
Sol, praia e

ENSINO SUPERIOR
Com a demografia em quebra em Portugal, as universidades

viram-se para novos públicos, E há quem acredite que
o país pode vir a ser a Califórnia do ensino superior europeu
Qualidade académica, bom clima e um custo de vida barato

são os argumentos para aliciar estudantes de todo o mundo

Texto de Margarida Davlm

Transformar Portugal na Califórnia do

ensino superior europeu pode ser a solução

para o futuro. Pelo menos é isso que acre-

dita Daniel Traça, director-adjunto da Nova

School of Business and Economics (SBE).
«Encontrámos um nicho de mercado», ga-

rante, explicando que a ideia é associar a

qualidade do ensino a uma «experiência de

íifesfyie». que passa pelo sol, pelo mar e pelo

baixo custo de vida.

É a pensar nesse posicionamento estraté-

gico que a Nova SBE está a planear a cons-

trução de um campus universitário na

praia de Carcavelos.

O projecto representa um investimento

estimado na ordem dos 40 milhões de eu-

ros, «entre a construção e a criação de um
fundo para contratar professores de pres-

tigio internacional». Mas a ideia só poderá

sair do papel se esta escola da Universida-

de Nova de Lisboa encontrar parceiros para
o investimento. «Ainda estamos no proces-

so de angariar investidores». A ideia é que

o campus esteja a funcionar em 2016.

Com o mestrado em Gestão Internacional

no 7." lugar do rankingào Finantial Times,

uma empregabilidade de 100% em seis me-

ses e 40 % de ex-alunos com carreiras inter-

nacionais, não faltam argumentos à Nova

SBE para ir buscar estudantes além-fron-

teiras. «Já temos 30% de alunos estrangei-

ros», aponta Daniel Traça, que acredita que

a inserção no mundo lusófono é uma das

grandes armas das instituições portugue-

sas. «Acabamos por ser uma porta de en-

trada para países como o Brasil, Angola e

Moçambique», diz, explicando que o objec-

Coimbra já é a maior universidade

brasileira fora do Brasil.

Business School da Nova tem
30% de alunos estrangeiros,
ISTCEestánoslB%



tivo é ser «a melhor escola do mundo em

que se fala em Português».

Ola Jhorseth é um norueguês de 26 anos

que veio para Lisboa à procura dessa expe-
riência. Depois de ter passado pelo Eras-

mus na Holanda, Ola é um dos 60 alunos

que iniciaram este ano o mestrado em Ges-

tão Internacional da Nova: «Foi uma esco-

lha faciL Adoro a escola».

Se tivesse optado por estudar na Norue-

ga, Jhorseth não pagaria propinas. «Há só

No Reino Unido, o ensino

superior já é considerada a

5.3 maior indústria exportadora.
Ásia e América Latina são
mercados para Portugal

uma taxa administrativa de dez euros por
semestre». Na Nova SBE, vai pagar cerca
de oito mil euros, mas garante que o inves-

timento compensa. «Aqui há um nível aca-

démico elevado, os professores conhecem

os alunos pelo nome e a participação nas

aulas é estimulada». 0 norueguês só não

lamenta não estar cá para usufruir do cam-

pus de Carcavelos por causa do trabalho

que o curso lhe dá. «Com tanta coisa para
estudar, deve ser uma tortura olhar para a

praia e não poder usufruir dela».

Mesmo assim, algumas das actividades
do mestrado de Gestão Internacional in-

cluem aulas de surf ou canoagem. «É uma
maneira de treinar as saftsk2b(competên-
cias transversais) dos alunos», diz João

Amaro de Matos, director para o Desenvol-

vimento Internacional da Nova SBE, que
explica que se tentam encontrar os melho-

res através não só das notas, mas dos currí-
culos e das entrevistas aos alunos. «Testa-

mos a capacidade de argumentação deles,
em Inglês, ponde-os a falar sobre a pena de

morte ou o aborto».

Michelle Tanjung, uma indonésia de 24

anos, concorda com Ola sobre a exigência
académica. «EstiveaestudarnaHolandaeo
ensino era mais relaxado. Podia nem ir às

aulas. Aqui há avaliação contínuaesinto que
estou a aprender muito mais». Depois de con-

cluir o secundário em Singapura, de ter estu-

dado na Holanda e de ter feito um estágio na

Alemanha, Michelle encontrou na Nova o

passo seguinte para melhorar a sua forma-

ção. «Foiomeuirmão, quetambém veio para
cá, que me chamou a atenção para os bons

resultados da Nova SBE nos ranfcing»>.
Os rankings são, de resto, cada vez mais

uma forma de atrair os estudantes estran-

geiros. E não há universidade que não dis-

pute este mercado capaz de ajudar a suprir
o défice de alunos nacionais.

Na Universidade de Coimbra, os estudan-

tes estrangeiros já são 18 % do total. «Orgu-
Ihamo-nos de seramaior universidade bra-

sileJrafbra do Brasil», afirma o reitor, João

Gabriel, que contabiliza mais de dois mil
alunos brasileiros. «É uma rede que se es-

tabelece e que vai ajudar, por exemplo, as

empresas portuguesasaentrar no mercado

do Brasil», assegura.

Espanha, Angola e Alemanha são os paí-
ses que mais alunos enviam para Coimbra,
onde os cursos mais procurados pelos es-

trangeiros são os da Faculdade de Ciências

e Tecnologia e os da Eaculdade de Letras. ?



Na Universidade do Porto, já há 3.700 es-

tudantes estrangeiros de 141 países. E o rei-

tor, Marques dos Santos, acredita que essa

é uma das soluções para o futuro: «No Rei-

no Unido, o ensino superior já é a 5.a maior

indústria exportadora».

«A qualidade do nosso ensino e inves-

tigação é reconhecida internacionalmen-

te, pelo que o aumento de alunos estran-

geiros está ao nosso alcance», assegura

o reitor do ISCTE, Luís Reto, que está à

espera que o Governo aprove o tão pro-
metido Estatuto do Aluno Internacional

para que as universidades possam come-

çar a cobrar propinas diferenciadas aos

estudantes vindos de fora. Neste momen-

to, 16% dos alunos do ISCTE são oriun-

dos de mais de 60 países. «Os maiores con-

tingentes são chineses, brasileiros, ale-

mães, países nórdicos ou do Leste

europeu», diz Luís Reto, explicando que

os cursos de Gestão - sobretudo os leccio-

nados em Inglês - são os mais procura-
dos. E já há uma dezena de cursos do

ISTCE integralmente leccionados na lín-

gua de Sua Majestade.
«Eu estou muito curioso em relação ao

Estatuto do Aluno Internacional, que tem

problemas muito complicados para resol-

ver. Nós teríamos mercado para formar

alunos em muitas áreas científicas, pagan-

do eles o custo por aluno do curso», garan-

te António Cruz Serra, reitor da Universi-

Reitores estão à espera do já
prometido Estatuto do Aluno

Internacional para poderem
cobrar propinas mais altas
a estudantes que vêm de fora

dade de Lisboa, que defende mesmo que

seja cobrado aos estrangeiros o suficiente

para que as universidades tenham lucro.

«Se não pudermos cobrar propinas mais

elevadas aos países de língua oficial portu-

guesa, nomeadamente ao Brasil, não vale

a pena fazerem lei nenhuma», salienta

Cruz Serra, que está à espera de ver como

o ministro Nuno Crato vai resolver na lei

os problemas que este estatuto pode criar

«Imagine-se um curso que encheu. Os por-

tugueses não podem entrar porque se

preencheu o numeras dausus. E, depois,

vem um estrangeiro que paga cinco mil eu-

ros e pode. E um português que queira pa-

gar? Não pode vir? E um que pague e que

tem nota inferior ao que entrou não pode

vir? Há aqui um grande problema».

Uma das grandes incógnitas sobre o regi-

me que o Governo está a preparar é, no en-

tanto, a que alunos poderá ser cobrado um

valor superior ao dos portugueses. Uma coi-

sa é certa: quem vem da União Europeia
terá sempre de ser tratado como se fosse

um cidadão nacional. Resta saber se se

manterão os acordos que fazem com que os

estudantes dos países de língua portugue-

sa paguem o mesmo que os nacionais.

«Mas há muito mercado fora da Europa.
Na China, no México, na índia e no Vietna-

me, por exemplo, há milhões de alunos que

querem estudar e não têm onde», comen-

ta João Gabriel, que lida mal com as críti-

cas de quem acha que, ao acolherem-se alu-

nos estrangeiros sem lhes cobrar mais,
está-se a gastar os impostos dos portugue-

ses na sua formação. «Então o que dizer

dos portugueses que estão a estudar em

Espanha ou na República Checa? Quem é

que está a pagar a formação deles?» - quês
tiona o reitor de Coimbra. •


