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A máquina 
de atrair talentos 
Sol, mar, qualidade de vida e excelência académica. Combinação quase perfeita 
que já atraiu mais de 33 mil estudantes internacionais para Portugal. 

MADALENA QUEIRÓS 

rnaddleno.queirosWoCon,,,,  

A 69  melhor rede de universidades do 
mundo. Esta é a classificação obtida por 
Portugal no 'ranking' Universitas 21. 
Uma posição conseguida quando se 
comparam os resultados obtidos pelas 
instituições de ensino superior portu-
guesas, face ao desempenho esperados 
tendo em conta o nível de desenvolvi-
mento económico do país. Portugal sur-
ge à frente de países como o Canadá, 
Suíça e África do Sul. Excelência acadé-
mica aliada ao sol, qualidade de vida a 
baixo custo são uma fórmula que já con-
seguiu trazer para Portugal mais de 33 
mil estudantes. 
Atrair talento de todo o mundo, criar fu-
turos embaixadores de Portugal nos 
mercados mundiais é a fórmula que 
pode ajudar a um salto quântico da eco-
nomia portuguesa. 
Recentemente, o Conselho de Reitores 
das Universidades Portuguesas (CRUP) 
apresentou uma candidatura a fundos 
europeus para lançar uma estratégia na-
cional de atracção de estudantes inter-
nacionais. "Estar presente nas principais 
feiras internacionais de ensino superior, 
lançar acções de marketing, lançar um 
portal do ensino superior português" são 
alguns das iniciativas previstas, revela 
Manuel Assunção, o reitor responsável 
do CRUP pela. internacionalização do 
ensino superior. 
"Transformar o ensino superior num 
sector exportador com capacidade de 
gerar receita para Portugal é o novo pa-
radigma ", sublinha João Gabriel Silva, 
reitor da Universidade de Coimbra. 
"Não seremos o 19  centro do mundo, mas 
temos condições para ter urna posição 
muito forte", acrescenta. Como? Cap- 

Um pacote 'Surf 
& Study" está a 
ser desenvolvido pela 
Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da 
Universidade Nova 
de Lisboa. 

tando estudantes dos quatro cantos do 
mundo para as universidades e politéc-
nicos portugueses exportando licencia-
turas, mestrados e doutoramentos. Es-
panha já o fez. Na Austrália, o ensino su-
perior já é a principal fonte de divisas 
para a economia. 
Condição para o fazer é dar condições às 
instituições. Porque esta é uma guerra de 
titãs. Só a Universidade de Oxford tem 
um orçamento anual de 1,8 mil milhões, 
o triplo do investimento público anual 
em todos o ensinos superior português. 
Num cenário de cortes orçamentais e de 
congelamento de admissões de profes-
sores esta parece ser uma missão quase 
impossível. Mas a verdade é que as insti-
tuições de ensino superior portuguesas 
estão a conseguir marcar pontos nesta 
guerra pelo talento. 
Hoje já há quase 34 mil estudantes inter-
nacionais no ensino superior português. 
A maior fatia vem do Brasil, seguidos de 
estudantes angolanos, espanhóis e de 
Cabo Verde. 
Só na Universidade de Coimbra, uma das 
mais antigas do mundo, cerca de 18% 
dos estudantes já são internacionais. 
Cerca de dois mil brasileiros fazem com 
que a Universidade de Coimbra seja "a 
maior universidade brasileira fora do 
Brasil". A universidade que este ano ce-
lebra 725 anos, espera vir a arrecadar 
cerca de vinte milhões de euros de recei-
ta anual proveniente das propinas pagas 
pelos estudantes internacionais. Porque 
o novo estatuto permite às instituições 
cobrar o. custo real aos alunos prove-
nientes de fora do espaço europeu. 
A maioria fixou a propina em sete mil eu-
ros que corresponde ao custo real do ensi-
no. Depois há o factor estratégico da língua 
portuguesa uma das mais faladas no mun-
do. "A "Aprendizagem de língua porque . 
cada vez mais pessoas querem aprender 
português para negociar com países que 
falam português", afirmou Manuel As-
sunção, reitor da Universidade de Aveiro. 
Mas há outras universidades a apostar nos 
cursos, sobretudo mestrados em inglês 
para atrair estudantes europeus e asiáticos. 
É o caso da Faculdade de Economia da  

Universidade do Porto que "lecciona 
cursos de doutoramento e mestrado to-
talmente em inglês", diz Ana Paula Ser-
ra. A subdirectora da Faculdade de Eco-
nomia da Universidade do Porto acres-
centa que "têm uma posição de liderança 
na Europa no que diz respeito a coorde-
nação de projectos e participação em 
consórcios no âmbito do programa Eras-
mus". Tal como todas as principais esco-
las de economia e gestão portuguesas 
que conseguem a proeza de ter uma 
muito boa classificação nos ranking in-
ternacionais, nomeadamente os do Fi-
nancial Times . 
Foi a Católica Lisbon a estreia portuguesa 
nesta `ranking' do Financial Times foi a 
primeira a conseguir a "triple crow", o 
selo das três principais organizações de 
acreditação mundial. Tendo "começado 
a sua internacionalização há mais de 
uma década, nomeadamente as com os 
processo de acreditação internacionais", 
sublinha Fernando S. Machado, `senior 
associate dean for academie affairs' des-
ta escola, que desde 2013, "a Católica in-
tegrou o TOP 25 do ranking das euro-
peans business schools". Metade dos 
alunos dos seus programas de mestrado 
já é internacional. Uma percentagem 
que se repete também nos programas da 
Nova SBE. Também a Faculdade de Eco-
nomia da UP espera "uni crescimento li-
geiro" na percentagem de estrangeiros 
que escolhem estudar nesta escola situa-
da na cidade que foi recentemente eleita 
como destino de turismo n91 europeu 
para 'pequenas escapadelas'. 
Nas faculdades da Universidade de Lis-
boa, um em cada dez liigares já são ocu-
pados por estudantes internacionais. No 
topo de lista estão os brasileiros com 
mais de 1100 estudantes vindos de mais 
de 90 países. 
E pela Universidade Nova de Lisboa, no 
ano passado, passaram 2700 estudantes 
estrangeiros. A aposta para captar mais 
alunos são as parcerias com escolas in-
ternacionais mas "quanto aos detalhes 
da estratégia o "segredo é a alma do ne-
gócio", sublinha João Sàágua, vice - rei-
tor da Nova. ■ 
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r/h Portugal atrai cada vez mais estudantes 

internacionais. Clima e qualidade de vida 

são pontos a favor desta decisão. 


