
  Tiragem: 19500

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 83

  Cores: Cor

  Área: 20,00 x 25,46 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 61994261 01-11-2015

Cision/Ensino su erior 

 

UNIVERSIDADE 

Saber comunicar o saber 
Os três grandes bastiões do saber em Portugal são a Universidade do Porto, 
a  de Lisboa e a de Coimbra. Mas as de menor dimensão e as privadas não 

deixam a comunicação por mãos alheias 

C orne mau o. line' Oliveira. dircerisr de Operações e Nexoc iu du Cfslon Pornsp,a1. Analise: krsie Miguel Girio.unu láru de medro 
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Facebook Twitter Instagram Noticias 

Universidade do Porto i.";J, ;::) 786 

Universidade de Lisboa 15 240 1786 20 684: 

Universidade de Coimbra ',835 1284 22 895 

Universidade de Aveiro 34 145 8066 767 10 558 

Universidade do Minho 

Universidade do Algarve 5799 

Universidade da Beira Interior 21262 1900 101 4245 

Universidade Nova de Lisboa 9429 1 826 

Universidade Católica Portuguesa' 

Universidade Lusófona- 24 629 1991 3502 

Universidade Lusiada' 8307 331 101 830 

Fonte: Cision 
•Instituições de ensino privadas, todas as restantes são públicas. 

Nota: Facebook: Número de lãs a 31 de Agosto de 2015. Twitter: Número de seguidores a 31 de Agosto de 2015. 
Instagrams: Número de seguidores a 31de Agosto de 2015. Notícias: Número total de referências em imprensa, 
televisão, rádio e online monitorizadas pela Cision entre 1de Setembro 2014 e 31de Agosto de 2015. 

As marcas da educação em Portugal vivem 
e alimentam-se da expertise dos seus "frutos" 
mais proeminentes, da investigação científi-
ca, inovação e do saber académico, que é uma 
fonte credível de opinião, saber e informação. 

O saber académico faz-se ouvir de forma 
regular e omnipresente em todos os temas da 
actualidade. Os professores de maior relevo 
em várias áreas assumem colunas de opinião 
nos principais órgãos de comunicação social e 
assinam pela instituição que representam. 

A presença assídua, sustentada, regular 
de professores, investigadores e outros em-
baixadores do saber universitário, nos media, 
faz com que as universidades tenham um pa-
pel muito importante na formação da opinião 
pública portuguesa. A opinião sobre a actua-
lidade é o contexto informativo que lhes dá o 
poder que disputam afincadamente. 

A comunicação proactiva sustenta-se em 
torno do reconhecimento do valor da insti-
tuição e focaliza-se na inovação, investigação 
cientifica, prémios, distinções, e nos produtos 
- licenciaturas, pós-graduações ou mestrados. 

A reputação é a base de sustentação da 
proposta de valor e reflecte a arte de saber co-
municar o saber. A avaliação faz-se na altura 
da escolha dos alunos, que naturalmente vai 
reflectir as melhores reputações do mercado. 

Os três grandes bastiões mediáticos do sa-
ber em Portugal são a Universidade do Porto, a 
de Lisboa e a de Coimbra. 

A Faculdade de Medicina, os progressos na 
descoberta de terapias, os avanços na detecção 
precoce do cancro e Alzheimer, despertaram 
momentos de grande mediatismo com crédi-
tos relevantes para a Universidade do Porto. 

Sampaio da Névoa, candidato à presidên-
cia da República e ex-reitor da Universidade de 
Lisboa, alavancou naturalmente a presença da 
Universidade de Lisboa nos media, que é refe-
rida constantemente, no âmbito das notícias 
sobre a sua candidatura. 

O professor Marcelo Rebelo de Sousa, no 
seu comentário semanal, é um grande promo-
tor das actividades da universidade, que atin-
ge nestas ocasiões grande relevância infor-
mativa, motivada não só pelas audiências de 
prime time da TVI, mas particularmente pela 
grande influência social e política que o pro-
fessor tem na sociedade portuguesa. 

Na lista das 1000 melhores, publicada pelo 
Center for World University Rankings, a Uni-
versidade de Lisboa (em 257.° lugar) é a portu-
guesa mais bem colocada, das sete universida-
des lusas que foram seleccionadas. 

A Universidade de Coimbra, que celebra 
725 anos desde a sua fundação, facto come-
morado com múltiplas iniciativas, irradia 
tradição. Além de ser uma voz activa na in-
vestigação científica, à semelhança das suas 
congéneres, a sua omnipresença confunde-se 
com a própria cidade de Coimbra. A relação 
umbilical cidade-universidade sente-se nas 
iniciativas de comunicação da universida-
de, que, para além de procurarem envolver 
a cidade, procuram promovê-la como se o 
património imaterial da universidade fosse 
também o património imaterial da cidade, e 
vice-versa. 

A festa académica, a Queima das Fitas, 
é um marco incontornável que, para além de 
ser um dos eixos de comunicação da univer-
sidade, é basilar na consciência, identidade e 
oportunidade de promoção da própria cidade 
de Coimbra em Portugal e no Mundo. 

Fora deste pódio tripartido, a Universi-
dade de Aveiro e a do Minho apresentam in-
dicadores de mediatismo, ainda assim muito 
relevantes. A investigação domina a agenda 
da Universidade de Aveiro e são os resultados 
destes projectos que conseguem atingir os pi-
cos mediáticos mais relevantes. 

A ligação da Universidade do Minho à 
equipa de andebol do ABC garante-lhe pre-
sença regular na agenda desportiva. Para além 
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disto, numa iniciativa solidária, os seus alunos 
despiram-se para um calendário e marcaram 
um ponto alto na sua comunicação. 

A Universidade do Algarve e a da Beira In-
terior centraram também a comunicação nas 
suas principais descobertas científicas. Mar e 
saúde, respectivamente, foram as áreas de in-
tervenção com maior destaque a este nível. 

A Universidade Nova e a Católica distin-
guem-se das universidades do sector público 
The Lisbon MBA é um dos melhores do muni 
(36.° neste ranking) e é ministrado em parco 
ria por ambas as instituições. 

Em sintonia com a sua vocação na gestão e 
empreendedorismo, a Universidade Nova pre-
parou os candidatos do programa Shark Tank e 
com isso fez notícia. 

Transparece a proximidade da Católica ao 
poder, como formadora de vários políticos e fi-
guras proeminentes da sociedade portuguesa. 

O ex-presidente da Comissão Europeia, 
Durão Barroso, vai dar aulas na Católica, o 
que marcou o ponto mais alto da comunicação 
desta instituição no período analisado. 

Longe da hegemonia da Católica no ensino 
privado, as outras universidades têm uma co-
municação mais discreta. 

A Lusófona sai desse padrão por uma fa-
talidade - a tragédia do Meco, que a relaciona 
sistematicamente com o pior da praxe acadé-
mica; e por um caso político - o rescaldo do 
caso da licenciatura do ex-ministro Miguel 
Relvas, que a continua a envolver numa dis-
cussão que não a favorece em nada. 

A praxe é uma tradição académica que to-
das as universidades se preocupam em defen-
der como mecanismo de integração, afastando 
o estigma da humilhação, que teve o seu mo-
mento mais negro na tragédia do Meco e que 
serviu para colocar a discussão na agenda dos 
media e dar voz aos críticos da praxe. É um as-
sunto recorrente em cada início de ano lectivo. 

Nas redes sociais as universidades privile-
giam a interacção com os alunos. O enfoque da 
comunicação centra-se nos eventos, confe-
rências, seminários, exposições, festas acadé-
micas, no desporto universitário, no sucesso 
dos seus alunos e ex-alunos, ou na celebração 
da carreira de docentes e ex-docentes. 

Para além da presença central nas redes 
sociais, cada universidade serve também de 
umbrella a uma rede de páginas e perfis de 
vários organismos, faculdades, institutos, nú-
cleos de investigação, com vida própria dentro 
da mesma. 

Cada universidade forma uma teia em cada 
rede social. A comunicação estende-se na  

rede, com interesses vários, albergando públi-
cos vastos e diferenciados, sem que exista uma 
voz de comando ou alinhamento. As universi-
dades do Porto e de Coimbra são as que gerem 
maiores redes de influência online. 

Numa altura em que o trabalho é um bem 
escasso e altamente disputado e que o primei-
ro emprego está necessariamente relacionado 
com a formação académica de base, a comu-
nicação das universidades com os alunos é um 
factor crítico de sucesso. 

O desvio ao padrão comum, que, como 
vimos, assenta, por um lado, na disputa pelo 
poder da influência na construção da opinião 
pública, e, por outro, na comunicação massiva 
do seu contributo para a investigação científi-
ca e inovação, parece-me ser o desafio que se 
coloca hoje a estas instituições. 

Existe uma mensagem objectiva e clara 
que os principais alvos da comunicação, os 
alunos, precisam de ouvir na altura de deci-
dir a sua candidatura: quais são os resultados 
efectivos de cada universidade e de cada cur-
so, em termos de empregabi I idade? 

Urge comunicar os resultados de métricas 
simples que revelem, dos que concluem cada 
curso, em cada universidade, quantos tiveram 
emprego, quantos emigraram e quantos per-
manecem desempregados. Fica o desafio. ki 

Estudo da empresa de análise 
e monitorização Cision 
com coordenação e comentários 
de Uriel Oliveira 


