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Propinas chegam
aos sete mil euros
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Estrangeiros quase
duplicam no Ensino
Superior em Portugal

Em Lisboa já
triplicaram os
colocados na
primeira fase
para o próximo
ano letivo
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universidades O número de alu-
nos estrangeiros a tirar o diploma
nas universidades portuguesas
quase duplicou nos últimos cinco

anos, com a perspetiva de aumen-
tar no próximo ano. Nas primei-
ras fases de candidaturas para es-
tudantes internacionais do próxi-
mo ano letivo, a Universidade de
Lisboa já triplicou os colocados
em relação à mesma fase deste
ano. Coimbra, Minho e Aveiro

também aumentaram.
A presença contínua em feiras

internacionais, sobretudo em paí-
ses como o Brasil e a China, a qua-
lidade de vida do país e a facilita-
ção da candidatura (a Universida-
de de Coimbra reconhece os exa-
mes de ingresso de China, Brasil e

escolas internacionais de língua
inglesa) são algumas das estraté-

gias que, no entender das institui-
ções, têm justificado este aumen-
to da procura, levando a que, em
cinco anos, os estrangeiros a tirar

diplomas em Portugal tenham au-
mentado de 14 883 para 26 228
(verinfografia).

Ainda que não o considerem o

fator mais importante, o facto de

estes estudantes pagarem propi-
nas mais elevadas (que podem
chegar aos sete mil euros por ano)
também significa um encaixe fi-
nanceiro para as universidades.

"Atualmente as propinas dos
estudantes internacionais corres-

pondem a cerca de 5% do orça-
mento geral da Universidade",



reconhece o vice-reitor para as

Relações Internacionais da Uni-
versidade de Coimbra, Joaquim
Ramos de Carvalho. Acrescenta

que os estudantes internacionais

representaram, no último ano le-

tivo, 20% da comunidade estu-
dantil da instituição. "Não vemos
nenhum sinal do ritmo do cresci-

mento diminuir no futuro", des-
taca.
PROCURA A AUMENTAR
As universidades contactadas
pelo JN asseguram que, no próxi-
mo ano letivo, o número de estu-
dantes estrangeiros vai aumentar.
"A procura aumentou imenso nos
últimos dois anos. Neste momen-
to, já temos 1900 alunos estran-

geiros, o que representa 10% de

toda a comunidade estudantil",
revela a pró-reitora para a Inter-
nacionalização da Universidade
do Minho, Carla Martins.

Na Universidade de Aveiro, o au-
mento esperado em relação ao

ano letivo que agora termina é de

40% , numa altura em que só fal-
ta concluir a terceira fase de can-
didaturas.
língua como ferramenta
Apesar de já haver alguns progra-
mas curriculares lecionados em
inglês, sobretudo nos segundo e

terceiro ciclos, a língua é um dos

fatores de procura do país para os

estrangeiros. Ramos de Carvalho
destaca a língua portuguesa como
ferramenta de internacionaliza-
ção. "Grande parte da procura
vem de estudantes de países de

língua portuguesa ou de países
com grande interesse pela língua,
como a China", lembra. A Univer-
sidade de Aveiro aponta que a lu-
sofonia e a língua portuguesa "as-

sumem uma dimensão essencial

na estratégia de internacionaliza-
ção. O português como língua es-

trangeira tem grande potencial de

crescimento". •
ERASMUS

Intercâmbios
também crescem
Não são só os estudantes que
vêm tirar o diploma a Portugal
que têm aumentado. Também
os alunos abrangidos por pro-
gramas de mobilidade de crédi-
to (como o Programa Erasmus e

similares) têm tido um aumen-
to nos últimos anos. Em
2017/201 8, foram quase 16 mil
estudantes estrangeiros que fi-
zeram este tipo de programas
em Portugal, mais mil do que no
ano anterior. Desde 2013/2014,
este número passou de 11 600
alunos para perto de 16 mil.
Também nos programas de mo-
bilidade é do Brasil que vêm
mais alunos. Segundo os núme-
ros do ano letivo 2016/2017,
2679 estudantes brasileiros vie-
ram para Portugal. De Espanha
vieram 2290 e de Itália 1767. Po-
lónia e Alemanha tiveram mais
de mil alunos a estudar em Por-

tugal ao abrigo destes progra-
mas. De França e da Turquia
também vêm muitos alunos.



Curso onde portugueses
estão em minoria

Coimbra Alunos do mestrado em Marketing são maioritariamente estrangeiros

"Era um sonho vir estudar

para Portugal". A frase, dita
num português quase per-
feito, é de Ni Zhaowen, 29

anos, estudante chinesa do

mestrado em Marketing da
Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra
(FEUC), um curso em que
mais de metade dos alunos
são estrangeiros.

Ni é de Jiangsu, uma pro-
víncia perto de Xangai, e
está em Portugal há dois
anos. Aprendeu português
na China e começou a ter
vontade de estudar em Por-

tugal. "Gosto muito daqui,
a vida é muito calminha,
longe da agitação da China,
e aprendo todos os dias com
os meus colegas", conta.

A maior parte dos colegas
de curso de Ni são brasilei-
ros. Como Júlia Lopes, de
São Paulo, que queria estu-
dar na Europa e achou que
Portugal seria o ideal, pela
língua e pela qualidade de

Ni, Priscila, Júlia, Leila e Fabrício Cruz são colegas

vida. Há dois anos em Por-

tugal, Júlia gosta do curso,

apesar de achar que tem ma-
térias muito teóricas. Em
Coimbra gosta da qualidade
de vida, em especial da se-

gurança.

SEGURANÇA E PREÇOS
"Voltar da festa à noite sozi-

nha, andar com o telemóvel

na rua nem sempre e possí-
vel no Brasil", lembra.

Leila Porto, colega de Júlia,
destaca também que a vida
em Portugal é mais barata.
"Só a eletricidade é que é

mais cara, mas a alimenta-
ção é muito mais barata",
aponta, revelando que o va-
lor das propinas em Portu-

gal (o mestrado fica-lhes por

sete mil euros) é idêntico ao

que pagariam no Brasil.
Priscila Tarlé estuda com

Júlia e Leila na FEUC. Licen-
ciou-se em Relações Inter-
nacionais no Rio de Janeiro
mas queria mudar de área e

optou por Marketing. Ter
um namorado português
influenciou a escolha, em-
bora lamente que não haja
muitas oportunidades de

emprego no país.
O curso não as está a desi-

ludir, embora esperassem
outro tipo de abordagens.
"Dá as bases, mas falta um
aprofundamento maior",
entende Priscila.

Fabrício Cruz, há três anos

em Coimbra, e que já está a
tirar o doutoramento em
Economia, explica as possí-
veis diferenças. "Este curso
é praticamente a continua-

ção da licenciatura, que aqui
é de três anos. No Brasil é de

cinco", compara. •
JOÃO PEDRO CAMPOS



"Estudar fora é valioso"

Nisrine Cherkani Maior proximidade e língua similar levam-na a querer voltar

Nisrine Cherkani, de 27
anos e natural de Marrocos,
decidiu aventurar-se no
programa Erasmus e elegeu,
de forma aleatória, o Porto.
A aventura começou em se-
tembro de 2016 através do

programa de mobilidade
"UNetBA", no âmbito do

qual esteve a estudar
Marketing na Faculdade de
Economia da Universidade
do Porto (FEP).

Não foi difícil, uma vez
que toda a vida lidou com o

sistema francês, e conside-

ra a língua portuguesa mui-
to semelhante. O facto de o

sistema de ensino portu-
guês lhe permitir "uma
abordagem mais próxima,
sem medo de repercussões
e possibilitar a interação di-

Marroquina volta em setembro para doutoramento

reta com o supervisor" fo-
ram motivos apontados
para gostar tanto da Univer-
sidade do Porto e levá-la a

pedir a extensão do período
de mobilidade, que termina
a 14 de julho.

Defensora do Erasmus
"como uma porta que se

abre para ver o exterior", a

estudante diz que a relação
com a UP foi incrível. "Toda

a gente é prestável, desde a

Reitoria à universidade.

Mesmo com a quantidade
imensa de estudantes, pro-
curam sempre saber como
está cada um de nós". Aos

professores "mais que pres-
táveis", Nisrine admite que
só tem de agradecer; são "a

cereja no topo do bolo" e

realça a amizade ganha com
o seu supervisor.

Em termos de acomoda-

ção, a jovem admite que "as

condições da UP são fantás-
ticas", mas prefere morar
com a sua "irmã mais ve-
lha", uma senhora que a

acolheu em casa e considera
como família. A jovem - que
irá regressar em setembro

para um doutoramento em
Media Digitais - sente que
"estudar fora é algo real-
mente ValiOSO". «ANAL LOPES


