
Notas baixas nos exames tiram
5000 alunos às universidades
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Procura do ensino

superior regista
quebra de 9%
Resultados nos exames apontados como motivo para a descida
do número de candidatos. Concurso termina dentro de uma
semana. Pode haver este ano menos 5000 aspirantes a um lugar

Samuel Silva



O
número de estudantes
candidatos a entrar no
ensino superior público
está 9% abaixo do
registado nesta altura no
ano passado. O concurso

nacional de acesso termina dentro
de uma semana, mas, face aos dados

existentes, os responsáveis já dão

por certo que haverá uma quebra na

procura, depois de quatro anos de
crescimento. Os exames nacionais
são apontados como os principais
responsáveis por esta descida.

Segundo as estatísticas que a Direc-

ção-Geral do Ensino Superior publica
diariamente no seu site, até à meia-
noite de segunda-feira tinham sido
submetidas 34.390 candidaturas pa-
ra ingresso no próximo ano lectivo,
menos 3324 do que em igual período
do ano passado. Uma quebra de cer-
ca de 9% no número de candidatos
face ao período homólogo.

O número de candidatos em 2018
tem sido inferior ao do ano anterior
em todos os dias do concurso, desde

que este se iniciou, a 18 de Julho (com
quebras entre os 8% e os 11%). Os

responsáveis do sector contactados

pelo PÚBLICO dão como adquirido
que no final do concurso, dentro de

uma semana, haverá entre 4000 e
5000 candidatos a menos em relação
ao ano passado, o que fará descer a

procura do ensino superior público
para valores próximos dos registados
há três anos.

Esta quebra é classificada como
"muito grande" pelo presidente da
Comissão Nacional de Acesso ao En-
sino Superior, João Guerreiro. "Isto
tem de ser analisado com calma", ad-
verte. O responsável adianta, ainda
assim, algumas hipóteses de explica-
ção para o fenómeno. Em primeiro
lugar, lembra que o número de es-
tudantes no ensino profissional au-
mentou nos últimos dois anos e que
cerca de 42% dos alunos do secun-
dário estavam em 2016/2017, último
ano com dados publicados, nas vias

profissionalizantes. Ora o concurso
nacional de acesso é mais exigente
para estes estudantes, que têm de
fazer exames a disciplinas que não
têm nos seus cursos, caso queiram
entrar no ensino superior.

Ou seja, só cerca de metade dos

alunos que chegam ao fim do ensi-

no secundário estão nas melhores

condições para se apresentarem ao
concurso nacional de acesso. "É cada

vez mais urgente a necessidade de
encontrar uma via de acesso para os
estudantes do profissional", defende
João Guerreiro. O Governo prometeu
para o próximo ano lectivo um novo
concurso para o superior destinado

especificamente a estes alunos.

"Os exames foram atípicos"
No início da época de exames nacio-
nais deste ano, os números do Minis-
tério da Educação já tinham mostra-
do uma diminuição dos estudantes
inscritos para fazer as provas finais
do secundário. Foram 159.650, me-
nos 2000 do que em 2017. Os dados

apontavam também para uma que-
bra ligeira da percentagem de estu-
dantes que se inscreviam nas provas
nacionais com o objectivo de se can-
didatarem ao ensino superior. Foram
55%, menos um ponto percentual do

que no ano anterior. Este indicador
tem tido oscilações pequenas de ano

para ano, mantendo-se entre os 55%

e os 57% nos últimos cinco anos.
0 presidente da Comissão Nacio-

nal de Acesso admite que os resulta-
dos dos exames nacionais "possam
ter tido um impacto" negativo nas

intenções de os alunos prosseguirem
estudos. Essa é também a convicção
dos responsáveis das universidades
e politécnicos públicos contactados

pelo PÚBLICO. "Os exames foram
atípicos", defende o presidente do
Conselho de Reitores das Universi-
dades Portuguesas (CRUP), António
Fontainhas Fernandes, recordan-
do as mudanças nas estruturas das

provas de Português e Matemática
A do 12.° ano, por exemplo, que
motivaram críticas de professores
e alunos.

Já Pedro Dominguinhos, presiden-
te do Conselho Coordenador dos
Institutos Superiores Politécnicos,
lembra que a média nacional de Ma-
temática A, uma das disciplinas mais
utilizadas como prova de ingresso,
desceu de 11,5 para 10,9 valores este

ano. Além disso, apesar de a média
de Física e Química A ter subido este
ano (para 10,6 valores), os alunos

que concorrem ao superior fazem-
no com a nota do exame nacional

do ano anterior, já que esta prova é

feita no 11.° ano. Em 2017, a média
de Física e Química tinha ficado nos
9,9 valores, a segunda pior de todas

as disciplinas.
A preparação do concurso "não

correu da melhor maneira", acres-
centa o presidente da Federação Aca-
démica do Porto (FAP), João Pedro
Videira, com "muito ruído" à volta
dos exames nacionais motivado não
só pelas mudanças de estrutura de

algumas provas como pela greve
dos professores às reuniões de ava-

liação, que levaram a que cerca de
um quarto dos alunos tenha ido fazer
os exames nacionais sem saber quais
eram as duas notas internas finais.

Os responsáveis contactados pelo
PÚBLICO afastam, porém, o cenário
de que o corte de 1066 vagas nas ins-

tituições de Lisboa e do Porto, deci-
dido este ano pelo ministério, possa
ter responsabilidade nesta quebra da

procura. Apenas em Novembro, após
terminada a fase de inscrições no en-
sino superior privado, se perceberá o

impacto da medida, defendem.
A confirmar-se a queda de 9%

nas candidaturas, quebra-se um
ciclo de quatro anos consecuti-
vos em que o número de alunos a

quererem ingressar nas universi-
dades e politécnicos públicos es-

teve sempre a subir. Em 2017, os
52.434 candidatos representaram o
número mais elevado desde 2010.

A descida da procura do sector é

surpreendente para os responsáveis
das instituições, que esperavam que
este fosse um ano de crescimento,
tendo em conta os indicadores demo-

gráficos. Apesar da tendência geral
de quebra do número de nascimen-
tos, a taxa bruta de natalidade teve
um pequeno pico em 2000 - ano em

que, teoricamente, nasceu a maioria
dos estudantes que agora podem con-
correr ao ensino superior -, quando
atingiu os 11,7 nados-vivos por mil
habitantes. O indicador estava 0,3
pontos acima do ano anterior, 1999,
e 0,8 mais elevado do que em 2001.

O concurso nacional de acesso
tem 50.852 lugares disponíveis este
ano. As candidaturas estão abertas
até terça-feira e os resultados das co-

locações são conhecidos a 10 de Se-

tembro. Seguem-se depois mais du-



as fases no concurso, habitualmente
menos concorridas. O processo de
acesso só fica totalmente concluído
a 12 de Outubro.
samuel.silva@publico.pt

Esta quebra é
classificada como
"multo grande"
pelo presidente da
Comissão Nacional
de Acesso ao
Ensino Superior,
João Guerreiro

Proporção de mulheres entre os diplomados
com o nível mais baixo em duas décadas
Clara Viana

O
número de diplomados
do ensino superior subiu
em 2016/2017, mas nunca
a proporção de mulheres
neste lote foi tão baixa em 21

anos, conforme é destacado

pela Direcção-Geral de Estatísticas
da Educação e Ciência (DGEEC) na
nova fornada de dados que divulgou
esta semana.

Para esta oscilação "histórica",
apesar de por comparação com os
últimos anos ter sido apenas de dois

pontos percentuais, terão contribu-
ído, essencialmente, os novos Cur-
sos Técnicos Superiores Profissionais

(Tesp), que no ano passado levaram a

que o contingente masculino contas-
se com mais 1839 diplomados.

Esta é uma das pistas apontadas
ao PÚBLICO pelas investigadoras da
Universidade do Minho e do Centro
de Investigação em Políticas do Ensi-
no Superior, respectivamente Carla
Sá e Orlanda Tavares, a propósito da
descida da proporção de diplomados
do sexo feminino, já que "os Cursos
Técnicos Superiores Profissionais,
que são sobretudo frequentados por
rapazes, têm visto a sua frequência
aumentar". Os dados mostram que
a relação existe de facto.



em 2016/2017, houve mais 2214 di-

plomados do sexo masculino, e 83%
deste aumento deve-se aos Tesp.

E foi este aumento que levou à des-
cida para 57,9% na proporção das

diplomadas que até 2006/2007 se

manteve acima dos 60%, tendo este
valor oscilado a partir de então en-
tre os 57,9% de 2016/2017 e os 59,9%
de 2011/2012. Ou seja, frisa a investi-

gadora do Instituto de Educação da
Universidade de Lisboa Mariana Al-

ves, "as mulheres mantêm-se como a

maioria dos estudantes e diplomados
no ensino superior, mas verifica-se
nos últimos anos um certo reequi-
líbrio do peso dos dois sexos e um
abrandamento do crescimento do

peso do sexo feminino".
Nas últimas duas décadas, o núme-

ro absoluto de mulheres diplomadas
só diminuiu em seis anos. A maior
quebra foi registada em 2008/2009,
com 43.494 certificações (menos
5020). Com a maior subida, desta-
ca-se 2000/2001, com um registo de
mais 5180 diplomadas.

Já o número de diplomados do sexo

masculino diminuiu em cinco dos 21

anos em análise, tendo a maior desci-

da ocorrido também em 2008/2009
(menos 2662), que no total foi em 12

anos o período com menos formações
no superior. Já os anos com maior su-

bida de formados do sexo masculino
são os de 2006/2007 (mais 7231) e

2016/2017 (mais 2214), o tal em que a

proporção de diplomadas atingiu o
valor mais baixo. Carla Sá e Orlanda
Tavares lembram a este respeito que
o alargamento da escolaridade obriga-
tória até aos 18 anos, a que se juntou
uma maior oferta de cursos profis-
sionais, terá levado a que haja "mais

rapazes a não abandonar os estudos
até ao 12.° ano e, portanto, também

que existam mais em condições de
aceder ao ensino superior".
cviana@publico.pt

Os Tesp foram criados em 2014/2015
com o objectivo de aumentar a procu-
ra do ensino superior, nível de ensino
a que dão acesso sem ser necessário
realizar os exames nacionais do ensi-

no secundário. Podem ser concluídos

em dois anos e conferem um diploma
de técnico superior profissional, que
para efeitos de estatísticas é engloba-
do no número total de diplomados,
em que entram em linha de conta
também todos aqueles que num de-
terminado ano concluíram licencia-
turas, mestrados e doutoramentos.

O ano passado foi o segundo em
que houve diplomados dos Tesp: um
total de 3213, dos quais 57,2% eram do
sexo masculino. No ano anterior ape-
nas houve registo de 170 diplomados
nestes cursos, sendo 70% homens.
No conjunto das várias formações,


