


FICHA TÉCNICA 

Título: Livro de Actas do IX Seminário Luso- Espanhol de Economia Empresarial I Inovação c Educação: Ensino do 

Emprccndcdorismo. 

Coordenador Editoria l: Mário Lino Barata Raposo 

Composição Editorial : Carla Femandcs 

Execução Gráfica: Serviços G ráficos da UBI 

Tiragem: 200 exemplares 

Depósito legal: 264636/07 

IS BN: 97g-972-8790-76-9 



IX SEMINÁRIO LUSO- ESPANHOL OE ECONOMIA WPRESARIA!. 

IMPACTO DO PROCESSO DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO NA 
EFICÁCIA ORGANIZACIONAL DO ENSINO SUPERIOR AGRÁRIO 

PORTUGUÊS 

RESUMO 
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lmtitiiiO Politécnico de Bragança. Escola Superior Agrária 

Maria Isabel Barreiro Ribeiro (xilote@ ipb.pt) 
Instituto Politécnico de Bragança. Escola Superior Agrária 

O estudo do impac to elo processo de planeamento es tratégico na eficácia organizacional das 
inst ituições portuguesas com ensino superior agrário é o tema central desta comunicação. Para a 
realização do estudo toi enviado um inquéri to por correio e lectrónico a todos os ges tores de topo. O 
inquéri to permitiu recolher infonnação acerca da fom1a como se processa o planeame nto estratégico e 
acerca dos indicadores que permitem avaliar os três domínios de eficácia organizacional. A regressão 
logística binária (modelo /ogit) revelou a exis tência de uma relação de causa e efeito entre a lgumas 
das variáveis independentes (fases do processo de planeame nto estratégico) e a variável dependente 
(eficác ia organizaciona l). Trata-se da definição de objectivos; da análise exte rna; do padrão de 
referência subj acente à selecção das a lternativas estratégicas; e, do processo de orçamentação. Apesar 
ele explicar a eficácia organizacional numa percentagem e levada (60,4%), este modelo surge 
amputado face ao modelo teórico proposto. Este fac to é denunciador da falta de planeamento 
estratégico nas instituições portuguesas com ensino superior agrário. 

Palavras-Chave: Planeamento estratégico, efi cácia organizacional , ensino superior, ciências 
agrárias, regressão logística binária (modelo logit). 

·-----ABSTRACT /_p ~ -
/ ?~ ·-

The study of the s trategic planning impac t in the organizational eff~cti·v:;;;ess 1 of lhe Portuguese 
institutions wi th agriculture higher education is the central theme of lhl paper.liJ~as deve loped a 
questionnaire tha t was sent by e-mail to ali top managers. The questionnlire cõilrá'inecl questions about 
lhe ~trategic plann ing process anel organizat iona l effectiveness d?m<Ljns. The 1t'1ds~c-?inar~ regression 
(logtt model) revealed lhe extslence of a cause anel effect relatton between some of ·1he mdependenl 
variables (stralegic planning phases) and the dependenl variable (organizationa l effect iveness). They 
are the objectives de finit ion; the extem al analys is; lhe reference pattem underlying s tralegic 
a lternatives selection; anel, lhe budgeting process. The estimaled mode l explains organizationa l 
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effectiveness in a high percentage (60,4%) but, when compared wi th the theore tical model proposed, 
the model is reduced. This fact shows the lack of strategic planning in lhe Portuguese institutions with 
agriculture higher education. 

Keywords: Strategic planning, organizational effectiveness, higher education, agricultura! sciences, 
logistic binary regression (logit model). 
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