
Concurso ao superior
é tema incontornável.
Dossiê sobre o que muda e
os cursos mais desejados.
University access tender is an

unavoidable topic. What are the

changes and what courses are
most highly wanted.
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Internacionais crescem
em todos os níveis do superior
International students increase at ali leveis of the upper education

Os alunos estrangeiros representam uma grande fatia dos jovens que estudam nas nossas universidade e politécnicos.
Há cursos onde já ultrapassam em largo número os portugueses. Foreign students represent a large chunk of the young people who

study in our university and polytechnics. There are courses where they already exceed in large nurnber the Portuguese.
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Ylá cada vez mais estrangeiros a

estudar em Portugal. Analisando
os números da Direção-Geral de

Estatísticas da Educação e Ciência
concluímos que os alunos vindos
de fora aumentaram em todos os

#íveis de estudo: licenciaturas,
mestrados integrados, mestrados
do 2.° ciclo e até CTeSP. Mas onde

se verifica maior crescimento é

nos mestrados do 2.° ciclo, i.e. não

integrados numa licenciatura.

Nos últimos cinco anos letivos
verificou-se um crescimento de

10 pontos percentuais na capta-
ção de alunos internacionais nes-
te nível de estudo. Em 2017/18,
os alunos internacionais já repre-
sentavam 23% do total de matri-
culados em mestrados de 2.° ci-

clo, contra 13,2% em 2013/14. Há

casos, como o mestrado de 2.° ci-
clo em Sistemas Marinhos e Cos-
teiros da Universidade do Algar-
ve, em que, no ano passado, os

alunos internacionais eclipsaram

por completo a prata da casa: 26
matriculados contra quatro. O

mesmo aconteceu no mestrado
em Gestão, nesta mesma casa,
onde 23 dos 25 alunos eram não
nacionais.

Nas licenciaturas de I .° ciclo, os

estudantes internacionais repre-
sentavam no ano letivo 2017/18
10,8% do total, enquanto o peso
nos mestrados integrados era de

8,2%. E até nos cursos de Técnico

Superior Profissional (CTeSP),
criados na atual configuração há

apenas três anos letivos, a fatia
tem vindo a crescer, representan-
do naquele ano letivo 5,4% dos
matriculados.

A internacionalização é um
dos grandes desafios que se colo-

cam às instituições do ensino su-

perior portuguesas, que têm de

responder a uma dupla dinâmica:
os desafios internos resultantes
da perda de alunos nacionais, em
virtude do decréscimo da natali-
dade, e a necessidade de conti-
nuar a captar receitas, conside-
rando o atual figurino de finan-
ciamento do ensino superior,
onde as propinas ocupam uma
fatia fundamental.

Se um aluno português tem um
teto de 856 euros anuais de propi-
na já no ano letivo que arranca em

setembro, um aluno de licenciatu-
ra estrangeiro na Universidade de
Lisboa ou do Porto paga pelo me-
nos, três mil a três mil e quinhen-
tos euros/ ano - dependendo da
faculdade e do curso.

A edição de 2019 do portal Info-

cursos, que abarca a informação
da Direção Geral do Ensino Supe-
rior, disponibiliza dados sobre
4.100 cursos ministrados em 116

instituições de ensino superior,
bem como informação sobre os
alunos internacionais a estudar
em Portugal. •
There are more and more foreig-
ners studying in Portugal. Studying
the numbers of the Directorate Ge-

neral of Education and Science, we
concluded that students from
outside increased in ali leveis of
studies: degrees, integrated mas-
ter's degrees, masters of the 2nd

cycle and even SEP. But where the-
re is greater growth is in the mas-

ters of the 2nd cycle, i.e. not inte-

grated in a bachelor's degree.
In the last five academic years

there was an increase of 10% in

attracting international students. In

2017/18, international students al-

ready represented 23% of the total
number of students enrolled in 2nd

cycle master's degrees, against
13.2% in 2013/14. There are cases,

such as the Masters in Marine and

Coastal Systems at the University
of Algarve, where, last year, interna-
tional students completely eclipsed
the locais: 26 enrolled against four.

The same happened in the Masters

in Management, in this same uni-

versity, where 23 out of the 25 stu-

dents were non-nationals.

In undergraduate degrees, inter-
national students accounted for
10.8% of the total in the 2017/18
school year, while the weight in in-

tegrated master's degrees was
8.2%. And even in the Professional

Technical courses (CTeSP), created

in the current configuration only
three years ago, the international
student share has been growing, re-

presenting 5.4% of enrolled stu-
dents in that school year.

Internationalization is one of the

great challenges facing Portuguese

higher education institutions, which

have to respond to a double dyna-
mic: the internai challenges resul-

ting from the loss of national stu-

dents, due to the decrease in the

birth rate, and the need to continue

to secure revenues, considering the

current funding of higher education,
where tuition fees are a key part.

If a Portuguese student has a

maximum of 856 euros per year of
tuition already in the school year
starting in September, a foreign un-

dergraduate student at the Univer-

sity of Lisbon or Porto pays at least

three thousand to three thousand

five hundred euros / year - depen-

ding in the school and course.

The 2019 edition of the Infocur-

sos portal, which includes informa-

tion from the General Directorate of

Higher Education, provides data on

4,100 courses taught in 116 institu-

tions of higher education, as well as

information on international stu-
dents studying in Portugal. •


