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O cenário atual 

• Diminuição da despesa pública com ensino 
superior em Portugal e noutros países: 

 verbas OE para o ES diminuem quase 30% desde 2010 
 Estado contribui menos na ação social desde 2010 
 OCDE: de 73,7% em 2000 para 68,3% em 2011 

 

• Aumento da despesa privada com ensino 
superior em Portugal e noutros países: 
 2005 a 2013 com + 64% nos valores pagos em propinas 
 2005 a 2013 com quase duplicação das receitas de I&D e outras 
 OCDE: Portugal como um dos países em que mais cresceu (+ de 9%) 



Que implicações  ? 
• Diminuição dos docentes entre 2010/11 e 

2012/13:  
 de 26410 para 25528 no público (3,3%) 
 de 11654 para 9954 no privado (14,5%) 
 de 22701 para 21951 no universitário (3,3%) 
 de 16650 para 15628 no politécnico (8,3%) 

 

 
• Envelhecimento etário do corpo docente entre 

2001/02 e 2012/13: 
 média de idade: de 41 anos para 45 anos 
 com menos de 30 anos: de 12,8% para 4,7% 
 com mais de 60 anos: de 6,3% para 9,5% 

 



Que outras implicações ? 
 
• Categorias profissionais em crescimento entre 

2001/02 e 2012/13: 
 professor auxiliar e adjunto – crescimento acentuado  
 professor catedrático, associado, coordenador(s) – crescimento ligeiro 

 
• Diminuição de bolseiros e investigadores em 

centros e projetos de ciência 
 
 
• Deterioração das condições humanas, mas 

também físicas de trabalho dos docentes 
 
 
 



E os estudantes ? 
Crescimento dos diplomados de ensino superior 
na última década, mas… 

 
• Diminuição de 20% do número de estudantes 

que entram em todos os níveis de formação 
nos últimos 3 anos: 
 em especial nos mestrados e alunos adultos 
 
 

• Portugueses que atingiram o ensino superior: 
 em 2012: 19%  (em média 32% na OCDE e 30% na UE21) 
 diplomados 30-34 anos: 29,2%  (36,8% na UE21 -  40% na meta 2020) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Que cenários de futuro? 

• Que sustentabilidade e continuidade do 
cenário atual? 

• Que equilíbrio entre fontes públicas e privadas 
de  financiamento? 

• O ensino superior como “bem público”? 
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