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no ensino superior

Quebra da natalidade é uma
causa mas não a única. Crise,
emigração e má ligação do
superior e do secundário
também contam P2/3



Demografia
não explica a

diminuição
de candidatos
Recuo da natalidade só explicará
metade da quebra da procura
registada este ano no ensino
superior público

Samuel Silva

Todos

os anos há menos crian-

ças a nascer em Portugal, mas
esse não é o factor decisivo

para explicar a redução da

procura no ensino superior
verificada neste ano lectivo.

A quebra de 4659 candidatos a um
lugar nas universidades e institutos

politécnicos públicos corresponde
a mais do dobro do decréscimo de
nascimentos verificado no ano de
referência para os estudantes que
agora terminaram o 12° ano.

A maioria dos candidatos ao ensi-

no superior nasceu em 1995, ano em
que se registou um decréscimo de
2130 nascimentos em relação ao ano

anterior. Este valor representa 45%
do corte no número de estudantes

que se candidataram ao concurso
nacional de acesso. "O número de
candidaturas decresceu de forma
muito mais nítida do que a natali-
dade", sublinha a demógrafa e pro-
fessora da Universidade do Minho
(UM) Alice Delerue Matos. Sendo
certo que o decréscimo da natali-
dade "pode ter contribuído" para
essa redução, esta "não constitui o

principal factor explicativo", aponta
a especialista.

Alice Matos ressalva que este é um
exercício algo grosseiro do ponto
de vista demográfico, pois não tem
em conta a mortalidade que pode
afectar alguns indivíduos em idades

jovens, bem como eventuais movi-
mentos migratórios ou o facto de
nem todos os alunos que podiam
candidatar-se terem nascido em
1995. "Apesar de todas estas limita-
ções, parece-me deixar claro que o
decréscimo da natalidade não é o
principal factor explicativo da re-
dução do número de candidaturas",
sustenta. Além disso, a demografia
tem uma "grande inércia", diz, pelo

que nenhuma quebra da fecundida-
de pode explicar uma redução tão
nítida na procura do superior como
a verificada neste ano.

O novo ano lectivo foi o quinto
consecutivo em que houve redução
do número de candidatos ao ensi-



no superior. O número mais alto de
candidatos foi conseguido em 2008
(53.062) e a partir de então foi sem-

pre a diminuir, atingindo a redução
mais alta em 2011 (-5206). No ano pas-
sado a diminuição abrandou (menos
-1558). Para já, entre matriculados na

l. a fase e colocados na 2. a fase estão
contabilizados 42.404 novas admis-
sões, menos 1540 em comparação
com 2012.

A relação também não é clara, se

analisarmos a relação entre a varia-

ção do número de inscritos no ensino

superior e no I.° ciclo do básico no
ano teoricamente correspondente,

ou seja, 12 anos antes. Nos últimos
dois anos houve reduções suces-
sivas do número de candidatos ao
ensino superior. Ora, em 1999 e em
2000, quando estes mesmos alunos
estavam a entrar no primeiro ciclo,
os dados mostram até um aumento
do número de inscritos nos níveis
iniciais do sistema de ensino, com
mais 3161 e 1670 estudantes, respec-
tivamente.

Conhecer os dados da natalida-
de e das inscrições no I.° ciclo po-
de ser útil para que os responsáveis
do sector possam fazer previsões de

procura a médio prazo. A professora

de Demografia da Universidade de
Coimbra Fernanda Cavidão sublinha
a sua a importância.

Desde os anos 1980 existem estu-
dos demográficos com projecções
sobre as variações da população que
podiam ter antecipado alguns dos

problemas que o país vive hoje, de-
fende: "Quando os responsáveis pela
gestão do país deram por ela, o país
estava velho." A especialista antecipa
que dentro de duas décadas a popu-
lação do país poderá reduzir-se a sete
ou oito milhões de habitantes.



Número de
candidatos
ao superior
tem vindo
a diminuir
desde 2008

E a emigração?
E este fenómeno poderá acentuar-se
com o aumento da emigração, com
efeitos inclusivamente sentidos na

procura do ensino secundário e su-

perior. "Há uma cada vez maior saída

para o estrangeiro de jovens ainda
antes de entrarem na universidade,
muitos antes sequer de acabarem o
secundário."

Estes estudantes seriam potenciais
candidatos ao ensino superior, diz,
antecipando a hipótese de esta ser
também uma explicação para a re-
dução do número de alunos que se

apresentaram ao concurso nacional
de acesso ao ensino superior.

Depois da diminuição do núme-
ro de colocados nas duas primeiras
fases do concurso nacional, os estu-
dantes têm até amanhã para concor-
rerem a uma das 9494 vagas ainda
disponíveis na terceira fase, habitu-
almente a menos concorrida. Porém,
entre a última fase e os concursos e

regimes especiais de acesso, ainda
costumam entrar no ensino superior
cerca de 15 mil estudantes.



3 PERGUNTAS A LUISA CERDEIRA

"Seria dramático para o país voltar a ter um ensino superior de elite"

Para

a investigadora em
política e administração
educacional da Universidade
de Lisboa Luísa Cerdeira,

autora do estudo O Custo dos
Estudantes no Ensino Superior
Português, a quebra do número
de candidatos ao ensino superior
explica-se em parte pelo facto de
as famílias entenderem que esse
é um investimento que não terá
retorno.
Como explica a redução do
número de candidatos ao
ensino superior?
Temos três explicações.
Primeiro, a população está com
dificuldades para conseguir
pôr os filhos a estudar, por
motivos económicos. Depois,
há um aspecto conjuntural, que

tem a ver com o número de
pessoas que concluiu o ensino
secundário. Se há alunos a

chumbar ou a ter médias muito
baixas no secundário, isso
afasta-os do ensino superior.
E há uma outra dimensão, que

é a percepção por parte das
famílias de que o investimento
em educação e ensino superior
não vai ter retorno no futuro.
As famílias e os jovens estão
a ter uma percepção de que,
com a redução do nível salarial,
a precariedade e a fraca
possibilidade de encontrarem
emprego, o ensino superior não é
uma opção convidativa.
Eessa percepção corresponde
à realidade?
No relatório da OCDE deste

ano comparam-se os custos

para fazer um curso superior
(directos, indirectos e custos
de oportunidade) com aquilo
que um diplomado vai ganhar
a mais do que quem tem o
ensino secundário ao longo
da sua carreira. O retorno em
Portugal é ainda positivo. Vale a

pena estudar, porque a pessoa
vai sempre ganhar mais do

que aquilo que gastou com o
seu curso. Mas está cada vez
menor: o nível salarial médio de

um diplomado versus um não

diplomado esbateu-se, além
de que há maiores períodos de
desemprego para os licenciados.
Esta poderá ser uma tendência
a acentuar-se nos próximos
anos?

Se há uma continuação do
empobrecimento, isso pode
acentuar-se. Há 20 anos,
tínhamos um ensino superior
de elite e seria terrível para o
nosso país que voltássemos aí. A
média da população da OCDE e
da União Europeia que conclui o
secundário é de 70%. Apesar do

esforço que se fez na Educação,
em Portugal, estamos agora a

chegar aos 40%. O nosso pior
défice não é o défice financeiro.
Apesar do grande investimento
que fizemos em educação,
continuamos a ter um brutal
défice de qualificações. Deixar

agora de investir é deixar que o
ensino superior possa voltar a

ser só para uma elite, o que seria
dramático para o país.

Custos são altos para as famílias, que acreditam
menos no investimento na educação

Samuel Silva

Portugal

é o quinto país do
mundo onde fica mais caro
estudar no ensino superior
em comparação com a me-
diana dos rendimentos de
um conjunto de 16 países

analisados num estudo. Nos últimos

anos, o Estado tem reduzido as ver-
bas destinadas às bolsas de estudo,
factores que, num momento de crise,
contribuirão para a quebra da pro-
cura no ensino superior. Mas a fraca

articulação com o ensino secundário

pode também ser explicação para o

fenómeno, sugerem especialistas.

O Ministério da Educação e Ciência
(MEC) vai estudar o assunto.

Um curso superior custa, em mé-
dia, 6600 euros por ano a uma famí-
lia portuguesa, incluindo o valor das

propinas, os custos de educação e os

custos de vida. Assim, uma família
canaliza em média cerca de 63% da
mediana de rendimento (a mediana,
um critério utilizado pela OCDE, é

apurada calculando o meio da dis-

tribuição dos rendimentos no país,
impedindo as distorções provocadas
pelos valores mais altos e mais bai-
xos) para colocar um filho no ensino

superior. Isto torna Portugal o quinto
país onde é mais caro estudar, entre

os 16 analisados, próximo de exem-
plos como EUA, Japão ou México.

Foi isso que revelou o estudo O
Custo dos Estudantes no Ensino Su-

perior Português, coordenado por
Luísa Cerdeira da Universidade de
Lisboa (ver entrevista ao lado). E

mesmo que apenas sejam tidos em
conta custos de ensino - propinas e

outras taxas, livros e materiais es-
colares - cada família em Portugal
afecta, em média, 22% do seu orça-
mento para pagar os custos de edu-

cação. Em Inglaterra, que tem um
valor de propinas mais alto, fica-se

pelo 21,5%. Na Holanda são 16,2%.
E nem as bolsas de estudo pare-



cem ser suficientes para ajudar a con-
tornar esta questão. De acordo com
um estudo da organização europeia
Eurydice, publicado esta semana, o
número de estudantes do ensino su-

perior que recebiam bolsa de acção
social baixou 11 pontos percentuais
no último ano. De acordo com esse

relatório, cerca de 15% dos alunos na-
cionais receberam bolsas de acção
social, no último ano lectivo - com
apoios que variam entre os 1066 e

os 5677 euros anuais - contra os 26%
do ano anterior.

De resto, entre 2008 e 2012, a ver-
ba destinada a bolsas de estudo di-
minuiu 14%. E a quebra é ainda mais

acentuada, se for tido em conta ape-
nas o investimento directo do Estado

na acção social: no Orçamento para
2008 estavam inscritos 88 milhões
de euros para bolsas e, quatro anos
depois, esse valor baixou para 44 mi-

lhões, ou seja, há um corte de 50%,
compensado com o recurso a fundos
comunitários.

A actual crise é evocada por quase
todos os especialistas ouvidos pelo
PÚBLICO como explicação para a re-

dução da procura no ensino supe-
rior. "Já há um endividamento gran-
de das famílias. Aumentá-10, mesmo

que seja para investir em formação,
só se faz com absoluta garantia de

retorno", avalia Virgílio Meira Soares,

presidente da Comissão Nacional de
Acesso ao Ensino Superior.

O antigo secretário de Estado do
Ensino - no segundo Governo de Ca-

vaco Silva -Joaquim Azevedo concor-
da com esta avaliação: "Há alguma
desistência na crença de que o ensi-

no superior vale a pena."
Se esta possibilidade se confirmar,

será "um bocadinho peculiar", do

ponto de vista económico, diz Pedro
Teixeira, do Centro de Investigação
de Políticas do Ensino Superior da
Universidade do Porto. "A qualifi-
cação económica é habitualmente
vista em contraciclo", explica. Assim,

quando o mercado de trabalho está

em baixa, o custo de oportunidade
de prosseguir os estudos é menor",
explica.

O presidente da Agência de Avalia-

ção e Acreditação do Ensino Superior
(A3ES), Alberto Amaral, avança uma
outra possibilidade de explicação,
que está a montante das universida-
des e politécnicos. "Temos uma taxa
de abandono do ensino secundário
muito superior ao resto da Europa."
Aliás, neste ano lectivo, havia 159 mil
inscritos para os exames nacionais
do ensino secundário, dos quais
apenas 57% manifestaram a inten-
ção de se candidatarem a um lugar
no ensino superior. Desses, apenas
concretizaram a candidatura 44%.
Neste processo perderam-se pois
mais de 110 mil estudantes que se-
riam potenciais candidatos a entrar
no ensino superior.

A procura do ensino superior é

um assunto que "preocupa" Nuno
Crato. "Temos uma taxa de alunos
no ensino superior que não nos
satisfaz e que tem de aumentar",
disse o ministro da Educação e Ci-
ência (MEC), na semana passada
em Bruxelas. Na mesma ocasião, o

ministro anunciou que tinha pedi-
do à Direcção-Geral de Estatísticas
de Educação e Ciência "que fizesse

uma recolha de dados e um primei-
ro inquérito para fazer uma primei-
ra análise".

Esse trabalho só será feito depois
da 3. a fase do concurso nacional de

acesso e a tutela sublinha que habitu-
almente há uma procura "muito sig-
nificativa" dos lugares nesta última
ocasião de entrada nas universidades
e institutos politécnicos.

Meira Soarese Joaquim
Azevedo: atitude das famílias
mudou


