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Professora na Faculdade de Economia da Universidade do Porto 
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Objetivos do Estudo 

Caracterizar a situação portuguesa no que se refere aos diversos comportamentos e condutas 

desviantes por parte de estudantes do ensino superior, designadamente cópia em exames e plágio.  

 

Âmbito do Estudo 

Todos os estudantes, dos vários cursos e graus de ensino (Licenciatura (1º ciclo), Mestrado 

Integrado e Mestrado (2º ciclo), Doutoramento (3º ciclo) e Pós-graduações não conferentes de 

grau) inscritos nas instituições de ensino superior de Portugal 

 

Metodologia 

Recurso a inquérito directo, online, implementado em março-abril 2015. Tratamento estatístico-

descritivo das respostas. 
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Resultados 

 

1. Caraterização dos estudantes respondentes 

Responderam ao inquérito 4028 estudantes.  

 68.8% mulheres.  

 59.3% católicos e 4.2% de outras religiões/crenças. 

 77.0% inscritos como estudantes Ordinários/Normais, 21.0% com estatuto de Trabalhador Estudante e 2.1% 

de Dirigente Associativo. 

 61.8% do 1º ciclo (Licenciatura), 32.7% do 2º ciclo (Mestrado), 4.6% do 3º ciclo (Doutoramento) e 0.9% 

MBA+Pós-Graduação não conferente de grau. 

 Distribuição por áreas de estudo:  

 Ciências Sociais, Comércio e Direito 29.3% 

 Saúde e Protecção Social 25.2% 

 Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção  13.6% 

 Ciências, Matemática e Informática  12.3% 

 Artes e Humanidades 9.0% 

 Educação 5.0% 

 Serviços 3.6% 

 Agricultura 1.9% 

 Distribuição dos estudantes respondentes por categorias de médias de curso 

 10-11 valores 5.2% 

 12-13 valores 31.7% 

 14-15 valores 39.9% 

 16-17 valores  19.7% 

 Acima dos 17 valores 3.5% 

 Distribuição dos estudantes respondentes por subsistema e tipo de ensino 

 Universitário  72.4% [Politécnico 32.9%] 

 Público   89.7% [Privado  10.2%] 

 Distribuição dos estudantes respondentes por regiões 

 Norte 38.3%  Centro 26.2% 

 Área Metropolitana de Lisboa 22.4% 

 Alentejo 5.3%  Algarve 3.2% 

 Regiões Autónomas: Madeira 2.4%  Açores 1.6% 

 Residência permanente fora Portugal 0.6% 
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2. Conduta em exame 

Dos estudantes inquiridos... 

 60.7% admitiu já ter copiado em exames (2.4% muitas vezes/sempre) [2010: 69.3% e 2.9%]. 

 2.5% dos que já copiaram foram apanhados [2010: 3.4%]. 

 74.5% conhece alguém que habitualmente copia nos exames [2010: 80.2%]. 

 40.3% afirmou observar frequentemente/sempre outros estudantes copiar em exames [2010: 

43.6%]. 

 62.8% já viu outro estudante a ser apanhado a copiar num exame c 

 54.4% entende que frequentemente a cópia é deliberada (previamente pensadas) [2010: 54.5%]. 

 32.1% admitiu que se não houvesse vigilância durante um exame ou qualquer sanção por copiar 

estudaria menos (23% estudaria menos 50% ou mais) [2010: 36.1%]. 

 65.0% dos estudantes prevê como sanção para a cópia apenas a anulação da prova (72.1% 

anulação, reprimenda ou classificação mais baixa) [2010: 65.7% (74.2%)]. 

 65.8% dos estudantes considera que a cópia em exames na sua escola é um problema sério 

(21.8%) ou que merece alguma atenção (44.0%). 

 O comportamento desonesto por parte dos estudantes teria uma menor incidência e magnitude 

se... 

 os estudantes trabalhassem e estudassem de uma forma mais gradual e atempada (78.7%) 

 os estudantes organizassem melhor os seus tempos (75.6%) 

 os professores se interessassem mais pela aprendizagem dos estudantes (70.0%) 

 as provas de avaliação fossem mais ‘justas’ (e.g., não tão baseadas em exercícios de 

memorização; com dimensão adequada; cobrindo matérias efectivamente analisadas em sala de 

aula) (68.9%) 

 os orientadores e/ou tutores dessem maior e mais frequente apoio no desenvolvimento dos 

trabalhos (63.3%) 



4 

 

3. Cópia, plágio e outros comportamentos académicos não éticos em termos globais 

Cópia (7 comportamentos distintos): % estudantes que admite ter feito 

Mais frequentes  Menos frequentes  

 Copiar respostas por um colega durante um exame 

(46.3%) ↓ 

 Utilizar cábulas escritas para copiar durante um exame 

(36.3%) ↓ 

 Saber as perguntas de um exame antecipadamente 

(24.4%) ↑ 

 Utilizar um telemóvel para obter ou trocar respostas 

durante um exame (16.2%) ↑ 

 Pagar a um examinador para passar um exame 

(0.2%) ↓ 

 Conseguir ter um examinador menos exigente 

através de “negociação” com um 

intermediário (secretaria, estudante, professor 

conhecido ou outros) (0.6%) ↓ 

 

Plágio (14 comportamentos distintos): % estudantes que admite ter feito 

Mais frequentes  Menos frequentes  

 Reciclar ensaio/trabalho/artigo escrito para uma dada 

disciplina e usá-lo numa outra disciplina (38.7%) ↓ 

 Citar, parafrasear ou resumir inadequadamente fontes 

bibliográficas. (36.3%) ↓ 

 Submeter um ensaio/artigo/ trabalho sem ter colocado 

as referências bibliográficas em que se apoiou (34.0%) 

↓ 

 Receber ajuda de outros estudantes num 

ensaio/trabalho/artigo e entregá-lo com o seu nome 

como um trabalho individual (32.7%) ↓ 

 Submeter um ensaio/artigo/ trabalho com 

citações/referências no corpo de texto mas sem os 

descriminar na bibliografia (32.2%) ↓ 

 Submeter, como se fosse da sua autoria, um 

ensaio/artigo/ trabalho de outra pessoa sem a 

permissão desta (0.8%) ↓ 

 Comprar um ensaio/trabalho/ artigo (e.g., na 

Internet ou de alguém) e submeter como se 

fosse da sua autoria (0.9%) ↓ 

 Submeter, como se fosse da sua autoria, um 

ensaio/artigo/ trabalho de outra pessoa com a 

permissão desta (2.9%) ↓ 

 Submeter como se fosse da sua autoria um 

ensaio/trabalho/artigo de um outro estudante de 

um semestre anterior (3.9%) ↓ 

 Ter alguém que fez o trabalho por si (de graça 

ou a pagar) (6.1%) ↓ 

 

Outros (consideramos 4 comportamentos distintos): % estudantes que admite ter feito 

Mais frequentes  Menos frequente  

 Pedir a um colega que assine por si (presença numa 

aula) (39.4%) ↓ 

 Alterar o registo de presenças de uma aula (27.3%) ↓ 

 Falsificar a assinatura de um professor (0.3%) ↓ 

 Inventar razões/mentir deliberadamente para 

conseguir entregar trabalho/ensaio/artigo fora 

do prazo estipulado (23.4%) ↓ 

 

Nota: a seta indica a evolução face aos resultados do inquérito de 2010. 
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Comportamentos de cópia/plágio/outros mais frequentes por género/inclinação religiosa/estatuto estudantil/desempenho académico 
(%estudantes que admite ter feito) 

 
Género Inclinação religiosa Estatuto estudantil Classificação /média curso 

 

  

Feminino Masculino 
Sem inclinação 

religiosa 
definida 

Com 
inclinação 
religiosa 

Ordinário/ 
Normal 

Dirigente 
Associativ

o 

Trabalhado
r 

Estudante 
[10; 11] [12; 13] [14; 15] [16; 17] [18; 20] 

 
Já copiou em exames 63,3% 54,9% 58,2% 62,1% 61,8% 72,3% 55,4% 60,0% 67,9% 62,6% 49,2% 39,0% 

 Copiou respostas por um colega durante um exame 48,8% 40,8% 44,5% 47,3% 48,2% 56,6% 38,3% 42,4% 53,4% 47,7% 37,2% 23,4% 

 Utilizou cábulas escritas para copiar durante um exame 36,4% 36,0% 36,1% 36,5% 34,6% 43,4% 42,0% 36,7% 42,7% 35,7% 28,8% 27,7% 

 Utilizou um telemóvel para obter ou trocar respostas durante um 
exame 

17,4% 13,7% 16,4% 16,1% 17,3% 20,5% 11,7% 17,6% 19,7% 17,2% 9,6% 7,8% 

 Reciclou ensaio/trabalho/artigo escrito para uma dada disciplina 
e usou-o numa outra disciplina  

38,8% 38,5% 39,7% 38,2% 37,6% 45,8% 42,1% 32,4% 37,6% 39,5% 40,6% 39,7% 

 Citou, parafraseou ou resumiu inadequadamente fontes 
bibliográficas.  

36,9% 35,0% 35,3% 36,9% 36,9% 42,2% 33,6% 29,0% 38,7% 37,2% 34,6% 24,8% 

 Pediu a um colega que assinasse por si (presença numa aula) 41,4% 34,8% 39,9% 39,0% 43,5% 65,1% 21,9% 33,3% 45,5% 41,9% 30,4% 14,2% 

  

 

 

Comportamentos de cópia/plágio/outros mais frequentes por nível de ensino (% estudantes que admite ter feito) 

              

  

1º ciclo de 
Bolonha 

(Licenciatur
a*) 

2º ciclo de 
Bolonha 

(Mestrado
**) 

3º ciclo de 
Bolonha 

(Doutorame
nto) 

MBA 

Pós-
Graduação 

não 
conferente 

de grau 

        
Já copiou em exames 58,2% 67,1% 45,1% 71,4% 73,3% 

        Copiou respostas por um colega durante um exame 44,3% 52,2% 31,0% 28,6% 50,0% 

        Utilizou cábulas escritas para copiar durante um exame 33,8% 41,4% 33,2% 28,6% 43,3% 

        Utilizou um telemóvel para obter ou trocar respostas durante um 
exame 

16,6% 17,5% 3,8% 0,0% 6,7% 

        Reciclou ensaio/trabalho/artigo escrito para uma dada disciplina 
e usou-o numa outra disciplina  

35,0% 45,3% 38,6% 57,1% 53,3% 

        Citou, parafraseou ou resumiu inadequadamente fontes 
bibliográficas.  

36,1% 37,7% 26,6% 57,1% 53,3% 

        Pediu a um colega que assinasse por si (presença numa aula) 34,4% 52,4% 17,9% 0,0% 20,0% 
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Comportamentos de cópia/plágio/outros mais frequentes por subsistema e tipo de ensino (% estudantes que admite ter feito) 

              
  Politécnico Universitário Privado Público 

         
Já copiou em exames 67,4% 58,2% 72,6% 59,4% 

         Copiou respostas por um colega durante um exame 51,2% 44,4% 62,4% 44,5% 

         Utilizou cábulas escritas para copiar durante um exame 43,4% 33,7% 44,2% 35,4% 

         Utilizou um telemóvel para obter ou trocar respostas durante um 
exame 

19,3% 15,0% 28,2% 14,9% 

         Reciclou ensaio/trabalho/artigo escrito para uma dada disciplina 
e usou-o numa outra disciplina  

40,3% 38,1% 38,3% 38,8% 

         Citou, parafraseou ou resumiu inadequadamente fontes 
bibliográficas.  

38,4% 35,5% 40,0% 35,9% 

         Pediu a um colega que assinasse por si (presença numa aula) 35,5% 40,9% 35,9% 39,8% 

          

 

 

Comportamentos de cópia/plágio/outros mais frequentes por área de estudo (% estudantes que admite ter feito) 

              

  

Agricultura 
Artes e 

Humanida
des 

Ciências 
Sociais, 

Comércio e 
Direito 

Ciências, 
Matemática e 
Informática 

Educação 

Engenharia, 
Indústrias 

Transforma
doras e 

Construção 

Saúde e 
Protecção 

Social 
Serviços 

     Já copiou em exames 73,3% 45,5% 58,3% 52,3% 61,0% 66,8% 69,1% 57,8% 

     Copiou respostas por um colega durante um exame 60,0% 31,7% 41,9% 39,0% 42,0% 48,4% 58,6% 47,6% 

     Utilizou cábulas escritas para copiar durante um exame 32,0% 27,0% 37,6% 31,0% 44,0% 49,8% 32,2% 37,4% 

     Utilizou um telemóvel para obter ou trocar respostas durante um 
exame 

16,0% 14,9% 15,3% 12,1% 18,5% 17,2% 18,5% 18,4% 

     Reciclou ensaio/trabalho/artigo escrito para uma dada disciplina 
e usou-o numa outra disciplina  

26,7% 33,3% 35,7% 41,0% 47,5% 41,8% 39,5% 45,6% 

     Citou, parafraseou ou resumiu inadequadamente fontes 
bibliográficas.  

44,0% 26,7% 36,1% 32,8% 41,0% 35,9% 40,8% 34,0% 

     Pediu a um colega que assinasse por si (presença numa aula) 45,3% 28,7% 36,5% 35,4% 29,5% 46,5% 45,6% 42,9% 
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Comportamentos de cópia/plágio/outros mais frequentes por Região NUTII (% estudantes que admite ter feito) 

 

              

  

Norte Centro 
Área 

Metropolitana 
de Lisboa 

Alentejo Algarve 
Região 

Autónoma 
da Madeira 

Região 
Autónoma 
dos Açores 

Residência 
permanente 
fora Portugal 

     Já copiou em exames 59,7% 61,9% 63,3% 58,9% 60,6% 50,0% 55,6% 43,5% 

     Copiou respostas por um colega durante um exame 44,8% 47,9% 48,0% 44,4% 48,8% 42,9% 47,6% 17,4% 

     Utilizou cábulas escritas para copiar durante um exame 32,9% 38,6% 40,0% 36,0% 44,9% 30,6% 25,4% 26,1% 

     Utilizou um telemóvel para obter ou trocar respostas durante um 
exame 

13,7% 18,2% 17,7% 18,7% 20,5% 14,3% 11,1% 13,0% 

     Reciclou ensaio/trabalho/artigo escrito para uma dada disciplina 
e usou-o numa outra disciplina  

36,9% 39,4% 40,4% 37,9% 43,3% 41,8% 34,9% 43,5% 

     Citou, parafraseou ou resumiu inadequadamente fontes 
bibliográficas.  

35,8% 35,7% 35,5% 40,2% 34,6% 40,8% 50,8% 43,5% 

     Pediu a um colega que assinasse por si (presença numa aula) 44,8% 39,4% 33,7% 30,8% 36,2% 33,7% 34,9% 26,1% 

     
 


