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RESUMO 
 

Com o novo contexto de globalização as instituições de Ensino Superior (IES) sentem 

cada vez mais necessidade de se internacionalizarem, de forma a fazer face à nova 

realidade nacional e global. Segundo Qiang (2003), as exigências académicas e 

profissionais dos graduados refletem cada vez mais as demandas da globalização das 

sociedades, da económica e do mercado de trabalho. Estes requisitos não incluem apenas 

o conhecimento académico e profissional, mas também o multilinguismo, skills e atitudes 

sociais e interculturais adequadas, devendo o ensino superior fornecer uma preparação 

consistente para lidar com os atuais desafios (Qiang, 2003). 

O envolvimento em projetos internacionais são uma das formas que as IES encontraram 

para dar resposta a esta problemática. Para que estes tenham sucesso é necessário garantir 

que estes são cuidadosamente geridos tendo em conta as necessidades das várias 

entidades envolvidas. No âmbito da internacionalização, as áreas da qualidade e da 

comunicação tornam-se verdadeiros desafios e foco de atenção para quem é responsável 

pela gestão dos projetos. Schawble (2011) considera uma gestão de projetos bem-

sucedida a que consegue atender a todas as três metas tradicionais desta área (âmbito, 

tempo e custo) e satisfazer o sponsor (Schwalbe, 2015). Existem, porém, outras 

definições que relacionam o sucesso do projeto com a perceção dos stakeholders em 

relação aos benefícios que dele obtêm (Crăciun, 2015). 

O projeto EBW+ surge com o objetivo de dar resposta à necessidade de 

internacionalização das IES e constitui um meio de estreitar os laços entre as IES 

europeias e brasileiras (Universidade do Porto, s.d.). 

Este trabalho visou analisar o contributo deste tipo de projetos para a internacionalização 

das IES, assim como o impacto de uma gestão de projetos adequada que assegure a sua 

execução com sucesso, garantindo os benefícios esperados para todos os participantes. O 

estudo realizado permitiu verificar o papel fundamental das áreas de gestão da qualidade 

e da comunicação no sucesso do EBW+. Os resultados obtidos revelam também que os 

diferentes stakeholders ficaram globalmente satisfeitos com o projeto, os seus objetivos 

e os seus resultados. 

 

Palavras-chave: internacionalização, gestão de projetos, gestão da qualidade, gestão da 

comunicação, Erasmus+. 
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ABSTRACT 
 
With the new context of globalization, Higher Education Institutions (HEIs) increasingly 

feel the need to internationalize in order to face the new national and global reality. 

According to Qiang (2003), the academic and professional demands of graduates 

increasingly reflect the demands of the globalization of societies, the economy and the 

labor market. These requirements include not only academic and professional knowledge, 

but also appropriate multilingualism, skills and social and intercultural attitudes, and 

higher education should provide consistent preparation for dealing with current 

challenges (Qiang, 2003). 

Involvement in international projects is one of the ways in which HEIs have responded 

to this problem. For these to be successful it is necessary to ensure that they are carefully 

managed considering the needs of the various entities involved. Within the scope of 

internationalization, the areas of quality and communication become real challenges and 

focus of attention for those responsible for project management. Schawble (2011) 

considers successful project management to be able to meet all three traditional goals in 

this area (scope, time and cost) and satisfy the sponsor (Schwalbe, 2011). There are, 

however, other definitions that relate project success to stakeholders' perceptions of the 

benefits they derive from it (Bannerman, 2008). 

The EBW + project is designed to meet the need for internationalization of HEIs and is a 

means of strengthening ties between European and Brazilian HEIs (University of Porto, 

s.d.).  

This paper aims to analyze the contribution of this type of project to the 

internationalization of HEIs, as well as the impact of an adequate Project Management 

that ensures their successful execution, guaranteeing the expected benefits for all 

participants. The study allowed us to verify the fundamental role of the areas of quality 

management and communication in the success of EBW +. The obtained results also 

reveal that the different stakeholders were globally satisfied with the project, its 

objectives, and its results. 

 

 

Key-words: Internationalization, Project Management, Quality Management, 

Communication Management, Erasmus+. 
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INTRODUÇÃO 
 
Há mais de 20 anos que a definição de internacionalização tem sido objeto de muitas 

discussões. A internacionalização não é um termo novo. Este tem sido utlizado há séculos 

na ciência política e nas relações governamentais porém, a sua popularidade no setor da 

educação só aumentou desde o início dos anos oitenta (Knight, 2003), embora se possa 

considerar que as instituições de Ensino Superior (IES) sempre foram internacionais 

(Taylor J. , 2010), a verdade é que existe atualmente a perceção de que o ensino superior 

se tornou uma parte real do processo de globalização e já não pode ser visto num contexto 

estritamente nacional (Qiang, 2003). 

As IES “[…] são importantes símbolos de identidade nacional e repositórios das histórias, 

línguas e culturas do(s) povo(os) (Johnstone & Teferra, 2004). Com o crescimento de 

desafios provocados pela mudança na conjuntura global, cresce também a necessidade de 

internacionalização. 

Segundo Qiang (2003) existem várias razões para argumentar que a internacionalização 

irá tornar-se cada vez mais importante no setor de ensino superior. Primeiro, existem dois 

argumentos amplamente reconhecidos, que até agora serviram como principais forças 

para internacionalização:  

• Primeiro, as exigências académicas e profissionais dos graduados refletem cada 

vez mais as demandas da globalização das sociedades, da economia e do mercado 

de trabalho, e, portanto, o ensino superior deve fornecer uma preparação adequada 

para isso. Estes requisitos incluem não apenas o conhecimento académico e 

profissional, mas também o multilinguismo, as skills e atitudes sociais e 

interculturais. 

• Em segundo lugar, os seguintes desenvolvimentos influenciam a dimensão 

internacional do ensino superior: o recrutamento de estudantes estrangeiros 

tornou-se um fator significativo para a renda institucional e o interesse económico 

nacional. O uso de novas tecnologias de informação e comunicação na educação 

e o envolvimento de atores privados significam que as fronteiras nacionais e o 

papel dos governos nacionais na educação tornam-se indistintos. 

Os motivos da internacionalização podem passar, também, pelo reforço da reputação da 

instituição, os resultados da aprendizagem dos alunos, as receitas e os mercados de 
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investigação e bolsas de estudo, bem como o serviço e compromisso e a construção de 

uma ponte global (Stohl & Hudzik, 2009). 

No contexto europeu, não se pode falar sobre tendências de internacionalização sem 

considerar o impacto do processo de Bolonha e da agenda política da União Europeia, 

que, tratando-se de ações distintas, estão interrelacionadas (Colucci, Costa, & Silva, 

2015).  O Processo de Bolonha envolve 47 países e dá forma ao Espaço Europeu do 

Ensino Superior e considera prioritária a internacionalização do sector do ensino superior 

europeu pois, muitas das facetas da internacionalização, como a mobilidade e o 

reconhecimento de estudos e diplomas estrangeiros são inerentes ao próprio processo 

(Colucci, Costa, & Silva, 2015). 

O Programa Erasmus+ faz parte da “Estratégia Europeia 2020”, que designa a estratégia 

para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo de 2010 a 2020 e visa “promover 

o desenvolvimento de uma Europa do conhecimento, a todos os níveis da educação e 

formação” e tem por objetivo “contribuir para a internacionalização e a excelência do 

ensino e formação na União Europeia, incentivando a criatividade, a inovação e o espírito 

empreendedor, e promovendo a igualdade, a coesão social e a cidadania ativa”. Este 

programa está organizado nas seguintes ações-chave (Comissão Europeia, 2020): 

• Ação-chave 1 — Mobilidade individual 

• Ação-chave 2 — Cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas 

• Ação-chave 3 — Apoio à reforma das políticas 

• Atividades Jean Monnet 

• Desporto 

O projeto Euro Brazilian Windows+ (EBW+) surgiu no âmbito da Ação 2 - Vertente 1 do 

Programa Erasmus Mundus 2009-2013 (EMA2 – Vertente 1). Este é um programa de 

cooperação e mobilidade na área do Ensino Superior implementado pela Agência de 

Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura (EACEA). O EMA2 – Vertente 

1 e tem como principais objetivos a promoção do ensino superior europeu, o reforço e 

melhoria das perspetivas de carreira dos estudantes e apoiar a compreensão intercultural. 

Esta vertente inclui parcerias entre instituições de Ensino Superior da Europa e de países 

terceiros, mobilidade em vários níveis de Ensino Superior e também um sistema de bolsas 

que permite executar estas mobilidades (Universidade do Porto, s.d.). 

No Projeto EBW+ participam vinte instituições de Ensino Superior, 10 europeias, 10 

brasileiras e 12 instituições associadas.  
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Como principais objetivos destacam-se:  

• O enriquecimento mútuo e melhor entendimento entre a Europa e o Brasil, através 

do intercâmbio no Ensino Superior;  

• O aumento da cooperação internacional entre instituições de Ensino Superior 

brasileiras e de países europeus, contribuindo para o desenvolvimento 

socioeconómico;  

• A promoção da transparência e do reconhecimento de estudos e qualificações a 

nível internacional. Para alcançar estes objetivos, o projeto espera que sejam 

realizadas 151 mobilidades do Brasil para a União Europeia (UE). 

As bolsas pretendem dar oportunidade de mobilidade a estudantes, investigadores e 

membros do setor académico e administrativo. (Universidade do Porto, s.d.) 

Este projeto de dissertação centra-se na análise da gestão de projetos internacionais nas 

IES em parceria, tendo por base de estudo o caso EBW+.  Para tal colocam-se as seguintes 

questões de investigação: 

• De que forma este tipo de projetos beneficia os participantes? 

• De que forma este tipo de projetos beneficia as IES? 

• Qual o grau de satisfação global dos participantes neste projeto? 

• De que forma a gestão de projetos (com foco na qualidade e comunicação) 

contribui para o sucesso deste tipo de projetos? 

Para poder analisar as questões acima colocadas foi aplicada uma metodologia 

quantitativa, com base em inquéritos que visam entender a perceção do projeto, tanto por 

parte dos candidatos, como por parte das IES participantes. A população estudada é 

constituída por 20 IES europeias parceiras e brasileiras, 12 instituições associadas e 151 

bolseiros participantes do projeto EBW+. 

De forma a corroborar os aspetos que se pretendem abordar, serão estudados diversos 

artigos de autores de renome na área da internacionalização do ensino superior, com 

destaque para Taylor (2010), Qiang (2003), Stohl e Hudzik (2009), que não só salientam 

apenas a crescente importância da internacionalização para as IES, mas também abordam 

o seu impacto nas IES e no país acolhedor. Serão também estudados autores de 

notoriedade da área da gestão de projetos, com destaque para PMBOK Guide (2017), 

Machado ( 2012) e The Standish Group (2014). Foram igualmente abordadas as áreas de 

conhecimento da gestão da qualidade e da gestão da comunicaçã, fatores considerados 

fundamentais para o sucesso de um projeto como o EBW+.  
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1 
1 INTERNACIONALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO SUPERIOR (IES) 
 

O termo “Educação sem Fronteiras” surgiu, pela primeira, vez em relatórios australianos 

e do Reino Unido em 2000. O termo refere-se à eliminação das fronteiras conceituais, 

disciplinares e geográficas tradicionalmente inerentes ao ensino superior. É interessante 

justapor o termo educação sem fronteiras com educação transfronteiriça. O primeiro 

termo reconhece o desaparecimento das fronteiras, enquanto o último termo realmente 

enfatiza a sua existência. Ambas as abordagens refletem a realidade de hoje (Knight, 

2003) 

A relação dinâmica entre a internacionalização da educação e a globalização é, também, 

uma área de estudo importante.  

A globalização afeta cada país de uma maneira diferente, devido às suas histórias, 

tradições, cultura, prioridades individuais e inserção no mundo. A globalização é 

posicionada como um fenómeno multifacetado e um fator ambiental importante que tem 

múltiplos efeitos sobre a educação. A globalização enfrenta, claramente, novas 

oportunidades, desafios e riscos. Esta é apresentada como um processo que impacta a 

internacionalização.  

Em suma, a internacionalização está a mudar o mundo da educação e a globalização está 

a alterar o mundo da internacionalização (Knight, s.d.). A importância da educação 

aumenta diante do ambiente de competitividade que se instala e torna-se, assim, um 

elemento fundamental para os países atingirem uma melhor posição no cenário global 

(Zanchet, Selbach & Vighi, 2017). 
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Também o nível de especialização na área de investigação e o tamanho dos investimentos 

que são indispensáveis para certos campos de pesquisa e desenvolvimento requerem 

esforços colaborativos e intensa cooperação internacional (Qiang, 2003). 

 As IES representam o símbolo mais significativo da vida intelectual, económica, cultural 

e social da comunidade em geral. Estas instituições são objeto de grande investimento 

público e privado e, portanto, têm grandes expectativas depositadas sobre elas (Kerr, 

2001). Por conseguinte, as IES necessitam de interpretar as necessidades vitais da 

sociedade contemporânea (Johnstone & Teferra, 2004), “viver no mercado” (Clark, 

1999), ser “inovadoras” (van Vught, 2000), bem como desenvolver as estruturas internas 

para atender a novas missões (Detomasi, 1995).  

As universidades europeias estão a passar por um período de turbulência pela necessidade 

de conciliar as características do ensino superior tradicional e os novos requisitos 

educacionais que são definidos pela sociedade do Terceiro Milénio (Zaharia, 2002). 

Os motivos da internacionalização podem passar, também, pelo reforço da reputação da 

instituição, os resultados da aprendizagem dos estudantes, as receitas e os mercados de 

investigação e bolsas de estudo, bem como o serviço e compromisso e a construção de 

uma ponte global (Stohl & Hudzik, 2009). 

Taylor (2010) defende que as motivações podem variar entre as diferentes IES, refletindo 

as circunstâncias locais, culturais e as tradições. O pensamento atual vê o ensino superior 

internacional como uma mercadoria a ser livremente negociada e vê o ensino superior 

como um bem privado, não como uma responsabilidade pública. Ou seja, existe um 

estímulo para a mobilidade académica internacional (Altbach & Knight, 2007). 

1.1  MOTIVOS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO DAS IES 

A internacionalização do ensino superior tornou-se uma prioridade estratégica para os 

governos, devido aos benefícios que se podem retirar nas dimensões económica, política, 

sociocultural e académica (Crăciun, 2015). As razões políticas e económicas que 

atualmente levam as instituições de ensino superior a tornarem-se mais internacionais são 

principalmente fatores externos a essas instituições (Wit, 1999). 

O futuro passa por uma comunidade global que compreenda e defina o seu papel dentro 

desta comunidade, transcendendo as fronteiras nacionais e adotando os conceitos de 

sustentabilidade - igualdade de direitos e acesso, avanço da educação e da pesquisa (Wit 

& Brandenburg, 2011). 



 

6 
 

Há diversas razões ou motivações diferentes que estão na origem da vontade de querer 

integrar uma dimensão internacional no ensino superior. Segundo Aigner (1992), existem 

três razões consideradas como principais para a internacionalização ensino superior: 

1. Interesse na segurança internacional;  

2. Manutenção de competitividade económica;   

3. Fomento da compreensão humana em todas as nações. 

A educação em geral, e o ensino superior em particular, são fatores de grande importância 

para o desenvolvimento de uma economia transnacional dinâmica (MarcadorPosição1). 

A educação superior é um pilar no desenvolvimento e apoio ao desenvolvimento 

económico, social e cultural para o mundo (Castells et al, 2001). 

São identificados sete requisitos para a educação global. Incluem a competitividade 

económica, interdependência ambiental, aumento da diversidade étnica e religiosa das 

comunidades locais, a realidade de que muitos cidadãos trabalham para empresas 

estrangeiras, a influência do comércio internacional sobre as pequenas empresas, o facto 

de que os graduados supervisionarão ou serão supervisionados por pessoas diferentes, e 

segurança nacional e relações pacíficas entre as nações (Scott R. , 1992). 

A necessidade de internacionalização passa pelos desafios que as IES enfrentam nos 

nossos dias, pelas mudanças e pelo ambiente (Clark, 1999). As IES atravessam diversos 

desafios e mudanças, estes incluem mudanças demográficas, redução do financiamento 

per capita e maior escrutínio do público (Machado & Taylor, 2006). 

Atualmente a sociedade exige recursos humanos mais qualificados a todos os níveis, por 

esse motivo atribui-se à cooperação internacional no domínio do ensino superior e da 

investigação científica um papel fulcral para a formação de novos recursos humanos que 

preencham todas as lacunas necessárias (MADR/MEC, 2014). 

A internacionalização está "intimamente ligada à redução financeira, à ascensão do 

empreendedorismo académico e ao comprometimento filosófico genuíno com perspetivas 

interculturais no avanço e disseminação do conhecimento" (Davies, 1992). Esta visão 

reflete a situação fiscal que as universidades enfrentam atualmente e coloca a atividade 

internacional no contexto do trabalho que gera receita (Davies, 1992). As dimensões que 

a política de internacionalização pode ter são económicas, educacionais, culturais ou 

académicas, científicas e tecnológicas (Qiang, 2003). 



 

7 
 

Para as IES públicas, as principais motivações para a internacionalização não são 

financeiras. Assentam, porém, no desejo de aumentar a capacidade de pesquisa e 

conhecimento e aumentar a compreensão cultural (Altbach & Knight, 2007). 

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), os 

principais motivos impulsionadores da internacionalização podem ser resumidos em 

cinco níveis (Hénard et al, 2012): 

• Incentivo à melhor preparação dos estudantes; 

• Internacionalização dos currículos; 

• Afirmação do perfil internacional da instituição; 

• Reforço da investigação e da produção de conhecimento; 

• Incorporação de diversidade nos corpos docente e administrativo. 

Assim, adotam-se em certos casos políticas que incentivem a mobilidade e que reforcem 

a formação dos estudantes através da aquisição de competências de aprendizagem, 

científicas e tecnológicas, que promovam as capacidades linguísticas e de adaptação a 

diferentes cenários multiculturais e internacionais (MADR/MEC, 2014). 

Nos países emergentes as estratégias de desenvolvimento apostam, maioritariamente, na 

qualificação dos recursos humanos, estimulando a incorporação de conhecimento e 

aumentando a produtividade no campo laboral, permitindo um desempenho competitivo 

à semelhança de economias mais desenvolvidas (MADR/MEC, 2014). 

Independentemente da estratégia adotada por cada país, a internacionalização das IES 

introduziu fatores de exigência e de qualidade no seu funcionamento.  

1.2 INTERNACIONALIZAÇÃO DAS IES NA UNIÃO EUROPEIA 

As IES internacionalizam-se maioritariamente através de duas modalidades 

(MADR/MEC, 2014): 

1. Mobilidade de estudantes, de investigadores, docentes e pessoal não docente; 

2. Organização de projetos internacionais, na área da formação, da I&D e da 

transferência de tecnologia. 

Na UE há mais de duas décadas que se incentiva a internacionalização académica, como 

forma de adaptação à mudança da conjuntura económica e política. Inicialmente esta 

promoção de internacionalização, por parte da UE, passava pelo financiamento de 

programas de mobilidade a nível de ensino, como o ERASMUS, que proporcionou 
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experiências académicas internacionais a muitos estudantes universitários (Altbach & 

Knight, 2007; Salvaterra, Filippini, Spadaro, & Zicman, 2015). 

Taylor, Amaral e Machado (2004) apontam as semelhanças que aproximam os sistemas 

de ensino superior:  

1. O financiamento inadequado do ensino superior público através do manto do 

estado de bem-estar existente;  

2. A incapacidade de gerir adequadamente a massificação emergente;  

3. A falta de experiência e especialização para enfrentar a situação atual e projetado 

declínio demográfico. 

Os programas de mobilidade mostraram diversos problemas nas IES. O crescimento da 

mobilidade deixou claro que os sistemas de ensino superior eram extremamente diversos, 

o que dificultava o reconhecimento de grau a nível internacional (Huisman & Wende, 

2004). Com o objetivo principal de elevar a competitividade internacional do sistema 

europeu do ensino superior, em maio de 1998 os Ministros da Educação da Alemanha, 

França, Itália e Reino Unido, assinaram em Paris a Declaração da Sorbonne, que visava 

a constituição de um Espaço Europeu de Ensino Superior. Em junho de 1999 os Ministros 

da Educação de 29 Estados Europeus, entre os quais Portugal, subscreveram a Declaração 

de Bolonha que contém, como objetivo claro, o estabelecimento, até 2010, do Espaço 

Europeu de Ensino Superior, coerente, compatível, competitivo e atrativo para estudantes 

europeus e de países terceiros (Ministério da Ciência e do Ensino Superior, s.d.). 

Com o acordo de Bolonha, o espaço de integração regional europeia expandiu-se, e agora 

verificam-se sistemas académicos que conseguem garantir estruturas de graus 

compatíveis, a transferência de ECTS e qualificações académicas igualmente 

reconhecidas em todo o espaço da UE. Esta internacionalização concentra-se, 

principalmente, nos países integrantes da UE, ainda que vários países não pertencentes à 

UE tenham aderido ao processo de Bolonha. Porém, os estudantes são, ainda, encorajados 

a ir além das fronteiras da UE (Altbach & Knight, 2007). 

A Declaração de Bolonha tem três objetivos gerais: empregabilidade, competitividade e 

mobilidade (Nóvoa, 2002). A autora afirma ainda que “as ações europeias no ensino 

superior expandiram nas últimas décadas, em termos de alcance entre níveis de políticas 

e fronteiras geográficas. De forma a alcançar uma maior coesão entre os sistemas de 

ensino superior, e para combater o aumento da concorrência internacional, os governos 
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nacionais reforçaram a cooperação, sendo a Europa um nível óbvio para a ação conjunta” 

(Machado & Taylor, 2006). 

As reformas de Bolonha contribuem para o reforço da competitividade das universidades 

europeias, com o objetivo de as tornar mais atrativas a nível internacional. O processo de 

Bolonha apoia, ainda, a modernização dos sistemas de educação e formação (Comissão 

Europeia, s.d.). 

Existem evidências óbvias da influência do mercado no setor de ensino superior. Num 

estudo de comparação entre a Europa e os EUA defende-se que há tendências claras para 

a “[...] maior dependência das forças de mercado para dirigir o sistema”. Esta declaração 

é tão válida para os EUA, como para a UE. Outros autores consideram que, pelo menos 

na Europa, a situação ainda está muito longe de um verdadeiro mercado de ensino 

superior (Machado & Taylor, 2006). 

É, portanto, mais razoável considerar que, ainda que nenhum mercado verdadeiro de 

educação superior tenha sido implementado, os governos utilizam cada vez mais este tipo 

de mecanismos como instrumentos de política pública, que têm uma forte influência nas 

IES. Segundo Dill, (1997), “[...] enquanto a superioridade desses instrumentos 

(mecanismos de mercado) para as formas tradicionais de regulação governamental não 

estiver claramente demonstrada, a adoção desses novos tipos de políticas de mercado 

provavelmente terá um impacto significativo sobre os sistemas académicos”.  

 

1.2.1 O programa Erasmus+ 

O Erasmus + é o programa da UE de apoio à educação, formação, juventude e desporto 

na Europa. Tem um orçamento de 14,7 mil milhões de euros (dos quais, 2/3 do orçamento 

serão direcionados para oportunidades de aprendizagem no exterior para indivíduos e 1/3 

do orçamento será direcionado para parcerias e reformas dos setores da educação e 

juventude) 1 , com o objetivo de fornecer oportunidades para mais de 4 milhões de 

europeus, para estudar, estagiar e adquirir experiência no exterior, contribuindo de igual 

forma para a estratégia Europa 2020 para o crescimento, o emprego, a equidade social e 

 
1 Eurpean Comission, 2020, Erasmus+ Annual Report 2018 overview factsheet 
(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-annual-report-2018-overview-
factsheet_en) 
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a inclusão, bem como os objetivos do ET20202, o quadro estratégico da UE para a 

educação e a formação (Comissão Europeia, s.d.). 

O Erasmus + visa, também, promover o desenvolvimento sustentável dos seus parceiros 

no domínio do ensino superior e contribuir para a consecução dos objetivos da Estratégia 

da UE para a Juventude (Comissão Europeia, s.d.). 

A versão mais recente do programa Erasmus +, é estruturada em três Ações-Chave e duas 

Ações, uma relativa às atividades Jean Monnet e outra que recai no domínio do desporto 

(Comissão Europeia, 2020)3: 

• Ação-chave I: apoia a mobilidade individual para fins de aprendizagem, apoia projetos 

de mobilidade nos domínios da educação, da formação e da juventude, os mestrados 

conjuntos Erasmus Mundus, e os empréstimos para Mestrado Erasmus+. Tem como 

objetivo, entre outros, criar impacto nos sistemas de educação, formação e juventude 

dos países participantes, estimulando assim reformas das políticas e atraindo novos 

recursos para oportunidades de mobilidade dentro e fora da Europa; 

• Ação-chave II: promove a cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas 

e apoia as parcerias Estratégicas nos domínios da educação, da formação e da 

juventude, as alianças do conhecimento – Universidades Europeias, as alianças de 

competências setoriais (executadas ao abrigo de um convite específico à apresentação 

de candidaturas), o reforço de capacidades no domínio do ensino superior e o reforço 

de capacidades no setor da juventude. Tem como objetivo, entre outros, a produção de 

efeitos positivos e duradouros para os participantes e organizações participantes 

envolvidas, bem como para os sistemas de políticas em que as atividades estão 

enquadradas; 

• Ação-chave III: apoia a reforma das políticas, através dos projetos de promoção do 

diálogo com a juventude. A Ação-chave 3 abrange ainda muitas outras Ações que 

apoiam a reforma das políticas nos domínios da educação, formação e juventude, que 

são aplicadas diretamente pela Comissão Europeia ou por intermédio de convites 

específicos à apresentação de candidaturas geridos pela Agência Executiva; 

• Atividades Jean Monnet: destinam-se a promover a excelência no ensino e na 

investigação no domínio de estudos sobre a União Europeia a nível mundial, a incentivar 

 
2 European Comission, 2020, Education and Training: Policies (https://ec.europa.eu/education/policies/european-
policy-cooperation/et2020-framework_en) 
3 European Comission, 2020, Erasmus +: Guia do programa (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_pt) 
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o diálogo entre o mundo académico e a sociedade, e a gerar conhecimento e ideias que 

permitam apoiar os decisores políticos da UE e reforçar o papel da UE num mundo 

globalizado. As atividades Jean Monnet visam trazer benefícios de longo prazo para as 

pessoas e instituições envolvidas e também benefícios para os sistemas políticos nos 

quais se inserem. 

• Ações no domínio do desporto: pretendem abordar as ameaças transfronteiriças à 

integridade do desporto, a promoção e apoio da boa governação na área do desporto e 

as carreiras duplas dos atletas, a promoção das atividades de voluntariado no desporto, 

juntamente com a inclusão social, a igualdade de oportunidades e a sensibilização para 

a importância da atividade física benéfica para a saúde. Estas atividades devem, em 

última análise, conduzir a um aumento dos níveis de participação no desporto, na 

atividade física e no voluntariado. 

A avaliação intercalar feita pela Comissão Europeia em 2018 revelou que o Erasmus+ é 

bastante apreciado, tanto pelas partes interessadas como pelo público em geral, pelo que 

o programa ocupa, tendo em conta os seus resultados positivos, o terceiro lugar na UE. 

Os beneficiários do programa apresentam taxas de satisfação superiores a 90 %. A mesma 

avaliação indica que o programa Erasmus+ está melhor alinhado com as políticas da EU, 

em comparação com os seus antecessores, sendo suficientemente flexível para se adaptar 

às mais recentes necessidades ao nível da UE, como, por exemplo, o reforço da inclusão 

social e a prevenção da radicalização violenta (Comissão Europeia, 2018). 

Em Portugal, entre 2014 e 2019, o programa Erasmus+ possibilitou a mobilidade de 

92 000 candidatos, a participação em 1366 projetos de mobilidade e ainda a coordenação 

de 305 projetos em parceria. O financiamento recebido foi de 285 milhões de euros,  

sendo que dois terços do financiamento foram destinados a projetos de mobilidade dos 

diferentes grupos-alvo setoriais (Ação-chave I) e um terço do financiamento foi atribuído 

a projetos de cooperação entre os diferentes setores e países do Programa (Ação-chave 

II) (Agência Nacional Erasmus, 2020). 

O Erasmus+ pode, portanto, ser considerado uma ferramenta para a melhor preparação 

do estudante e do staff académico e administrativo, que através da sua oferta contribui 

para o enriquecimento das suas competências, sendo adicionalmente um instrumento de 

promoção à inclusão, reforço e aumento da diversidade nas IES. 
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1.3 INTERNACIONALIZAÇÃO DAS IES PORTUGUESAS 

Durante a maior parte do século XX, a ciência e tecnologia portuguesas, a educação e os 

sistemas económicos caracterizaram-se pelo seu atraso (Gago, 1990). A evolução destes 

sistemas foi severamente limitada por um regime político ditatorial (Estado Novo), que 

dificultou a liberdade de pensamento e negligenciou os investimentos na ciência e 

educação (Ruivo, 1995). Na verdade, uma variável crítica que explica a razão pelo qual 

Portugal se encontra num nível intermediário de desenvolvimento é o nível educacional 

da população (Magone Magone & Magone, 2003). 

A sociedade portuguesa pode ser descrita como uma sociedade dual, devido à existência 

de população mais jovem com níveis educacionais similares aos das populações das 

economias europeias mais avançadas, que coexistem no mercado de trabalho com grupos 

populacionais geralmente mais velhos, mas menos instruídos (Conceição & Heitor, 

2005). 

A população mais jovem e com escolaridade, crescente no mercado de trabalho, resulta 

da conscientização da importância da educação pela população em geral e de décadas de 

políticas públicas e investimentos na educação, que conduziram ao rápido 

desenvolvimento de sistemas educacionais, de ciência e tecnologia. Neste contexto, o 

sistema de ensino superior evoluiu de um sistema elitista para um sistema de educação de 

massa em menos de 30 anos. O sistema de ensino superior português cresceu rapidamente 

e, à medida que o número de estudantes aumentou, mais instituições de ensino superior 

foram criadas, tanto no setor público quanto no privado (Horta, 2010). 

O sistema de ensino superior português consiste também num sistema dual, que inclui 

instituições universitárias e politécnicas, que podem ser públicas ou privadas. Por um 

lado, os subsistemas universitário e politécnico são diferenciados principalmente pelo seu 

papel formativo na investigação: as universidades são guiadas por uma constante 

promoção de investigação e criação de conhecimento, fomentam o desenvolvimento de 

capacidades para a inovação e análise crítica; e os politécnicos pautados por uma 

constante perspetiva de investigação aplicada e desenvolvimento, direcionada à 

compreensão e solução de problemas concretos, conferindo conhecimento e a sua 

aplicação para o exercício de atividades profissionais (David et al, 2015). 

O ensino superior português não é exceção ao que foi salientado na “Declaração Mundial 

sobre o Ensino Superior para o século XXI: Visão e Ação” (1998), “Em todo o mundo o 

ensino superior enfrenta grandes desafios e dificuldades relacionados com o 
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financiamento, imparcialidade nas condições de acesso em, e durante o curso de estudos, 

melhor desenvolvimento de colaboradores, skills, melhoria e preservação da qualidade no 

ensino, pesquisa e serviços, relevância dos programas, empregabilidade dos graduados, 

estabelecimento de acordos cooperativos eficientes e acesso equitativo aos benefícios de 

cooperação interna”. Nestas circunstâncias, a necessidade de planeamento estratégico no 

ensino superior português é enfatizada por Marçal Grilo, que afirma que “só com uma 

forte liderança e planeamento estratégico é possível aumentar o papel das universidades 

na nossa sociedade moderna” (Marçal‐Grilo, 2003). 

A implementação e desenvolvimento das IES centram-se, então, numa sociedade de 

conhecimento cujas exigências em relação às qualificações e competências cresceram 

consideravelmente e em que a formação de nível superior desempenha uma função 

estratégica. Efetivamente, a função estratégica do ensino superior exige uma adaptação 

constante do campo conceitual, especialmente nas perspetivas sociais, económicas e 

tecnológicas que trarão desenvolvimento sustentável (David et al, 2015). 

Atualmente, o número de estudantes nas IES está em declínio e muitas instituições 

enfrentam problemas a nível financeiro. Em termos de internacionalização, a integração 

europeia representou uma “oportunidade de ouro” para o desenvolvimento das 

universidades portuguesas e da investigação académica (Horta, 2010). 

Após mais de duas décadas desde que Portugal aderiu à União Europeia e depois do 

investimento substancial do Estado português (também fortemente apoiado pelos fundos 

estruturais da União Europeia), as universidades portuguesas formam recursos humanos 

altamente qualificados, contrariamente ao cenário passado, e estão muito mais conectadas 

internacionalmente. Atualmente, as universidades nacionais têm um alcance internacional 

que não podiam ter antes de 1986, e a sua integração nas redes globais de conhecimento 

é uma potencial fonte de benefícios com alta importância para o país (Horta, 2010).  

Tendo em conta a necessidade que as universidades portuguesas têm de internacionalizar 

ainda mais as suas atividades e competir por promissores estudantes e académicos 

internacionais, em 2006 o governo português iniciou um novo programa de 

internacionalização. Este programa de parcerias internacionais objetiva o reforço da base 

de conhecimento e a integração das universidades em redes globais de investigação, 

ensino e inovação (Horta, 2010).  

No caso de Portugal, que adotou o programa Erasmus desde a sua criação em 1987, 

verificou-se um aumento das mobilidades portuguesas, tendo este programa apoiado mais 

de 117.000 estudantes e mais de 15.000 membros do pessoal docente e não docente do 
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Ensino Superior a participar no programa. Apesar de serem número expressivos são ainda 

considerados aquém do que seria desejável, motivo pelo qual serão investidos mais de 

150 milhões de euros na internacionalização do Ensino Superior através do Erasmus, 

entre 2014 e 2020 (Vale, Cachinho, & Morgado, 2018). 

No que diz respeito à atração de estudantes internacionais, as IES portuguesas têm 

mostrado um acréscimo considerável, devido aos programas de mobilidade e intercâmbio, 

sendo esta uma prova da sua internacionalização. Em relação aos estudantes portugueses, 

as parcerias das IES portuguesas com IES europeias impulsiona a mobilidade dos 

estudantes nacionais permitindo a internacionalização dos seus currículos, a produção de 

conhecimento e aumento da experiência pessoal e profissional, tornando-os profissionais 

mais competentes a diversos níveis. Desta forma, é possível afirmar que a 

internacionalização das instituições portuguesas se revela muito favorável para o país e 

os seus estudantes (Gasici , 2016).  

 

1.4 A INTERNACIONALIZAÇÃO DAS IES BRASILEIRAS 

No Brasil as primeiras iniciativas de internacionalização datam da década de 60, quando 

algumas universidades começaram a criar mecanismos para viabilizar a qualificação do 

seu corpo docente, a melhoria dos serviços oferecidos pela instituição através do 

conhecimento e da absorção de novas tecnologias de ponta e da reforma dos sistemas 

educativos, segundo os modelos europeus ou americanos. Nos anos 70, o governo 

brasileiro estimulava, sobretudo monetariamente, a saída de docentes para o exterior com 

o intuito de adquirir em conhecimento uma vez que o desenvolvimento das qualificações 

dos docentes das IES era parte integrante das estratégias de modernização do país  

(Stallivieri, 2016). 

A   crescente   importância   do   conhecimento   e   a   valorização   do   capital intelectual,   

a   revolução   da   informação   e   dos   meios   de comunicação   e   a   responsabilidade   

na   criação   e   na   manutenção   do maior entendimento  entre os  povos   e   do   espírito   

de   solidariedade   com  os  países menos desenvolvidos passam a ser questões 

permanentemente discutidas nos fóruns internacionais, tendo sido um dos temas na 

Conferência Mundial sobre Educação Superior realizada pela UNESCO em Paris, no ano 

de 1998 (Stallivieri, 2016). 
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A internacionalização das IES brasileiras tem sido, nos últimos anos, tema recorrente no 

âmbito das discussões sobre educação superior. Devido às estreitas ligações que existem 

entre a internacionalização e o desenvolvimento económico, a educação internacional no 

Brasil necessita receber maior atenção por parte do governo como uma das formas de 

estratégia de desenvolvimento para o país (Miranda & Stallivieri, 2017). 

De forma a apoiar esta crescente internacionalização, a Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), uma fundação do Ministério da Educação, criou 

um projeto institucional, o Programa Institucional de internacionalização (PrInt). O PrInt 

“visa fomentar o desenvolvimento de Planos Estratégicos de internacionalização como 

meio de melhorar a qualidade dos cursos de pós-graduação brasileiros e de conferir maior 

visibilidade internacional à pesquisa científica realizada no Brasil” (CAPES, 2018). 

Como política pública, a internacionalização da educação superior deve ser valorizada, 

facilitada e incentivada através de bolsas, programas de financiamento, indicadores 

agregados a critérios de avaliação, prioridades e estratégias nacionais, tendo em conta as 

diferentes modalidades de internacionalização e os diversos perfis de IES existentes. 

Além de estudantes, deve também envolver professores e investigadores, com o objetivo 

de tornar a cooperação internacional mais atrativa (SEMESP - Sindicato das Entidades 

Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior, 2017). 

Segundo o CAPES os objetivos do PrInt são (CAPES, 2018): 

• Fomentar a construção, implementação e consolidação de planos estratégicos de 

internacionalização das instituições contempladas nas áreas do conhecimento por 

elas priorizadas; 

• Estimular a formação de redes de pesquisas internacionais com o objetivo de 

aprimorar a qualidade da produção académica vinculadas à pós-graduação; 

• Ampliar as ações de apoio à internacionalização na pós-graduação das instituições 

contempladas;  

• Promover a mobilidade de docentes e estudantes, com ênfase em doutorados, pós-

doutorados e docentes para o exterior e do exterior para o Brasil, vinculados a 

programas de pós-graduação com cooperação internacional;  

• Fomentar a transformação das instituições participantes num ambiente 

internacional; e  

• Integrar outras ações de fomento da Capes ao esforço de internacionalização. 
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2 
2 GESTÃO DE PROJETOS 
 
A gestão de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas 

a atividades de projeto para atender aos requisitos do mesmo (PMBOK®Guide, 2017; 

Radujković & Sjekavica, 2017). 

Esta é praticada desde que a humanidade habita o planeta terra. Existindo diversos 

exemplos na história que o comprovam. Existem projetos que foram concluídos com 

sucesso, requerendo um enorme esforço, trabalho árduo, objetivos, planeamento prévio e 

uma execução precisa (Seymour & Hussein, 2014). 

Enquanto técnica de gestão, surgiu em 1950, no Departamento de Defesa norte-

americano, face às necessidades de gestão das atividades de construção do míssil polaris 

da marinha americana (Kerzner, 2017). Outros projetos, como o projeto de Manhattan, 

contribuíram significativamente para o seu desenvolvimento e utilização na moderna 

gestão de projetos (Seymour & Hussein, 2014). 

Durante os anos 60, um dos projetos mais ambicioso foi a ida do Homem à lua. Este 

evento ajudou a proporcionar a criação e melhoria de ferramentas que pudessem suportar 

objetivos mais ávidos para o projeto. Nas décadas de 70 e 80 o aumento da tecnologia 

permitiu a criação de um software de gestão de projetos, pois com o avançar dos anos 

cada vez mais empresas tinham poder de compra e possuíam um computador. Nos anos 

90 surgiram ferramentas/metodologias bastante notórias de gestão de projetos, tal como 

o Project in Controled Environment (PRINCE2), Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK Guide), Certified Associate in Project Management (CAPM) e a 

International Association of Project Managers (IAPM). Atualmente as instituições de 

Ensino Superior já oferecem um grau na área, sendo que a gestão de projetos é 

considerada uma ferramenta indispensável nas organizações (Seymour & Hussein, 2014). 



 

17 
 

2.1 NOÇÃO E CICLO DE VIDA DE UM PROJETO 

Um projeto é um conjunto de atividades e tarefas específicas não repetitivas, 

sequencialmente independentes, com determinado objetivo a ser atingido dentro de 

determinadas especificações. Possuí um limite de tempo para a sua realização, recursos e 

financiamento limitados. Em suma, um projeto é uma intenção que estrutura metódica e 

progressivamente a realidade futura (Barros, 1994). Um projeto (Schwalbe, 2015): 

• É temporário; 

• É desenvolvido progressivamente; 

• Requer recursos, muitas vezes de áreas diversas; 

• Deve ter um sponsor – é quem geralmente fornece a direção e financiamento para 

o projeto; e 

• Envolve incerteza. 

Os projetos são uma maneira fundamental de criar valor e benefícios nas organizações. 

No ambiente de negócios de hoje, os líderes organizacionais precisam de ser capazes de 

fazer uma gestão com orçamentos mais restritos, prazos mais curtos, escassez de recursos 

e mudanças rápidas na tecnologia. O ambiente de negócios é dinâmico com uma taxa de 

mudança acelerada. Para permanecerem na competitiva economia mundial, as empresas 

estão a adotar a gestão de projetos para fornecer consistentemente valor aos negócios 

(PMBOK®Guide, 2017). 

Um ciclo de vida do projeto é a série de fases pelas quais um projeto passa desde o início 

até a conclusão. Fornece a estrutura básica para gerir o projeto. Essa estrutura básica 

aplica-se independentemente do trabalho específico do projeto envolvido. As fases 

podem ser sequenciais, iterativas, ou de sobreposição. Todos os projetos podem ser 

mapeados para o ciclo de vida genérico (PMBOK®Guide, 2017). 
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Figura 1 Ciclo de vida de um projeto 
Adaptado: (PMBOK®Guide, 2017) 
 

2.2 GESTÃO DE PROJETOS: FUNÇÃO E RESTRIÇÕES 

A gestão de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas 

nas atividades do projeto para atender aos requisitos do projeto. A gestão de projetos é 

realizada através da aplicação e integração apropriadas dos processos de gestão do projeto 

identificados para o projeto. Esta permite que as organizações executem projetos de 

maneira eficaz e eficiente (PMBOK®Guide, 2017).  

Uma gestão de projetos eficaz e eficiente deve ser considerada uma competência 

estratégica nas organizações, que permite que as organizações (PMBOK®Guide, 2017): 

• Juntem os resultados do projeto às metas de negócios; 

• Compitam de forma mais eficaz nos mercados de interesse; 

• Sustentem a organização; 

• Respondam ao impacto das mudanças no ambiente de negócios nos projetos, 

ajustando adequadamente o projeto aos planos de gestão. 

A gestão de projetos cria vantagens para as organizações, tais como (Schwalbe, 2015): 

• Melhor controle dos recursos financeiros, materiais e humanos; 

• Melhor relacionamento com o cliente; 

• Tempos de desenvolvimento mais curto; 

• Redução dos custos; 

• Maior qualidade e confiabilidade; 
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• Aumento das margens de lucro; 

• Maior produtividade; 

• Melhor coordenação interna; 

• Aumento da moral dos colaboradores. 

Uma gestão de projetos efetiva ajuda indivíduos, grupos, organizações públicas e 

privadas a atingir diversos objetivos, tais como (PMBOK®Guide, 2017): 

• Alcançar os objetivos dos negócios; 

• Satisfazer as expectativas dos stakeholders; 

• Ser mais previsível; 

• Aumentar as chances de sucesso; 

• Entregar os produtos certos no tempo certo; 

• Resolver problemas e questões; 

• Responder a riscos num curto tempo; 

• Otimizar o uso de recursos organizacionais; 

• Identificar, recuperar ou encerrar projetos com falhas; 

• Gerir restrições (por exemplo, âmbito, qualidade, tempo, custos, recursos); 

• Equilibrar a influência de restrições no projeto (por exemplo, o aumento do 

âmbito pode aumentar o custo ou o tempo); 

• Gerir as mudanças da melhor maneira. 

A literatura reconhece os benefícios de implementar e usar uma metodologia de gestão 

de projetos, embora não distinga se se trata de uma metodologia standard ou de uma 

metodologia desenvolvida no seio da organização (Fraga et al, 2017).  

O desenvolvimento de uma metodologia própria pode dar origem a processos mais 

ajustados à estrutura da organização, mas exige um esforço adicional para o 

desenvolvimento de novas práticas (McHugh & Hogan, 2011). 

O conceito de boa prática significa que existe um acordo generalizado de que a aplicação 

das aptidões, ferramentas e técnicas standard podem aumentar as possibilidades de 

sucesso de um grande número de diferentes projetos (Radujković & Sjekavica, 2017). No 

entanto, não significa que o conhecimento descrito deva ser sempre aplicado na sua 

totalidade. Cabe à organização, ao gestor de projetos, e à equipa responsável, decidir o 

que é, ou não, adequado a cada projeto em função do tipo de projeto a desenvolver, 
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selecionar e adaptar uma metodologia de trabalho e dar prioridade às áreas que se 

considerem mais importantes para o seu sucesso (PMI, 2008), (Fraga et al, 2017). 

Uma gestão de projetos mal feita ou a ausencia de uma gestão de projetos, pode causar 

diversos problemas à empresa, tais como (PMBOK®Guide, 2017): 

• Não cumprimento de prazos; 

• Excesso de custos; 

• Má qualidade; 

• Trabalho acrescido; 

• Expansão descontrolada do projeto; 

• Perda de reputação da organização; 

• Stakeholders insatisfeitos; 

• Falha na consecução dos objetivos para os quais o projeto foi realizado. 

O triângulo de tripla restrição, também chamado “triângulo de ferro”, é um conceito 

central para a pesquisa e prática de gestão de projetos, representando a relação entre os 

principais critérios de desempenho. A tripla restrição na gestão de projetos é a análise do 

equilíbrio entre o custo, o tempo (prazo) e o âmbito. Estes atributos fundamentais 

devidamente geridos e equilibrados impactam a qualidade, a eficiência de gestão e o 

sucesso do projeto (Pollak, Helm, & Adler, 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

O âmbito representa o objetivo a ser atingido e traduz o trabalho que deve ser feito para 

desenvolver um produto, serviço ou resultado. O tempo é referente ao prazo estabelecido 

para terminar o projeto. Deve ser previamente definido, tal como a forma como vai ser 

acompanhado o seu desenvolvimento e quem pode aprovar alterações ao mesmo. O custo 

Figura 2 Triângulo definidor de tripla 
restrição  
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alude ao valor financeiro total do desenvolvimento do projeto. Representa-se através do 

orçamento e necessita que se defina que custos irão ser monitorizados e quem poderá 

autorizar alterações ao mesmo (Fraga, ISOPM - Framework para a gestão de projetos de 

outsourcing de sistemas de informação, 2012). 

Uma gestão de projetos bem-sucedida é aquela que consegue atender a todas as três metas 

(âmbito, tempo e custo) - e satisfazer o sponsor (Schwalbe, 2015). Contudo, nem sempre 

é possível atingir as três metas e sacrifica-se uma ou duas das restrições de forma a ser 

possível satisfazer uma delas. Por exemplo, um projeto pode cumprir os objetivos para o 

prazo, custo e âmbito e, mesmo assim, não possuir qualidade suficiente para garantir a 

satisfação do cliente ou do sponsor (Fraga, ISOPM - Framework para a gestão de projetos 

de outsourcing de sistemas de informação, 2012). 

O modelo do “triângulo de ferro”, foi o primeiro modelo de medição de sucesso da gestão 

de projetos e mais tarde verificou-se que seria só uma parte do todo do sucesso de um 

projeto (Radujković & Sjekavica, 2017). Por este motivo, o triângulo recebeu uma nova 

forma e passou a ser conhecido como o diamante das restrições, onde estão também 

incluídos o risco, a qualidade e os recursos necessários para o desenvolvimento do projeto 

(Fraga, ISOPM - Framework para a gestão de projetos de outsourcing de sistemas de 

informação, 2012). 

      

 

 

 

 

 

 

 

2.3 STAKEHOLDERS 

Os stakeholders podem ser definidos como indivíduos, grupos ou organizações que são 

afetados ou podem influenciar uma decisão ou ação do projeto (Schwalbe, 2015); 

(Sánchez, 2015). 

Identificar os stakeholders consiste em perceber quem são as partes interessadas no 

projeto regularmente e analisar e documentar informações relevantes, nomeadamente 

Figura 3 Diamante das restrições 
Adaptado de Miguel (2009) 
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sobre os seus interesses, o seu envolvimento, as interdependências existentes, as 

influências que podem ter no seu desenvolvimento e potencial impacto no sucesso do 

projeto. O principal benefício desse processo é que ele permite à equipa do projeto definir 

o foco apropriado para o ajuste de cada stakeholder ou grupo de stakeholders. Esse 

processo é realizado periodicamente durante todo o projeto, conforme necessário 

(PMBOK®Guide, 2017). 

Identificam-se como principais stakeholders (PMBOK®Guide., 2008; Schwalbe, 2011; 

Fraga, 2012): 

• Sponsor (patrocinador do projeto), proporciona os recursos necessários 

(financeiros ou outros); influencia a gestão com objetivo de garantir o suporte do 

projeto e assegurar a sua promoção; lidera o processo e está sempre disponível 

para intervir nos momentos mais cruciais do projeto. Quando surgem riscos que 

ultrapassam as capacidades do gestor de projetos, o sponsor encontra-se no nível 

imediatamente superior na hierarquia de escalada de problemas; 

• Gestor do projeto: é nomeado como responsável pela gestão do projeto pela 

organização do mesmo. Tem como objetivo atingir o sucesso do projeto e como 

atividades o desenvolvimento do plano de projeto com as suas componentes, a 

manutenção do projeto dentro dos limites estabelecidos (a todos os níveis), a 

identificação, avaliação e resposta aos riscos e o fornecimento de informação 

sobre o desempenho do projeto. Responsabiliza-se ainda pela comunicação com 

todos os stakeholders considerados relevantes para o projeto; 

• Cliente: individuo/organização que irá usufruir do resultado, serviço ou produto 

do projeto; 

• Organização responsável pelo projeto: organização da qual fazem parte todos os 

elementos envolvidos no desenvolvimento do projeto; 

• Equipa do projeto: grupo(s) de elementos que desenvolvem o projeto; 

• Comissão que revê o portefólio: responsáveis de alto nível, pelo governo, do 

conjunto de projetos da organização e, por norma, são quem seleciona quais os 

projetos a ser desenvolvidos. Têm como função a revisão dos projetos e avaliação 

da sua rendibilidade, valor e riscos; 

• Influenciadores: elementos que, não estando diretamente ligados ao 

desenvolvimento do projeto, podem de alguma forma influenciar o seu rumo; 
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• Project Management Office (PMO): quando existe, apresenta uma 

responsabilidade direta ou indireta no curso do projeto; 

• Gestores das operações: elementos responsáveis pela gestão ou direção de áreas 

significativas da organização, tais como a área financeira, de recursos humanos, 

produção, entre outras; 

• Fornecedores: empresas ou elementos contratados para desenvolver parte ou todo 

o projeto. 

Os objetivos dos stakeholders podem variar dependendo da posição que ocupam. Por 

exemplo, a gestão de mais alto nível da organização preocupa-se maioritariamente com 

os custos e objetiva que estes sejam o mais baixos possíveis; os clientes, por vezes, 

preferem sacrificar o custo e melhorar a qualidade e âmbito; e o gestor do projeto procura 

atingir os objetivos do projeto, encontrando-se assim no meio (Fraga, ISOPM - 

Framework para a gestão de projetos de outsourcing de sistemas de informação, 2012).   

2.4 SUCESSO DO PROJETO 

A palavra favorita de um gestor de projetos é “sucesso” (Howsawi, Eager, Bagia, & 

Niebecker, 2014; Radujković & Sjekavica, 2017). Podem considerar-se dois tipos de 

sucesso: “sucesso do projeto” e “sucesso da gestão do projeto”. Há semelhanças e 

diferenças entre estas duas dimensões. A principal diferença resulta de associar o “sucesso 

do projeto” com atingir a generalidade dos objetivos, enquanto o “sucesso da gestão de 

projetos” se relaciona com as tradicionais medidas de tempo, custo, âmbito e qualidade 

de desempenho (Radujković & Sjekavica, 2017). 

A gestão de projetos tem evoluído ao longo das últimas décadas e investigadores e 

profissionais procuram identificar as causas do fracasso dos projetos, assim como 

determinar que fatores conduzem ao sucesso (Fraga, 2012). 

Existem diversos critérios para medir o sucesso de um projeto (Barros, 1994; Schwalbe, 

2011): 

• Atingiu as metas a nível de tempo, âmbito e custos dentro das estimativas 

estabelecidas; 

• Satisfez as expectativas do cliente e do sponsor; 

• Os resultados obtidos cumpriram o seu objetivo principal, tais como lucrar ou 

economizar uma certa quantia de dinheiro, proporcionando um bom retorno do 

investimento ou simplesmente para satisfazer os sponsors; 
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• Verificaram-se alterações minimas aos objetivos pré-estabelecidos; 

• O nível de perturbação causado na atividade principal da organização foi mínimo; 

• Não provoca qualquer alteração à cultura organizacional da empresa. 

 

2.4.1 Motivos que levam ao sucesso do projeto 

A literatura identifica três critérios principais que conduzem a um projeto bem-sucedido: 

o envolvimento do cliente, o suporte executivo e objetivos claros. Existem outros critérios 

de sucesso, mas com os três supramencionados as possibilidades de sucesso são muito 

maiores. Sem eles, a possibilidade de fracasso aumenta dramaticamente (The Standish 

Group, 2014). Assim, alguns dos fatores que podem ser considerados para o sucesso de 

um projeto são os seguintes (The Standish Group, 2014): 

• Envolvimento do cliente; 

• Suporte executivo; 

• Objetivos claros; 

• Planeamento adequado; 

• Expectativas realistas; 

• Objetivos do projeto de menor dimensão; 

• Colaboradores idóneos; 

• Visão e objetivos claros; 

• Funcionários dedicados: 

• Entre outros. 

Alguns autores defendem que a definição de sucesso de projeto foi modificada de forma 

a incluir outros fatores, tais como (Kerzner H. , 2017): 

• Conclusão do projeto dentro do período definido; 

• Respeito do custo orçamentado; 

• Aceitação pelo cliente; 

• Alterações mínimas ou mutuamente acordadas; 

• Não perturbar a atividade principal da organização; 

• Não perturbar a cultura organizacional. 

Deve-se entender-se que ainda que um projeto seja um sucesso, não significa que a 

instituição como um todo seja bem-sucedida. A excelência na gestão de projetos é 
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definida como um fluxo contínuo de projetos geridos com sucesso. Mas, para que um 

fluxo contínuo de projetos bem-sucedidos ocorra, deve existir um forte compromisso 

corporativo com a gestão de projetos, e esse compromisso deve ser visível (Kerzner H., 

2017). 

 

O GESTOR DO PROJETO 

A descrição do papel de um gestor de projetos varia. Maioritariamente esta inclui 

responsabilidades como o planeamento, agendamento, coordenação e trabalho em equipa 

para atingir objetivos (Schwalbe, 2011; Henkel, Marion, & Bourdeau, 2019). 

O gestor deverá ter a capacidade de seguir metodologias e técnicas em projetos bem 

definidos e a capacidade de reflexão, aprendizagem, saber quando agir e de se adaptar a 

novos ambientes, tais como o aumento da complexidade dos projetos adotados (Winter 

et al., 2006; Radujković & Sjekavica, 2017). 

Um gestor de projetos deve preocupar-se com o âmbito, o prazo, a qualidade do projeto 

e o custo, porém deve também garantir a facilidade de todo o processo bem como 

satisfazer as necessidades e expectativas de todos os stakeholders (Schwalbe, 2015).  

O gestor de projeto desempenha um papel crítico na liderança de uma equipa de projeto, 

com o intuito de alcançar os objetivos do projeto. Esse papel é claramente visível durante 

todo o projeto. Muitos gestores de projetos envolvem-se num projeto desde o início até o 

encerramento. No entanto, em algumas organizações, um gestor de projetos pode estar 

envolvido em atividades de avaliação e análise antes do início do projeto. Essas atividades 

podem incluir consultoria com líderes executivos e de unidades de negócios sobre ideias 

para avançar objetivos estratégicos, melhorar o desempenho organizacional ou atender às 

necessidades dos clientes (PMBOK®Guide, 2017). 

Em algumas configurações organizacionais, o gestor do projeto também pode ser 

chamado a gerir ou auxiliar na análise de negócios, desenvolvimento de casos de negócios 

e aspetos da gestão de portfólio de um projeto. Um gestor de projetos também pode estar 

envolvido em atividades subsequentes relacionadas à obtenção de benefícios comerciais 

do projeto. O papel do gestor de projetos pode variar de organização para organização. 

Por fim, a função de gestão de projetos é adaptada para se ajustar à organização da mesma 

maneira que os processos de gestão de projetos são adaptados para se adequar ao projeto 

(PMBOK®Guide, 2017). 
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O gestor de um projeto é alguém que deve possuir uma grande variedade de skills, sendo 

algumas (Schwalbe, 2015): 

• Estar confortável perante a mudança; 

• Compreender o modus operandi da organização; e 

• Ser capaz de liderar equipas para atingir os objetivos do projeto. 

Um bom gestor de projetos é o que possui, simultaneamente, aptidões técnicas, de gestão, 

e competências pessoais que permitam realizar um conjunto de atividades e funções, bem 

como saber aplicá-las tendo em conta o projeto pelo qual é responsável (Fraga, ISOPM - 

Framework para a gestão de projetos de outsourcing de sistemas de informação, 2012). 

2.5 ÁREAS DA GESTÃO DE PROJETOS 

No âmbito da gestão de projetos são habitualmente identificas as seguintes áreas de 

conhecimento (Schawlbe, 2011): 

• Gestão do âmbito: área de conhecimento que envolve definir e gerir todas as 

atividades para completar o projeto com sucesso. Visa garantir que o projeto inclui 

todo o trabalho requerido, e apenas o trabalho requerido; 

• Gestão do prazo: contempla estimar da duração do projeto e assegurar que o 

projeto é concluído dentro do prazo previsto; 

• Gestão do custo: envolve preparar o orçamento e fazer a sua gestão, garantindo 

que o projeto é concluído dentro do orçamento aprovado; 

• Gestão da qualidade: garante que o projeto satisfaz as necessidades para que foi 

destinado. Consiste no planeamento, garantia e controlo da qualidade do projeto; 

• Gestão de recursos humanos: preocupa-se em tornar mais eficaz o uso das pessoas 

envolvidas no projeto. Considera o planeamento e alocação dos recursos humanos 

e a gestão e desenvolvimento da equipa de projeto; 

• Gestão da comunicação: diz respeito a gerar, recolher, disseminar, armazenar e 

disponibilizar de forma oportuna a informação relativa ao projeto. Contempla o 

planeamento das comunicações, a distribuição da informação, o relato do 

desempenho e a gestão das partes interessadas no projeto; 

• Gestão do risco: preocupa-se com a identificação, a análise e a resposta aos riscos. 

Consiste no planeamento da gestão dos riscos, na sua identificação, na análise 

qualitativa e quantitativa, no planeamento da resposta aos riscos e na sua 

monitorização e controlo; 
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• Gestão das aquisições: identifica e trata da aquisição de recursos (serviços ou 

bens) que são necessários ao desenvolvimento do projeto; 

• Gestão da integração: é a área que suporta os vários elementos da gestão de 

projetos, que são identificados, definidos, combinados e coordenados.  

No presente trabalho o foco será essencialmente na gestão da qualidade e na gestão das 

comunicações, tendo em consideração que o projeto que é a base do estudo foi 

implementado por um consórcio de Universidades Portuguesas, entre as quais a UTAD, 

que teve aqui um papel de parceira. 

2.5.1 Área da gestão da qualidade 

A preocupação com a qualidade começou nos anos 20, com W. Shewhart, um estatístico 

norte-americano que se começou a questionar sobre a influência que esta exercia na 

variabilidade encontrada na produção de bens e serviços (Longo, 1996).  Em 1931 

Shewhart publica um livro “Economic Control of Quality of Manufactured Products”, 

onde expõe uma definição precisa e mensurável do controlo da produção, apresenta 

técnicas de monitorização e avaliação da produção diária e identifica a variabilidade como 

um fator essencial (Garvin, 1988). 

Segundo a PMBOK Guide (2017), a gestão de projetos é responsável pela gestão da 

qualidade e pelos seus resultados. Aplica-se a todos os projetos, independentemente da 

sua natureza. Inclui os processos para incorporar a política de qualidade da organização 

em relação ao planeamento, gestão e controlo dos requisitos de qualidade do projeto e do 

produto, com o intuito de atingir os objetivos das partes interessadas e contempla os 

seguintes processos de gestão da qualidade: Plano de Gestão da Qualidade; Gestão da 

Qualidade; e Controlo da Qualidade (PMBOK®Guide, 2017). 

Estudos recentes definem que há quatro atributos que se destacam, quando se fala de 

cultura de qualidade (Srinivasan & Kurey, 2014): 

• Ênfase na liderança (é realçada a importância da qualidade, tanto aos gestores de 

projeto como aos restantes funcionários); 

• Credibilidade da mensagem (a mensagem é entregue por uma fonte credível, é atrativa 

para o funcionário e de fácil compreensão); 

• Envolvimento de pares (é reforçada a importância de uma equipa orientada para a 

qualidade, que trabalhe bem em conjunto e que assuma a responsabilidade das suas 

tarefas); 
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• Propriedade do funcionário (o funcionário compreende perfeitamente qual o papel da 

qualidade no seu trabalho, pode tomar decisões sobre a qualidade e tem à vontade para 

levantar preocupações sobre violações da qualidade e diretrizes desafiadoras que 

prejudicam a qualidade). 

2.5.1.1 Plano de gestão da qualidade 

Neste processo são identificados os requisitos de qualidade para o projeto em causa e é 

documentado como o projeto demonstrará conformidade com os requisitos e /ou padrões 

de qualidade. O benefício chave deste processo é o facto de fornecer orientação sobre a 

gestão da qualidade ao longo do projeto (PMBOK®Guide, 2017). 

2.5.1.2 Gestão da qualidade 

A gestão da Qualidade é o processo de traduzir o planeamento previamente desenhado 

em atividades executáveis de qualidade, que incorporam as políticas de qualidade da 

organização no projeto. O principal benefício deste processo é o facto contribuir para o 

aumento da probabilidade de serem atingidos os objetivos pré-definidos, além de 

identificar processos ineficazes e causas de baixa qualidade (PMBOK®Guide, 2017).  

2.5.1.3 Controlo da qualidade 

É o processo de monitorizar e registar os resultados da execução das atividades de gestão 

da qualidade com o objetivo de avaliar o desempenho e garantir que os resultados do 

projeto sejam completos, corretos e que atendam às expectativas do cliente 

(PMBOK®Guide, 2017).  

O principal benefício deste processo é verificar se os resultados e o trabalho do projeto 

atendem aos requisitos especificados pelas principais partes interessadas para aceitação 

final e caso se encontrem desvios em relação ao planeado desencadeiam-se os 

mecanismos de correção necessários. O processo de controlo da qualidade determina se 

os resultados do projeto estão em conformidade com todos os padrões, requisitos, 

regulamentos e especificações aplicáveis. Este processo é realizado durante todo o projeto 

(PMBOK®Guide, 2017). 
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2.5.2 Área da gestão da comunicação 

Uma comunicação efetiva é fundamental para uma gestão de projetos ser bem-sucedida. 

Estima-se que 80% do trabalho de um gestor de projeto esteja centrado à volta da 

comunicação com os stakeholders do projeto  (CDC Unified Process, 2006). 

Uma comunicação efetiva significa que a informação é providenciada no formato correto, 

no tempo certo e com o impacto desejado. Uma comunicação eficiente significa que 

apenas a informação necessária é providenciada (PMBOK®Guide, 2017). 

Para gerir um projeto efetivamente três tipos de comunicação deverão ocorrer (Campbell, 

2011):  

• Comunicação vertical: fluxo de comunicação ascendente e descendente baseado 

em relacionamentos hierárquicos;  

• Comunicação horizontal: baseada na comunicação com os pares;  

• Comunicação diagonal: as relações ascendentes com os gestores e comunicação 

diagonal com os fornecedores ou membros da equipa de outros departamentos. 

Os processos de gestão da comunicação são os seguintes: Plano da Gestão da 

Comunicação; Gestão da Comunicação; e Monotorização das Comunicações 

(PMBOK®Guide, 2017). 

O objetivo de um plano de gestão de comunicação é definir os métodos e estruturas do 

projeto, os meios de recolha de informação, bem como a sua triagem e distribuição. 

Objetiva ainda compreender as ações necessárias para a melhoria da comunicação entre 

a equipa, de forma a facilitar a criação de laços e partilha de informação. Um plano de 

comunicação efetiva ajuda a garantir que (CDC Unified Process, 2006): 

• As necessidades de informação dos stakeholders são atendidas; 

• A performance do projeto é rastreada e registada; 

• Os resultados do projeto são devidamente registados; 

• Há apoio e entusiasmo para o desenvolvimento do projeto. 

2.5.2.1 Plano de gestão da comunicação   

A maioria dos projetos irá necessitar de alguma forma de comunicação interna ou externa 

regularmente, de forma a sustentar o impulso no projeto e cumprir requisitos de 

informação organizacionais. Assim, deverá ser desenvolvido um Plano de gestão da 

Comunicação (PGC) (CDC Unified Process, 2006).  
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Na maior parte dos projetos o PGC é feito numa fase muito inicial, tal como o 

desenvolvimento do plano de gestão do projeto. Isto permite que os recursos apropriados, 

tal como tempo e financiamento, sejam atribuídos às atividades de comunicação 

(PMBOK®Guide, 2017). 

O PGC é o processo desenvolver uma abordagem e um plano apropriados para as 

atividades de comunicação do projeto com base nas necessidades de informações dos 

stakeholders (PMBOK®Guide, 2017). Para além de documentar os métodos e atividades 

necessárias para assegurar que toda a informação do projeto é devidamente recolhida e 

transmitida à equipa do projeto e restantes stakeholders o PGC define ainda quem não 

terá acesso a toda informação e que informação não será distribuída. Este é por norma 

desenvolvido pelo gestor do projeto (CDC Unified Process, 2006; PMBOK®Guide, 

2017) 

Um PGC mal definido poderá conduzir a problemas, tais como atrasos na entrega da 

mensagem, comunicação de informação mais “sensível” à audiência errada ou falta de 

comunicação a alguns stakeholders necessários (PMBOK®Guide, 2017). 

2.5.2.2 Gestão da comunicação 

A gestão da comunicação é o processo de garantir a atempada e adequada recolha, 

criação, distribuição, armazenamento, contribuição, recuperação, gestão, monitorização 

e disposição final das informações do projeto. O principal benefício deste processo é o 

facto de permitir um fluxo de informações eficiente e eficaz entre a equipa do projeto e 

os stakeholders. Este processo, identifica todos os aspetos da comunicação eficaz, 

incluindo a escolha de tecnologias, métodos e técnicas apropriados. Permite também a 

flexibilidade nas atividades de comunicação, facilitando desta forma, sempre que 

necessário, os devidos ajustes nos métodos e técnicas para acomodar as necessidades 

variáveis das partes interessadas e do projeto (PMBOK®Guide, 2017). 

2.5.2.3 Monitorização das comunicações 

A monitorização das comunicações é o processo de garantir que as necessidades de 

informações do projeto e dos seus stakeholders sejam atendidas. O principal benefício 

deste processo é o fluxo ideal de informações, conforme definido no plano de gestão da 

comunicação e no plano de participação dos stakeholders (PMBOK®Guide, 2017). 
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3 
3 O PROJETO EBW+ 
 

O projeto Euro-Brazilian Windows+ é um projeto pertencente ao programa Erasmus 

Mundos Key Action 2 (um programa Europeu que visa promover a cooperação entre IES 

e o intercambio de estudantes, investigadores e  de países membros da EU e de países 

fora da EU) em consórcio, coordenado pela Universidade do Porto (UP), Portugal, e co-

coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil. O 

consórcio é composto por vinte IES (10 instituições de Ensino Superior europeias e 10 

instituições de Ensino Superior brasileiras) e 12 instituições associadas (não sendo todas 

de ensino superior).  

Inicialmente o número de instituições era 11, porém, conforme previsto no “Consortium 

Partnership Agreement”, houve uma alteração durante a implementação do projeto, com 

a entrada da Universidade Nova de Lisboa no consórcio. 

O projeto EBW+ integra mobilidade para estudantes e para, com o fluxo que podem ser 

do tipo:  

• UM – Undergraduated Mobility: bolsas destinadas a estudantes de cursos de 

licenciatura e mestrado e têm normalmente a duração de 1 semestre 

• DM - Doctorate Mobility: bolsas destinadas a estudantes de doutoramento que 

pretendam fazer parte do seu doutoramento em mobilidade, numa das instituições 

parceiras 

• FD – Doctorate Mobility (full): bolsas destinadas a estudantes de doutoramento 

que pretendam fazer o doutoramento completo numa instituição parceira, com a 

duração normal de um doutoramento (cerca de 3 anos); 

• PD - Post-Doctorate: bolsas atribuídas para curtos períodos de investigação com 

duração de cerca de 1 ano. 
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• AC – Academic staff: bolsas destinadas a docentes que pretendam fazer um 

período de mobilidade para ensino numa instituição parceira e tem, normalmente, 

a duração de cerca de 1 mês;  

• AD – Administrative staff: bolsas destinadas a funcionários administrativos que 

pretendam fazer um período de mobilidade para formação numa instituição 

parceira e tem, normalmente, a duração de cerca de 1 mês. 

3.1 OBJETIVOS GERAIS E PRINCÍPIOS DO PROJETO EBW+ 

O projeto EBW+ considerou como objetivos principais os objetivos gerais do programa 

Erasmus Mundus (Universidade do Porto, 2014): 

a) Realçar a qualidade do Ensino Superior através de Cooperações Internacionais; 

b) Aumentar a atratividade das IES europeias; 

c) Contribuir para o entendimento multicultural e mútuo; 

d) Contribuir para o desenvolvimento de capacidades nas instituições parceiras e nos 

seus países; 

e) Providenciar a oportunidade de desenvolvimento educacional e profissional a 

bons estudantes de grupos vulneráveis; 

f) Contribuir para o aumento das perspetivas das carreiras de estudantes e ; 

g) Promover a cooperação entre as instituições de origem e destino; 

h) Desenvolver relações sustentáveis que poderão continuar após o fim do projeto. 

Acrescentado outros, como (Universidade do Porto, 2014): 

a) Promover o enriquecimento mútuo e uma melhor compreensão entre a Europa e 

o Brasil, através do intercâmbio de pessoas, conhecimentos e skills ao nível da 

Educação Superior, bem como cooperar nas seguintes atividades: 

• Promover a mobilidade de estudantes; 

• Encorajar as mobilidades para investigadores e administrativo e 

académico;  

• Encorajar a transferência de know-how e melhores práticas.  

b) Ser um instrumento para uma relação duradoura entre as instituições parceiras e 

associadas, da Europa e do Brasil. Todas se comprometeram a promover e 

desenvolver atividades de cooperação que objetivavam o fortalecimento e 

consolidação das cooperações já existentes; 
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c) Garantir que as atividades de mobilidade respeitavam ferramentas específicas, que 

assegurassem a transparência, justiça e igualdade, promovendo valores comuns 

de respeito dos direitos humanos, liberdade fundamental, paz, democracia, boa 

governação e igualdade de género, a lei, a solidariedade e justiça; 

Para atingir os objetivos anteriormente descritos, todos os parceiros e associados 

comprometeram-se a respeitar os princípios da igualdade de género e a combater 

desigualdades sociais, económicas, e outras, que impactam particularmente em 

grupos vulneráveis, tal como pessoas inválidas, internamente deslocadas, populações 

indígenas, entre outros. 

3.2 GESTÃO E ORGANIZAÇÃO 

O projeto EBW+ foi desenhado com o desejo de funcionar de forma a assegurar processos 

eficientes de coordenação e tomada de decisões, bem como um alto grau de confiança e 

comunicação entre os parceiros e associados envolvidos, a fim de alcançar uma 

cooperação forte, bem organizada e saudável. Assim, a parceria estabeleceu um alto grau 

de envolvimento dos parceiros em questões como a gestão de atividades, a organização 

da mobilidade e a gestão financeira (Universidade do Porto, 2014). 

A gestão das estruturas e responsabilidades foi distribuída de forma a monitorizar as 

atividades do consórcio e a garantir a melhor gestão da submissão, seleção e admissão 

dos processos de candidatura, a melhor gestão académica, financeira e administrativa e a 

melhor qualidade académica e de disseminação de informação, a nível interno. Esta 

distribuição encontra-se representada no seguinte diagrama (Universidade do Porto, 

2014): 
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Diagrama 1 Modelo de gestão do consórcio 
Adaptado de Universidade do Porto (2014) 
 
 
Todas as instituições (coordenadoras, parceiras e associadas), ao assinar o “Consortium 

Partnership Agreement”, que é um documento que reconhece a sua constituição aos olhos 

da União Europeia, comprometeram-se a diversos deveres e obrigações, salientando-se 

(Universidade do Porto, 2014): 

• Respeitar os objetivos gerais comuns a todos, que formam a base para o 

estabelecimento do consórcio; 

• Assegurar o total reconhecimento académico e de investigação dos bolseiros 

selecionados para usufruir da bolsa de mobilidade; 

• Manter relações de cooperação mútua e troca regular de informação de interesses 

comuns, dentro do consórcio; 

• Manter uma atitude de transparência, no que diz respeito à gestão do projeto; 

• Assegurar uma comunicação forte e eficiente, entre o consórcio, assegurando 

também a veracidade da informação e os materiais fornecidos aos outros parceiros 

e associados; 

• Informar o consórcio de qualquer evento que pudesse afetar a implementação do 

projeto. 

A instituição coordenadora (UP) foi, ainda, responsável por assegurar outros objetivos, 

destacando-se (Universidade do Porto, 2014): 
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• Definir a estratégia de comunicação; 

• Executar e monitorizar a implementação das atividades e tomada de decisões 

durante as reuniões do consórcio; 

• Criar e gerir um website com a informação geral sobre o programa, o projeto e 

toda a informação académica, administrativa e financeira; 

• Monitorizar e garantir que os parceiros cumpriram com os objetivos 

estabelecidos. 

A instituição cocoordenadora (UFRGS) foi também responsável por assegurar diversos 

objetivos, sobressaindo-se (Universidade do Porto, 2014): 

• Facilitar a comunicação com os parceiros, em relação às questões mais frequentes; 

• Organizar sessões de informação direcionadas para os parceiros e associados, e se 

possível para outras instituições brasileiras; 

• Providenciar informação aos parceiros e associados brasileiros; 

• Estimular os parceiros e associados a boas praticas e procedimentos, de forma a 

contribuir para a melhor implementação do projeto e assegurar a qualidade dos 

mecanismos adotados; 

• Assegurar a qualidade do projeto, através da definição de atividades e iniciativas 

que visam ter um forte impacto no Brasil e também na cooperação entre a União 

Europeia e o Brasil. 

3.3  CICLO DE VIDA DO PROJETO EBW+ 

Adaptando o ciclo de vida normalmente conhecido para um projeto à situação em causa, 

podem considerar-se as seguintes fases: 

 
 
 

 
Figura 4 Ciclo de vida do projeto EBW+ 
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A fase de candidatura do projeto contempla a definição do projeto, já com algum detalhe 

a nível de descrição do projeto, plano de comunicações, metodologias de gestão e 

implementação, resultados pretendidos, etc., conforme exigido pela União Europeia. 

Após a aprovação do mesmo e atribuição de um determinado orçamento, teve início a 

fase de organização e preparação, que envolveu principalmente as instituições do 

consórcio português e a instituição cocoordenadora Brasileira. 

Realizou-se uma reunião de kick-off, incidindo nomeadamente: na apresentação da 

equipa, nos arranjos administrativos, na revisão dos objetivos do projeto, na apresentação 

dos maiores desafios a enfrentar, no estabelecimento do calendário do projeto incluindo 

milestones e atividades chave (datas de aberturas de calls, avaliações de candidatos, etc.), 

no estabelecimento de um compromisso entre todos os envolvidos no projeto, na 

definição dos meios de comunicação a utilizar, tais como os endereços de email definidos 

para as comunicações entre parceiros e participantes, entre outros. 

A nível da área de gestão da comunicação, foi criado um website para o projeto 

(http://www.ebwplus.up.pt/) e utilizada uma plataforma informática online, acessível 

através deste website, para a realização das atividades do projeto (candidaturas, 

avaliações, divulgação de resultados, informação sobre o projeto, etc). 

Foram estabelecidos endereços de correio eletrónico específicos para a comunicação 

entre as instituições do consórcio, parceiros e participantes. Foram também agendadas 

reuniões de monitorização e controlo recorrendo-se, por vezes, à videoconferência. 

A nível da área da gestão da qualidade, foram considerados os seguintes aspetos:  

• A qualidade técnica, medida pelas falhas nos sistemas informáticos, pela não 

resposta em tempo útil, pela facilidade/dificuldade do contacto das instituições, 

tanto por parceiros como por participantes, outras; 

• O grau de satisfação dos participantes a vários níveis. 

Foram ainda discutidos os resultados a atingir até ao final do projeto e, em função do 

financiamento obtido, estabeleceu-se o número e o tipo de bolsas a disponibilizar (UM, 

DM, FD, PD, AC e AD) e distribuídas equitativamente pelas instituições participantes. 

Decidiu-se igualmente abrir o número de períodos de candidatura necessários para 

assegurar a execução das bolsas (calls). Este processo foi gerido pela instituição 

coordenadora, a Universidade do Porto. 
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Em cada call os candidatos brasileiros podiam candidatar-se à mobilidade a três IES por 

ordem de preferência. Essas candidaturas eram posteriormente validadas pela IES de 

origem, avaliadas pelo Comité de Avaliação e selecionadas pelo Comité de Seleção. 

De forma a garantir que o processo de candidatura fosse avaliado de forma justa, foram 

considerados os seguintes critérios (Universidade do Porto, 2014): 

• Desempenho académico e experiências anteriores (apenas candidaturas com uma 

avaliação igual ou superior a 80% foram considerados para seleção, candidaturas 

com avaliações entre 60% e 79% foram colocados nas listas de reserva e todos os 

candidaturas com uma avaliação inferior a 60% foram rejeitados); 

• Equilíbrio de género; 

• Equilíbrio de parceiros e geográfico (por região, dentro do Brasil); 

• Participação de pessoas com desvantagens sociais e económicas; 

• Condições económicas e sociais dos candidatos, tal como as circunstâncias de 

acesso ao Ensino Superior no Brasil; 

Para assegurar que o processo de seleção era igual para todos, foi elaborada a seguinte 

tabela. 
Critérios de seleção do projeto EBW+ 

Undergraduate PhD Post-Doctorate and Academic and 
Administrative  

Mérito académico – 50% 
Motivação – 25% 
Skills linguísticas – 25% 

Mérito científico – 40% 
projetos de investigação – 
30% 
Motivação – 15% 
Skills linguísticas – 15% 

Experiências anteriores/Desenvolvimento de 
investigação – 40% 
Plano de investigação/Plano de 
trabalho/ensino – 30% 
Motivação – 15% 
Skills linguísticas – 15% 
 

Tabela 1 Critérios de seleção 
Adaptado de Universidade do Porto (2014) 
 

Na fase de implementação do projeto, decorreram as candidaturas e executaram-se as 

atividades previstas. A monitorização e controlo decorreu ao longo de todo o projeto.  

Para a execução da totalidade das mobilidades foram realizadas quatro calls. A 

monitorização e controlo foi fundamental para assegurar que os resultados desejados 

eram atingidos, isto é, todas as mobilidades eram executadas. 

Um dos riscos mais significativos com que este tipo de projeto se depara é a desistência 

de candidatos selecionados. Quando existe um aviso por parte dos mesmos é possível 

substituí-lo por um outro que se encontre na lista de reserva. Torna-se um problema 

quando os candidatos selecionados não pretendem realizar a mobilidade sem alertar o 



 

38 
 

consórcio, colocando em risco a execução do projeto. Por esta razão o plano de 

comunicação se torna tão importante neste tipo de projetos. 

Terminado o período de execução do projeto, segue-se a fase de encerramento do projeto, 

verificam-se os processos de todos os candidatos, são encerradas aquisições e contas, 

elaboram-se os relatórios finais para a agência nacional e cada parceiro efetua os seus 

registos de “lições aprendidas” para contribuir para a melhoria de projetos futuros. 
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4 
4 METODOLOGIA 
 

Neste capítulo é apresentada a metodologia de investigação escolhida, clarificando os 

limites da investigação em termos dos sujeitos e dos instrumentos de recolha de dados 

utilizados. É também descrito o processo referente à preparação e estruturação dos 

inquéritos online.  

4.1 INVESTIGAÇÃO DESENVOLVIDA 

Com a realização deste trabalho de investigação pretendeu-se, numa primeira fase, 

identificar quais as motivações, expectativas e resultados da participação neste tipo de 

projeto internacional, quer da perspetiva dos candidatos, quer da perspetiva das IES, e 

perceber de que forma este tipo de projeto contribui para a internacionalização das IES e 

para os seus participantes. 

No âmbito da gestão de projetos, pretendeu-se compreender se a metodologia usada 

(gestão da qualidade e gestão das comunicações), foi a adequada para atingir os objetivos 

do projeto. Para tal foram colocadas as seguintes questões de investigação: 

• De que forma este tipo de projetos beneficia os participantes? 

• De que forma este tipo de projetos beneficia as IES? 

• Qual o grau de satisfação global dos participantes neste projeto? 

• De que forma a gestão de projetos (com foco na qualidade e comunicação) 

contribui para o sucesso deste tipo de projetos? 

Para poder analisar as questões acima colocadas foi aplicada uma metodologia 

quantitativa, com base em inquéritos. Durante a criação destes inquéritos foram tidos em 

consideração os diferentes objetivos do projeto EBW+. 
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Diagrama 2 Diagrama conceptual da evolução da investigação 

4.2 AMOSTRA EM ESTUDO 

Para a definição da amostra a ser estudada definiram-se dois grandes grupos, sendo o 

primeiro os participantes no projeto como bolseiros e o segundo grande grupo as 

instituições participantes no projeto (IES), totalizando 151 mobilidades individuais e 20 

instituições parceiras, no total. Em relação ao primeiro grupo foram obtidas 58 respostas 

e em relação ao segundo grupo foram obtidas 7 respostas. A taxa de resposta a cada grupo 

de questionários é de 38,4% e 35% respetivamente, e pode considerar-se a amostra 

representativa da população. 

Notou-se desde o início uma grande dificuldade para obter resposta de ambos os grupos 

considerados para amostra. Parte desta dificuldade deveu-se ao facto de não ter acesso 

direto aos contactos dos bolseiros, devido à RGPD (Regulamento Geral de Proteção de 

Dados). Este contacto foi feito pela U. Porto. 

Outra dificuldade encontrada aquando a fase de recolha de dados foi a desatualização de 

contactos dos participantes, o que impediu que o estudo tivesse a dimensão inicialmente 

desejada. 

 

Revisão de 
literatura

Inquéritos

Resultados
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4.3 QUESTIONÁRIO 

Na segunda fase do projeto foram elaborados três questionários, dois para as IES, um em 

inglês e um em português (anexo B e C), e um para os bolseiros, em português (anexo 

A). 

Para a construção e disseminação do questionário recorreu-se às ferramentas do motor de 

busca Google, nomeadamente o Google Forms. Pretendia-se, assim, manter uma 

consciência mais ecológica, face à opção em papel, bem como uma difusão mais rápida 

e alargada, tendo em conta que grande parte da amostra não se encontra em Portugal. 

Desta forma conseguiu-se ainda garantir que os participantes não sentissem pressão, 

podendo responder ao questionário com calma e tempo. 

Na construção do questionário foram tidas em conta as áreas da gestão de projetos que se 

pretendiam estudar, nomeadamente gestão da qualidade e gestão das comunicações. As 

questões colocadas foram formuladas de forma a serem claras e diretas. Conforme 

salientado anteriormente, foram também tidos em consideração os objetivos do projeto 

EBW+, sendo colocadas questões que pretendiam verificar se os objetivos foram 

realmente alcançados e se houve uma boa gestão da qualidade e das comunicações. 
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5 
5 RESULTADOS 
 

Neste capítulo serão analisados os resultados obtidos através da aplicação dos 

questionários. Numa primeira fase será feita a análise dos resultados do questionário feito 

aos bolseiros, seguindo-se a análise dos resultados dos questionários feitos às IES 

brasileiras (que enviaram bolseiros) e às IES europeias (que receberam bolseiros).  

5.1 RESULTADOS DO INQUÉRITO AOS BOLSEIROS 

Dentro do primeiro grupo, os bolseiros, pretendeu-se perceber qual o tipo, o destino e a 

duração de cada mobilidade.  

Compreende-se, através do Gráfico 1, que a maioria dos participantes fez uma 

Undergraduated Mobility (41,4%), seguindo-se a Doctorate Mobility (29,3%), as 

mobilidades para Administrative (8,6%) e as Full Doctorate Mobility, Post-Doctorate e 

Academic que obtiveram percentagens iguais (6,9% cada). 

 
Gráfico 1 Tipo de mobilidade 

 
Em relação à escolha da instituição de destino, o Gráfico 2 mostra que a maioria dos 

participantes escolheu a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (31,0%), 
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seguindo-se a Universidade do Porto (15,5%) e a Technische Universität Dresden 

(Alemanha) e a Riga Technical University (Letónia), ambas com a mesma percentagem 

(10,3%). 

 

 
Gráfico 2 instituição de destino escolhida 

 

De seguida pretendeu-se verificar a duração de cada tipo de mobilidade. De acordo com 

o Gráfico 3, verifica-se que as Undergraduate Mobilities tiveram uma duração mínima 

de 5 meses e máxima de 12 meses, as Doctorate Mobilities uma duração mínima de 6 

meses e máxima de 17 meses, as Full Doctorate Mobilities com duração mínima de 32 

meses e máxima de 48 meses, as Post-Doctorate Mobilities com duração entre 1 mês e 

10 meses, as Academic  Mobilities com duração de 1 mês e Administrative  Mobilities 

com duração mínima de 1 mês e máxima de 2 meses (Gráfico 3). 

Gráfico 3 Duração de cada tipo de mobilidade 
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5.1.1 Grau de Satisfação: perspetiva dos bolseiros 

Após a caracterização da amostra, pretendeu-se verificar qual o grau de satisfação global 

dos participantes (bolseiros) que fizeram parte do projeto. Numa primeira fase foi 

avaliado o grau de satisfação em relação à instituição de destino. Verificou-se que 6 das 

10 instituições de destino, entre elas a UTAD, obtiveram um nível de satisfação de 100% 

(Gráfico 4). 

 

 

 

De modo a aprofundar o conceito de “satisfação”, o questionário incluiu questões que 

permitissem efetuar uma avaliação nas seguintes vertentes: “Satisfação em relação à 

informação disponibilizada pelos canais adotados”, “Satisfação em relação ao  na 

instituição de destino”, “Satisfação em relação ao  na instituição de origem”, “Satisfação 

em relação à bolsa atribuída”, “Satisfação em relação à forma de ensino/trabalho na 

instituição de destino”, “Satisfação em relação ao apoio da instituição coordenadora”.  

Nas questões seguintes do questionário, foi utilizada uma escala em que 1 representava 

“Insatisfeito” e 5 “Muito satisfeito”. 

 

 

 

Gráfico 4 Foi bem-recebido na instituição de destino 
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a) Satisfação em relação à informação disponibilizada pelos canais adotados 

a1) Satisfação em relação à informação disponibilizada 

 
 
Gráfico 5 Satisfação em relação à informação disponibilizada 

 
O Gráfico 5 permite verificar que relativamente a este item, 41 bolseiros (70,7%) estão 

muito satisfeitos, 13 bolseiros (22,4%) estão bastante satisfeitos, 2 bolseiros (3,4%) estão 

satisfeitos e 2 bolseiros (3,4%) estão insatisfeitos.  

 

a2) Achou simples trabalhar com a plataforma EBW+ online, para fazer download e 

upload de documentos 

  
Gráfico 6 Facilidade em trabalhar com a plataforma EBW+ online 

 
Sobre a facilidade/simplicidade em utilizar a plataforma para fazer download e upload de 

documentos, 42 bolseiros (72,4%) estão muito satisfeitos, 12 bolseiros (20,7%) estão 

bastante satisfeitos, 3 bolseiros (5,2%) estão satisfeitos e 1 bolseiro (1,7%) está pouco 

satisfeito (Gráfico 6). 
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a3) A plataforma online foi uma forma rápida e eficaz de partilhar documentos entre todas 

as partes envolvidas 

 
Gráfico 7 Eficácia da plataforma online na partilha de documentos 

 
Uma vez que a troca de informação se fez maioritariamente através da plataforma online, 

pretendeu-se aferir a satisfação dos bolseiros em relação ao seu desempenho. Constatou-

se que 44 bolseiros (75,9%) estão muito satisfeitos, 13 bolseiros (22,4%) estão bastante 

satisfeitos e 1 bolseiro (1,7%) está satisfeito (Gráfico 7).  

 

a4) As minhas necessidades de informação foram atendidas 

 
Gráfico 8 Informação disponível para todos 

 
Face à afirmação “todas as minhas necessidades de informação foram atendidas”, 

verificou-se que 36 bolseiros (62,1%) estão muito satisfeitos, 15 bolseiros (25,9%) estão 

bastante satisfeitos, 6 bolseiros (10,3%) estão satisfeitos e apenas 1 bolseiro (1,7%) está 

insatisfeito (Gráfico 8).  
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a5) Todas as alterações feitas ao projeto EBW+ me foram comunicadas atempadamente 

 
Gráfico 9 Comunicação atempada de todas as alterações feitas ao projeto EBW+ 

 
Em relação à afirmação analisada no Gráfico 9, verificou-se que 43 bolseiros (74,1%) 

estão muito satisfeitos, 14 bolseiros (24,1%) estão bastante satisfeitos e 1 bolseiro (1,7%) 

está insatisfeito. 

 

a6) Satisfação em relação à clareza e disponibilidade dos objetivos do projeto EBW+ 

 
Gráfico 10 Satisfação em relação à clareza e disponibilidade dos objetivos do projeto EBW+ 

 
Na opinião dos bolseiros em relação à forma como foram transmitidos os objetivos do 

projeto, 42 bolseiros (72,4%) estão muito satisfeitos, 8 bolseiros (13,8%) estão bastante 

satisfeitos e 2 bolseiros (3,4%) estão satisfeitos e 1 bolseiro (1,7%) está insatisfeito 

(Gráfico 10). 

 

a7) Satisfação em relação à comunicação entre o bolseiro e as partes envolvidas no projeto 

 
Gráfico 11 Satisfação em relação à comunicação entre o bolseiro e as partes envolvidas no projeto 
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No item respeitante à comunicação entre o bolseiro e as partes envolvidas no projeto 

(Gráfico 11), verificou-se que 94,8% dos bolseiros diz estar satisfeito. 

 

b) Satisfação em relação ao staff na instituição de destino 

b1) Satisfação geral em relação ao staff na instituição de destino 

 

 

Gráfico 12 Satisfação geral em relação ao staff na instituição de destino 

 
No que diz respeito à satisfação geral em relação ao staff da instituição de destino (Gráfico 

12), 32 bolseiros (55,2%) estão muito satisfeitos, 17 bolseiros (29,3%) estão bastante 

satisfeitos, 7 bolseiros (12,1%) estão satisfeitos e 2 bolseiros (3,4%) estão pouco 

satisfeitos e insatisfeitos. 

 

b2) Satisfação em relação ao tempo de resposta do staff na instituição de destino 

 

Gráfico 13 Satisfação em relação ao tempo de resposta do staff na instituição de destino 

 
Quando questionados sobre o tempo de resposta do staff da instituição de destino (Gráfico 

13), 36 bolseiros (62,1%) estão muito satisfeitos, 12 bolseiros (20,7%) estão bastante 

satisfeitos, 7 bolseiros (12,1%) estão satisfeitos, 1 bolseiro (1,7%) está pouco satisfeito e 

2 bolseiros (3,4%) estão insatisfeitos. 
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b3) Satisfação em relação à facilidade em comunicar com o staff na instituição de 
destino 

 
Gráfico 14 Satisfação em relação à facilidade em comunicar com o staff na instituição de destino 

 
No Gráfico 14 verifica-se que os 33 bolseiros (56,9%) estão muito satisfeitos, 15 bolseiros 

(25,9%) estão bastante satisfeitos, 7 bolseiros (12,1%) estão satisfeitos, 1 bolseiro (1,7%) 

está pouco satisfeito e 2 bolseiros (3,4%) estão satisfeitos. 

 

b4) Satisfação em relação ao apoio do staff da instituição de destino em todas as etapas 

do projeto 

 
Gráfico 15 Satisfação em relação ao apoio do staff da instituição de destino em todas as etapas do projeto 

 
Em relação à satisfação em relação ao apoio do staff da instituição de destino em todas 

as etapas do projeto, 36 bolseiros (62,1%) estão muito satisfeitos, 12 bolseiros (20,7%)  

estão bastante satisfeitos, 5 bolseiros (8,6%) estão satisfeitos, 3 bolseiros (5,2%) estão 

pouco satisfeitos e 2 bolseiros (3,4%) estão insatisfeitos (Gráfico 15). 
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c) Satisfação em relação ao staff na instituição de origem 

c1) Satisfação geral em relação ao staff na instituição de origem 

 

 
Gráfico 16 Satisfação geral em relação ao staff na instituição de origem 

 
O Gráfico 16 mostra que, em relação à satisfação geral com ao staff na instituição de 

origem, 27 bolseiros (46,6%) estão muito satisfeitos, 20 bolseiros (34,5%) estão bastante 

satisfeitos, 9 bolseiros (15,5%) estão satisfeitos e 2 bolseiros (3,4%) estão pouco 

satisfeitos. 

 
c2) Satisfação em relação à facilidade em comunicar com ao staff na instituição de origem 

 
Gráfico 17 Satisfação em relação à facilidade em comunicar com ao staff na instituição de origem 

 
Em relação à facilidade em comunicar com ao staff na instituição de origem, 30 bolseiros 

(51,7%) estão muito satisfeitos, 16 bolseiros (27,6%) estão bastante satisfeitos, 6 

bolseiros (10,3%) estão satisfeitos, 4 bolseiros (6,9%) estão pouco satisfeitos e 2 bolseiros 

(3,4%) estão insatisfeitos (Gráfico 17). 
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c3) Satisfação em relação ao apoio do staff da instituição de origem em todas as etapas 

do projeto 

 
Gráfico 18 Satisfação em relação ao apoio do staff da instituição de origem em todas as etapas do projeto 

 

No que diz respeito ao apoio do staff da instituição de origem em todas as etapas do 

projeto, 26 bolseiros (44,8%) estão muito satisfeitos, 17 bolseiros (29,3%) estão bastante 

satisfeitos, 8 bolseiros (13,8%) estão satisfeitos, 5 bolseiros (8,6%) estão pouco satisfeitos 

e 2 bolseiros (3,4%) estão insatisfeitos (Gráfico 18). 

 

d) Satisfação em relação ao staff na instituição coordenadora 

d1) Satisfação em relação ao apoio da instituição coordenadora  

 

 
Gráfico 19 Satisfação em relação ao apoio da instituição coordenadora 

 
O Gráfico 19 mostra que relativamente ao apoio prestado pela instituição coordenadora, 

49 bolseiros (84,5%) estão muito satisfeitos, 7 bolseiros (12,1%) estão bastante 

satisfeitos, 1 bolseiro (1,7%) está satisfeito e 1 bolseiro (1,7%) estão insatisfeitos. 
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e) Satisfação global em relação aos eventuais benefícios do projeto EBW+ 

e1) Satisfação em relação à bolsa atribuída 

 

 
Gráfico 20 Satisfação em relação à bolsa atribuída 

 
Quanto ao valor da bolsa atribuída, 46 bolseiros (79,3%) estão muito satisfeitos, 10 

bolseiros (17,2%) estão bastante satisfeitos, 1 bolseiro (1,7%) está satisfeito e 1 bolseiro 

(1,7%) está insatisfeito (Gráfico 20). 

 

e2) O projeto EBW+ permitiu desenvolver as capacidades interculturais do participante 
 

 

Como é possível verificar no Gráfico 21, em relação à satisfação dos bolseiros sobre s 

possibilidade de desenvolver capacidades interculturais através do projeto EBW+, 51 

bolseiros (87,9%) entenderam que este projeto contribuiu significativamente para o 

desenvolvimento das suas capacidades interculturais e estão muito satisfeitos, 6 bolseiros 

(10,3%) estão bastante satisfeitos e 1 bolseiro (1,7%) está insatisfeito. 

 

 

Gráfico 21 Satisfação em relação ao desenvolvimento das capacidades interculturais através do projeto EBW+ 
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e3) Satisfação em relação à possibilidade de desenvolver capacidades profissionais e 

académicas através do projeto EBW+ 

 
 

Gráfico 22 Satisfação em relação à possibilidade de desenvolver capacidades profissionais e académicas através do 
projeto EBW+ 

 

Sobre o desenvolvimento de novas capacidades a nível profissional e académico, 42 

bolseiros (72,4%) estão muito satisfeitos, 10 bolseiros (17,2%) estão bastante satisfeitos, 

4 bolseiros (6,9%) estão satisfeitos, 1 bolseiros (1,7) está pouco satisfeito e 1 bolseiros 

(1,7) está insatisfeito (Gráfico 22). 

 
e4) O projeto EBW+ ajudou a melhorar as minhas capacidades de decisão e confiança 

 
 

Gráfico 23 Melhoria das capacidades de decisão e confiança 

 
Os bolseiros foram igualmente questionados sobre a relação do projeto EBW+ com a 

melhoria das suas capacidades de decisão e confiança e verificou-se que 34 bolseiros 

(58,6%) estão muito satisfeitos, 16 bolseiros (27,6%) estão bastante satisfeitos, 5 

bolseiros (8,6%) estão satisfeitos, 1 bolseiro (1,7%) está pouco satisfeito e 2 bolseiros 

(3,4%) estão insatisfeitos (Gráfico 23). 
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e5) O projeto EBW+ permitiu o alargamento de horizontes e o conhecimento de novas 
culturas 
 

 
Gráfico 24 O projeto EBW+ permitiu o alargamento de horizontes e o conhecimento de novas culturas 

 
A observação do Gráfico 24 revela que a maioria dos bolseiros (86,2%) está muito 

satisfeito com o alargamento dos seus horizontes e o conhecimento de novas culturas, 

através do projeto EBW+, 7 bolseiros (12,1%) estão bastante satisfeitos e 1 bolseiro 

(1,7%) está insatisfeito. 

 
e6) Beneficiei a nível profissional com o projeto EWB+ 
 

 
 

Gráfico 25 Benefício profissional proporcionado pelo projeto EBW+ 

 
No Gráfico 25 é possível verificar que 36 bolseiros (62,1%) estão muito satisfeitos com 

as oportunidades que este projeto proporcionou a nível profissional, 15 bolseiros (25,9%) 

estão bastante satisfeitos, 4 bolseiros (6,9%) estão satisfeitos, 1 bolseiro está pouco 

satisfeito (1,7%) e 2 bolseiros (3,4%) estão insatisfeitos. 
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e7) Beneficiei a nível pessoal com o projeto EWB+ 
 

 
 

Gráfico 26 Benefício pessoal proporcionado pelo projeto EBW+ 

 
Em relação às oportunidades que este projeto proporcionou a nível pessoal 50 bolseiros 

(86,2%) consideram que retiraram muitos benefícios deste projeto, 5 bolseiros (8,6%) 

beneficiaram com o projeto e 3 bolseiros (5,5%) consideram ter obtido alguns benefícios 

deste projeto (Gráfico 26). 

 

e8) Vontade de voltar a usufruir de um projeto como o EBW+ 

 

 
Gráfico 27 Vontade de voltar a usufruir de um projeto como o EBW+ 

 
No Gráfico 27 é possível verificar que 96,6% dos bolseiros tem vontade de voltar a 

usufruir de um projeto como o EBW+. 

 

e9) Vontade de recomendar o projeto EBW+ 

 
Gráfico 28 Vontade de recomendar o projeto EBW+ 
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O Gráfico 28 mostra que 98,3% dos bolseiros tem vontade de recomendar o projeto 

EBW+ a outras pessoas. 

5.2 RESULTADOS DO INQUÉRITO ÀS IES PARTICIPANTES  

Dentro do segundo grupo pretendeu-se, numa primeira fase, identificar qual o país em 

que cada instituição se localiza, o seu papel no projeto e o número de mobilidades 

recebidas e enviadas. Para que o questionário fosse acessível tanto para as IES de língua 

portuguesa como para as restantes, o mesmo foi duplicado,S tendo sido feita uma versão 

em português e outra em inglês. A versão portuguesa foi respondida pelas IES do Brasil 

(IES que enviaram estudantes) e a versão inglesa foi respondida pelas IES europeias (IES 

que receberam estudantes, incluindo as IES Portuguesas do consórcio). 

Verificou-se que as 7 IES que responderam ao questionário participaram todas como 

parceiras no projeto. 

 

 
Gráfico 29 Papel da IES no projeto EBW+ 

 

Pretendeu-se verificar também o tipo de mobilidades enviadas pelas IES brasileiras e 

recebidas pelas IES europeias (Gráfico 29).  
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Gráfico 30 Tipo de mobilidades enviadas pelas IES brasileiras 

 

Após analise do Gráfico 30 verificou-se que as IES brasileiras que responderam ao 

inquérito enviaram 3 Undergraduate Mobilities, 1 Doctorate Mobility, 1 Academic staff 

Mobilities e 1 Administrative staff Mobilities. 

 

 
Gráfico 31 Tipo de mobilidades recebidas pelas IES europeias 

 
Em relação às mobilidades recebidas pelas IES europeias que responderam ao inquérito 

(Gráfico 31), observou-se que receberam 4 Undergraduate Mobilities, 4 Doctorate 

Mobilities, 3 Full Doctorate Mobilities, 3 Post-Doctorate Mobilities, 4 Academic staff 

Mobilities e 2 Administrative staff Mobilities. 

5.2.1 Grau de Satisfação: perspetiva das IES 

Após a caracterização da amostra, pretendeu-se verificar qual o grau de satisfação global 

das IES que fizeram parte do projeto. 

Nas questões seguintes do questionário, foi utilizada uma escala em que 1 representava 

“Insatisfeito” e 5 “Muito satisfeito”. 
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a) Satisfação em relação à informação disponibilizada pelos canais adotados 

a1) Satisfação em relação à facilidade em comunicar com as instituições parceiras 

 
Gráfico 32 Satisfação em relação à facilidade em comunicar com as IES parceiras - perspetiva das IES brasileiras 

 

 
Gráfico 33 Satisfação em relação à facilidade em comunicar com as IES parceiras - perspetiva das IES europeias 

Em relação à satisfação na facilidade em comunicar com as IES parceiras, as IES 

brasileiras (Gráfico 32) estão muito satisfeitas (100%) e as IES europeias (Gráfico 33) 

estão muito satisfeitas (25%) e bastante satisfeitas (75%). 

 

a2) Satisfação em relação à facilidade em comunicar com a instituição coordenadora 

 

 
Gráfico 34 Satisfação em relação à facilidade em comunicar com a instituição coordenadora - perspetiva das IES 
brasileiras 
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Gráfico 35 Satisfação em relação à facilidade em comunicar com a instituição coordenadora - perspetiva das IES 
brasileiras 

 
No Gráfico 34 é possível verificar que as IES brasileiras estão muito satisfeitas (100%) 

no que diz respeito à facilidade em comunicar com a IES coordenadora. As IES europeias 

(Gráfico 35) estão muito satisfeitas (75%) e bastante satisfeitas (25%).  

 

a3) Satisfação em relação à facilidade em comunicar com os bolseiros 

 
Gráfico 36 Satisfação em relação à facilidade em comunicar com os bolseiros - perspetiva das IES brasileiras 

 
Gráfico 37 Satisfação em relação à facilidade em comunicar com os bolseiros - perspetiva das IES europeias 

 
Em relação à facilidade em comunicar com os bolseiros, as IES brasileiras (Gráfico 36) 

estão muito satisfeitas (100%) e as IES europeias (Gráfico 37) estão muito satisfeitas 

(25%) e bastante satisfeitas (75%). 
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a4) Satisfação em relação à facilidade em trabalhar com a plataforma EBW+ online 

 
Gráfico 38 Satisfação em relação à facilidade em trabalhar com a plataforma EBW+ online - perspetiva das IES 
brasileiras 

 

 
Gráfico 39 Satisfação em relação à facilidade em trabalhar com a plataforma EBW+ online - perspetiva das IES 
brasileiras 

 
Foi também avaliada a facilidade em trabalhar com a plataforma online. As IES 

brasileiras (Gráfico 39) estão muito satisfeitas (100%) enquanto as IES europeias 

(Gráfico 41) estão muito satisfeitas (75%) e bastante satisfeitas (25%). 

 

a5) Satisfação em relação à facilidade em obter informação sobre o projeto EBW+  

 
Gráfico 40 Satisfação em relação à facilidade em obter informação sobre o projeto EBW+ - perspetiva das IES 
brasileiras 
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Gráfico 41 Satisfação em relação à facilidade em obter informação sobre o projeto EBW+ - perspetiva das IES 
europeias 

 

Quando questionadas sobre a facilidade sentida em obter informação sobre o projeto, as 

IES brasileiras (Gráfico 40) estão muito satisfeitas (66,7%) e bastante satisfeitas (33,3%) 

e as IES europeias (Gráfico 41) estão muito satisfeitas (50%) e bastante satisfeitas (50%). 

 

a6) Satisfação em relação à facilidade em fazer upload e download de documentos da 

plataforma EBW+ online 

 
Gráfico 42 Satisfação em relação à facilidade em fazer upload e download de documentos da plataforma EBW+ 
online - perspetiva das IES brasileiras 

 

 
Gráfico 43 Satisfação em relação à facilidade em fazer upload e download de documentos da plataforma EBW+ 
online - perspetiva das IES europeias 

 
 



 

62 
 

 

Em relação à satisfação sentida pelas IES em relação à facilidade em fazer upload e 

download de documentos da plataforma EBW+ online, as IES brasileiras (Gráfico 42) 

estão muito satisfeitas (100%) e as IES europeias (Gráfico 43) estão muito satisfeitas 

(50%) e bastante satisfeitas (50%). 

 

a7) Todas as alterações feitas ao projeto EBW+ foram-me comunicadas atempadamente 

 
Gráfico 44 Comunicação atempada de todas as alterações feitas ao projeto EBW+ - perspetiva das IES brasileiras 

 

 

 
Gráfico 45 Comunicação atempada de todas as alterações feitas ao projeto EBW+ - perspetiva das IES brasileiras 

 
Quando questionadas sobre a comunicação em tempo útil de todas as alterações feitas ao 

projeto EBW+, as IES brasileiras (Gráfico 44) estão muito satisfeitas (100%) e as IES 

europeias (Gráfico 45) estão muito satisfeitas (75%) e bastante satisfeitas (25%). 
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a8) Os resultados do projeto EBW+ obtidos foram partilhados entre as instituições 

 
Gráfico 46 Todos os resultados obtidos foram partilhados entre as IES - perspetiva das IES brasileiras 

 

 
Gráfico 47 Todos os resultados obtidos foram partilhados entre as IES - perspetiva das IES europeias 

 
No que diz respeito à partilha de resultados entre as IES, as IES brasileiras (Gráfico 46) 

estão muito satisfeitas (33,3%) e bastante satisfeitas (66,7%) e as IES europeias (Gráfico 

47) estão muito satisfeitas (25%), bastante satisfeitas (50%) e pouco satisfeitas (25%). 

 

b) Outros fatores avaliados 

b1) Alargamento dos horizontes das IES 

 
Gráfico 48 Alargamento dos horizontes das IES - perspetiva das IES brasileiras 



 

64 
 

 
Gráfico 49 Alargamento dos horizontes das IES - perspetiva das IES europeias 

 
A observação do Gráfico 48 revela que as IES brasileiras (100%) estão muito satisfeitas 

com o alargamento dos seus horizontes, através do projeto EBW+. As IES europeias 

(Gráfico 49) estão muito satisfeitas (25%) e bastante satisfeitas (75%). 

 

b2) Alargamento dos horizontes dos bolseiros 

 
Gráfico 50 Alargamento dos horizontes dos bolseiros - perspetiva das IES brasileiras 

 

 
Gráfico 51 Alargamento dos horizontes dos bolseiros - perspetiva das IES europeias 

 
Após a análise dos Gráficos verificou-se que tanto as IES brasileiras (Gráfico 50) como 

as IES europeias (Gráfico 51) concordam (100%) que o projeto EBW+ contribuiu para o 

alargamento dos horizontes dos bolseiros participantes. 
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b3) Divulgação da instituição de origem dos bolseiros a nível internacional 

 

 
Gráfico 52 Divulgação da IES de origem a nível internacional - perspetiva das IES brasileiras 

 

 
Gráfico 53 Divulgação da IES de origem a nível internacional - perspetiva das IES europeias 

No que diz respeito à divulgação das IES de origem a nível internacional, as IES 

brasileiras (Gráfico 52) estão muito satisfeitas (33,3%) e bastante satisfeitas (66,7%) e as 

IES europeias (Gráfico 53) estão muito satisfeitas (25%), bastante satisfeitas (25%), 

satisfeitas (25%) e pouco satisfeitas (25%). 

 

b4) Divulgação da instituição de destino dos bolseiros a nível internacional 

 

 
Gráfico 54 Divulgação da IES de destino a nível internacional - perspetiva das IES brasileiras 
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Gráfico 55 Divulgação da IES de destino a nível internacional - perspetiva das IES europeias 

 
Em relação à divulgação das IES de destino dos bolseiros a nível internacional, verifica-

se que as IES brasileiras (Gráfico 54) estão muito satisfeitas (33,3%) e bastante satisfeitas 

(66,7%) e as IES europeias (Gráfico 55) estão muito satisfeitas (25%) e bastante 

satisfeitas (75%). 

 

b5) Possibilidade de futuras cooperações com as IES Parceiras 

 
Gráfico 56 Possibilidade de realização de projetos futuros com as IES parceiras - perspetiva das IES brasileiras 

 

 
Gráfico 57 Possibilidade de realização de projetos futuros com as IES parceiras - perspetiva das IES europeias 

 
Um dos objetivos do projeto EBW+ era “Promover a cooperação entre as instituições de 

origem e destino”. Para se verificar se este objetivo foi alcançado foi feita a seguinte 

afirmação: “possibilidade de realização de projetos futuros com as instituições parceiras”. 



 

67 
 

As IES brasileiras (Gráfico 56) mostraram-se mais positivas e abertas à ideia, sendo que 

concordaram totalmente (100%) e as IES europeias (Gráfico 57) concordaram totalmente 

(25%), parcialmente (50%) e concordaram apenas com a afirmação (25%).  

 
b6) Melhoria das relações internacionais 

 

 
Gráfico 58 Melhoria das relações internacionais - perspetiva das IES brasileiras 

 

 
Gráfico 59 Melhoria das relações internacionais - perspetiva das IES europeias 

 
No que diz respeito à possibilidade de melhoria das relações internacionais, fruto da 

participação no projeto EBW+, aos olhos das IES envolvidas. Mais uma vez as IES 

brasileiras (Gráfico 58) mostraram estar muito satisfeitas (100%) e as IES europeias 

(Gráfico 59) estão muito satisfeitas (25%) e bastante satisfeitas (75%). 

 

b7) Partilha de conhecimento e know-how entre IES 

 
Gráfico 60 Partilha de conhecimento e know-how entre IES - perspetiva das IES brasileiras 
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Gráfico 61 Partilha de conhecimento e know-how entre IES - perspetiva das IES europeias 

 
Sendo que um dos objetivos do projeto EBW+ era “Encorajar a transferência de know-

how e melhores práticas avaliou-se a partilha de conhecimento e know-how entre IES”, 

voltou a verificar-se um maior entusiasmo das IES brasileiras (Gráfico 60), que estão 

muito satisfeitas (100%). As IES europeias (Gráfico 61) estão muito satisfeitas (75%) e 

bastante satisfeitas (25%). 

 
 
b8) O projeto EBW+ atingiu as metas estabelecidas 

 
Gráfico 62 O projeto atingiu as metas estabelecidas - perspetiva das IES brasileiras 

 

 
Gráfico 63 O projeto atingiu as metas estabelecidas - perspetiva das IES europeias 

 
 
Em relação às metas estabelecidas para o projeto EBW+, as IES brasileiras (Gráfico 62) 

estão bastante satisfeitas com as metas atingidas pelo projeto (100%) e as IES europeias 

(Gráfico 63) estão muito satisfeitas (50%) e bastante satisfeitas (50%). 
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 b9) O projeto EBW+ não causou perturbações na atividade principal da IES ou na sua 

cultura organizacional 

 
Gráfico 64 O projeto EBW+ não causou perturbações na atividade principal da IES - perspetiva das IES brasileiras 

 

 
Gráfico 65 O projeto EBW+ não causou perturbações na atividade principal da IES - perspetiva das IES europeias  

 

 

Gráfico 66 O projeto não alterou a cultura organizacional da IES - perspetiva das IES brasileiras 

 

 
Gráfico 67 O projeto não alterou a cultura organizacional da IES - perspetiva das IES europeias 
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Em relação às alterações causadas à atividade principal da IES e cultura organizacional 

da IES, verificou-se que em relação ao primeiro ponto, 66,7% das IES brasileiras (Gráfico 

64) consideram-se muito satisfeitas e 33,3% bastante satisfeitas. As IES europeias 

(Gráfico 65) 100% estão muito satisfeitas. Em relação ao segundo ponto, 66,7% das IES 

brasileiras (Gráfico 66) estão muito satisfeitas e 33,3% pouco satisfeitas enquanto que 

nas IES europeias (Gráfico 67) 75% estão muito satisfeitas e 25% estão bastante 

satisfeitas. 

 

b10) Os objetivos do projeto EBW+ eram claros e estavam disponíveis para todos 

 
Gráfico 68 Os objetivos do projeto EBW+ eram claros e estavam disponíveis para todos - perspetiva das IES 
brasileiras 

 
 

 
Gráfico 69 Os objetivos do projeto EBW+ eram claros e estavam disponíveis para todos - perspetiva das IES 
europeias 

 
No que diz respeito à clareza e disponibilidade dos objetivos do projeto EBW+, as IES 

brasileiras (Gráfico 68) estão muito satisfeitas (100%) e as IES europeias (Gráfico 69) 

estão muito satisfeitas (75%) e bastante satisfeitas (25%). 
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b11) A IES coordenadora foi sempre clara em relação aos objetivos do projeto EBW+  

 
Gráfico 70 A IES coordenadora foi sempre clara em relação aos objetivos do projeto - perspetiva das IES brasileiras 

 

 

Gráfico 71 A IES coordenadora foi sempre clara em relação aos objetivos do projeto - perspetiva das IES europeias 

 
Em relação à clareza da IES coordenadora no que diz respeito aos objetivos do projeto 

EBW+ as IES brasileiras (Gráfico 70) estão muito satisfeitas (100%) e as IES europeias 

(Gráfico 71) estão muito satisfeitas (75%) e bastante satisfeitas (25%). 

 
b12) O planeamento do projeto EBW+, nomeadamente a nível da qualidade e 

comunicação, foi o adequado 

 
Gráfico 72 O planeamento do projeto EBW+, nomeadamente a nível da qualidade e comunicação, foi o adequado - 
perspetiva das IES brasileiras 
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Gráfico 73 O planeamento do projeto EBW+, nomeadamente a nível da qualidade e comunicação, foi o adequado - 
perspetiva das IES europeias 

 
Nos Gráficos 72 (perspetiva das IES brasileiras) e 73 (perspetiva das IES europeias) 

verifica-se que tanto as IES brasileiras como as IES europeias estão completamente de 

acordo com o planeamento efetuado, nomeadamente a nível de qualidade e comunicação 

(100%). 

 

b13) As expectativas para o projeto EBW+ eram realistas 

 
Gráfico 74 As expectativas para o projeto eram realistas - perspetivas das IES brasileiras 

 
Gráfico 75 As expectativas para o projeto eram realistas - perspetivas das IES europeias 

 
Em relação às expectativas existentes para o projeto EBW+, tanto as IES brasileiras 

(Gráfico 74) como as IES europeias (Gráfico 75) se mostraram muito satisfeitas (100%), 

e na realidade todas as mobilidades foram executadas dentro dos prazos previstos. 
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b14) O projeto EBW+ e as IES envolvidas foram sempre éticas e fiéis aos objetivos 

estabelecidos 

 
Gráfico 76 O projeto EBW+ e as IES envolvidas foram sempre éticas e fiéis aos objetivos estabelecidos - perspetiva 
das IES brasileiras 

 

 

Gráfico 77 O projeto EBW+ e as IES envolvidas foram sempre éticas e fiéis aos objetivos estabelecidos - perspetiva 
das IES europeias 

 
Verificou-se também se, na perspetiva das IES, o projeto e as IES envolvidas se 

mantiveram sempre éticas e fiéis aos objetivos estabelecidos as IES brasileiras (Gráfico 

76) estão muito satisfeitas (100%) e as IES europeias (Gráfico 77) dividem a sua opinião 

entre muito satisfeitas (50%) e bastante satisfeitas (50%). 

 

b15) O projeto EBW+ foi bem-sucedido, na perspetiva das IES 

 
Gráfico 78 O projeto EBW+ foi bem-sucedido, na perspetiva das IES - perspetiva das IES brasileiras 
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Gráfico 79 O projeto EBW+ foi bem-sucedido, na perspetiva das IES - perspetiva das IES europeias 

 
No que diz respeito ao sucesso do projeto EBW+, na perspetiva das IES, as instituições 

brasileiras (Gráfico 78) e as instituições europeias (Gráfico 79) estão muito satisfeitas 

com os resultados obtidos (100%). 

 

b16) O trabalho em “equipa” entre as instituições contribuiu para o sucesso do projeto 

 
Gráfico 80 O trabalho em “equipa” entre as instituições contribuiu para o sucesso do projeto – perspetiva das IES 
brasileiras 

 

 
Gráfico 81 O trabalho em “equipa” entre as instituições contribuiu para o sucesso do projeto – perspetiva das IES 
europeias 

 

Em relação ao sucesso do projeto EBW devido ao trabalho em equipa entre as IES as IES 

brasileiras (Gráfico 80) concordam totalmente (100%) e as IES europeias (Gráfico 81) 

dividem a sua opinião entre concordo bastante (50%) e concordo totalmente (50%).  
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b17) Os problemas que surgiram ao longo do projeto EBW+ foram rapidamente 

solucionados 

 

 
Gráfico 82 Os problemas que surgiram ao longo do projeto EBW+ foram rapidamente solucionados - perspetiva das 
IES brasileiras 

 

 
Gráfico 83 Os problemas que surgiram ao longo do projeto EBW+ foram rapidamente solucionados - perspetiva das 
IES europeias 

 
Em relação à satisfação das IES na rápida resolução de problemas as IES brasileiras 

(Gráfico 82) estão muito satisfeitas (100%) e as IES europeias (Gráfico 83) estão muito 

satisfeitas (75%) e bastante satisfeitas (25%). 

 

b18) Os colaboradores estavam entusiasmados com o projeto EBW+ 

 

 
Gráfico 84 Os colaboradores estavam entusiasmados com o projeto EBW+ - perspetiva das IES brasileiras 
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Gráfico 85 Os colaboradores estavam entusiasmados com o projeto EBW+ - perspetiva das IES europeias 

 
No que diz respeito ao entusiasmo e satisfação dos colaboradores em participar no projeto 

EBW+ as IES brasileiras (Gráfico 84) mostraram-se muito satisfeitas (100%) e as IES 

europeias (Gráfico 85) muito satisfeitas (50%), bastante satisfeitas (25%) e satisfeitas 

(25%).  Isto pode dever-se ao tipo de fluxo existente. Deve estar presente que as 

instituições brasileiras “enviaram” participantes, enquanto as europeias apenas recebiam. 

 

b19) O financiamento (número de bolsas atribuídas) do projeto EBW+ foi o suficiente 

 
Gráfico 86 O financiamento (número de bolsas atribuídas) do projeto EBW+ foi o suficiente - perspetiva das IES 
brasileiras 

 
Gráfico 87 O financiamento (número de bolsas atribuídas) do projeto EBW+ foi o suficiente - perspetiva das IES 
europeias 

 
O projeto EBW+ tinha como objetivo, entre outros, garantir a melhor gestão financeira 

deste projeto (Universidade do Porto, 2014). De forma a verificar se, na perspetiva das 
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IES e dos Boleiros, este objetivo foi alcançado, foi tido em consideração o financiamento 

(bolsas atribuídas) aos bolseiros. Assim, colocou-se a seguinte questão “O financiamento 

(bolsa de mobilidade) foi o suficiente?” ao qual as IES europeias (Gráfico 86) 

responderam “sim” (100%), as IES brasileiras (Gráfico 87) responderam 

maioritariamente “sim” (66,7%). 

Pode aqui considerar-se que as instituições brasileiras receberam mais candidaturas às 

quais não foi possível atribuir bolsa. Porém, do ponto de vista das instituições de destino, 

estas entenderam que, relativamente à capacidade de receberem bolseiros, o número de 

bolsas atribuídas foi adequado. 

 
 

b20) O projeto EBW+ foi uma mais valia para a sua IES 

 
Gráfico 88 O projeto EBW+ foi uma mais valia para a IES - perspetiva das IES brasileiras 

 

 
Gráfico 89 O projeto EBW+ foi uma mais valia para a IES - perspetiva das IES europeias 

 
 
Tendo ainda em consideração que, segundo os objetivos gerais e princípios do projeto 

EBW+, este pretendia contribuir para o desenvolvimento de capacidades nas instituições 

parceiras e nos seus países, promover a cooperação entre as instituições de origem e 

destino, desenvolver relações sustentáveis que poderão continuar após o fim do projeto e  

promover o enriquecimento mútuo e uma melhor compreensão entre a Europa e o Brasil 

(Universidade do Porto, 2014), foi colocada às IES uma última questão, que visava 
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perceber se as IES sentiam que este projeto foi uma mais valia para a sua instituição. 

Tanto as IES brasileiras (Gráfico 88) como IES europeias (Gráfico 89) concordaram em 

absoluto que o projeto EBW+ foi uma mais valia para a sua instituição (100%). 

5.3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Após o tratamento estatístico dos dados recolhidos através dos questionários online 

realizados, fez-se uma análise dos resultados obtidos no sentido de encontrar resposta 

para as questões levantadas no inicio deste trabalho, nomeadamente: 

• De que forma este tipo de projetos beneficia os participantes? 

• De que forma este tipo de projetos beneficia as IES? 

• Qual o grau de satisfação global dos participantes neste projeto? 

• De que forma a gestão de projetos (com foco na qualidade e comunicação) 

contribui para o sucesso deste tipo de projetos? 

A análise dos dados recolhidos permitiu compreender que a maioria das mobilidades 

realizadas foram do tipo Undergraduate Mobility, seguidas de Doctorate Mobilities, 

Administrative staff Mobilities, Academic staff Mobilities, Full Doctorate Mobilities e 

Post-Doctorate Mobilities. 

Verificou-se que 96,5% dos bolseiros consideraram que o montante atribuído para as 

bolsas de mobilidade era bastante confortável para fazerem face às suas despesas com a 

mobilidade, quer a nível de alojamento, como habitação, transportes e outros. 

Efetivamente, os valores atribuídos por este tipo de projeto permitem o acesso a estas 

mobilidades a cidadãos com maiores dificuldades sociais ou económicas (ponto que é 

considerado para a avaliação das candidaturas). 

Do ponto de vista dos participantes, conclui-se que consideraram este período muito útil 

e positivo, quer a nível de desenvolvimento pessoal como profissional e académico. 

Verifica-se que 89,6% dos participantes no estudo entendeu que desenvolveu as suas 

capacidades profissionais e académicas, 88% entende que retirou benefícios do projeto a 

nível profissional e 94,8% a nível pessoal. 

O projeto contribuiu para que 98,2% dos bolseiros desenvolvesse as suas capacidades 

interculturais e 98,3% revelou que este projeto lhe permitiu alargar os horizontes e 

conhecer novas culturas, ganhando uma maior capacidade de adaptação a diferentes 

ambientes. O relacionamento entre pessoas de culturas diferentes ajuda o individuo a 

compreender melhor o mundo e a desenvolver a sua tolerância face às diferenças. Para 
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além destes benefícios, a nível pessoal 86,2% dos participantes admitiram que viram 

reforçada a sua autoconfiança e a sua capacidade de decisão. 

Do ponto de vista das instituições participantes, tanto as IES brasileiras como as IES 

europeias concordam que este projeto contribuiu para o alargamento dos horizontes dos 

bolseiros e das instituições. 

A internacionalização pode ser uma estratégia válida para aumentar o prestígio das IES 

aos olhos de pares e partes interessadas, nacionais e internacionais (Chan & Dimmock, 

2008). Por uma questão de facto, a maioria das universidades de renome científico e 

consideradas como sendo de elevada qualidade são frequentemente instituições altamente 

internacionalizadas (Seeber et. al, 2016). 

Verificou-se que 100% das instituições que participaram no projeto EBW+ consideram 

que obtiveram benefícios para a instituição no que diz respeito à sua divulgação a nível 

internacional. 

Das instituições inquiridas, 100% das brasileiras e 75% das europeias entendem que este 

projeto proporcionou a possibilidade de posteriores cooperações entre as IES 

participantes. No que diz respeito à melhoria das relações internacionais, tanto as 

instituições europeias como as instituições brasileiras concordam (100%) que este projeto 

foi uma mais valia. 

Também a partilha de conhecimento e know-how é um dos fatores relevantes no que diz 

respeito aos benefícios que as IES podem retirar de projetos como o EBW+ e 100% das 

IES brasileiras e europeias afirmam terem trocado ativamente conhecimentos e know-how 

ao longo do tempo de vida do projeto.  

Repare-se, por exemplo a nível de investigação, que a crescente complexidade e custos 

associados a esta atividade implica que um único país ou instituição dificilmente pode 

possuir recursos e capacidades suficientes para trabalhar em determinadas áreas. A 

internacionalização é, portanto, essencial para complementar recursos, habilidades e 

conhecimentos para ficar nas fronteiras da ciência, descobrir soluções inovadoras e 

responder aos desafios globais atuais, como saúde, mudanças climáticas e suprimento de 

alimentos (Fielden, 2006; Knight, 2004; Seeber et. al, 2016).  

No que diz respeito à terceira questão colocada no início deste trabalho, “qual o grau de 

satisfação global dos participantes neste projeto?”, fizeram-se duas análises 

separadamente: perspetiva dos bolseiros e perspetiva das IES. 
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Os canais de comunicação adotados (em particular a plataforma informática online do 

projeto), a informação disponibilizada, os timings, etc., foram alvos de atenção no 

questionário. 

Como já foi referido, o projeto EBW+ adotou como ferramentas de comunicação, entre 

outras, a plataforma EBW+ online, o correio eletrónico com endereços específicos para 

cada instituição, e o telefone. 

Na perspetiva dos bolseiros, em relação à qualidade de informação disponibilizada pelos 

canais adotados, 93,1% admitem estar bastante satisfeitos e 88% concorda que todas as 

suas necessidades de informação foram atendidas.   

A nível de plataforma online, 93,1% dos bolseiros considerou que esta forma de 

comunicação facilitou a troca de documentos e 98,3% concorda que este canal de 

comunicação foi muito eficaz. Relativamente ao uso do correio eletrónico, contribuiu 

para a satisfação de 98,2% dos bolseiros no que diz respeito à comunicação atempada de 

todas as alterações ao projeto em causa e para a satisfação de 94,8% dos bolseiros em 

relação à comunicação entre as partes envolvidas no projeto EBW+. 

Inquiridos sobre a satisfação global relativamente ao staff da instituição de destino, os 

participantes bolseiros afirmar estar, na sua maioria (81,5%) bastante/muito satisfeitos. 

Esta satisfação foi aprofundada nas questões de tempo de resposta do staff às suas 

solicitações, facilidade em comunicar com esta e o apoio prestado em todas as etapas do 

projeto. 

As avaliações foram muito positivas, percebendo-se que 82,8% dos bolseiros estão muito 

satisfeitos em relação em estas três questões. 

Quanto às avaliações de satisfação relativas ao staff da instituição de origem do bolseiro, 

existe a nível global uma elevada satisfação com a sua prestação (81,1%). A facilidade 

de comunicação e o apoio prestado ao bolseiro recolheram uma avaliação de 79,3% e 

74,1% de positivamente satisfeitos, respetivamente.  

A entidade coordenadora desempenha neste tipo de arranjo de consórcio um papel 

fundamental no que diz respeito à articulação, moderação, comunicação e supervisão do 

projeto. Constitui um elo de ligação entre todos os envolvidos. 

Por este motivo, é pertinente perceber se o seu papel foi bem desempenhado neste projeto. 

Efetivamente os bolseiros consideram que esta missão foi desempenhada com sucesso, 

sendo que 96,6% dos inquiridos atestaram estar muito satisfeitos com o apoio recebido.  

Do ponto de vista dos bolseiros, este foi um projeto bem-sucedido, sendo que 96,6% 

gostariam de repetir e 98,3% tem vontade de o recomendar. 
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Passando à análise da perspetiva das IES, percebe-se que a nível do esquema de 

comunicação adotado todas (100%) manifestam uma elevada satisfação relativamente à 

maioria dos itens avaliados, nomeadamente: facilidade em comunicar com as IES 

parceiras, com a IES coordenadora e com os bolseiros, facilidade em trabalhar com a 

plataforma EBW+ online, nos downloads e uploads de documentos, em obter informação 

sobre o projeto, comunicação atempada das alterações ocorridas ao longo do projeto. 

Apenas a nível de comunicação dos resultados do projeto se verifica insatisfação por parte 

de 25% dos inquiridos das IES europeias. 

Das instituições inquiridas, todas (100%) consideram que o projeto foi bem-sucedido. 

Analisando os resultados obtidos à luz da quarta questão, nomeadamente de que forma a 

gestão de projetos (com foco na qualidade e comunicação) contribui para o sucesso deste 

tipo de projetos, percebemos que 100% das instituições inquiridas consideram que os 

objetivos foram definidos de forma clara, estavam disponíveis para todos os envolvidos 

e a instituição coordenadora foi sempre explicita nesta matéria. 

Também 100% das IES foram éticas e respeitaram os objetivos traçados e consideraram 

que o planeamento, nomeadamente a nível de qualidade e comunicação foi adequado ao 

que se pretendia, e que as expectativas foram realistas. 

As equipas desenvolvidas para o desenvolvimento do projeto, quer a nível de consórcio 

quer a nível de IES funcionaram bem e contribuíram para o sucesso do projeto de acordo 

com a opinião de 100% das IES inquiridas. 

A motivação das equipas teve mais significado nas IES brasileiras, com 100% destas 

instituições a reconhecer uma equipa muito motivada. As IES europeias são mais 

“tímidas” neste aspeto, mas reconhecem a existência de motivação nos seus 

colaboradores. 

A reação a eventuais riscos foi rápida e os problemas com que o projeto se deparou ao 

longo do seu ciclo de vida foram resolvidos de forma célere, de acordo com a opinião de 

100% das IES. Além disso, o desenvolvimento deste projeto não constituiu uma fonte de 

perturbação à atividade principal e à cultura organizacional, que é desejável neste 

ambiente. 

Finalmente, as IES consideram que os objetivos traçados e as metas em foco 

(principalmente a execução das mobilidades previstas, dentro de um orçamento limitado 

e um prazo pré-estabelecido) foram cumpridos. As IES reconhecem deste modo que o 

projeto EBW+ foi desenvolvido com sucesso. 
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Face a esta análise de resultados, entende-se que o Projeto EBW+ foi alvo de um 

planeamento cuidado nas várias áreas de conhecimento da gestão de projetos e, ao longo 

do seu ciclo de vida conseguiu atingir os objetivos a que se propunha devido a uma gestão 

de projetos bem executada por parte do consórcio. 

 A área da comunicação e da qualidade foram fundamentais para o desenvolvimento das 

mobilidades da melhor forma, dentro dos prazos estabelecidos e do custo estimado. 

Poderemos associar a ideia de que as áreas de conhecimento da qualidade e da 

comunicação impactam diretamente o sucesso do projeto. 
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6 
6 CONCLUSÃO 
 

Neste capítulo são feitas as conclusões dos principais temas tratados ao longo desta 

dissertação bem como os resultados principais obtidos. Numa última fase são feitas as 

considerações finais e a sugestão de posteriores temas para investigação, tendo em conta 

o trabalho desenvolvido. 

6.1 RESUMO DO TRABALHO DESENVOLVIDO 

O estudo feito ao longo desta dissertação permitiu verificar o papel fundamental das áreas 

de conhecimento da qualidade e da comunicação da gestão de projetos no sucesso de 

projetos como o EBW+. 

Este estudo comprometeu-se a avaliar os benefícios para os stakeholders, o seu grau de 

satisfação e a forma como a gestão de projetos (com foco na qualidade e comunicação) 

contribui para o sucesso deste tipo de projetos. 

Os resultados obtidos revelam que os diferentes stakeholders (instituições e bolseiros) 

ficaram globalmente satisfeitos com o projeto, os seus objetivos e os seus resultados. Para 

este fim contribuiu a boa gestão de comunicação e qualidade feita ao longo do ciclo de 

vida do projeto, por parte do consórcio e das IES parceiras. 

Na área da gestão da comunicação foi tido o cuidado de criar uma plataforma online 

específica bem como endereços de email que facilitassem a comunicação, a prestação de 

informação e a troca de documentos entre todos os envolvidos. Constatou-se que os 

bolseiros e as instituições ficaram muito satisfeitas com a forma como a gestão desta área 

de conhecimento foi conduzida. 

Na área da gestão da qualidade foi tida em atenção a ética das partes envolvidas, assim 

como o cuidado em respeitar sempre os objetivos estabelecidos, mantendo-os claros e 
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acessíveis para todos. A motivação dos colaboradores foi também importante para o bom 

resultado deste projeto, uma vez que contribuiu para a divulgação eficaz e atempada da 

informação necessária ao longo do ciclo de vida do projeto e a resposta adequada e célere 

aos participantes. 

6.2 PRINCIPAIS CONTRIBUTOS E LIMITAÇÕES 

A internacionalização sempre esteve presente nas IES (Taylor J. , 2010). Esta é uma 

realidade que cada vez mais deve ser tida em consideração quando se fala na gestão das 

instituições que se querem competitivas no palco global (Stohl & Hudzik, 2009). 

Para que as instituições consigam fazer face a esta nova conjuntura internacional é 

necessária uma gestão de projetos eficaz. Uma boa gestão de projetos é o que diferencia 

uma organização de sucesso das restantes, dando-lhe uma vantagem competitiva (Lewis, 

1995).  

Para que seja aplicada uma gestão de projetos eficaz, é necessário que o gestor do projeto 

seja também ele eficaz e capaz de se adaptar às mudanças (Winter et al., 2006; Radujković 

& Sjekavica, 2017). O gestor do projeto deve estar disposto a fazer uma gestão que não 

altere o fluxo de trabalho principal da empresa, seguindo as diretrizes, políticas, 

procedimentos, regras da organização. No entanto, grande parte dos gestores de projetos 

prefere separar o projeto das atividades da empresa mãe (Kerzner H., 2017). 

O insucesso de um projeto pode ter diversas consequências para uma instituição, como 

por exemplo a não execução com sucesso de um projeto como o EBW+ pode levar à 

devolução de fundos à União europeias e à perda de benefícios para os participantes. 

A gestão da comunicação torna-se um fator de grande importância na gestão de projetos, 

no caso do tipo de projeto em estudo, pois permite a melhor gestão possível de todas as 

mobilidades prevenindo e substituindo potenciais desistências (recorrendo à lista de 

reserva, se necessário). Quando a gestão da comunicação não é bem feita leva, muitas 

vezes, à insatisfação dos stakeholders e, por sua vez, ao insucesso do projeto. 

No que diz respeito à gestão da qualidade, pode ter-se em consideração que é também ela 

um fator chave para o sucesso de um projeto. Um projeto que não se mantenha ético e 

fiel aos objetivos traçados e que não tenha em consideração a satisfação dos stakeholders, 

está condenado ao insucesso.  
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O estudo realizado nesta dissertação permitiu perceber que desenvolver este tipo de 

projeto com sucesso, garantindo uma boa execução, é vantajoso e impacta 

significativamente a internacionalização das IES. 

Uma das limitações encontrada nesta dissertação deve-se ao facto de ter sido apenas 

avaliado um projeto com o Brasil, tendo em consideração que seria relevante uma 

comparação com projetos do mesmo tipo com outros países, como países Asiáticos, por 

exemplo.  

Outra limitação encontrada foi o facto de a UTAD ter participado como parceira no 

projeto, o que dificultou um pouco a disponibilidade de acesso a alguma informação. 

Ainda que o número de respostas seja representativo, considera-se que os resultados 

teriam sido mais ricos se um maior número de participantes (IES e bolseiros) tivesse 

respondido. 

Tendo em consideração que a procura de soluções está, inevitavelmente, associada ao 

conhecimento do problema, procurou-se através deste estudo contribuir para uma maior 

compreensão do valor deste tipo de projeto na internacionalização das IES, da 

contribuição da gestão de projetos, com foco nas áreas de conhecimento da gestão da 

qualidade e comunicação e na sua execução com sucesso.  

Espera-se com este trabalho proporcionar informação útil que permita às instituições 

avaliar a sua atual gestão de projetos internacionais e tirar conclusões dos resultados 

obtidos neste trabalho. 

Por último e, em síntese, é possível afirmar que o sucesso de um projeto internacional em 

parceria nas IES está diretamente relacionado com a boa gestão de áreas consideradas 

fundamentais para a sua execução, nomeadamente as áreas de conhecimento da qualidade 

e da comunicação. Assim, é necessário que as IES garantam as ferramentas necessárias 

para a sua boa execução, assegurando desta forma o sucesso do projeto e a afirmação do 

papel internacional da instituição. 

 

6.3 TRABALHO FUTURO 

Após a realização deste trabalho surgiram questões como “a gestão de risco nos projetos 

internacionais com stakeholders do Reino Unido no contexto atual: o problema Brexit”. 

Assim, propõe-se a realização de um estudo com base neste tema, que permita uma 



 

86 
 

perceção mais aprofundada na gestão de projetos face a uma situação considerada 

problemática na conjuntura europeia. 

Estudos que possam aprofundar este tema da gestão de projetos internacionais são 

incentivados e uma opção para dar continuidade ao trabalho desenvolvido nesta 

dissertação. A investigação da gestão da comunicação e qualidade em projetos Erasmus+ 

com outros países seria importante para comparação.
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ANEXOS 

ANEXO A - QUESTIONÁRIO AOS BOLSEIROS 
 
Este questionário foi realizado no âmbito de uma dissertação de mestrado, do curso de 
Gestão com a especialização em Gestão Empresarial da Universidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro (UTAD). A pesquisa tem como objetivo principal apurar a opinião dos 
bolseiros que fizeram parte do projeto Euro Brazilian Windows (EBW+). As suas 
respostas são confidenciais e serão utilizadas, exclusivamente, para fins académicos. 
Agradeço desde já a sua colaboração e o tempo que vai despender no preenchimento do 
questionário. 
Ao preencher o questionário tenha, por favor, em conta que: 
1. Por favor responda a todas as questões, com veracidade, caso contrário o questionário 
não poderá ser considerado válido para tratamento estatístico. 
2. Com este questionário pretende-se apenas saber a sua opinião, não há respostas corretas 
ou incorretas. 
3. As respostas são completamente confidenciais e serão utilizadas, exclusivamente, para 
fins académicos. 
 

Identificação 
 

1- Nome: ___________________________________________ 
2- Instituição de origem: _______________________________ 
3- Instituição de destino: _______________________________ 
4- Tipo de mobilidade:    

UM (Undergraduate Mobility) 
DM (Doctorate Mobility) 

  FD (Full Doctorate Mobility) 
  PD (Post- Doctorate Mobility) 
  AC (Academic Staff  Mobility) 
  AD (Administrative Staff  Mobility) 

 
5- Duração da mobilidade: ______________________________ 
6- Campo de estudos/Área de trabalho: ___________________ 

 
Satisfação em relação à informação disponibilizada 

 
a) Numa escala de 1 (Insatisfeito) a 5 (Muito satisfeito), indique o seu grau de 

concordância relativamente às seguintes afirmações: 

a1) Satisfação em relação à informação disponibilizada 
 
 1 2 3 4 5 
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a2) Achou simples trabalhar com a plataforma EBW+ online, para fazer download e 
upload de documentos 
 

 
 

a3) A plataforma online foi uma forma rápida e eficaz de partilhar documentos entre 
todas as partes envolvidas 
 

 
 

a4) As minhas necessidades de informação foram atendidas 
 
 
 

a5) Todas as alterações feitas ao projeto EBW+ me foram comunicadas 
atempadamente 
 
 

 
 
a6) Satisfação em relação à clareza e disponibilidade dos objetivos do projeto EBW+ 
 

 
 
a7) Satisfação em relação à comunicação entre bolseiros e as partes envolvidas no 
projeto 

     Sim      Não 
 
 
 

Satisfação em relação ao staff na instituição de destino 
 

b) Numa escala de 1 (Insatisfeito) a 5 (Muito satisfeito), indique o seu grau de 
concordância relativamente às seguintes afirmações: 

b1) Satisfação geral em relação ao staff na instituição de destino 
 

 

 
b2) Satisfação geral em relação ao tempo de resposta do staff na instituição de destino 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
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b3) Satisfação em relação à facilidade em comunicar com o staff na instituição de 
destino 
 
 
b4) Satisfação em relação ao apoio do staff da instituição de destino em todas as 
etapas do projeto 
 
 
 
  

Satisfação em relação ao staff na instituição de origem 
 

c) Numa escala de 1 (Insatisfeito) a 5 (Muito satisfeito), indique o seu grau de 
concordância relativamente às seguintes afirmações: 

c1) Satisfação geral em relação ao staff na instituição de origem 
 

 

 
c2) Satisfação geral em relação à facilidade em comunicar com o staff na instituição 
de origem 

 
 
 
c3) Satisfação em relação ao apoio do staff da instituição de origem em todas as etapas 
do projeto 
 
 
 
 

Satisfação em relação ao staff na instituição coordenadora 
 

d) Numa escala de 1 (Insatisfeito) a 5 (Muito satisfeito), indique o seu grau de 
concordância relativamente às seguintes afirmações: 

d1) Satisfação em relação ao apoio da instituição coordenadora 
 

 

 
Satisfação global em relação aos eventuais benefícios do projeto EBW+ 

 
e) Numa escala de 1 (Insatisfeito) a 5 (Muito satisfeito), indique o seu grau de 

concordância relativamente às seguintes afirmações: 

 

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
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e1) Satisfação em relação à bolsa atribuída 
 
 
 

e2) O projeto EBW+ permitiu desenvolver as capacidades interculturais do 
participante 
 

 
 

e3) Satisfação em relação à possibilidade de desenvolver capacidades profissionais e 
académicas através do projeto EBW+ 
 

 
 

e4) O projeto EBW+ ajudou a melhorar as minhas capacidades de decisão e 
confiança 

 
 
 

e5) O projeto EBW+ permitiu o alargamento de horizontes e o conhecimento de novas 
culturas 
 
 

 
 
e6) Beneficiei a nível profissional com o projeto EBW+ 
 

 
 
e7) Beneficiei a nível pessoal com o projeto EBW+ 
 
 
 
e8) Tenho vontade de voltar a usufruir de um projeto como o EBW+ 
 

     Sim      Não 
 

e9) Tenho vontade de recomendar o projeto EBW+  
 

     Sim      Não 
  

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
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ANEXO B - QUESTIONÁRIO ÀS IES BRASILEIRAS 
 
Este questionário foi realizado no âmbito de uma dissertação de mestrado, do curso de 
Gestão com a especialização em Gestão Empresarial da Universidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro (UTAD). A pesquisa tem como objetivo principal apurar a opinião das 
instituições que fizeram parte do projeto Euro Brazilian Windows (EBW+). As suas 
respostas são confidenciais e serão utilizadas, exclusivamente, para fins académicos. 
Agradeço desde já a sua colaboração e o tempo que vai despender no preenchimento do 
questionário. 
Ao preencher o questionário tenha, por favor, em conta que: 
1. Por favor responda a todas as questões, com veracidade, caso contrário o questionário 
não poderá ser considerado válido para tratamento estatístico. 
2. Com este questionário pretende-se apenas saber a sua opinião, não há respostas corretas 
ou incorretas. 
3. As respostas são completamente confidenciais e serão utilizadas, exclusivamente, para 
fins académicos. 
 
 

Identificação 
 

1- Nome da instituição: ___________________________________________ 
2- País: ________________________________________________________ 
3- Papel no projeto:  

 
4- Nº de mobilidades na 1ª Call: ____________________________________  
5- Nº de mobilidades na 2ª Call: ____________________________________  
6- Nº de mobilidades na 3ª Call: ____________________________________ 
7- Nº de mobilidades na 4ª Call: ____________________________________ 
8- Tipo de mobilidades enviadas:    

UM (Undergraduate Mobility) 
DM (Doctorate Mobility) 

  FD (Full Doctorate Mobility) 
  PD (Post- Doctorate Mobility) 
  AC (Academic Staff  Mobility) 
  AD (Administrative Staff  Mobility) 
 
 

Satisfação em relação à informação disponibilizada pelos canais adotados 
 

a) Numa escala de 1 (Insatisfeito) a 5 (Muito satisfeito), indique o seu grau de 
concordância relativamente às seguintes afirmações: 

a1) Satisfação em relação à facilidade em comunicar com as instituições parceiras 
 
 
 

     Coordenador 
     Parceiro 

1 2 3 4 5 
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a2) Satisfação em relação à facilidade em comunicar com a instituição coordenadora 
 

 
 

a3) Satisfação em relação à facilidade em comunicar com os bolseiros 
 

 
 

a4) Satisfação em relação à facilidade em trabalhar com a plataforma EBW+ online 
 
 
 

a5) Satisfação em relação à facilidade em obter informações sobre o projeto EBW+ 
 
 

 
 
a6) Satisfação em relação à em relação à facilidade em fazer upload e download de 
documentos da plataforma EBW+ online 
 

 
 
a7) Todas as alterações feitas ao projeto EBW+ foram-me comunicadas 
atempadamente 
 
 

 
  

a8) Os resultados do projeto EBW+ obtidos foram partilhados entre as instituições 
 

 
 

 
 
 
 
 

Outros fatores avaliados 
 

b) Numa escala de 1 (Insatisfeito) a 5 (Muito satisfeito), indique o seu grau de 
concordância relativamente às seguintes afirmações: 

b1) Alargamento dos horizontes das IES 
 

 
 

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
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b2) Alargamento dos horizontes dos bolseiros 
 

 
 

b3) Divulgação da instituição de origem dos bolseiros a nível internacional 
 

 
 

b4) Divulgação da instituição de destino dos bolseiros a nível internacional 
 
 
 

b5) Possibilidade de futuras cooperações com as IES parceiras 
 
 

 
b6) Melhoria das relações internacionais 
 

 
 
b7) Partilha de conhecimentos e know-how entre IES 
 
 

 
  

b8) O projeto EBW+ atingiu as metas estabelecidas 
 

 
 

b9) O projeto EBW+ não causou perturbações na atividade principal da IES 
 
 

 
 

b10) O projeto EBW+ não causou perturbações na cultura organizacional da IES 
 

 
 
b11) Os objetivos do projeto EBW+ eram claros e estavam disponíveis para todos 
 
 

  
b12) A IES coordenadora foi sempre clara em relação aos objetivos do projeto EBW+  
 

 
 

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     



 

100 
 

b13) O planeamento do projeto EBW+, nomeadamente a nível de qualidade e 
comunicação, foi o adequado 
 

 
 
b14) As expectativas para o projeto EBW+ eram realistas 
 

 
  

b15) O projeto EBW+ e as IES envolvidas foram sempre fiéis aos objetivos 
estabelecidos 
 

 
 

b16) O projeto EBW+ foi bem-sucedido na perspetiva das IES 
 

 
 
b17) O trabalho em “equipa” entre as instituições contribuiu para o sucesso do projeto 
 
 

  
b18) Os problemas que surgiram ao longo do projeto EBW+ foram rapidamente 
solucionados  
 

 
 

b19) Os colaboradores estavam entusiasmados com o projeto EBW+ 
 

 
 
b20) O financiamento (número de bolsas atribuídas) do projeto EBW+ foi o suficiente 
 

     Sim      Não 
  

b21) O projeto EBW+ foi uma mais valia para a sua IES 
 

     Sim      Não 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
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ANEXO C - QUESTIONÁRIO ÀS IES EUROPEIAS 
 
This questionnaire was carried out within the scope of a master's thesis, of the 
Management master degree with the specialization in Business Management of the 
University of Trás-os-Montes and Alto Douro (UTAD). The main objective of the 
research is to ascertain the opinion of the institutions who were part of the Euro Brazilian 
Windows (EBW +) project. Your answers are confidential and will be used exclusively 
for academic purposes. Thank you in advance for your cooperation and the time you will 
spend filling out the questionnaire. 
When completing the questionnaire please bear in mind that: 
1. Please answer all questions, truthfully, otherwise the questionnaire cannot be 
considered valid for statistical treatment. 
2. With this questionnaire we only want to know your opinion, there are no correct or 
incorrect answers. 
3. The answers are completely confidential and will be used exclusively for academic 
purposes. 
 

Identification 
 

1- Instituition: ___________________________________________ 
2- Country: ________________________________________________________ 
1-  Paper in the project:  

 
2- Number of mobilities in the 1st Call: ______________________________  
3- Number of mobilities in the 2nd Call: ______________________________  
4- Number of mobilities in the 3rd Call: ______________________________  
5- Number of mobilities in the 4th Call: ______________________________  
6-  Type of mobiles received:    

UM (Undergraduate Mobility) 
DM (Doctorate Mobility) 

  FD (Full Doctorate Mobility) 
  PD (Post- Doctorate Mobility) 
  AC (Academic Staff Mobility) 
  AD (Administrative Staff Mobility) 
 
 

Satisfaction concerning the information provided by the adopted channels 
 

a) On a scale of 1 (Dissatisfied) to 5 (Very satisfied), indicate your agreement 
with the following statements: 

a1) Satisfaction regarding the ease of communicating with partner institutions 
 
 
 
 

     Coordinator 
     Partner 

1 2 3 4 5 
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a2) Satisfaction regarding the ease of communicating with the coordinating institution 
 

 
 

a3) Satisfaction regarding the ease of communicating with the scholarship holders 
 

 
 

a4) Satisfaction regarding the ease of working with EBW + online platform 
 

 
 

a5) Satisfaction regarding the ease of obtaining information about EBW + project 
 
 

 
 
a6) Satisfaction over ease of uploading and downloading EBW + online documents 
 

 
 
a7) All changes to the EBW + project have been communicated to me in a timely 
manner. 
 

 
  

a8) The results of the EBW + project obtained were shared between the institutions 
 

 
 
 

 
Other evaluated factors 

 
b) On a scale of 1 (Dissatisfied) to 5 (Very satisfied), indicate your agreement 

with the following statements: 

b1) Broadening of HEI horizons 
 

 
 

b2) Broadening horizons of scholarship holders 
 

 
 
 

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
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b3) Dissemination of the scholarship holder's institution of origin at an international 
level 

 
 

b4) Dissemination of the scholarship holder's institution of destination at an 
international level 
 

 
 

b5) Possibility of future cooperation with partner HEIs 
 
 

 
b6) Improvement of international relations 
 

 
 
b7) Sharing of knowledge and know-how between HEIs 
 
 

  
b8) The EBW+ project has achieved the established goals 
 

 
 

b9) The EBW+ project did not cause disturbances in the main activity of IES 
 

 
 

b10) The EBW+ project did not disturb the IES organizational culture 
 

 
 
b11) The objectives of the EBW + project were clear and available to all 
 
 

  
b12) The coordinating IES was always clear regarding the objectives of the EBW+ 
 

 
 

b13) The planning EBW+ project, particularly in terms of quality and communication, 
was adequate 
 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
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b14) Expectations for the EBW+ project were realistic 
 

 
  

b15) The EBW+ project and the HEIs involved were always faithful to the objectives 
set 

 
 

b16) The EBW+ project was successful from an HEI perspective 
 

 
 
b17) Teamwork among the institutions contributed to the success of the project 
 
 

  
b18) The problems that arose along the EBW+ project were quickly solved 
 

 
 

b19) Employees were enthusiastic about the project EBW+ 
 

 
 
b20) The funding (number of grants awarded) of the EBW+ project was sufficient 
 

     Yes      No 
 

  
b21) The EBW+ project was an asset to your IES 
 

     Yes      No 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
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ANEXO D – PLANO DA GESTÃO DA QUALIDADE 

 
Figura 5 Plano da gestão da qualidade 
Adaptado: PMBOK®Guide (2017) 

ANEXO E –GESTÃO DA QUALIDADE 

 
Figura 6 Gestão da qualidade 
Adaptado: PMBOK®Guide (2017) 
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ANEXO F – CONTROLO DA QUALIDADE 

 
Figura 7 Controlo da qualidade 
Adaptado: PMBOK®Guide (2017) 

ANEXO G – PLANO DE GESTÃO DA COMUNICAÇÃO 

 
Figura 8 Plano de gestão da comunicação 
Adaptado: PMBOK®Guide (2017) 
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ANEXO H –GESTÃO DA COMUNICAÇÃO 

 
Figura 9 Gestão da comunicação 
Adaptado: PMBOK®Guide (2017) 

ANEXO I – MONOTORIZAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES 

 
Figura 10 Monotorização das comunicações 
Adaptado: PMBOK®Guide (2017) 
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ANEXO J – INSTITUIÇÕES PARCEIRAS  
 
Tabela 2 IES parceiras europeias 

Sigla Logo IES País 

UP 
 

Universidade do Porto (instituição coordenadora) 
Portugal 

TUD 

 

Technische Universität Dresden Alemanha 

UPV 

 

Universitat Politècnica de València Espanha 

UR 

 

Université de Rouen França 

ULille 
 

Université Lille França 

UNIROMA 

 

Università degli studi di Roma “La Sapienza" Itália 

RTU 

 

Riga Technical University Letónia 

UM 

 

Università ta' Malta Malta 

UTAD 
 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Portugal 

UU 
 

Uppsala Universitet Suécia 

 
Tabela 3 IES Parceiras brasileiras 

Sigla Logo IES País 

UFRGS 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(instituição Cocoordenadora) 

Brasil 

UFCG 
 

Universidade Federal de Campina Grande 

Brasil 

UFLA 
 

Universidade Federal de Lavras 

Brasil 

UFMT 

 

Universidade Federal de Mato Grosso 

Brasil 

UFRR 

 

Universidade Federal de Roraima 

Brasil 

UFRJ 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Brasil 

UFT 

 

Universidade Federal do Tocantins 

Brasil 

UFRPE 

 

Universidade Federal Rural de Pernambuco 

Brasil 

URCA 

 

Universidade Regional do Cariri 

Brasil 

UNIT 

 

Universidade Tiradentes 

Brasil 
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Tabela 4 instituições parceiras 

Sigla 
Logo 

IES 
País 

SG 

 

SGroup European Universities' Network Bélgica 

Bélgica 

UNIEVANGELICA 
 Centro Universitário de Anápolis - 

UniEvangélica 
Brasil 

FAUBAI 

 

Fórum das Assessorias das Universidades 
brasileiras para Assuntos Internacionais 

Brasil 

FUNAI 

 

Fundação Nacional do Índio Brasil 

UEA 

 

Universidade do Estado do Amazonas Brasil 

UENP 

 

Universidade Estadual do Norte do Paraná Brasil 

UNILA 
 Universidade Federal da Integração Latino-

Americana 
Brasil 

UFMA 

 

Universidade Federal do Maranhão Brasil 

UFMS 
 Universidade Federal do Mato Grosso do 

Sul 

Brasil 

UNIJUI 

 Universidade Regional do Noroeste do 
Estado do Rio Grande do Sul  

Brasil 

UVV 

 

Universidade Vila Velha Brasil 

UNL 

 

Universidade Nova de Lisboa Portugal 

 
 


