
Fecharam 16 instituições privadas
no ensino superior em cinco anos
Outras quatro vão encerrar dentro de dois anos, quando os alunos actualmente inscritos terminarem
as suas formações. Intervenção da Agência de Avaliação tem sido decisiva
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Alunos das instituições em causa vão conseguir acabar os respectivos cursos

O encerramento iminente de três ins-

tituições vai elevar para 16 o número
de estabelecimentos privados de ensi-

no superior que foram encerrados
nos últimos cinco anos. Na maioria
dos casos, as entidades proprietárias
fizeram-no voluntariamente, mas

quase sempre a intervenção da Agên-
cia de Avaliação e Acreditação do
Ensino Superior (A3ES) foi decisiva
no processo.

Nos últimos dias, vieram a público
os casos de duas instituições de Lis-

boa forçadas a encerrar pelo Gover-

no, por não cumprirem as regras de
funcionamento. Tanto o Instituto
Superior de Comunicação Empresa-
rial como a Escola Superior de Tecno-

logias e Artes de Lisboa não tiveram

acreditação institucional. A estas jun-
ta-se ainda o Conservatório Superior
de Música de Gaia, que também não
foi acreditado pelo regulador, mas

que, antes disso, já tinha transmitido
ao Governo a intenção de acabar com
a oferta de ensino superior.

O processo de acreditação das ins-

tituições de ensino superior privadas
foi iniciado há dois anos pela A3ES.
Foi a primeira vez que foi realizado.
A agência lançou o processo depois
de ter concluído a acreditação indivi-
dual de todos os cursos.

Estas três instituições com ordem
de encerramento compulsivo juntam-
se a outras 13 privadas que, desde

2014, fecharam voluntariamente. As
decisões foram tomadas, na maioria
dos casos, depois de estas "terem per-
dido viabilidade com a não-acredita-



ção de cursos", contextualiza o pre-
sidente da A3ES, Alberto Amaral.

Há cinco anos, fechou o Instituto
Superior de Línguas e Administração
de Bragança, ao qual se juntaram, no
ano seguinte, outras quatro institui-

ções (Instituto Superior de Educação
e Trabalho, no Porto, Escola Superior
de Educação de Torres Novas, Insti-
tuto Superior de Espinho e Instituto
Superior Bissaya Barreto, em Coim-
bra). Os encerramentos prossegui-
ram. Em 2016, foram três (Instituto
Superior D. Afonso 111, em Loulé,
Escola Superior de Saúde Jean Piaget
do Nordeste e Escola Superior de

Educação Jean Piaget do Nordeste,
ambos de Macedo de Cavaleiros) e,
no ano seguinte, mais dois (Instituto
Superior Autónomo de Estudos Poli-

técnicos, em Lisboa, e a Escola Uni-
versitária das Artes de Coimbra).

No final do ano passado, a Funda-

ção Ricardo Espírito Santo decidiu
encerrar a Escola Superior de Artes

Decorativas, em Lisboa. Já neste ano
fecharam o Instituto Superior Politéc-

nico do Oeste e o Instituto Superior de
Gestão Bancária, que era propriedade
da Associação Portuguesa de Bancos .

Daqui a dois anos, o somatório de ins-

tituições privadas de ensino superior
encerradas chegará às duas dezenas,
quando outras quatro instituições
concluírem o seu processo de encer-
ramento, na sequência da não-acre-

ditação institucional pela A3ES.
O Governo autorizou-as, porém, a

continuar a funcionar mais dois anos,
para que os alunos possam terminar
os cursos. São os casos do Instituto
Superior de Novas Profissões e da
Escola Superior de Educação Almeida

Garrett, sediados em Lisboa e perten-
centes ao Grupo Lusófona, da Escola

Superior de Educação Jean Piaget de

Arcozelo, em Gaia, e da Escola Supe-
rior Artística de Guimarães.

As quatro instituições têm em
comum o facto de não cumprirem os

requisitos legais para continuarem a
funcionar, mas as situações são dife-
rentes entre si. A escola superior de
Arcozelo já tinha decidido encerrar
voluntariamente, após a A3ES não
ter acreditado a única licenciatura
existente. Vai ficar aberta até ao fim
de 2021 "de modo a que os alunos pos-
sam concluir as suas formações nos

prazos habituais". O caso da Escola

Superior Artística de Guimarães já
tinha sido noticiado pelo PÚBLICO no
Verão passado. Pode funcionar até ao
final do ano lectivo 2020/21.

É o mesmo prazo que as duas insti-

tuições do grupo Lusófona dizem ser

capazes de cumprir para que os alu-
nos terminem os cursos. Estes proce-
dimentos de fecho compulsivo estão
"em tramitação na Direcção-Geral do
Ensino Superior" e anda não chega-
ram ao ministério, disse a tutela.
samuel.silva@publico.pt

Estudantes têm recolocação garantida

Os

estudantes inscritos em

instituições de ensino

superior que sejam
obrigadas a encerrar têm a

garantia de que podem
continuar a estudar até
concluírem os seus cursos. O
Ministério da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior (MCTES) está

obrigado a encontrar uma

colocação para esses alunos.
Os estudantes que estão

inscritos na Escola Superior de

Tecnologias e Artes de Lisboa,
que encerra no início do novo
ano lectivo, vão poder ser
colocados em cursos no Instituto
Politécnico de Lisboa e na
Universidade de Lisboa. O
MCTES diz ao PÚBLICO que as
duas instituições "manifestaram
disponibilidade" para integrar os
estudantes que não concluam as

suas formações antes do
encerramento da instituição. O

processo está agora a ser
conduzido pela Direcção-Geral
do Ensino Superior.

No caso do Instituto Superior
de Comunicação Empresarial,
cujo encerramento deverá ser
concretizado nos próximos dias

por motivos semelhantes, as

hipóteses em cima da mesa para
o futuro dos alunos passam por
"instituições de ensino superior
públicas localizadas na Área

Metropolitana de Lisboa com
formação similar à que os
estudantes frequentavam no
estabelecimento em causa", diz
a tutela. O Politécnico de Lisboa
é a mais forte possibilidade.

No caso dos alunos do
Instituto Superior de

Comunicação Empresarial que

frequentam cursos técnicos
superiores profissionais, a

integração vai ser feita no
Instituto Politécnico de Setúbal,
avança a tutela.

Em teoria, qualquer instituição
pode receber os alunos em
causa, uma vez que, nos casos
de encerramento compulsivo, o
Governo autoriza a abertura de

vagas especificamente
destinadas à transferência
destes alunos,
independentemente da

localização da instituição que o

deseje fazer. "Essa circunstância
permite acautelar melhor os
interesses dos estudantes dado

que se amplia o conjunto de

instituições que os poderão
receber e melhor conformar a

expectativa do estudante nesta

mudança", justifica o MCTES.


