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Governo abre vaga para mais 2500
estrangeiros nas universidades

O número de estudantes internacionais nas instituições de ensino superior portuguesas não tem parado de < rei rescer nos últimos anos



Medida entra em vigor no próximo
ano, elevando para 12.700 lugares para
estudantes internacionais. Número de
estrangeiros no ensino superior cresceu
50% nos últimos quatro anos

Ensino superior
Samuel Silva

O Governo vai autorizar as institui-

ções de ensino superior a abrirem
vagas para mais 2500 estudantes es-

trangeiros no próximo ano lectivo.
As universidades e politécnicos têm
actualmente lugar para cerca de 10
mil alunos de licenciatura em cada
ano. Face ao aumento da procura
que se tem verificado, o Ministério
da Ciência, Tecnologia e Ensino Su-

perior (MCTES) vai autorizar um
crescimento desse número.

A novidade foi confirmada ao PÚ-
BLICO pelo gabinete do ministro Ma-
nuel Heitor. A medida estava a ser
negociada nos últimos meses com as

instituições de ensino superior, que
vinham defendendo este aumento de

vagas para alunos estrangeiros.
O Estatuto do Estudante Interna-

cional, aprovado em 2014, dita que as

universidades e politécnicos podem
destinar até 20% do número de va-

gas de licenciatura estabelecidas no
concurso nacional de acesso para um
concurso especial para alunos estran-

geiros. O MCTES vai aumentar este
valor para 25% no próximo ano. Isto

significa que passarão a ser perto de
12.700 as vagas para estrangeiros nas
licenciaturas do ensino público. No
corrente ano, havia cerca 10.200.

O presidente do Conselho de Rei-
tores das Universidades Portuguesas
(CRUP), Fontainhas Fernandes, olha

para este aumento de vagas como
"uma oportunidade para algumas
instituições" de ensino superior, que
têm tido mais sucesso nas apostas de

captação de estudantes estrangeiros.
Fontainhas Fernandes coloca tam-

bém a medida em contexto: nos pró-
ximos anos, o país vai passar de 120
mil jovens com 18 anos, para 85 mil,
o que vai colocar as instituições de
ensino superior em dificuldade na
sua principal fonte de recrutamento

de alunos, o concurso nacional de

acesso, ao qual concorre quem ter-
mina o ensino secundário. A atracção
de estrangeiros pode ajudar a com-
pensar os efeitos negativos da que-
bra demográfica. Esta medida era "a
única forma" de o Governo cumprir
o objectivo de aumentar o número
de estudantes internacionais em Por-

tugal, porque o total de vagas come-
çava a tornar-se insuficiente, explica
o presidente do Conselho Coordena-
dor dos Institutos Superiores Politéc-
nicos (CCISP), Pedro Dominguinhos.
Em "alguns cursos e algumas insti-

tuições" havia "uma pressão muito
grande" com o número de vagas des-

tinadas a estrangeiros a ser constan-
temente preenchida, acrescenta.

O número de estudantes interna-
cionais nas instituições de ensino
superior portuguesas não tem pa-
rado de crescer nos últimos anos. A

evolução é constante desde 2011/12,
altura em que 28.656 estrangeiros
frequentaram um curso superior
em Portugal. No último ano lectivo,
foram 49.708. O momento mais de-
terminante para esta evolução foi,
contudo, a entrada em vigor do Es-

tatuto do Estudante Internacional,
que permite às instituições nacionais
criar um concurso específico para
estrangeiros, reconhecer os exames
nacionais de alguns países e também
cobrar propinas mais altas a quem
vem de fora. Entre 2014/15, ano em
que o estatuto começou a ser aplica-
do, e o ano lectivo seguinte, o total
de alunos internacionais inscritos em
Portugal aumentou 13%.

Nos quatro anos de vigência do no-
vo enquadramento legal, o total de
estudantes estrangeiros aumentou
48,2%. Actualmente, representam
um sexto do total de alunos do en-
sino superior português. O cresci-

mento do número de estrangeiros
é transversal a praticamente todas
as instituições de ensino superior. A
única excepção é a Escola Superior
de Hotelaria e Turismo do Estoril

que, nos últimos quatro anos, man-
teve 4% de estudantes estrangeiros
no seu contingente de alunos. Esta

instituição não abre vagas através de
um concurso especial para alunos in-

ternacionais, devido às dimensões li-

mitadas das suas instalações, que não
lhe permitem receber mais alunos.

Entre as instituições com uma pro-
porção mais baixa de alunos estran-

geiros encontram-se sobretudo poli-
técnicos: Viseu e Santarém e Cávado

e Ave têm todos 4% de estudantes
internacionais; Viana do Castelo tem
5% de inscritos. Entre as universida-
des, são as dos Açores e de Trás-os-
Montes as que têm tido menos suces-

so na atracção de estrangeiros, que
representam 6% do total de alunos
em cada uma destas instituições.

É também um politécnico do inte-
rior quem melhor soube aproveitar

1 o estatuto do estudante interna-
cional. O caso do Instituto Politéc-

nico de Bragança é verdadei-
ramente paradigmático: os

estrangeiros já represen-
tam mais de um quarto

(26%) do total de alunos

inscritos. Nos últimos quatro anos,
essa proporção duplicou. Quem es-
tuda em Bragança chega sobretudo
do Brasil e Cabo Verde.

O Brasil é o principal país emissor
de estudantes estrangeiros e está no
topo da lista de praticamente todas
as instituições de ensino superior.
Seguem-se os países africanos com
língua oficial portuguesa. Nos últi-
mos anos, alguns países da Améri-
ca Latina, sobretudo o Equador e a
Colômbia, e também da Ásia - como
a China e, em alguns casos, a Indo-
nésia - têm também enviado um nú-

mero crescente de estudantes parta
Portugal.

Há outras cinco instituições que
têm tido maior sucesso nas estraté-
gias de atracção de alunos estrangei-
ros desenvolvidas nos últimos anos

pelas instituições de ensino superior
(ver texto ao lado), estando próximas
dos 20% de estudantes internacio-
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[Este aumento
de vagas] é "uma
oportunidade
para algumas
instituições" [de
ensino superior]
António Fontainhas
Fernandes
Presidente do
Conselho de Reitores
das Universidades
Portuguesas

nais. Entre elas está a Universidade
de Coimbra (18%), que tem já uma
longa tradição de captação de alu-
nos internacionais, sobretudo bra-
sileiros - em 2011/12 já tinha 14% de

estrangeiros - e a Universidade Nova
de Lisboa (18%).

Casos distintos são os das uni-
versidades de Évora e do Algarve e
também dos Instituto Politécnico da
Guarda. Nas três situações a percen-
tagem de alunos estrangeiros aumen-
tou significativamente nos últimos

quatro anos, quando passou a vigo-
rar o Estatuto do Estudante Interna-
cional.

A instituição alentejana passou
de 10% de alunos estrangeiros para
19%. A universidade do Algarve fez
um caminho semelhante (de 11% para
19%). O crescimento foi ainda maior
na Guarda: de 8% para 19%.
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Instituições querem mais apoio
do Estado à promoção externa
Samuel Silva
As universidades e os institutos
politécnicos querem que o Estado

ajude a financiar as suas iniciativas
de promoção do ensino superior
nacional no exterior, com as quais
têm atraído um número crescen-
te de estudantes estrangeiros (ver
texto ao lado). A rede de embai-
xadas e consulados tem também
um papel fundamental a desem-

penhar, defendem as instituições.
"Não podemos ser apenas nós a

financiar estas operações", entende
o presidente do Conselho de Reito-
res das Universidades Portuguesas
(CRUP), António Fontainhas Fer-
nandes. "Estamos a divulgar uma
marca, que é Portugal", acrescenta
o mesmo responsável, elencando
os efeitos positivos que a captação
de alunos internacionais tem para o

país, seja a entrada de divisas, bem
como efeitos indirectos como as vi-
sitas de familiares e amigos dos estu-
dantes ou um conjunto de negócios
vocacionados para apoiar os estran-

geiros que têm nascido nas cidades

que têm ensino superior.
O maior envolvimento do Estado

na promoção internacional do en-
sino superior não deve passar ape-
nas pelo financiamento, diz o pre-
sidente do Conselho Coordenador
dos Institutos Superiores Politécni-
cos (CCISP), Pedro Dominguinhos.
Também é necessário garantir um
reforço da articulação entre as uni-
versidades e politécnicos e a rede de
consulados e embaixadas "é funda-
mental".

Em 2016, as instituições de ensi-
no superior público garantiram um
financiamento de 8 milhões de eu-
ros de fundos comunitários, captados
através do programa Compete, para
divulgar internacionalmente Portu-

gal enquanto destino para estudar.
O projecto terminou formalmente

em Junho e, com ele, também o fi-
nanciamento. A presença em feiras
internacionais de ensino tem, desde

então, sido financiada directamente
pelas instituições.

Universidades e politécnicos têm
até ao final do ano para entregar os

respectivos relatórios de avaliação
das iniciativas apoiadas pelo Compe-
te. As instituições propunham-se a

atrair mais 3000 estudantes nos três

anos seguintes. A marca foi atingida
ao fim de apenas um ano. 0 que quer
dizer que, até ao final do projecto, o

objectivo inicial "será multiplicado
por três ou quatro vezes", sublinha
Pedro Dominguinhos.

Para o presidente do CCISP, o su-

cesso das iniciativas de promoção de

Portugal como destino para estudar
vai para além dos números. Esta per-
mitiu às instituições uma "focagem"
nos mercados onde o país consegue
ter mais sucesso; uma aposta mais
constante em feiras internacionais;
bem como um aumento do número
de cursos em parceria com institui-

ções estrangeiras.

As estratégias comuns puseram
fim a uma prática em que cada uni-
versidade ou politécnico decidia in-
dividualmente a sua estratégia para
a promoção internacional pelo que,
em várias feiras internacionais de en-
sino podiam encontrar-se stands de
diferentes instituições portuguesas.
As instituições não perderam auto-
nomia para manter as suas próprias
acções de divulgação, com esta estra-

tégia concertada apenas haverá duas

representações nacionais em eventos
desse tipo: uma do subsector univer-

sitário, outra dos politécnicos.
Os fundos comunitários foram

usados para financiar a presença
em feiras, a aposta na divulgação em
diferentes plataformas de comuni-

cação, as iniciativas que levaram ao
estabelecimento de protocolos de

colaboração com outras instituições
de ensino superior, câmaras de co-
mércio e associações empresariais.


