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ENSINO SUPERIOR

Há mais 11% de 
candidatos porque 
notas subiram 
no secundário

Evolução dos candidatos ao ensino superior

Fonte: Ministério da Educação/PÚBLICO

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Candidatos
1.ª fase

Colocados
40.407*

37.778
(2014)

*A quatro dias do final do prazo da 1.ª fase
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F
altam ainda três dias para o 

fi nal da 1.ª fase do concurso 

nacional de acesso ao ensino 

superior, mas os números até 

ao momento conhecidos per-

mitem perceber que o total 

de estudantes que concorre a uma 

vaga numa licenciatura no próxi-

mo ano lectivo será maior do que 

há um ano. Face a igual período do 

ano passado, o crescimento é de 

cerca de 11% e está já praticamente 

igualado o resultado fi nal de 2013. 

Para os especialistas, os melhores 

resultados conseguidos pelos alu-

nos ao nível do ensino secundário 

estarão na base desta realidade, mas 

será preciso também levar em conta 

alguma recuperação económica e 

de confi ança das famílias no ensino 

superior.

Os últimos dados divulgados pela 

Direcção-Geral do Ensino Superior 

(DGES) dizem respeito a segunda-

feira. Até então, 40.407 estudantes 

tinham já apresentado a sua candi-

datura ao ensino superior público 

para o próximo ano lectivo, o que 

corresponde a um aumento de 8926 

candidatos, face a igual período do 

ano passado. No entanto, uma vez 

que o concurso deste ano é mais 

curto quatro dias, a comparação 

face ao ano passado deve ser feita 

tendo em conta esse facto —ou seja, 

a quatro dias do fi nal do prazo da 

1.ª fase do ano passado, havia me-

nos 4351 candidatos inscritos o que, 

ainda assim, representa um cresci-

mento de 10,7%.

“O que está a acontecer parece-

me ser efeito de um maior sucesso 

no ensino secundário”, avalia Paulo 

Peixoto, do Observatório das Polí-

ticas da Educação e Formação. Os 

resultados da 1.ª fase dos exames 

nacionais demonstraram algumas 

melhorias, sobretudo a Matemática, 

onde a média de 12 valores corres-

ponde a um dos melhores resultados 

em 20 anos nas provas desta disci-

plina. A Português, a média também 

se manteve positiva. “Haverá por is-

so mais pessoas em condições de se-

rem candidatas ao ensino superior”, 

acredita o mesmo especialista.

“Pode ter havido uma ligeira me-

lhoria no número de pessoas que 

terminam o secundário”, concorda 

a investigadora em política e admi-

nistração educacional da Universi-

dade de Lisboa Luísa Cerdeira, que 

lembra que Portugal mantém uma 

taxa real de escolaridade do ensi-

no secundário baixa (73% da faixa 

etária dos 15 aos 17 anos) e só tem 

42% de população com este nível de 

ensino completo.

Também o presidente da Con-

com os rendimentos disponíveis.

O facto de as propinas terem sido 

congeladas em dois terços das uni-

versidades e de apenas quatro ins-

tituições praticarem a propina má-

xima pode ter ajudado a convencer 

as famílias a fazer este investimento. 

Para o próximo ano, o Governo tam-

bém anunciou alterações às regras 

das bolsas de acção social no ensino 

superior que vão permitir que entre 

três a cinco mil estudantes tenham 

as propinas pagas.

O número de candidatos ao con-

curso nacional de acesso a quatro 

Ritmo de candidaturas refl ecte maior sucesso no secundário. 
Notas mais elevadas nos exames nacionais terão deixado mais 
gente em condições de entrar numa licenciatura

Samuel Silva
federação das Associações de Pais 

(Confap), Jorge Ascensão, considera 

que a evolução positiva do número 

de candidatos ao ensino superior 

neste ano está relacionada com os 

resultados escolares: “Os exames 

hão-de ter sido mais acessíveis ou 

pelo menos mais compatíveis com 

aquilo que os alunos sabiam.”

Não existem, porém, neste mo-

mento números que permitam con-

fi rmar totalmente esta hipótese. Os 

últimos dados sobre as taxas de re-

tenção e desistência e de conclusão 

no ensino secundário foram divulga-

dos na semana passada, mas dizem 

respeito ao ano lectivo 2013/14. Ain-

da assim, o relatório A Educação em 

Números, publicado pela Direcção-

Geral de Estatísticas da Educação e 

Ciência, aponta para uma melhoria 

destes indicadores nos últimos dois 

anos. A taxa de retenção baixou de 

20,8% em 2010/11 para 18,5%. A taxa 

de conclusão do ensino secundário 

teve a mesma variação, fi xando-se 

nos 81,5%.

Os especialista ouvidos pelo PÚ-

BLICO concordam também que ha-

verá outros motivos que concorrem 

para a realidade agora observada no 

concurso de acesso. Para o presiden-

te da Comissão Nacional de Acesso 

ao Ensino Superior, João Guerreiro, 

os resultados estarão associados a 

alguma “recuperação da dinâmica 

das famílias”, quer ao nível da sua 

capacidade fi nanceira, quer da ava-

liação positiva que fazem da mais-

valia que signifi ca um investimento 

no ensino superior.

Luísa Cerdeira, que foi autora do 

estudo O Custo dos Estudantes no 

Ensino Superior Português, admite 

que, de facto, possa “ter havido uma 

infl exão” da capacidade e motivação 

das famílias. Os custos da frequência 

do ensino superior têm, em Portu-

gal, um peso determinante, já que 

o país é o quinto da OCDE onde é 

mais caro estudar em comparação 
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dias do fi nal do prazo da 1.ª fase 

já praticamente igualou o total de 

2013 (40.419). Esta recuperação, 

ainda sem o prazo concluído, já 

será sufi ciente para recuperar das 

perdas dos últimos anos. Em 2011, 

havia 46.636 e até ao ano passado, 

a tendência tinha sido sempre de 

regressão ao longo de cinco anos 

ininterruptos. No ano passado, a 

procura do ensino superior deu os 

primeiros sinais de recuperação: na 

1.ª fase do concurso nacional houve 

42.455 alunos inscritos, mais 1909 

do que no ano anterior.

F
oram ontem conhecidos os 

resultados obtidos pelos alu-

nos na 2.ª fase dos exames 

nacionais do ensino secun-

dário: 9,6 valores de média 

nacional a Matemática A e 10,5 

a Biologia e Geologia. Já nas discipli-

nas de Português e Física e Química 

a média não chegou aos 10 — fi cou-se, 

respectivamente, pelos 9,7, no pri-

meiro caso, e 9,8, no segundo, numa 

escala que vai até aos 20 valores.

Os resultados da 2.ª fase dos exa-

mes nacionais a 22 “cadeiras” foram 

afi xados nas escolas, depois de, na 

1.º fase, se ter registado, na generali-

dade dos exames, uma melhoria das 

médias relativamente ao ano ante-

rior, com destaque para Matemática 

A. Os alunos internos (aqueles que 

frequentam a escola ao longo do ano 

todo) conseguiram então uma das 

médias mais altas em 20 anos de exa-

mes nacionais: 12 valores. Em 2014, a 

média não tinha ido além dos 9,2.

Na 2.ª fase, os alunos internos (cer-

ca de 10.900) que fi zeram o teste de 

Matemática continuaram a sair-se 

melhor do que no ano passado — 

quando, nesta etapa, a média não 

tinha ido além dos 9 valores.

À 2.ª fase das provas (que se reali-

zou entre 17 e 21 de Julho) recorrem, 

sobretudo, alunos que não obtiveram 

aprovação na 1.ª fase. Daí que, como 

recorda, em comunicado, o Ministé-

rio da Educação e Ciência (MEC), os 

resultados sejam tradicionalmente 

mais fracos.

Também o Instituto de Avaliação 

Educativa (Iave) sublinhou, numa no-

ta à imprensa, que “os resultados dos 

alunos internos nas provas do ensino 

secundário devem ser interpretados 

tendo em conta o seu contexto espe-

cífi co de utilização, designadamente 

como segunda oportunidade para os 

alunos que não obtiveram aprovação 

na 1.ª fase ou como tentativa de me-

lhoria da classifi cação aí obtida”.

Apesar da melhoria observada na 

média de exame, feitas as contas à 

classifi cação deste (que vale 30% da 

nota fi nal) e à nota obtida ao longo 

do ano, na escola, a taxa de repro-

vação do grupo dos alunos internos 

que prestou provas nesta 2.ª fase a 

Nota média subiu mas há ainda 26% 
que chumbam a Matemática no secundário

Matemática foi de 26% (na 1.ª fase a 

taxa de reprovação entre os alunos 

que então foram avaliados tinha sido 

de 11%).

Lurdes Figueiral, presidente da As-

sociação de Professores de Matemá-

tica, não estranha o peso dos chum-

bos. Sublinha que tendo o exame da 

1.ª fase sido “bastante adequado”, 

permitindo que alunos que tivessem 

um desempenho razoável passas-

sem, os que fi caram para a 2.ª fase 

acabaram por ser “os mais fracos”, 

que já levavam notas internas mais 

PAULO PIMENTA

Andreia Sanches

Até segunda-
feira, 40.407 
estudantes 
tinham já 
apresentado 
a sua 
candidatura

baixas e corriam, por isso, maior ris-

co de chumbar.

As mais elevadas taxas de aprova-

ção na 2.ª fase registam-se nas disci-

plinas de Biologia e Geologia (90%) 

e Português (85%). A pior taxa é a de 

História da Cultura e das Artes com 

34% de reprovações entre os 544 alu-

nos que foram a exame na 2.ª fase.

De resto, nas quatro disciplinas 

mais concorridas, só Português 

(12.137 inscritos) vê a média nacional 

piorar em relação à 2.ª fase do ano 

passado (e pouco, de 9,8 para 9,7). 

A Física e Química (13.531 inscritos) 

a média sobe de 8,5 para 9,8 e a Bio-

logia e Geologia (15.724 inscritos), de 

8,3 para 10,5.

Segundo o Iave, entre 2010 e 2015 

as médias na 2.ª fase nas disciplinas 

com mais inscritos “revelam um qua-

dro de estabilidade”. A Matemática, 

por exemplo, a média nacional de 

exame mais alta registou-se em 2010 

(9,8 valores) e a mais baixa em 2014 

(9). A Português, a mais alta foi em 

2010 (10,1) e a mais baixa em 2015 e 

em 2013 (9,7). A Biologia e Geologia, 

foi em 2011 que os alunos se saíram 

melhor (10,7 valores) e em 2012 que 

se saíram pior (7,9). Por fi m, diz ainda 

o Iave, foi este ano que se registou a 

média mais elevada na disciplina de 

Física e Química e em 2012 a mais 

fraca (7,8).

Iave fala de “estabilidade”

No 9.º ano só 6% com positiva

Maioria falha 2.ª oportunidade a Matemática

E
ste foi o primeiro ano em 
que muitos alunos do 9.º 
ano tiveram a hipótese de 
realizar uma 2.ª fase de 

exames finais, à semelhança 
do que já se verificava nos 4.º 
e 6.º anos e no secundário. 
Objectivo: dar mais uma 
oportunidade aos que tinham 
mais dificuldades. Os resultados 
são estes: a Português a 
média nacional foi de 47% 
e a Matemática de apenas 
20%. Nos exames do básico, a 
escala de classificação vai de 
zero a 100. Mas o Ministério 
da Educação e Ciência (MEC) 

fornece dados que permitem 
ver quantos alunos conseguem 
o equivalente aos níveis 1 
e 2 (negativa) e aos 3,4 e 5 
(positiva). Apenas 6% dos 
7375 que fizeram a prova de 
Matemática obtiveram pelo 
menos 3. A Português, 52% 
dos 6425 avaliados atingiram 
essa fasquia. Para o MEC, 
confirma-se “a necessidade 
de as escolas identificarem 
cada vez mais cedo” as 
“dificuldades estruturantes” dos 
alunos. Ainda assim, diz que 
“uma percentagem razoável” 
conseguiu passar de ciclo.

Os alunos que agora submeteram 

os seus processos neste concurso 

de acesso candidatam-se a uma 

das 50.555 vagas disponibilizadas 

pelas instituições de ensino supe-

rior públicas para o ano lectivo de 

2015/2016. Este valor representa 

uma diminuição de 265 vagas por 

comparação com o ano lectivo pas-

sado e uma redução de quase três 

mil em relação a 2011, o ano em que 

se registou a maior oferta da últi-

ma década (53.500 lugares dispo-

níveis).

A 1.ª fase do concurso nacional 

de acesso de 2015 começou no dia 

20 de Julho e termina esta sexta-fei-

ra. Os resultados serão conhecidos 

dentro de um mês, a 7 de Setem-

bro. Quem garantir uma vaga nas 

universidades e institutos politéc-

nicos nessa primeira oportunidade 

tem cinco dias (até 11 de Setembro) 

para se inscrever na respectiva ins-

tituição de ensino.

No dia 11 de Setembro começa 

também a 2.ª fase do concurso de 

acesso ao ensino superior, que se 

prolonga até dia 18. A 3.ª fase de-

corre já em Outubro, entre os dias 1 

e 5. O processo só fi cará totalmente 

concluído com a publicação da de-

cisão sobre eventuais reclamações 

referentes à 3.ª fase do concurso 

nacional, agendada para a 26 de 

Outubro.

Para os 
especialistas 
será preciso 
também levar 
em conta alguma 
recuperação 
económica e de 
confiança das 
famílias no ensino 
superior
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Há mais candidatos ao 
superior porque notas 
subiram no secundário 
Candidaturas aumentaram 11% sobretudo devido aos melhores resultados 
obtidos pelos alunos. Mas alguma recuperação económica e a confi ança 
das famílias no ensino superior deve também ser tida em conta Destaque, 2/3


