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A Comunicação da Comissão Europeia intitulada “Uma nova parceria para a 
modernização das universidades: Fórum da UE para o Diálogo 
Universidades-Empresas” foi publicada em Abril de 2009, constituindo um 
importante avanço na aproximação entre os mundos universitário e 
empresarial na Europa. Nesta comunicação faz-se o balanço das actividades 
passadas e propõem-se as próximas etapas do Diálogo Universidades-
Empresas.  
 
O presente estudo apresenta a análise da Deloitte sobre a cooperação entre 
as universidades e as empresas na Europa e formula recomendações sobre a 
forma de continuar a desenvolver o diálogo existente a nível europeu. 
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RESUMO 

A adaptação à mudança é mais crucial do que nunca para que os Estados-Membros da UE 
se mantenham produtivos e competitivos. Num contexto em que o conhecimento e a 
inovação são os principais trunfos da UE, sobretudo num momento em que a concorrência 
mundial se está a intensificar em todos os sectores, os Estados-Membros devem tornar-se 
mais pró-activos e ser capazes de fazer previsões para se prepararem melhor para os 
desafios futuros. Esta necessidade de maior flexibilidade e adaptabilidade é reforçada pela 
recessão económica. Tendo em conta a complementaridade dos papéis das universidades e 
empresas, bem como a sua relevância para o relançamento económico da Europa, e a fim 
de garantir um equilíbrio eficaz entre as qualificações das pessoas que entram no mercado 
de trabalho e as necessidades dos empregadores, é essencial assegurar que estes dois 
mundos colaborem entre si.  

O Diálogo Universidades-Empresas, iniciado pela Comissão Europeia, proporcionou aos 
intervenientes na cooperação entre as universidades e as empresas europeias uma 
excelente oportunidade de criar redes e partilhar boas práticas. A diversidade das 
instituições de ensino superior, das empresas e dos tipos de cooperação potenciais exige 
uma abordagem flexível e sensível, capaz de responder às necessidades, prioridades e 
exigências das instituições da Europa. 

A importância da cooperação entre as universidades e as empresas europeias foi 
explicitamente salientada na Comunicação da Comissão de 2006, intitulada “Realizar a 
agenda da modernização das Universidades: Ensino, Investigação e Inovação”. Este texto 
visava responder a uma solicitação do Conselho Europeu, em Outubro de 2005, para que 
fossem identificados, no ensino superior, os domínios de acção que podem ser utilizados 
para promover a agenda em matéria de crescimento e emprego. 

Essa comunicação continha informações actualizadas sobre o processo de modernização 
das universidades europeias e, no tocante à cooperação entre as universidades e as 
empresas, a Comissão prometeu lançar um Fórum com este objectivo e publicar uma 
comunicação sobre o tema em 2009. 

A Comissão organizou o primeiro Fórum em Fevereiro de 2008 e o segundo um ano depois. 
Os participantes congratularam-se com estas oportunidades de formar redes e partilhar 
novos exemplos de boas práticas. As conclusões do segundo fórum realçaram a 
importância de melhorar o acesso às boas práticas e de compreender os principais factores 
de sucesso. Contudo, alguns participantes questionaram o futuro do Fórum e a sua 
sustentabilidade, caso continue a ser apenas uma plataforma de criação de redes e 
divulgação de boas práticas.  

A prometida comunicação da Comissão foi publicada em Abril de 2009, apresentando uma 
opinião consensual sobre os resultados alcançados pela cooperação entre universidades e 
empresas e as próximas etapas para um diálogo eficaz a nível europeu. 

Embora as reacções dos participantes nos fóruns tenham sido, de um modo geral, 
positivas, o impacto deste diálogo é limitado pelo facto de os exemplos escolhidos para 
análise não serem inteiramente representativos do vasto âmbito da cooperação entre as 
universidades e as empresas, e devido à restrição do acesso às boas práticas a que está 
sujeito quem não participe no Fórum. Além disso, não há dados disponíveis sobre os efeitos 
do diálogo, sobretudo nas universidades e empresas que ainda não estão envolvidas de 
forma activa na cooperação universidades-empresas. 
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Consequentemente, para desenvolver a cooperação já existente, o Diálogo Universidades-
Empresas deverá esforçar-se, prioritariamente, por escolher e utilizar exemplos de boas 
práticas representativos, que auxiliem as universidades e as empresas interessadas em 
iniciar a cooperação. 

Para assegurar a coerência das acções e a sua não duplicação, bem como a visibilidade dos 
programas da Comissão Europeia que apoiam a cooperação entre as universidades e as 
empresas, as actividades da Comissão Europeia neste domínio devem ser coordenadas por 
um grupo de trabalho que reúna todas as Direcções-Gerais envolvidas. Há também que 
desenvolver sinergias para além da Europa, sobretudo com base na experiência adquirida 
com os países abrangidos pelo programa Tempus e no âmbito da cooperação UE-EUA em 
matéria de ensino e formação. Este grupo de trabalho aumentaria a visibilidade do Diálogo 
Universidades-Empresas a nível político e contribuiria para realçar a sua contribuição para 
os objectivos de Lisboa. 

Recomenda-se, assim, um reforço da comunicação sobre a cooperação a nível europeu, 
nacional e local, incluindo a organização de eventos temáticos e a utilização de plataformas 
em linha para uma mais ampla divulgação. A dimensão regional do diálogo implica o 
envolvimento das autoridades regionais e locais competentes, bem como de outros 
intermediários como as Câmaras de Comércio e Indústria e os parceiros sociais (incluindo 
representantes dos trabalhadores, das empresas e das organizações de coordenação das 
PME), para além das organizações sectoriais. As Câmaras de Comércio e Indústria, em 
especial, estão numa posição ideal para facilitar a ligação entre as universidades e as 
empresas, uma vez que a sua principal actividade consiste em apoiar as PME e em 
promover o ensino e a formação como meios de desenvolver as empresas. Esses 
mediadores são necessários para concretizar a cooperação entre as universidades e as 
empresas no terreno.   

 


