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ACESSO À UNIVERSIDADE

Porto é o distrito
onde é mais difícil
entrar no ensino

superior público
Estudantes precisam de ter uma média de acesso de, pelo
menos, 14 valores para garantirem a entrada no ensino
superior, mostra um estudo que é apresentado hoje numa
conferência internacional do think tank Edulog

Samuel Silva

Os

estudantes que vivem no
distrito do Porto são aqueles

para quem é mais difícil
entrar no ensino superior,
revela um estudo do Centro
de Investigação em Políticas

do Ensino Superior (CIPES), que é

apresentado hoje. Na região de Lis-
boa também há um número elevado
de alunos que se candidatam e não

conseguem colocação, mas a situa-

ção é mais evidente na segunda cida-
de do país, pelo facto de a rede públi-
ca ser mais reduzida e de haver um
grande número de candidatos prove-
nientes de regiões vizinhas, como
Braga e Aveiro.

Os estudantes do Porto represen-

tam 26,1% de todos os que não conse-

guiram colocação no concurso nacio-
nal de acesso, entre 2012 e 2018. Já os

alunos do distrito de Lisboa represen-
tam 33,9% de todos os que não foram
colocados numa instituição pública
de ensino superior. Apesar de Lisboa

apresentar uma percentagem supe-
rior de candidatos que ficam fora de
uma universidade ou politécnico, a

proporção de alunos excluídos é

superior no Porto, dado que o distri-
to tem menos população - a área da

capital tem quase mais um milhão de
habitantes.

Nas duas áreas metropolitanas, "o
número de estudantes que terminam
o secundário é superior ao número
de vagas oferecido", explica Orlanda

Tavares, investigadora do CIPES, que
realizou este estudo, juntamente com

Carla Sá e Cristina Sm. Este facto tor-
na o acesso ao ensino superior muito
concorrido nessas regiões.

A situação é, porém, "mais visível
no Porto", desde logo porque tem
menos oferta pública - na rede públi-
ca, apenas a Universidade do Porto e
o Politécnico do Porto estão aqui
sediados, ao passo que Lisboa conta
com três universidades (Universidade
de Lisboa, Universidade Nova e ISCTE
- Instituto Universitário de Lisboa) e
ainda um instituto politécnico.

Além disso, os estudantes portuen-
ses têm a pressão acrescida de con-
correr com colegas vindos de regiões
vizinhas, nomeadamente dos distri-
tos de Braga e Aveiro, que, ao se can-
didatarem às duas instituições públi-
cas da região, "fazem aumentar ainda
mais a competição por estas vagas",



aponta Orlanda Tavares.
As investigadoras confirmaram que

os estudantes portugueses são parti-
cularmente imóveis quando têm que
concorrer ao ensino superior. Isto é,
candidatam-se preferencialmente a

instituições mais próximas das suas
áreas de origem. Fruto dessa realida-

de, os candidatos do distrito de Leiria
são os que têm menor probabilidade
de ingressar no sistema universitário,

porque naquele distrito simplesmen-
te não há universidade: "Entre as

regiões com os institutos politécnicos
mais selectivos (Porto, Lisboa, Coim-
bra e Leiria), Leiria é a única região
onde não há alternativa universitária

pública."
O estudo Candidaturas ao Ensino

Superior Português: QuemfFca de Fora
e Quem Entra? parte de uma amostra
de 330 mil estudantes. Ou seja, todos
os que se candidataram ao concurso
nacional de acesso ao ensino superior
entre 2012 e 2018. Os resultados dessa

investigação são apresentados hoje,
no Porto, durante uma conferência
internacional que está a ser promovi-
da pela plataforma Edulog, o think
tank sobre Educação da Fundação
Belmiro de Azevedo.

De acordo com o estudo, os alunos

que não conseguiram entrar no ensi-
no público nos últimos seis anos,
concorreram com uma nota média
de 13,2 valores. Ou seja, para entrar,
"um aluno tem que ter uma média
acima de 14 valores "

. Esse valor varia
de curso para curso e não é suficiente

para aceder às formações mais con-
corridas. Os alunos podem também
entrar no superior com médias infe-



riores, se se candidatarem a cursos

que têm notas de ingresso mais bai-
xas. Mas uma média de 14 valores é

aquela que garante "alguma seguran-
ça" no sucesso da candidatura, apon-
ta Orlanda Tavares.

O trabalho do CIPES foca-se numa
realidade que tem sido pouco abor-
dada: quem fica de fora das universi-
dades e politécnicos. Os resultados
mostram ainda que são os alunos que
preferem cursos nas áreas de Ciências

Sociais, Comércio e Direito que "têm
mais dificuldade em conseguir um
lugar". Estes estudantes representam
47,4% do total de não-colocados, con-
tra 32,5%, que é o seu peso no total de
candidaturas. A outra área mais com-

petitiva é a da Saúde, que representa
15,7% dos alunos não-colocados.
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TRÊSPERGUNTASA

ORLANDATAVARES, DO CENTRO DE INVESTIGAC AO EM POLÍTICAS DO ENSINO SUPERIOR

O estudo que fez mostra que os
alunos com menor sucesso no
acesso ao ensino superior são
os que fazem candidaturas
muito focadas: escolhem
apenas um curso ou
instituições da mesma região.
É preciso educar melhor os
alunos para a sua candidatura,
de modo a aumentar as
hipóteses de sucesso?
Geralmente, os estudantes não

estão disponíveis para sair da
sua região, mas isso não quer
dizer que não tenham essa
vontade. Muitas vezes até

gostavam de se afastar um

bocadinho dos pais, mas não o

conseguem porque não têm
condições económicas. Acaba
por ficar mais barato ficar
numa instituição privada perto
de casa do que ir para uma

universidade ou politécnico
mais longe.

Essa questão não se resolve
com uma educação sobre como
fazer a sua candidatura, mas
com mais apoio aos estudantes
ao longo do seu percurso
escolar. Um estudante que não
tem dinheiro para ir para fora
não está a fazer uma escolha
livre.



Consegue fazer uma
caracterização socioeconómica
de quem fica de fora do ensino
superior?
Os nossos dados só permitem
fazer essa caracterização para
quem já entrou no ensino
superior e não para quem não
foi colocado. Só tínhamos os
dados socioeconómicos das
famílias de quem já está no
ensino superior e, portanto,
fizemos essa análise ao nível
dos alunos que estão nos
cursos. Essa parte do estudo
valida aquilo que a literatura
científica já nos dizia: as notas

mais baixas estão associadas a

níveis socioculturais mais
baixos.
O estudo também sugere que as
raparigas têm mais dificuldades
em entrar no ensino superior...
Essa conclusão é

estatisticamente relevante, mas
tem uma magnitude muito
pequenina e não destacamos
esse resultado. Acontece, de
facto, o que se explica porque
as mulheres se candidatam
mais frequentemente aos
cursos mais selectivos e por
isso acabam por não ser
colocadas. S.S.


