
Alunos portugueses são dos que mais
evitam superior por falta de dinheiro
Portugal. Inquérito da McKinsey coloca Portugal entre os países onde mais jovens assumem
evitar universidade por falta de dinheiro (38%) ou por terem de procurar trabalho (31%)
PEDRO SOUSA TAVARES

Os jovens portugueses estão entre
os que mais justificam com as difi-
culdades financeiras a decisão de
não concorrerem ao ensino supe-
rior ou deixarem o curso a meio, in-
dica um relatório da McKinsey pa-
trocinado pela Comissão Euro-
peia. No inquérito "Educação para
o Emprego: Pôr a Juventude Euro-
peia a Trabalhar" participaram
8600 jovens, instituições do ensino

superior e empregadores de oito
países europeus. A falta de infor-
mação sobre a empregabilidade
dos cursos é outro problema na-
cional.

O estudo descreve o percurso da
escola ao emprego como "uma es-
trada com muitas barreiras", sendo

que para os portugueses o acesso
ao ensino superior é a primeira.
Dos inquiridos que não passaram
do secundário, 38% não estudaram
mais por "falta de dinheiro para os

custos" associados , percentagem
apenas ultrapassada por italianos
(39%) e gregos (42%) . Entre os que
não o fizeram por
precisarem de tra-
balhar, os portu-
gueses lideraram,
c0m31%.

Já entre os que
prosseguiram estu-
dos mas acabaram
porinterrompê-los,
23% dosportugue-

ses disseram que já
não podiam pagar
as propinas e 34%

que o fizeram porque trabalhavam
e não tinham tempo para estudar.
Valores que, não sendo dos piores
entre os oito países analisados, são

superiores à média.
Para as associações de estudan-

tes os dados não são surpreenden-
tes, mas têm o condão de reforçar
alertas que vêm fazendo.

RúbenAlves, da Federação Aca-
démica do Porto (FAP), defendeu
que os números confirmam "que o

ensino superiorpas-
souaestar reservado

apenas a quem tem
capacidade finan-
ceira. Houve quem
ensaiasse o argu-
mento da demogra-
fia", acrescentou, re-
ferindo-se à quebra
de inscritos no supe-
rior. "Mas sabemos

que com o aumento
da escolaridade para

os 12 anos temos muito mais poten-
ciais candidatos ."

Quanto ao abandono, apesar de
lamentar "não existirem estimativas
feitas pelas instituições", a FAP, com
base nos dados dos inscritos, esti-
ma que "nos últimos 15 anos meio
milhão de estudantes terão aban-
donado os estudos, nem todos por

motivos económicos".
André Machado, da Federação

Académica da Universidade de Lis-

boa, aponta o dedo ao "desinvesti-
mento no ensino superior de suces-
sivos governos", considerando que
agora as instituições "acordaram",
juntando-se "ao que tem sido o dis-
curso do movimento associativo"
de estudantes.

Os institutos politécnicos reagi-
ram aestes dados defendendo que o
Governo deve flexibilizar tempora-
riamente o acesso às bolsas de estu-
do. Já o Ministério da Educação e
Ciência defendeu que o inquérito
"identifica e confirma um conjunto
de questões sistémicas" em relação
às quais "têm sido adotadas medidas

para combater as dificuldades repor-
tadas", não só ao nível do combate ao
abandono como na aposta em vias
alternativas de formação.
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Associações académicas dizem que estudo confirma as dificuldades que vêm denunciando

PROTESTO

Professores deixam
calculadora a Crato

> Cerca de meia centena de
professores e investigadores
universitários juntou-se
ontem no Ministério da
Educação contra o que apeli-
dou de "falta de respeito
constitucional" e alertando
para a "tempestade" nas
Universidades que se aproxi-
ma. Os docentes deixaram
uma oferta para o ministro
Nuno Crato, uma calculado-
ra, explicando que esta se

destinava para ajudar o
Governo a fazer contas e
rever os cortes orçamentais
no ensino superior. As insti-
tuições do superior público
alegam que houve um erro de
42 milhões de euros no cálcu-
lo do valor a retirar ao setor
devido aos cortes salarais no
Estado, lusa



Quatro em dez
sem dinheiro
para ir para o
ensino superior
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Pós-secundário. Quatro
em cada dez jovens sem
dinheiro para estudar

Portugal está entre os países da União Europeia com mais ex-alunos
que queria continuar os estudos, mas não tem possibilidades de o fazer
KATIACATULO
katia. catub@ionline.pt

Gostavam de tirar uma licenciatura ou

um curso médio, mas não conseguiram.
Quatro em cada dez jovens em Portugal
queria continuar a estudar após sair do

secundário, mas diz não ter dinheiro

para isso. Despesas com deslocação ou
alojamento, propinas ou pouco tempo
para se dedicarem aos livros são os prin-
cipais motivos para 38% dos ex-alunos

portugueses não prosseguirem os estu-
dos. É uma das mais altas percentagens
entre os oito países incluídos no inqué-
rito promovido pela Comissão Europeia
"Educação para o Emprego: Pôr a Juven-
tude Europeia a Trabalhar".

Só Grécia (42%) e Itália (39%) têm mais

estudantes a admitir que a falta de dinhei-

ro é o grande obstáculo para completa-
rem a sua formação após o ensino secun-
dário. O valor das propinas em Portugal
ultrapassa os mil euros por ano e o rela-
tório da consultora McKenzie, divulga-
do ontem em Bruxelas, revela ainda um
outro factor que faz aumentar as despe-
sas - deslocações e alojamento - 45% dos

inquiridos têm de sair da sua cidade para
continuar a estudar. E um terço (31%, a

percentagem mais alta entre os países
analisados) dos portugueses que partici-
pou no inquérito assegura não ter tem-

po para estudar porque tem de trabalhar.
O estudo incluiu em 5300 jovens, 2600

empregadores e 700 instituições educa-
tivas de França, Alemanha, Grécia, Itá-
lia, Portugal, Espanha, Suécia e Reino
Unido. No documento, ressalva-se que
Portugal "sofreu muito durante a reces-
são", com a taxa de emprego global a cair

quase 8 pontos percentuais e o desem-

prego entre os jovens a subir para 37%.

Mas, além da conjuntura económica, o

relatório salienta que também os "pro-
blemas com o sistema de educação-empre-

go não estão a ajudar". O inquérito mos-
tra que a percentagem dos jovens que
acredita ter melhorado as perspectivas
de emprego depois de completarem os

seus estudos pós-secundário não chega



sequer a metade (47%).
Os resultados revelam que apenas 44%

dos jovens portugueses que preferiam
seguir a via profissional o fez, enquanto
85% acredita que a formação vocacional
é mais útil para encontrar emprego. Os

patrões, por seu turno, têm dificuldade
em recrutar mão-de-obra qualificada -
quase três em cada dez empregadores
portugueses (30%) disse não conseguir
preencher vagas por não encontrar um
candidato com competências adequa-
das, levando os autores do relatório a
concluir que há um grande desfasamen-
to no percurso da educação para o empre-

go em Portugal. "Não só a juventude está

a estudar matérias erradas como não
está igualmente a receber as competên-
cias que precisa no processo", avisam os

especialistas.
Mas a esmagadora maioria dos alunos

portugueses (86%) também está conven-
cida de que não recebe informação sufi-
ciente sobre as oportunidades de traba-
lho antes de terminar a escola secundá-
ria. "As lacunas de informação são

significativas - aponta o relatório - e o

estigma social face ao ensino vocacional
também não ajuda.

O mal não é só português, já que só no
Reino Unido (18%) e na Suécia (26%), as

percentagens de empregadores insatis-
feitos com as qualificações dos jovens não

atinge valores superiores a um terço -
Grécia, com 45% e França com 35% estão
entre os estados com piores resultados.
Este é aliás um dos grandes desafios para
os países da UE, defendeu a comissária

responsável pela Educação, Cultura, Mul-
tilinguismo e Juventude. "Na Europa, o
desfasamento entre aquilo que os siste-

mas de educação oferecem e as necessi-
dades dos empregadores está a resultar
numa séria escassez de competências, a

prejudicar as aspirações da juventude e,
por último, a nossa prosperidade futu-
ra", alertou Androulla Vassiliou, duran-
te a apresentação do relatório.



38% dos jovens não
têm dinheiro para
continuar a estudar
Estudantes não são
bem informados
sobre oportunidades
de trabalho, quando
saem do Secundário
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PORTUGAL tem uma eleva-
da percentagem de jovens
que gostariam de ir além da
escolaridade obrigatória, mas

que não têm possibilidades
económicas para o fazer
(38%). A conclusão é de um
estudo, apresentado ontem,
e patrocinado pela Comissão

Europeia.
O estudo, denominado

"Educação para o Emprego:
Pôr a Juventude Europeia a

Trabalhar" e elaborado pela
consultora McKenzie. refere

que as propinas anuais numa
universidade pública vão
além dos mil euros e que
agrava este quadro o facto de

uma grande percentagem de

jovens ter que se deslocar da

sua área de residência para
poder frequentar o curso que
pretende.

Paulo Guinote, professor
de Português e História e au-
tor do bloque "A Educação do

Meu Umbigo", revela que
uma parte dos estudantes de

hoje não continuará a estu-
dar porque "por um lado, não
tem dinheiro e, por outro
lado, porque sente que não
terá retorno".

De facto, e ainda segundo o

estudo McKenzie, a percen-
tagem de jovens com o ensi-
no superior que estão desem-

pregado é a mesma dos jo-
vens que têm apenas o ensi-
no básico, ou seja 39%. Dos

países analisados (França,
Alemanha, Grécia, Itália,
Portugal, Espanha, Suécia e

Reino Unido), apenas a Gré-
cia tem uma realidade seme-
lhante, mas com uma per-
centagem bem mais elevada

(52%). Nos restantes, os jo-
vens com educação superior
são os que enfrentam menos

desemprego.
Uma realidade preocupan-

te, argumenta o professor
Guinote, porque "temos
uma geração que cresce a

pensar que não há lugar para
si no país; e porque a econo-
mia está incapaz de criar em-

prego e quando o cria é precá-
rio, o que faz com que as pes-
soas sintam que não podem
organizar a sua vida aqui".

O mesmo estudo - que
questionou 5300 jovens,
2600 empregadores e 700 ins-

tituições educativas - revela
também que os alunos não
são bem informados sobre as

oportunidades de trabalho
antes de terminarem o Se-
cundário (86%). Aqui diferi-
mos da média dos restantes

países analisados em seis pon-
tos percentuais (80%). •

Alunos sentem que não terão retorno do esforço feito a estudar, diz especialista

1. Abandono estável
no Porto
0 abandono escolar na

Universidade do Porto

(UP) tem-se mantido está-

vel, na ordem dos 17%,

embora não haja ainda
forma de aferir quais as

causas do abandono. A UP

verificou uma redução no
número de pedidos de bol-

sa, desde que entraram em

vigor as novas regras que
impedem, por exemplo,
estudantes cujos pais te-
nham dívidas ao Estado de
se candidatar. A UP atribui
65 bolsas de emergência
social pagas do seu orça-
mento e que todos os anos

preenche. d.m.

2. Mais pedidos
de ajuda em Braga
Na UMinho, segundo o

presidente da Associação
Académica, Carlos Videira,
ainda não há dados relati-
vos às desistências do

ano letivo 2012/13. "Nos

dois anos letivos anterio-
res o número estabilizou

nos 700", refere. 0 Fundo

Social de Emergência, que
socorre os casos mais gra-

ves, deve chegar este ano
a 100 beneficiários. Até

ao dia 10 de janeiro, fo-
ram diferidas 4932 bol-

sas pela ação social da

UM. "Éum ligeiro aumen-
to em relação em a 2013",
notou Carlos Videira. n.e.


