política desse tipo 

contribuiria para dar uma força renovada e adicional à visão de Portugal como 

país de excelência na oferta de um capital humano sofisticado em R&D e 

tecnologias, parcialmente baseado em mão-de-obra estrangeira, e atractor de 

investimento directo estrangeiro com forte componente de conhecimento. Algo 

que não se faz com puro voluntarismo de palavras e promessas (como parecem 

acreditar alguns políticos e teóricos das políticas), mas com recursos e 

“environments” criados por politicas que demoram anos (muitos!) a florescer e 

implicam acções sustentadas no tempo. 

Logo a visão que tenho para partilhar é de esperança no futuro. Gente como 

vocês podem vir a sentir dificuldades de construir uma carreira académica num 

sistema que tenderá para a saturação, depois de anos “da brasa” de crescimento. 

Mas existem soluções e oportunidades. 

O que a simulação do modelo mostra não é só um problema potencial (a 

possível dificuldade em assegurar progressão na carreira para todos), mas 

também uma grande oportunidade: com vocês, com todos os outros, podemos ter 

condições para entrar no mercado internacional da post-graduação e tirar partido 

de um conjunto excepcional de circunstâncias. Será que como país e como Estado 

saberemos aproveitar esta oportunidade? 

Vocês serão parte da geração que poderá saber explorar essa oportunidade. E 

é aí que a vossa experiência da sociedade americana, no que ela tem de melhor de 

multiracialidade e de “caldeirão” de culturas, poderá ajudar muito. 
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Notas: 
 

(1) Beira, E., “Perspectives for a transatlantic dialogue on innovation 

policy”, Conferencia “Learning by comparing US and European experiences on 

innovation and competence building: a transatlantic dialogue”, IC2 Fellows 

special session, Taguspark (Oeiras, Lisboa), 23 Junho 2001 

(2) Campbell, K., “Moving beyond the Silicon Valley model”, Financial 

Times, 17 Janeiro 2002 

(3) Malkin, D., “Connecting science and innovation for economic growth”, 

Workshop ProInov “Partnerships for innovation: fostering industry-science 

relationshios”, Lisboa, 17 e 18 Dezembro 2001 

(4) Beira, E., “Concluding remarks” da sessão 2, “Corporate and 

university R&D as a driving force for development”, 3rd Forum PAPS, 18 de 

Janeiro de 2002 

(5) Forrester, J., “Industrial dynamics”, MIT Press, 1961. Para uma re-

edição mais recente, ver Pegasus Communications, 1999.  Para uma visão actual 

da disciplina, ver System Dynamics Society ( www.albany.edu/cpr/sds ) 

(6) Davidsson, P., “Agent based social simulaton: a computer science 

view”, JASS (2002) nº1 (www.jasss.soc.surrey.ac.uk ). 

(7) No decorrer da reunião o Professor Sousa Lobo (Reitor da U. Nova de 

Lisboa) fez uma interessante referencia à situação brasileira (excedentária na 

procura de vagas para cursos de engenharia relativamente à oferta) e no 

aproveitamento alemão dessas vocações – uma oportunidade perdida por 

Portugal, onde a crescente dificuldade na atracção de jovens para cursos de 

engenharia e tecnologia é preocupante. 

(8) INE, Census 2001 ( www.ine.pt ) 

(9) Note-se que é um nível de população estrangeira ainda muito baixa 

quando comparada com outros países europeus, como a Alemanha, França ou 

Reino Unido, onde valores de 8 a 10% são comuns. O que surpreende é a forma 

http://www.albany.edu/cpr/sds
http://www.jasss.soc.surrey.ac.uk/
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rápida e “pouco visivel” como de uma limitada imigração básicamente africana se 

passou em poucos anos para proporções significativas através das correntes 

oriundas de países da Europa de Leste. 
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Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Mestrados
Input 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Input acumulado 200 600 1200 2000 3000 4200 5600 7200 9000 11000 13200 15600 18200 21000 24000
WIP 200 560 1000 1460 1920 2380 2840 3300 3760 4220 4280 4580 4600 4600 4400
Output 0 80 220 380 540 700 860 1020 1180 1340 1500 1580 1600 1600 1520
Output acumulado 80 300 680 1220 1920 2780 3800 4980 6320 7820 9400 11000 12600 14120

Doutoramentos
Input 0 200 400 400 480 620 720 812 912 1018 1099 1005 805 805 725
Input acumulado 0 200 600 1000 1480 2100 2820 3632 4544 5562 6661 7666 8471 9276 10001
WIP 200 560 1000 1460 1920 2380 2840 3300 3760 4220 4280 4580 4600 4600 4400
Output 0 0 0 0 80 220 320 392 472 562 643 721 802 876 873
Output acumulado 0 0 0 80 300 620 1012 1484 2046 2689 3410 4212 5088 5961


