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O ensino superior é um dos setores que nos últimos tempos vem ganhando maiores 

atenções dos governos e das sociedades, de uma forma geral, pelo valor que representa 

na promoção do desenvolvimento socioeconómico dos países. Nessa perspetiva, a 

governação da Universidade ganhou relevância sem precedentes. Nesta investigação, 

debruçamo-nos sobre a governação da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), tendo a 

seguinte pergunta de partida: Como se processou a governação da Universidade de Cabo 

Verde no período de 2006 a 2015? Com este propósito, optamos pela metodologia 

qualitativa e aplicamos as técnicas de entrevista e pesquisa documental para obtenção de 

dados, sendo que a entrevista cobriu um universo de 23 atores, selecionados em função 

das suas implicações, ou eventuais implicações, no processo de governação da Uni-CV. 

Numa perspetiva descritiva, concluímos que: (i) a Uni-CV precisa reforçar o 

desenvolvimento do conceito de stakeholders internos e externos e um maior 

envolvimento destes no processo da sua governação; (ii) o financiamento é o maior 

desafio, compromete a sua autonomia institucional e pode afetar o cumprimento da 

missão; (iii) Não obstante a inexistência de um plano estratégico para o desenvolvimento 

das suas atividades de docência, esforços tem sido feitos para qualificar o corpo docente. 

No entanto, as de investigação e transferência do conhecimento constituem sérios 

desafios. Duma perspetiva mais interpretativa, concluímos que o processo de governação 

institucional se configura num modelo que se situa entre o colegial e o burocrático, ambos 

modelos pouco abertos à participação. Deste modo, os resultados globais apontam para a 

fragilidade do modelo de governação adotado e a necessidade da sua melhoria, num 

esforço conjunto com o Estado, considerando a responsabilidade deste em assegurar o 

acesso, equidade, qualidade e a sustentabilidade de uma educação para todos. 
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