
Privadas apostam em campanhas
e descontos para captar estudantes
Ensino Superior. Para combater a crise, as universidades mudaram a estratégia para seduzir
novos alunos. Há oferta de descontos de 50% no primeiro ano e fortes ações de marketing

Ensino superior privado tem perdido alunos a ritmo acelerado neste século

PEDRO SOUSA TAVARES

O que têm em comum a atriz por-
tuguesa Mariana Monteiro e a cx-
Miss Angola Ivaniltan Jones? São
ambas alunas da Universidade Au-
tónoma de Lisboa e os rostos, para
os respetivos países, da campanha
publicitária das promoções que a
instituição está a oferecer: 50% do
valor das propinas no I .° ano para
candidatos com média do secun-
dário igual ou superior a 13 valores.

A promoção até já existia no
atual ano letivo, mas a abordagem
da mesma passou a ser bastante
mais ambiciosa, como assume Re-

ginaldo de Almeida, jornalista e

professor da Universidade: "Há
uma estratégia mais mediática, de

alguma forma. Neste caso, tanto
com a Mariana Monteiro como

com a Ivaniltan Jones, quisemos
dar exemplos de alunos nossos

que se destacam pelo seu percurso
profissional".

As alunas frequentam, respeti-
vamente, os cursos de Ciências da
Comunicação e de Direito, áreas
onde as privadas continuam a ter
mercado. Até porque, pelo menos
nas grandes cidades, a rede estatal
não responde à procura. A estraté-

gia passa não só por "captar bons
alunos" como por passar a ima-
gem de "excelência" do ensino,
para marcar posição face à concor-
rência. "Em contexto de maior re-
tração económica as pessoas serão
mais seletivas", diz.

Com o número de estudantes
do ensino superior privado a cair

- dos 118 737, no início do século,

para 79 749, em 2012 - e com as

próprias universidades públicas
com dificuldades para preenche-
rem as suas vagas, as privadas são

obrigadas a procurar novas estra-
tégias, que nem sempre passam
pelos descontos.

Na Universidade Fernando Pes-

soa, diz ao DN o reitor, Salvato Tri-

go, "há muitos anos" que o valor
das propinas não muda. "Sabe-
mos que os alunos têm mais difi-
culdades, sobretudo agora que a
classe média tem sido esmagada".

Mas a universidade evita as

promoções e ações de divulgação:
"Não costumamos gastar muito
dinheiro em publicidade", diz o

reitor. Em vez disso, conta, apos-
taram numa estratégia mais dire-



ta, virada para o exterior: "Temos

procurado apostar na atrativida-
de para os estudantes internacio-
nais. Trabalhamos com algumas
agências internacionais de recru-
tamento de alunos para encami-
nhamento de alunos para a uni-
versidade", conta, explicando que
a estratégia tem dado frutos:
"Quase 20% dos nossos alunos
são estrangeiros, de 32 países di-
ferentes. Um verdadeiro mosaico!
E caminhamos para nos tornar-
mos numa universidade com en-
sino completamente bilingue."

3 PERGUNTAS A...

"Aumentar base
de recrutamento
no secundário"

EDUARDO
PEREIRA
Vice-reitor
da ULisboa

Há privadas com promoções
nas propinas ou a recorrerem a
agências para"importar" alu-
nos. São sinais de empreende-
dorismo ou indícios de que a
oferta do superior está sobredi-
mensionada?
Não tenho conhecimento das

campanhas que refere. Tendo
em conta os objetivos traçados
pelo Governo para 2020, penso
que o sistema de ensino supe-
rior português não está sobredi-
mensionado.
No ensino superior público, o
Governo tem pressionado as

instituições a trabalharem em
conjunto. Fusões, como a que
deu origem ànova U Lisboa, são

um caminho a seguir?
Desde há vários anos que as ins-

tituições têm agregado esforços

para a oferta de ciclos de estu-
do conjuntos. A ULisboa é um
bom exemplo de cooperação
entre instituições de ensino su-
perior, mas não é facilmente ge-
neralizável.
O nível de qualificações no País
continua baixo. Não se deveria
trabalhar para integrar mais jo-
vens e adultos no superior?
Sim. Haverá muito a fazer ao nível
da preparação no ensino secun-
dário. Só com o aumento da base
de recrutamento será possível
envolver um maior número de
estudantes.


