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É preciso 
mais alunos 

F
oram recentemente conhecidos os 

resultados do concurso de acesso ao 

ensino superior público. 37415 novos 

alunos tiveram colocação em instituições 

de ensino superior num universo de 

40419 candidatos (fonte: DGES). Os 

últimos anos têm vindo a marcar esta 

tendência reforçada de decréscimo 

do número de alunos que entram pela 

primeira vez no ensino superior, situação 

perante a qual o SNESup não pode deixar de 

manifestar a sua preocupação.

Muitas serão as razões que justifi carão esta 

tendência que terá sido agravada nos últimos anos 

em refl exo também das difi culdades crescentes das 

famílias em fi nanciar os estudos de ensino superior 

num contexto de crise económica e fi nanceira grave 

e de diminuição também do número e montante das 

bolsas que apoiam os mais carenciados.

Mas quando se sabe que mais de 150 mil alunos 

(159153) se inscreveram para realizar os exames 

nacionais sendo que destes só cerca de 40 mil se 

candidataram ao Ensino 

Superior (fonte: DGES) 

algumas perguntas são 

óbvias: Que perspetivas de 

vida terão pelo menos 70% 

dos jovens portugueses que 

poderiam ingressar no ensino 

superior e não o tentaram 

sequer? O que espera o país 

deles? E eles do país?

Os números sobre a 

percentagem de diplomados 

de ensino superior na 

população portuguesa 

indicam que estamos longe de 

viver “num país de doutores” 

e que, num contexto em que 

os países tendem a investir 

fortemente na elevação das 

qualifi cações escolares médias 

das respectivas populações, 

estamos em Portugal a 

acentuar a nossa desvantagem neste domínio. Os 

dados do recentemente divulgado Education at a 

Glance 2013 (anualmente publicado pela OCDE) 

revelam que em Portugal 15% da população com 

idades entre os 25 e os 64 anos concluiu o ensino 

superior, sendo estes valores praticamente o dobro 

quer quando comparamos com a média dos países 

da OCDE (31%) quer com a média dos países da União 

Europeia (28%). E estamos ainda muito longe dos 40% 

de diplomados a que nos comprometemos em 2020.

Para o Sindicato Nacional do Ensino Superior 

(SNESup) uma aposta clara no alargamento da 

população com ensino superior em Portugal é 

decisiva para o desenvolvimento económico e 

social do país. E não se pode comprometer o 

desenvolvimento do país continuando a desinvestir 

no ensino superior e na qualifi cação das pessoas. O 

ensino superior é um investimento e não um custo.
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