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Resumo
O Financiamento do Ensino Superior Português. A partilha de custos
Esta dissertação, no âmbito da economia da Educação, procura contribuir para a
construção de um quadro interpretativo e crítico da partilha de custos (cost sharing) ao
nível do financiamento do ensino superior em Portugal.
O estudo tem como fio condutor a seguinte questão de investigação: Como se
distribuem os custos de frequência do ensino superior em Portugal entre o Estado
/Contribuintes e os Estudantes/Famílias e como variam esses custos no caso da
frequência de instituições universitárias, politécnicas, públicas, privadas, por tipo de
curso, área científica, zonas do litoral, zonas do interior e regiões autónomas?
Em termos teóricos, o trabalho procura efectuar um estudo exploratório de
compreensão das políticas educativas relativas ao financiamento do ensino superior em
Portugal e no mundo, recorrendo aos autores mais significativos neste campo de
investigação (entre outros, Johnstone, 1986, 1991, 1992, 2002, 2003, 2004a, 2004b, 2005,
2007; Barr, 1989, 1991, 1993, 2001, 2003, 2005; Chapman, 1997, 1999, 2005, 2006, Eicher
e Chevallier, 1992, 2000, 2002; Woodhall, 1970, 1989, 1990, 1991, 2002, 2006). No
contexto da globalização, procura-se descrever e interpretar aspectos relevantes de
comparação entre soluções técnicas e políticas adoptadas pelos mais importantes países do
mundo no que respeita ao financiamento do ensino superior, tentando-se sistematizar e
abrir perspectivas sobre esta problemática nos seus aspectos mais e menos positivos.
Em articulação com o quadro teórico da investigação, o campo empírico, centrado no
contexto português, mobiliza a análise dos resultados de um inquérito aos estudantes do
ensino superior público e privado, politécnico e universitário. Tal inquérito enquadra-se na
visão e nas metodologias propostas pelo International Comparative Higher Education
Finance and Accessibility Project (ICHEFAP), tendo por finalidade não apenas a descrição
quantitativa dos gastos concretos dos estudantes do ensino superior a partir das suas
vivências, mas também a interpretação do seu pensamento sobre o financiamento do ensino
superior. Procura-se ainda uma compreensão de como evoluíram as suas posturas ao longo
da última década.
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O trabalho conclui que a partilha de custos no financiamento do ensino superior é
inevitável. Para que a política de partilha de custos não venha a colocar problemas de
equidade e de acessibilidade é imprescindível que as políticas de propinas e de empréstimos
se articulem com uma política de apoio social assente em bolsas de estudo e subsídios para
que os estudantes que pretendam e tenham condições de aceder ao ensino superior o
possam fazer sem qualquer limite que provenha da sua ascendência social, económica ou
étnica, a fim de favorecer a democratização do subsistema do ensino superior.
Palavras-chave: Educação, desenvolvimento, ensino superior, financiamento, partilha
de custos (cost-sharing), custos do ensino superior, custos de educação, custos de vida dos
estudantes, propinas, apoios financeiros, bolsas, subsídios, empréstimos, acessibilidade e
capacidade para pagar a frequência (affordability) do ensino superior.
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Abstract
Portuguese Higher Education Funding. Cost sharing
In the scope of economics of Education, this dissertation project aims at contributing
to the construction of an interpretative and critical framework of cost sharing, regarding
higher education funding in Portugal.
The guideline of this study is the following research question: How are higher
education participation costs distributed in Portugal between Governments/ Taxpayers
and Students/ Families; and how do those costs vary according to the attendance in
public, private universities, polytechnics, by type of course, field of studies, in coastal
areas, inland areas and in the autonomous regions?
In theory, the dissertation project intends to provide a clarifying study of the
educational policies regarding higher education funding in Portugal and in the world, by
invoking the most significant authors in this research field (Johnstone, 1986, 1991, 1992,
2002, 2003, 2004, 2005, 2007; Barr, 1989, 1991, 1993, 2001, 2003, 2005; Chapman, 1997,
1999, 2005, 2006, Chevallier and Eicher, 1992, 2000, 2002, Woodwall, 1970, 1989, 1990,
1991, 2002, 2006, among others). In the globalization context, there is an attempt to
describe and interprete relevant comparative aspects of the technical and political solutions
adopted by the most important countries in the world, concerning higher education funding,
by trying to systematize and open new perspectives about this topic and its more and less
positive aspects.
In articulation with the theorethical research framework, the empiric field, focused on
the Portuguese context, mobilizes the analysis of the results of a survey to higher education
students in universities and polytechnics. That survey fits the vision and methodology
proposed by the International Comparative Higher Education Finance and Accessibility
Project (ICHEFAP), and its purpose is not only the quantitative description of the actual
expenses of higher education students from their living experience, but also the
interpretation of their view on higher education funding. It is also intended to understand
how their positions have evolved throughout the last decade.
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The dissertation project concludes that cost sharing in higher education funding is
inevitable. In order to prevent the cost-sharing policy from causing any equity and
accessibility constraints, it is neccessary that tuition fee and loan policies coordinate with a
proper social support policy. This social support policy should provide students the study
grants and subsidies they require and enable eligible students for higher education to do so
unlimitedly, regardless of their social, economical or ethnical background, so as to
stimulate the democratization of the higher education subsystem.
Keywords: education, development, higher education, funding, cost-sharing, higher
education costs, student living costs, tuition fees, financing support, grants, subsidies,
loans, higher education accessibility and affordability.
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Introdução
1. Pertinência científica e social do estudo e motivações pessoais
Esta é uma investigação no âmbito das Ciências da Educação, especialidade Políticas
e Organização do Sistema Educativo, com uma abordagem centrada na Economia da
Educação e que visa aprofundar o conhecimento dos modelos de financiamento do ensino
superior, recorrendo a um estudo comparativo das políticas adoptadas nas últimas décadas
em diversos países com o caso português, no qual se pretende conhecer e identificar o tipo
e o nível de custos partilhados entre o Estado e os contribuintes, e os que são directamente
assumidos pelas famílias e estudantes.
Em

Portugal,

a

questão

do

financiamento

do

ensino

superior

ganhou

progressivamente um relevo importante, sobretudo a partir dos anos de 1980, fruto da
pressão orçamental resultante da expansão massiva do acesso e do aumento significativo da
frequência do ensino superior, o que originou exigências financeiras crescentes por parte
das instituições universitárias e politécnicas públicas.
A resposta governamental passou por diversas etapas, desde logo com a afectação de
vultuosos recursos ao sector do ensino superior e com a definição de políticas de fixação de
vagas que, além de responderem insuficientemente ao forte crescimento da procura,
incentivaram e criaram as condições objectivas para o aparecimento e consolidação do
ensino privado, o qual se financia sobretudo com as receitas que cobra directamente aos
seus estudantes.
Posteriormente, nos primeiros anos da década de 1990, os Governos procuraram
introduzir novos mecanismos de financiamento que, para além de operacionalizarem a
distribuição do “bolo orçamental” pelas diversas instituições, promovessem a
racionalização dos recursos humanos, travando as contratações “sem controlo” dos
efectivos docentes e não docentes. Em 1993, foi aprovado o mecanismo da fórmula de
financiamento e a aplicação de “rationes” e tectos limite de pessoal docente e não docente
por universidade e instituto politécnico, ao mesmo tempo que se procurava equacionar a
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celebração de “contratos-programa” de expressão tendencialmente plurianual (sempre
contrariada pelo Ministério das Finanças).
Em simultâneo, são implementadas políticas que apontam para a participação dos
estudantes nos custos da educação, com a defesa e aprovação desde 1992 de políticas de
propinas no ensino superior público e que, embora interrompidas num curto período em
1996, vão ter continuidade até à actualidade.
Assim, o esforço de financiamento do desenvolvimento do ensino superior foi
suportado pela afectação dos recursos públicos, sempre crescentes até aos anos mais
recentes, e pela contribuição das receitas arrecadadas através das propinas cobradas aos
estudantes, as quais de início tinham pouca importância no conjunto dos recursos das
instituições, mas que acabaram por assumir um papel significativo, sendo actualmente uma
parte importante e imprescindível do orçamento das universidades e dos institutos
politécnicos públicos, não só pelo seu próprio valor, mas sobretudo pelo abrandamento ou
diminuição do esforço público.
Neste clima de austeridade e tensão entre os agentes financiadores – Estado,
Contribuintes, Estudantes, Famílias – assume grande relevância o estudo económico das
questões relacionadas com o financiamento do ensino superior em Portugal, as quais
merecem ser objecto de um aprofundamento e questionamento, para além das meras
descrições ou opiniões que são vulgares encontrar neste âmbito, dando assim oportunidade
ao aparecimento de melhor e mais sustentado conhecimento na área da Economia da
Educação e das Políticas de Financiamento do Ensino Superior. A pertinência desta análise
é tanto mais relevante quanto são ainda poucos os estudos sobre as questões do
financiamento e dos custos do ensino superior em Portugal, dificultando o apoio e a
sustentação da definição de políticas de financiamento relativas a este sector.
Na verdade, não só há poucos estudos científicos nesta área, como os dados
estatísticos e a informação financeira relativa às instituições de ensino superior e acção
social em Portugal não estão disponíveis nem acessíveis, nem sujeitos a divulgação e
validação oficial, pelo que a sua apresentação, uniformização e análise constitui, só por si,
um contributo significativo para o aprofundamento do conhecimento nesta área.
A recolha e sistematização dos dados financeiros do ensino superior (orçamento
inscrito, despesas efectuadas, estrutura das despesas e fontes de financiamento) –
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universidades, institutos politécnicos, escolas não integradas e serviços de acção social –
constituem de facto um trabalho não só útil, como inovador no contexto português,
podendo finalmente disponibilizar séries de dados financeiros a preços correntes e a preços
constantes desde 1980 até à actualidade.
Há que referir que a realização de um trabalho empírico, com a aplicação de um
inquérito para obtenção de conhecimento sobre os custos dos estudantes do ensino superior,
representa também um contributo relevante, porquanto em Portugal escasseiam dados
estatísticos sobre estes aspectos. A definição de políticas de financiamento ajustadas à
nossa realidade e perspectivando a correcção de alguns dos problemas estruturais deste
subsector pressupõe, como noutros países, a elaboração de estudos aprofundados e
sustentados sobre a realidade em que se pretende actuar. Neste contexto, a realização deste
estudo procura colmatar esta lacuna existente no país e assim contribuir para a criação de
um conhecimento sobre as condições de financiamento do ensino superior com dados
obtidos directamente dos estudantes e não apenas a partir de dados estatísticos (eles
próprios limitados no seu alcance e raramente existentes).
Por outro lado, a falta de estudos e de dados sobre a evolução dos custos do ensino
superior em Portugal torna difícil situar a realidade portuguesa no contexto internacional.
Desde o primeiro momento da elaboração desta dissertação que se tomou consciência de
que não existia em Portugal capacidade e massa crítica na área da Economia da Educação e
do Financiamento do Ensino Superior (com a excepção do CIPES – Centro de Investigação
de Políticas do Ensino Superior – para alguns tópicos, mas não sobre os custos dos
estudantes do ensino superior), pelo que se tornou imperioso encontrar e estabelecer
contactos com centros de investigação de referência neste domínio.
A aceitação por parte do International Comparative Higher Education Finance and
Accessibility Project (ICHEFAP), projecto desenvolvido no âmbito do Centre for
Comparative and Global Studies in Education, na University of New York at Buffalo, em
acolher esta dissertação permitiu ter acesso a uma das mais ricas e sistemáticas bases de
dados sobre os modelos e políticas de financiamento do ensino superior em todo o mundo,
beneficiando de numerosos estudos e dados sobre as políticas de propinas, programas de
empréstimos e de apoio social, bolsas e subsídios, o que permitiu obter enquadramento e
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sólida orientação científica, completando desta forma o suporte e a orientação da Faculdade
de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa.
Neste âmbito, queremos evidenciar a crucial importância de contar com o apoio e
autorização para poder usar, numa parte muito significativa do seu conteúdo, o questionário
sobre os custos dos estudantes desenhado pelo ICHEFAP e aplicado em muitos outros
países. Essa oportunidade constituiu um salto qualitativo importante na preparação da
dissertação e permitiu criar as condições para a autora se inserir numa rede prestigiada em
termos internacionais, que teve não só impacte durante a realização do trabalho, como
poderá continuar no futuro a ser significativa, apoiando a internacionalização dos trabalhos
e a divulgação de dados sobre Portugal.
Ao justificar a pertinência social e científica do projecto de investigação, julgo ser
importante também uma nota de explicação em relação ao título da dissertação – O
Financiamento do Ensino Superior Português. A Partilha de Custos. Na escolha do título,
quisemos assinalar de forma inequívoca, e desde o momento inicial da dissertação, a
inclusão do estudo na linha de investigação conhecida internacionalmente como de CostSharing, ou Partilha de Custos. Trata-se de uma linha de investigação desenvolvida pelo
ICHEFAP1, dirigido pelo Professor Bruce Johnstone e reconhecido internacionalmente.
Este programa de investigação teve o apoio da Ford Foundation e recebeu
financiamento entre 2000 até ao final de 2007. O ICHEFAP envolveu, sob a direcção do
Professor Bruce Johnstone, estudantes de doutoramento e investigadores visitantes de todo
o mundo, e contou com a participação de um significativo número de centros de
investigação associados. Tal tornou possível a criação de um alargado e substancial campo
teórico, com produção de numerosa literatura sobre o financiamento do ensino superior, o
cost-sharing e a diversificação de fontes de financiamento, o que é bem visível em muitas
das obras de referência a nível mundial e base inspiradora de políticas actualmente
preconizadas por organizações internacionais como a OCDE.
Do ponto de vista pessoal, tendo ao longo de mais de mais de duas décadas tido
obrigações e responsabilidades no âmbito da gestão dos recursos financeiros do ensino
superior (Gabinete de Gestão Financeira, Direcção-Geral do Ensino Superior, Coordenação
Executiva do PRODEP II), considero que o aprofundamento e questionamento desta
1

http://www.gse.buffalo.edu/org/IntHigherEdFinance/
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temática me possibilitaria uma maior capacidade de compreensão e de intervenção no
sistema e consequentemente uma maior realização pessoal por se tratar de um assunto pelo
qual sempre me interessei.
Com efeito, tendo tido sempre de intervir e agir do lado de quem define as políticas
(Governos e serviços de coordenação e acompanhamento de apoio governamental), ou do
lado da gestão e administração das instituições de ensino superior públicas, entendi que
deveria prosseguir um estudo assente sobretudo na perspectiva dos custos vistos e
suportados pelos estudantes, podendo assim obter uma visão integradora e alargada da
partilha de custos do ensino superior e não apenas a que é mais usual no nosso país, ou seja,
a da percepção do esforço público do financiamento do ensino superior.
Esta dissertação surge na sequência de algumas das questões levantadas na minha
dissertação de mestrado realizada também na área das políticas e organização do sistema de
ensino superior (Cerdeira, 1999), na qual se prestava atenção à relação entre Economia e
Educação e Educação e Desenvolvimento, centrando a abordagem na visão dos diplomados
e no contributo da instituição e dos diplomados do ensino superior para a economia da
região onde se inserem.
Em síntese, este trabalho corresponde, não só à pertinência e necessidade de se
avançar no conhecimento das políticas do financiamento do ensino superior e em particular
dos custos dos estudantes, matéria que se encontra muito pouco desenvolvida em Portugal,
como à motivação pessoal, interesse e curiosidade de compreender e aprofundar os
fenómenos que determinam as condições de financiamento do ensino superior.

2. Quadro geral da investigação

2.1 Enquadramento conceptual do tema e da problemática da investigação
Nas últimas décadas tem vindo a assistir-se a mudanças significativas, com os
Governos a desinvestirem no ensino superior (muitas vezes pelas dificuldades orçamentais
em que se encontravam, ou mesmo por opção ideológica quanto à intervenção do Estado na
Educação) e com os estudantes e as suas famílias a serem forçados a participar cada vez
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mais nos custos educativos, através do aumento ou da fixação de propinas. Como Bruce
Johnstone (2005, p.1) afirma:
“However, in spite of this universally recognized importance, higher education at the
start of the 21st century seems everywhere beset with some variation or variations on
the theme of financial austerity. This austerity is caused principally by flat or declining
governmental budgets in support of higher education and is manifested by
overcrowded institutions, deteriorating physical plants, declining faculty-student
ratios, increasingly demoralized and distracted faculty, and in many countries higher
fees, greater student debt loads, and a restive student body.”

Perante a austeridade governamental, as instituições tiveram que aumentar e
diversificar as receitas oriundas de outras fontes, ou recorrer àquilo a que alguns autores
(Johnstone, 1986, 1991, 1992, 2002, 2003; Woodhall, 2002; Vossensteyn, 2002, 2005;
Ziderman e Albrecht, 1995) chamam o “cost-sharing” – “partilha de custos”, definido
como:
“[…] shift of the higher educational cost burden from exclusive or near exclusive reliance on
government, or taxpayers, to some financial reliance upon parents and/or students, either in
the form of tuition fees or of “user charges” to cover the costs of formerly governmentally –
or institutionally – provided room and board.” (Johnstone, 2004a, p.1).

Segundo Woodhall (2007), o principal desafio que os Governos têm actualmente de
enfrentar em todo o mundo é o de reformar as políticas de financiamento do ensino
superior, dando resposta a dois principais factores de pressão: a crescente procura privada
do ensino superior e os fortes condicionamentos dos orçamentos públicos.
No contexto europeu, o processo de Bolonha pode ser também perspectivado, em
muitos dos seus aspectos, como fazendo parte desse movimento mais geral de sobreposição
dos interesses da economia sobre os da educação, conforme nos descrevem Amaral e
Magalhães (2004, p. 2):
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“The Bologna Process may be interpreted as another step in the neo-liberal movement
to decrease the social responsibility of the state by shortening the length of pregraduate studies and transferring responsibility for supporting employability to
individuals through graduate studies: in essence converting education into a private
good”.

Nóvoa (2002, p. 136) coloca a questão de “legitimidade” em relação à forma como os
processos de reforma das instituições europeias se desenvolvem, afirmando:
“This new approach to European affairs is, in fact, a strategy to move the discussion
away from matters of government (habited by citizens, elections, representation, etc.)
and place it in the more diffused level of governance (habited by networks, peer review,
agreements, etc.).”

O Conselho da Europa, ciente destes riscos, endereçou um conjunto de
recomendações às autoridades nacionais e ao grupo “Bologna Follow-up Group” (Council
of Europe, 2004, p. 2) considerando:
“[…] to respond to increased pressure for cost-sharing in higher education, where
students and families may be expected to bear a greater share of the direct cost, public
authorities stimulated further research and debate on the impact of different
instruments such as tuition fees, student grants, bursaries and loans, etc., on aspects
such as equality of opportunity, system efficiency, social cohesion, long-term impact on
public funding etc., as a basis for future action.”

Na maioria dos países europeus foi adoptado um sistema de três ciclos (bachelor,
master, doctor), em que o primeiro ciclo, na maior parte das áreas científicas, assume uma
duração de apenas três anos. Esta mudança leva à diminuição da frequência global dos
cursos de pré-graduação (bachelor) e, consequentemente, pode constituir um primeiro
passo para a redução das responsabilidades financeiras dos Governos, transferindo para os
estudantes e suas famílias o encargo de assumir o financiamento da frequência e obtenção
de graus do 2.º e do 3.º ciclos (Cerdeira, 2007). A própria política de fixação de propinas
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poderá igualmente variar consoante o curso seja de 1.º ou de 2.º ciclo, com a aplicação de
propinas mais elevadas neste último tipo de cursos.
Esta tendência é já assinalada no relatório Bologna with student eyes (ESIB, The
National Unions of Students in Europe, 2005, p. 16) quando se concluía que:
“There is noticeably also a bad tendency that parallel to the reform of the degree
structure, tuition fees for second cycle studies were introduced even if they did not exist
in the previous system (for example partially in Slovenia according to new legislation)
or they are higher than for the first cycle (like in Estonia, Latvia, Italy or France for
example). In Malta master degree students do not receive any study grants, which is
also an obstacle for students. In Germany fees are often charged for so-called non
consecutive second cycle programmes.”

Pelo menos do ponto de vista factual, há que reconhecer, como o faz Johnstone
(2003), que a tendência mundial para uma maior partilha de custos (cost sharing) parece
inevitável, com o aumento das propinas e a diminuição dos níveis de subsídios públicos. Na
realidade, a passagem do que Trow (1974) chamou um ensino superior de elite (menos que
15% da população no grupo etário dos estudantes do ensino superior) para um ensino
superior de massas (15-50%), ou mesmo universal (mais do que 50%), colocou novos
desafios aos modelos de financiamento e levou a um incremento da importância da política
de cost-sharing e de diversificação das fontes de financiamento das instituições de ensino
superior.
Assim, ainda que as políticas tenham assumido modelos e motivações diferentes, foi
visível no cenário internacional uma tendência para ser imposta uma austeridade ao ensino
superior, consequência da conjugação de uma multiplicidade de factores:
- pressão resultante do incremento do número de inscritos, especialmente nos países
em que ensino superior público não teve capacidade para absorver o crescimento
verificado;
- maior crescimento dos custos unitários no ensino superior do que no conjunto da
economia, facto esse agravado pelas mudanças tecnológicas e pela mudança rápida
nas tendências da procura dos cursos pelos estudantes, o que obriga a investimentos
e a novas despesas no sistema;
8
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- aumento na escassez das receitas públicas e pressão crescente da opinião pública
para o financiamento prioritário para outros sectores (ensinos básico e secundário,
saúde, justiça, etc.);
- e, finalmente, uma tendência para a liberalização e para a acentuação do mercado
como forma de regulação da economia, emergindo de forma clara políticas de
privatização do ensino superior.
Em Portugal, também se registaram algumas das tendências atrás sublinhadas, fruto
da pressão orçamental resultante da expansão massiva do acesso ao ensino superior. Desde
meados dos anos de 2000 que se começou a evidenciar uma tendência divergente na
cobertura orçamental por parte do Estado, transferindo-se uma parte cada vez menor da
cobertura prevista no modelo teórico adoptado (fórmula de financiamento), com as
instituições a terem que recorrer a outras fontes de receita (propinas, venda de bens e
serviços, subsídios, etc.) para poderem fazer face aos encargos crescentes.
Estamos perante uma contradição evidente entre o modelo teórico que os Governos
tinham aprovado e com o qual pretendiam regular o sistema, quer no que respeita à gestão
financeira, quer na gestão de recursos humanos, e a não assunção dessa responsabilidade
orçamental, perspectivando-se uma menor participação do orçamento público e um maior
apelo ao esforço financeiro do aluno e das famílias. Nem sempre as razões apresentadas
pelos diferentes Governos, para que o financiamento dos custos do ensino superior recaia
em maior peso nos estudantes e nas famílias, são explicitadas, mas na definição dessas
políticas está implícita a noção de que os benefícios da frequência do ensino superior são
maioritariamente de índole privada, e que os poderes públicos podem ser libertados, total
ou parcialmente, do esforço de financiar o ensino superior.
Em consequência, as instituições de ensino superior são constrangidas a
complementar as receitas recebidas por via governamental, não apenas com as receitas
cobradas das propinas, mas também recorrendo a outras actividades ditas empreendedoras,
como sejam a venda e prestação de serviços, a venda ou aluguer das suas infra-estruturas, a
captação de subsídios e de contratos, e de apoios e ofertas de antigos alunos, cuja existência
e dimensão foi ganhando um peso considerável e muitas vezes vital para a própria
sobrevivência das instituições.
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No desenvolvimento do estudo sobre o financiamento do ensino superior português
considerámos que seria necessário problematizar em torno de um conjunto de questões que
podem ser assim aglutinadas,2 seguindo a abordagem do cost-sharing, designadamente, os
seguintes aspectos:
- Quem deve financiar o ensino superior? Os estudantes e as suas famílias, os futuros
empregadores e patrões, outras entidades filantrópicas, o Estado e a comunidade, as
instituições financeiras?
- Porque se financia o ensino superior? Pelo retorno económico do ensino superior:
com os consequentes benefícios privados e benefícios públicos?
- Quem efectivamente o financia? Quem financia as instituições? Os fundos públicos,
fundos privados, subsídios, propinas, taxas, rendimentos de patentes ou direitos de
autor, venda de serviços, doações?
Os conceitos-chave em presença, a desenvolver ao longo do presente trabalho, são:
educação, desenvolvimento, ensino superior, modelos de financiamento, fórmula de
financiamento, partilha de custos, custos do ensino superior, custos de educação, custos de
vida dos estudantes, apoios financeiros, bolsas, subsídios e empréstimos, acessibilidade e
capacidade para pagar a frequência (affordability) do ensino superior.
A nossa questão de investigação, pergunta de partida e condutora do nosso trabalho,
é a seguinte:

Como se distribuem os custos de frequência do ensino superior em Portugal entre o
Estado/Contribuintes e os estudantes/famílias e como variam esses custos no caso da
frequência de instituições universitárias, politécnicas, públicas, privadas, por tipo de
curso, área científica, zonas do litoral, zonas do interior e regiões autónomas?
Desta questão central, resultam outras questões subsidiárias:
- Quais as políticas de financiamento do ensino superior seguidas em Portugal nas
últimas duas décadas?
- Quais os resultados das políticas de aplicação de propinas na acessibilidade ao
ensino superior?

2

Inspirámo-nos no relatório no âmbito da Carnegie Comission on Higher Education (1973) – Higher
Education: Who Pays? Who Benefits? Who Should Pay?
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- Quais as modalidades de apoio disponíveis para os estudantes mais desfavorecidos e
sua eficácia?
- Qual a política de financiamento mais fomentadora da acessibilidade?
- Quais os instrumentos da política social mais apropriados para Portugal?
- Qual a percepção dos estudantes do ensino superior em relação a quem deve
financiar o ensino superior?
- Quais as condições socioeconómicas determinantes para a frequência do ensino
superior em Portugal?
- Qual o peso dos custos privados (estudantes e famílias) no conjunto dos custos totais
do ensino superior?

2.2 Finalidades e objectivos da investigação
A preocupação, já acima referida, em compreender no contexto português até que
ponto os custos que os estudantes do ensino superior têm de enfrentar, mais concretamente
os custos de educação e de vida, podem fomentar ou travar a acessibilidade ao ensino
superior, leva-nos a considerar ser necessário conhecer a realidade orçamental das
instituições de ensino superior e dos serviços de apoio social, mormente no que toca ao
financiamento, com o objectivo de identificar o apoio público das entidades
governamentais e, assim, conseguir obter dados dos custos dos estudantes, que nos
habilitem a confrontá-los de forma plenamente documentada com o esforço público.
Desejamos que o nosso estudo possa ser um contributo para uma compreensão
aprofundada e fundamentada da questão da acessibilidade do ensino superior, que permita
construir um quadro de inteligibilidade dos custos assumidos pelos estudantes portugueses,
e que venha a ser útil no contexto das políticas do financiamento do ensino superior, na
linha do defendido por Patrocínio (2004, p.22) quando afirma: “[…] a razão de se fazer
investigação é a de contribuir, ainda de que modo limitado, para a produção de
conhecimento sobre uma temática gerando um efeito recriador, renovador ou de
renascimento reflexivo nas práticas e comportamentos.”
Nestas circunstâncias, definimos como objectivos orientadores da investigação:
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- Conhecer e analisar os modelos de financiamento de alguns países e regiões do
mundo;
- Analisar as tendências internacionais no âmbito das políticas de financiamento do
ensino superior;
- Identificar as diferentes políticas de propinas, designadamente o tipo, forma de
aplicação e o valor, bem como a sua relação com o nível de rendimento dos diversos
países;
- Conhecer, historiar e identificar os programas de empréstimos no âmbito do apoio
aos estudantes do ensino superior;
- Conhecer e descrever os modelos de apoio e assistência financeira e social aos
alunos do ensino superior (bolsas, outros benefícios sociais, empréstimos,
empréstimos subsidiados, subsídios, benefícios fiscais para os estudantes, famílias e
mecenas, etc.);
- Recolher e analisar dados dos orçamentos das instituições de ensino superior
público e privado nos anos recentes em Portugal (série de 1980 até à actualidade);
- Recolher e analisar dados sobre a aplicação da fórmula de financiamento em
Portugal para a fixação do orçamento das instituições públicas – universidades e
institutos politécnicos (experiência de 1994 a 2003 e alterações de anos recentes);
- Conhecer em que medida a subida do valor e a diferenciação entre uma propina
mínima e máxima limita ou dificulta a acessibilidade dos estudantes ao ensino
superior, em especial a certas instituições ou a certos cursos;
- Conhecer e discutir a exequibilidade dos programas de empréstimos estudantis no
contexto da realidade do ensino superior português;
- Identificar e recolher dados sobre os custos de educação e de vida suportados pelos
alunos do ensino superior português;
- Conhecer a influência e o impacto do tipo de instituição, curso, área científica e
região no valor dos custos que os estudantes do ensino superior enfrentam;
- Comparar os resultados obtidos para os custos dos estudantes portugueses de
ensino superior com os de outros países.
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2.3 Pressupostos de investigação
No desenvolvimento deste estudo partimos de três pressupostos básicos.
O primeiro dos pressupostos assumidos é o de que a educação e o ensino superior são
um investimento simultaneamente público e privado, que se retrata em custos e benefícios,
públicos e privados. Consideramos que o ensino superior proporciona benefícios públicos
(financeiros – maior produção nacional, maior produtividade, maior flexibilidade da força
de trabalho, maior capacidade de consumo, menor dependência financeira do governo; não
financeiros – maior coesão social, maior mobilidade social, maior desenvolvimento
cultural, maior filantropia, maior adaptação tecnológica) e benefícios privados para os
indivíduos que o frequentam e obtêm um grau superior (financeiros – salários mais altos,
mais oportunidades de trabalho, maior capacidade de poupança, maior mobilidade no
emprego; não financeiros – enriquecimento educacional, melhores condições de trabalho,
maior status pessoal, maior satisfação laboral, melhor saúde, maior capacidade de gestão
financeira, maior prazer e desenvolvimento pessoal). Simultaneamente, existem custos
públicos (custos operacionais das instituições, apoio social aos estudantes e perda de
produção nacional) e custos privados (propinas e outros custos de educação, custos de vida
de estudante e ganhos perdidos, ou custo de oportunidade).
Como segundo pressuposto, o estudo assume que os custos do ensino superior são
partilhados por quatro grupos de intervenientes (cost-sharing) – os pais, os estudantes, os
contribuintes ou governos e as instituições filantrópicas e mecenas – e que é possível
encontrar um equilíbrio na partilha dos custos entre as partes.
Finalmente, como terceiro pressuposto assumimos que a acessibilidade (accessibility)
e a capacidade de pagar os estudos no ensino superior (disponibilidades do estudante,
affordability; ability to pay) em Portugal dependem fortemente da política de apoio social
definida e dos instrumentos privilegiados para concretizar esse apoio (bolsas de estudo,
subsídios para alojamento e refeições e programas de empréstimos).
Os benefícios sociais constituídos pelas externalidades do ensino superior permitem
justificar uma intervenção substancial dos governos e presumir que se pode balancear e
partilhar os custos do ensino superior de forma a não pôr em causa a acessibilidade e a
equidade.
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A definição económica de Eicher e Chevalier (2002, pp. 87-88) de um padrão óptimo
de financiamento do ensino superior conjuga e articula, de uma forma muito assertiva, os
pressupostos atrás explicados e serve-nos como um referencial importante para o
desenvolvimento da investigação. Ou seja, para se perspectivar uma política de
financiamento da educação pós-secundária, em que se promove a partilha de custos e ao
mesmo tempo se fomenta a acessibilidade e a capacidade de financiar os estudos a todos os
que querem e estão em condições de aceder ao ensino superior, há que equacionar a
implementação de políticas com:
- financiamento público predominante, o qual deve resultar de uma mistura de um
orçamento para as instituições de ensino superior, de forma a assegurar um mínimo
de segurança e continuidade no seu funcionamento; e de um contrato plurianual
específico negociado com as autoridades governamentais, visando alguns objectivos
e sujeito a avaliação e a renegociações; a concessão de bolsas para ajudar a cobrir
quer as propinas, quer os custos de vida dos estudantes; e sistemas de empréstimos
garantidos pelos governos ou agências governamentais;
- financiamento privado sob a forma de: propinas (uma propina básica, uniforme) e
taxas adicionais para alguns dos serviços fornecidos pelas instituições; sistemas de
empréstimos aos estudantes; contribuições provindo do meio empresarial; doações e
constituição de fundos de apoio.

3. Perspectivas metodológicas da dissertação e estudo empírico da investigação
O estudo será desenvolvido em duas partes distintas, conjugando para o efeito uma
análise qualitativa e quantitativa:
- numa das partes proceder-se-á ao estudo das políticas de financiamento no contexto
internacional e no contexto do ensino superior português, no sentido de conhecer,
compreender e interpretar as políticas e as tendências definidas no âmbito do ensino
superior;
- e, na outra, será realizado um estudo empírico para recolher, analisar e interpretar
dados relativos aos custos dos estudantes do ensino superior portugueses, optando-
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se pela aplicação de um questionário a uma amostra significativa de estudantes do
ensino superior português.
Na fase inicial, centrámos o estudo na análise documental, procurando encontrar
trabalhos e informação sobre o financiamento do ensino superior em diversos países,
identificando um conjunto de documentação, dados estatísticos, estudos e análises que
permitissem elaborar uma visão comparativa das políticas e modelos de financiamento
prosseguidos num conjunto significativo de países, e onde se caracterizasse e descrevesse
cada um dos sistemas em vigor (descrição do sistema, nível de financiamento público e
privado, existência e nível de propinas praticado, custos e despesas suportados pelos
Governos e pelos estudantes, sistemas de apoio social aos alunos e quais as suas
modalidades, etc.) de modo a poder vir a situar e a comparar o nosso país no contexto
internacional.
Colocada a problemática, e definidos os objectivos do estudo, tomou-se consciência
da exiguidade dos estudos existentes abordando a vertente do financiamento da Educação e
do Ensino Superior em Portugal, especialmente na óptica dos custos dos estudantes, para
além de referenciarmos os trabalhos desenvolvidos por Cabrito (2002).
Por isso, procurou dispor-se de suporte a nível internacional, como sublinhámos
inicialmente: desde o início da investigação que se teve o apoio directo do projecto
ICHEFAP dirigido pelo Professor Bruce Johnstone, que aceitou acolher este estudo sobre
Portugal no Centre for Comparative and Global Studies in Education da University of New
York at Buffalo.
Entre Setembro e Outubro de 2004, realizou-se em Buffalo um trabalho de recolha
directa e exaustiva de documentação, artigos e dados estatísticos relativos a políticas de
financiamento, políticas de propinas, partilha de custos (cost-sharing), apoio financeiro aos
estudantes, programas de empréstimos. De novo, em Junho de 2006,3 foi efectuada nova
visita e estadia neste centro, tendo-se finalizado a recolha de documentação e apresentado
ao grupo de investigação os resultados preliminares da aplicação do questionário aos
estudantes do ensino superior no ano de 2005.

3

A deslocação e a estadia em Buffalo tiveram o apoio financeiro da FLAD, Fundação Luso Americana para o
Desenvolvimento.
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Para além da obtenção da documentação já referida, foi possível aceder na base de
dados deste centro a um conjunto de dados sistematizados em relação a estas temáticas,
envolvendo um grupo muito alargado de países (África – Egipto, Etiópia, Quénia,
Marrocos, Nigéria, Tanzânia, África do Sul, Uganda; América Latina – Brasil, Chile,
México; América do Norte – Canadá e Estados Unidos da América; Ásia – China, HongKong, Indonésia, Japão, Coreia, Filipinas, Mongólia, Singapura, Taiwan, Vietname;
Austrália – Austrália, Nova Zelândia; Europa – Áustria, Alemanha, Estónia, França,
Federação Russa, Hungria, Letónia, Lituânia, Noruega, Países Baixos, Portugal, Polónia,
Reino Unido, República Checa, Roménia, Suécia, Turquia).
O estudo desta proficiente documentação internacional, e a sua interpretação e
sistematização, permitiu que se elaborasse, na primeira parte da dissertação, um capítulo de
enquadramento centrado em três dos principais pilares da política de financiamento do
ensino superior na óptica dos estudantes – política de propinas, política de empréstimos e
política de acção social.
Deve destacar-se que nas estadias realizadas em Buffalo (2004 e 2006) houve
oportunidade de entregar um conjunto de dados e informação sobre o sistema de ensino
superior português, permitindo que Portugal passasse a estar presente na base de dados do
ICHEFAP, contribuindo desta forma para a internacionalização dos dados da investigação
nesta área de saber.
Como atrás já foi explicitado, não existiam em Portugal (e continuam a não existir)
séries oficiais com a informação financeira das instituições de ensino superior, nem no que
toca às fontes de financiamento (Orçamento de Estado, receitas próprias, fundos
comunitários, etc.), nem no que se refere ao tipo e estrutura da despesa. De resto, há que
assinalar, com excepção de alguns dados e estudos financeiros sobre a acção social, que
constam do sítio da Direcção-Geral do Ensino Superior, que não existem nos sítios de
nenhum organismo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior dados
financeiros que sejam do domínio público4.

4

Apenas se consegue ter dados globais sobre as instituições do ensino superior na Lei Orçamental e no
Relatório de preparação do Orçamento de Estado, mas cuja análise fica muito difícil para quem não pode
aceder à identificação de cada uma das fontes de financiamento (Orçamento de Estado, Receitas Próprias,
etc.).
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Contudo, com a experiência resultante das funções e cargos profissionais
desempenhados anteriormente, foi possível à autora reunir um conjunto vasto de dados
sobre os orçamentos das universidades, institutos politécnicos e dos serviços de acção
social, os quais após serem organizados e estruturados permitiram perspectivar a evolução
dos recursos financeiros do ensino superior, vistos na óptica dos custos institucionais e do
esforço público de financiamento. Assim, podemos usar esses dados, não só para
compreender as circunstâncias nacionais, como também para contextualizar a realidade no
âmbito mais vasto do cenário internacional.
Neste âmbito, e para além da documentação e dos dados nacionais que se tinham (e
que no fundamental se reportavam entre 1980 e o ano de 2000), foi necessário solicitar e
angariar informação sobre a evolução nos anos mais recentes do orçamento e da despesa
das universidades, institutos politécnicos e serviços de acção social à Direcção-Geral do
Ensino Superior (DGESup), ao Gabinete de Gestão Financeira (GGF) e ao Observatório da
Ciência e Ensino Superior (OCES); estes dois últimos organismos estão aglutinados no,
actualmente, denominado Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações
Internacionais (GPEARI).
Com a colaboração destes organismos, obtivemos dados para os anos de 2001 a 2006
(dotação inscrita em alguns anos e variáveis, noutros casos a despesa efectuada), mas foi
impossível obter de forma organizada e sistemática os dados dos últimos anos em relação à
maioria das variáveis financeiras (2007 e 2008). No que se refere às estatísticas de alunos e
de vagas, toda a informação que foi solicitada foi-nos sempre disponibilizada, encontrandose, de resto, disponível na sua grande maioria no sítio do GPEARI.
Assim, os dados angariados sobre Portugal foram tratados e sistematizados num
segundo momento, permitindo visualizar a evolução sofrida pelo ensino superior ao longo
de quase três décadas e ter uma contextualização sólida e alargada dos dados dos custos dos
estudantes do ensino superior.
Para a segunda parte da investigação foi, como já adiantámos, elaborado um
questionário a ser aplicado aos estudantes portugueses que permitisse obter dados directos
das respostas dos estudantes sobre diversos aspectos relevantes para o conhecimento mais
aprofundado dos custos do ensino superior. Em Setembro de 2004 iniciaram-se no
ICHEFAP, os trabalhos de preparação e definição do âmbito do questionário, o qual, para
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além de obter os dados sobre Portugal, deveria servir também para os propósitos do centro
de investigação em Buffalo. Assim, e no decorrer dos trabalhos então efectuados no
ICHEFAP consideravam-se como objectivos5 do questionário os seguintes:
“Objectives of the survey group:
1) to create a database of cross-national comparable information on higher education
finance collected using a common methodology including factual and opinion surveys of
students and opinion surveys of politicians, ministry officials, university leaders and
community influentials in a range of countries;
2) to familiarize the participants in the group with the methodological issues involved in
surveying groups of students and policy makers.”

Desta forma, e considerando que a aplicação de um questionário para uma amostra
significativa dos estudantes do ensino superior português representaria um esforço por si só
muito elevado no âmbito de uma dissertação de doutoramento, foi decidido que o mesmo
não iria abranger outros actores intervenientes na esfera do financiamento do ensino
superior (políticos, reitores e presidentes, etc.).
O questionário regista quarenta e cinco perguntas que se agrupam da seguinte forma:
informação

básica

do

curso

e

instituição

frequentada;

alojamento;

condições

socioeconómicas; processo de acesso ao ensino superior; opinião dos estudantes; e as
despesas dos estudantes.
Dado ser impossível conciliar as ocupações profissionais da autora com a deslocação
a todas as instituições envolvidas na aplicação do inquérito, foi necessário recorrer à
selecção e contratação de uma equipa externa de entrevistadores. Entretanto, preparou-se a
equipa, dando-se-lhe conta dos objectivos e condicionamentos da aplicação do
questionário.
O inquérito viria a ser aplicado presencialmente por essa equipa de entrevistadores
que se deslocaram às instalações das instituições de ensino superior, tendo abrangido uma
amostra significativa de 1.040 estudantes inscritos uma segunda vez no ensino superior no
ano lectivo de 2005/2006, envolvendo alunos do ensino superior público, privado,

5

Minutes from Survey Meeting, September 10th, 2004, documento interno do ICHEFAP.
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universitário e politécnico, estando inscritos em instituições do litoral, do interior e das
regiões autónomas, de acordo com a descrição do Quadro 1.

Quadro 1 – Estudantes inquiridos distribuídos por tipo de ensino e região

Região / Tipo de

Universitário

instituição
Litoral
Interior
Regiões Autónomas
Total

público
366
47
13
426

%

Politécnico

42%
32%
76%
41%

Tipo de ensino
% Universitário

público
222
89
4
315

25%
60%
24%
30%

privado
113
1
0
114

%

13%
1%
0%
11%

Politécnico

%

privado
174 20%
11
7%
0
0%
185 18%

Total

875
148
17
1040

%

100%
100%
100%
100%

Após a recolha dos dados, foram os mesmos tratados, usando-se para o efeito o
programa estatístico SPSS, tendo-se procurado seguir os conselhos de Quivy e
Campenhoudt (1995) quando esclarecem que os dados recolhidos por um inquérito não têm
significado em si mesmos, dado que os dados só se mostram úteis para o estudo quando se
recorre a um tratamento quantitativo que permita comparar as respostas das diferentes
categorias e analisar as relações entre as variáveis, o que passa por numerosas operações,
sendo que três delas são basilares – a descrição e a preparação (agregada ou não) dos dados
necessários para testar as hipóteses; a análise das relações entre as variáveis; e a
comparação dos resultados observados com os resultados esperados a partir da hipótese.
Ao longo da análise foram usados dois tipos de análise estatística. O primeiro tipo
respeita a uma só variável (designada por análise univariada) onde os valores são
apresentados em valores absolutos e em percentagens da totalidade das observações, para
cada uma das perguntas. Um segundo tipo de análise estatística (designada por análise
multivariada) foi também usado, dado pretender-se conhecer as relações existentes entre
várias variáveis. Neste âmbito, usámos habitualmente o teste do Qui-Quadrado (ou de
Pearson), que permite testar se as variáveis são independentes, ou se existe uma relação de
dependência (quando o nível de significância do teste do Qui-Quadrado é inferior a 0,05
rejeita-se a hipótese das variáveis serem independentes), permitindo-nos assim conclusões
sobre a associação entre variáveis.

4. Organização do trabalho
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A organização de um trabalho de investigação, para além da matéria a que respeita,
depende muito da metodologia adoptada e também das opções do próprio autor em relação
à forma como decide articular as diversas partes do seu trabalho. Para melhor organização e
leitura da dissertação, cada capítulo inicia-se com nota introdutória que procura situar o
tema que vai ser exposto e no final do mesmo surge uma nota de síntese.
Esta dissertação é constituída por duas partes e cinco capítulos.
Parte I – “Questões actuais do financiamento do ensino superior” – centra-se na
identificação, sistematização e reflexão dos principais aspectos da evolução e tendências
prosseguidas pelas políticas de financiamento da educação e do ensino superior no cenário
internacional e nacional. A Parte I é composta por dois capítulos.
No Capítulo 1 – “Análise da evolução recente nos mecanismos de financiamento
do ensino superior” – partindo da análise do contributo do pensamento económico para a
definição das políticas de financiamento, efectua-se uma descrição exaustiva e
documentada de três dos principais vértices da política de financiamento da partilha de
custos (cost-sharing): as políticas de propinas, as políticas de empréstimos e as políticas de
incentivo e fomento da acessibilidade, procurando contextualizar diversos modos de
organizar o financiamento do ensino superior a nível internacional, os quais dependem em
muito da visão social e política de cada país, com resultados diferenciados na acessibilidade
e equidade do sistema de ensino superior.
No Capítulo 2 – “ O Ensino superior português – Análise e descrição da evolução
do sistema de financiamento” – Descreve-se o crescimento da rede de ensino superior em
Portugal nas últimas três décadas, com a implantação de um conjunto numeroso de
instituições públicas, privadas, de ensino universitário e politécnico em todas as regiões do
país. Demonstra-se o impacte deste crescimento nos recursos financeiros públicos e
identificam-se as políticas adoptadas para a introdução e aumento da comparticipação do
financiamento privado, quer seja pelo aparecimento do ensino privado, quer pela adopção
de políticas de propinas e consequente aumento da participação dos estudantes e suas
famílias no financiamento do ensino superior. Identificam-se os recursos públicos afectos
ao sector desde 1980 até 2006/2007, quer na componente de ensino, quer na de apoio
social, bem como a evolução dos mecanismos de fixação e distribuição orçamental.
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Parte II – “Trabalho empírico da investigação” - respeita à descrição da aplicação
do questionário a uma amostra significativa e estratificada dos estudantes do ensino
superior e análise dos seus resultados, sendo constituída por dois capítulos.
No Capítulo 3 – “Inquérito aos estudantes do ensino superior: apresentação do
estudo e análise do perfil do estudante do ensino superior” - descrevem-se as etapas de
elaboração e aplicação do questionário e procede-se à análise e interpretação dos resultados
encontrados, no que respeita à caracterização do perfil individual do estudante do ensino
superior português (tipo de ensino, idade, sexo; processo de acesso ao ensino superior;
situação em relação ao alojamento; situação socioeconómica e habilitacional dos pais;
situação face ao emprego; meios de pagamento utilizados; acesso à internet; posse de
viatura; situação dos bolseiros; empréstimos; opinião dos estudantes).
No Capítulo 4 – “Os custos dos estudantes do ensino superior português: custos
de educação e custos de vida” – identificam-se e analisam-se os custos totais dos
estudantes portugueses no ano lectivo de 2004/2005 (de educação e de vida), numa base
mensal e anual. Apresentam-se os custos com as propinas, taxas, livros e equipamentos e
outros materiais escolares, o alojamento, a alimentação, os transportes, as despesas médicas
e outras despesas pessoais dos estudantes. Os custos são calculados por tipo de instituição e
de ensino frequentado, por área científica, por nível de rendimento dos pais, por nível
habilitacional do pai e da mãe e de acordo com a situação do estudante face ao alojamento e
à região onde a instituição de ensino se encontra localizada (litoral, interior e regiões
autónomas). Finalmente, os custos dos estudantes são agregados em quinze grupos-tipo,
cruzando tipo de ensino e instituição, situação do estudante face ao alojamento e região
onde está sedeada a instituição de ensino superior frequentada.
Na parte final do Capítulo 4, efectua-se a comparação dos resultados do questionário
aplicado no presente estudo com os resultados de outros trabalhos nacionais e
internacionais, que incidiam sobre variáveis homólogas (Inquérito de 1994/1995,
EUROSTUDENT 2005, Global Higher Education Rankings Affordability in Comparative
Perspective) e com o esforço de financiamento público efectuado pelo governo português,
através do orçamento das instituições públicas de ensino e de apoio social (apoios directos
concedidos aos estudantes sob a forma de bolsas e empréstimos) no ano de 2005.
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Para concluir, apresentam-se as “Reflexões finais” sobre a investigação, procurando
nomeadamente identificar os contributos conseguidos para o objecto de estudo, bem como
as limitações gerais e futuras linhas de aprofundamento de temas que esta dissertação
colocou e que poderão constituir matéria para trabalhos futuros.
A encerrar é listada a bibliografia geral, as fontes e recursos consultados na internet e,
ainda, o elenco a lista de autores referenciados.
Em Apêndice, inclui-se o questionário aplicado aos estudantes.
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Capítulo 1 – Análise da evolução recente nos mecanismos de
financiamento do ensino superior
A fim de contextualizar a evolução recente das políticas de financiamento do ensino
superior iremos, neste capítulo, para além de uma breve resenha do pensamento económico
no que toca à Educação e às políticas educativas, caracterizar três dos principais vértices
em que assentam as questões do financiamento – as políticas de propinas, as políticas de
empréstimos e as políticas de apoio social e de incentivo à acessibilidade.
Explicaremos e caracterizaremos as principais políticas de propinas – propinas “à
cabeça”, propinas de “duas faces” e propinas “diferidas” – e daremos conta de algumas das
experiências internacionais mais relevantes, agrupando-as em torno dos grupos dos países
europeus, países anglo-saxónicos, países africanos e países asiáticos, procurando identificar
as consequências que as diversas políticas de propinas podem ter na acessibilidade do
ensino superior.
Neste capítulo, procuraremos ainda abordar e descrever o instrumento constituído
pelos programas de empréstimos estudantis, identificando os principais tipos de programas
– os empréstimos convencionais, os empréstimos dependentes do rendimento (ou pagos em
função do rendimento) e a taxa de graduação – ao mesmo tempo que será dada conta da
experiência de numerosos países onde se implementaram estes tipos de mecanismos.
Partiu-se do princípio de que uma política de financiamento do ensino superior não
pode deixar de ter como um fio condutor central o fomento da acessibilidade ao mesmo, no
que respeita quer à participação, quer à capacidade financeira de o frequentar. Deste modo,
iremos analisar os diversos mecanismos de promoção da acessibilidade (bolsas de estudo,
planos de poupança, empréstimos, deduções e incentivos fiscais e outro tipo de subsídios),
procurando identificar os principais modelos de apoio social em termos internacionais:
modelo de apoio social centrado no estudante, modelo de apoio centrado na família,
modelo centrado no estudante independente e modelo de apoio social de compromisso.
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1.1 O contributo do pensamento económico para a definição das políticas de
financiamento do ensino superior
Para podermos compreender e equacionar a relação entre a Economia e a Educação e
o financiamento do Ensino Superior, iremos procurar contextualizar a evolução do
pensamento económico no que toca especificamente aos problemas da educação e, em
particular, às políticas de financiamento do ensino superior, procurando abranger desde os
princípios da Economia Política até ao desenvolvimento da Economia da Educação.
Desde cedo os economistas prestaram atenção às questões da educação, em particular
os fundadores da Economia Política. Para os economistas clássicos, a educação tinha
inicialmente apenas um papel exclusivamente social, constituindo um instrumento de
disciplina, de regramento e de paz social. A educação era importante, mas num primeiro
momento ela apenas era perspectivada no âmbito do crescimento demográfico, devendo
“esclarecer o povo das causas da sua miséria”, de acordo com a visão de Malthus (1798,
1803).
Contudo, é a obra de Adam Smith (1776, An Inquiry into the Nature and Causes of
the Wealth of Nations) que coloca com ênfase o poder da educação para moldar e promover
o comportamento humano e aumentar as capacidades individuais. Considera que as
qualificações dos indivíduos são um elemento determinante do progresso económico,
devendo ser introduzidas na definição de capital fixo da economia. A educação surge então
como um bem de investimento, colocando, ainda que de forma exploratória, as questões
que mais tarde vão ser desenvolvidas pela teoria do capital humano: os indivíduos
escolhem entre continuar os seus estudos, encarando um custo suplementar, ou entram na
vida activa; os salários devem reflectir os esforços e investimento efectuados durante o
período de estudos; e as competências deverão ser vistas como um capital incorporado da
riqueza do país.
Ao longo do século XIX, outros autores referem o tema, em especial John Stuart Mill
(1806-1873). De acordo com Gravot (1993), Stuart Mill considerou as qualificações da
força de trabalho na sua definição de riqueza, mas afastou-se de Smith, quando salientou
que no domínio da educação os mecanismos de mercado não funcionavam eficazmente,
dizendo que quem procura a educação é incompetente para ajuizar da sua qualidade. Por
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consequência, e apesar das inconveniências da sua intervenção, o Estado deve ter um papel
importante na educação, especialmente para complementar e estimular a iniciativa privada
e individual, tornando a educação obrigatória, o que para Mill não constituía uma defesa do
monopólio do Estado na educação em termos de fornecimento da educação, mas antes uma
forma de propiciar maior eficiência e eficácia.
No século XIX, Marx (1818-1883) refere-se à educação e ao seu papel na economia,
ainda que no contexto da sua obra tal dimensão não tenha adquirido grande centralidade.
Afirma que (1990, p.51): “A força de trabalho é determinada por múltiplas circunstâncias,
entre as quais o grau médio de habilidade do operário, o estádio de desenvolvimento da
ciência e da sua aplicabilidade tecnológica, a combinação social do processo de produção, a
extensão e a eficácia dos meios de produção e as condições naturais”. Defende a
escolaridade obrigatória geral, mas rejeita a “educação popular pelo Estado” (Obras
Escolhidas, Vol. III, p.27-28) de forma a combater a influência governamental (ideológica,
desde logo). Esta crítica do papel dos Governos na educação surge de forma muito clara na
sua intervenção no Conselho Geral da AIT (1869) quando diz que “Education might be
national whithout being governmental” e mais à frente conclui de forma curiosa “The
Congress might without hesitation adopt that education was to be compulsory. […] The
Proudhonists maintained that gratuitous education was nonsense, because the state had to
pay for it; of course somebody had to pay, but not those who could least afford it. Was not
in favour of gratuitous college education.”
No final do século XIX, assiste-se ao declínio do pensamento da escola clássica e
emerge a chamada escola marginalista, a qual não vai dedicar particular destaque às
questões da educação. Alfred Marshall (1842-1924) terá sido dos poucos economistas que
antes de 1950 prestaram atenção às questões da economia da Educação. Nos seus
“Princípios de Economia” (1890) perspectiva o conceito de “capitais pessoais”, a partir da
sua visão da riqueza e expõe o que considera investimento em capital humano, dizendo
(1985, p.188):
“Mas a colocação de capital na criação e formação inicial de trabalhadores na
Inglaterra é limitada pelos recursos dos pais das várias classes sociais, pela sua
capacidade de previsão do futuro, e pela sua disposição de se sacrificarem em
benefício dos filhos.
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Esse mal é sem dúvida de importância pequena no que concerne as categorias
industriais superiores, posto que nelas a maioria das pessoas sabe apreciar o futuro
[…] Mas, nas camadas inferiores da sociedade o mal é grande. Porque os parcos
recursos e educação dos pais, bem como a sua incapacidade de avaliar o futuro, os
impede de investir capital na educação e formação dos filhos com a mesma iniciativa
privada e ousada com que o capital é aplicado para melhorar a maquinaria de
qualquer fábrica bem administrada.”

Assim, apesar da analogia entre capitais pessoais, ou capital humano, e os capitais
físicos havia entre eles diferenças relevantes, nomeadamente no facto de a sua utilização
não coincidir no tempo, o que tornava difícil calcular o rendimento do investimento em
capital humano e, portanto, que houvesse um elevado risco na acção de formação.
Durante um longo período não se registaram grandes desenvolvimentos, apenas no
fim da década de 1950, e início dos anos de 1960, voltam a surgir novos trabalhos com
relevância nesta área, como os dos economistas Eduard Denison, Theodore Schultz e Gary
Becker. Segundo Blaug (1980, p. p.206-207), a teoria do capital humano foi anunciada por
Schultz, mas o seu verdadeiro nascimento deu-se dois anos antes, com a publicação no
Journal of Political Economy (Outubro de 1992) de um suplemento intitulado “Investment
in Human Beings” de Becker. Mais tarde, em 1964, Becker, no seu livro Human Capital. A
Theorical and Empirical Analisys with Special Reference to Education, vem definir o
conceito de capital humano afirmando (1993, p.16):
“A escolarização, a formação em computadores, as despesas com os cuidados
médicos, as noções de pontualidade e honestidade, são também capitais, no sentido
que promovem a saúde, aumentam os ganhos […] Educação e formação estão entre os
investimentos mais importantes em capital humano […]”

A esta designação de “capital humano”, preferem alguns autores a de “capital
intelectual”, uma vez que questionam a aplicação do termo capital relacionada com a
actividade humana. É o caso de Page (1971, p. 135), o qual considera que a noção de
“capital intelectual” caracteriza melhor o resultado do investimento necessário para a
aquisição de conhecimento.
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A eventual semelhança entre “capital humano” e o capital físico não deve fazer
esquecer a sua especificidade, própria da sua natureza, resultante do facto de ele ser
indissociável do indivíduo que o acumulou e da própria natureza humana. O indivíduo
vende os serviços do seu capital no mercado de trabalho, mas não o seu próprio capital. Por
outro lado, existem características “não capitalistas” no capital educativo. Na realidade, há
razões não monetárias nas decisões dos indivíduos. Estes podem querer obter prestígio,
posição social associada à formação, cultura geral, etc. e não apenas compensações
financeiras.
Como Teixeira (2007) chama a atenção, a teoria do capital humano foi sendo
apresentada como um desenvolvimento consistente dos trabalhos dos “pais” da Economia,
desde Adam Smith até Alfred Marshall, providenciando um corpo teórico coerente para a
relação entre Educação e Economia. Contudo, ainda que todos concordem em termos gerais
com o papel da Educação na formação do carácter humano, o pensamento dos autores da
Economia diverge bastante entre eles.
No decorrer dos anos de 1960, a economia da educação ganhava a sua autonomização
dentro da economia, surgindo o conceito de capital humano e a contribuição da educação
para o desenvolvimento económico com lugar central no campo dos debates. São tempos
em que se defendia o aumento da despesa pública no ensino superior, no convencimento de
que tal seria vantajoso para o conjunto da economia. De acordo com informação de
Woodhall (2007), no relatório efectuado no Reino Unido por Lionel Robbins (1963,
Robbins Repport, p. 207) afirmava-se que “Considered […] as an investment, there seems a
strong presumption in favor of a substantial increased expenditure on higher education”.
Até ao final dos anos de 1970, apesar da tensão existente entre o financiamento
público do ensino superior e o papel das forças de mercado, foram na maior parte dos
países adoptadas políticas de favorecimento do financiamento público. Decorrente dessa
visão, havia uma atitude bastante crítica em relação aos sistemas de empréstimos, mesmo
que alguns economistas defendessem, desde essa altura, o seu uso no Reino Unido (Peacok
e Wiseman, 1964; Blaug, 1965, 1970) e houvesse alguns exemplos de sistemas de
empréstimos bem sucedidos.
De acordo com Woodhall (2007), diversos economistas americanos escreveram sobre
estes temas do financiamento do ensino superior (Harris, 1960; Mushkin, 1962; Danière,
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1964) e em 1960, através do Grupo de Trabalho da Economia da Educação, a OCDE
publica o relatório Economic Aspects of Higher Education, onde se perspectiva a discussão
do cálculo das taxas de retorno e o papel das propinas e dos empréstimos no financiamento
do Ensino Superior.
Ao tempo, desenhava-se uma oposição de opiniões entre os economistas europeus e
os norte-americanos, em particular quanto ao papel das propinas. O conceito de “costsharing”, apesar de o termo não estar ainda em uso, foi introduzido por Harris (1964),
quando previu que a participação da parte privada dos custos do ensino superior iria
exceder a parte pública pelos anos de 1970.
No relatório elaborado nos Estados Unidos no âmbito da Carnegie Commission on
Higher Education (1973) – Higher Education: Who Pays? Who Benefits? Who Should Pay?
– temas importantes foram colocados à discussão, como sejam o dos custos e benefícios do
Ensino Superior, do peso do financiamento público e privado, e das consequências daí
resultantes para a equidade no acesso. Apesar de nesse relatório se identificarem problemas
importantes no sistema de financiamento do ensino superior norte-americano, não
partilhavam das posições mais críticas e defensores da participação do financiamento
privado que provinham das teses de Milton Friedman.
De acordo com Teixeira (2006, p.9), foi o economista Milton Friedman, que, com a
sua obra Capitalism and Freedom (1962), lança o debate sobre o papel do mercado e da
intervenção pública no que toca às questões do financiamento da educação, vindo a
defender que os governos deviam diminuir o seu papel no âmbito do financiamento do
sistema de ensino superior:
“Hence, Friedman tries to rationalize this governmental presence, which he does on
the basis of education externalities and a paternalistic concern for children and
irresponsible individuals. According to Friedman, the role of government was mostly
justified as an instrument of promoting a common set of values and basic citizenship
through general and compulsory education. At the financial level, those that could
afford it should contribute significantly to the education of their children.”

Desde então, estes argumentos foram persistentemente desenvolvidos nas décadas
mais recentes e estão na base da mudança das políticas visando o fomento do financiamento
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privado do ensino superior, com o incentivo da competição do mercado e da privatização
do ensino superior.
De facto, até aos anos oitenta do século passado, na maioria dos países ocidentais os
Governos assumiram a principal responsabilidade de financiar as universidades (Ziderman
e Albrecht, 1995), dado que entendiam ser da sua esfera de responsabilidade social e
económica, na medida em que se tratava de formar os indivíduos necessários para as
actividades económicas e, simultaneamente, assegurar equidade e acessibilidade ao ensino
superior.
A intervenção do Estado para a formação dos indivíduos e o consequente
financiamento das instituições de ensino superior dirigia-se, sobretudo, para o apoio à
frequência dos cursos de pré-graduação, com os orçamentos das universidades a serem
perspectivados, numa parte muito considerável, pelo número de alunos que frequentavam
os cursos de formação inicial, ao mesmo tempo que os apoios sociais aos estudantes
carenciados incidiam, também, sobre os estudantes desse nível de cursos (bolsas de estudos
e outros apoios).
Todavia, como já se referiu, a obra de Friedman vem incentivar o surgimento de
críticas ao papel exclusivo do financiamento governamental, ao mesmo tempo que põe em
causa que o ensino superior possa ser classificado de um “bem público”, pelo menos no
conceito económico – não rivalidade (um bem pode ser consumido por um número
ilimitado de consumidores, sem que prejudique outros) e não exclusividade no consumo
(quando não é possível limitar o seu consumo, permitindo que todos ou um grande número
possa beneficiar desse bem). Assim, os economistas da linha neoliberal defendem que o
governo deve promover o consumo privado deste tipo de bem, dados os benefícios privados
que os estudantes do ensino superior obtêm, mesmo que possam também existir benefícios
sociais.
Contudo, apesar de o ensino superior não demonstrar todas as características de um
bem público, possui todas as outras características das externalidades. De facto, a decisão
individual de investir em ensino superior virá a influenciar positivamente todo o bem-estar
económico e social do resto da comunidade (o mesmo acontecendo com os efeitos das
empresas investirem em investigação). Este aspecto é importante, visto que a decisão
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privada de desinvestimento no ensino superior e na investigação pode constituir um risco
para o desenvolvimento de toda a sociedade.
Esta tendência tem vindo a ser criticada por alguns autores, os quais consideram que
esta abordagem faz sobrepor a mera lógica económica, desvalorizando-se os benefícios
sociais da educação e do ensino superior. Bienefeld e Almqvist (2004, p. 429) afirmam:
“Whereas, traditionally, higher education was seen as human right and a public good
(UNESCO, 1998), it is now more than ever seen as contributing to national economic
growth and to the competitiveness of national economies.”

Teixeira (2006, p.1) sintetiza esta influência dos mecanismos de mercado na política
do ensino superior dizendo:
“Recent developments in higher education policy reflect both rising strength of market
mechanisms in higher education worldwide, and certain ambivalence about these
developments.”

Identificamo-nos com o defendido por Eicher e Chevalier (2002, p.74), quando
consideram que os benefícios privados do ensino existem – “higher income and social
status, greater efficiency in consumption, better health, increased political efficacy, and
greater access to and understanding of culture, science, and technology” – mas, ao mesmo
tempo, defendem a existência de externalidades, as quais beneficiam toda a sociedade –
“the contribution of advances in knowledge to economic growth and increases in the
flexibility of labor markets to the transmission of literacy, aesthetic and cultural values and
more efficient political participation.” Assim, podemos concluir que a existência das
externalidades justifica e fundamenta a defesa de uma intervenção substancial dos governos
na política de financiamento do ensino superior, ainda que se possa questionar e
problematizar qual o peso adequado entre o financiamento público e o privado.
Neste contexto, a ideia de que os benefícios do Ensino Superior são simultaneamente
públicos e privados e que, por consequência, os custos do Ensino Superior também devem
ser partilhados por fontes pública e privada foi sendo introduzida, mas foi com Bruce
Johnstone que adquiriu maior consistência e total compreensão. Johnstone (1972, 1986,
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2001, 2003, 2004a, 2004b, 2005, 2007, 2008) estruturou e densificou este conceito de
partilha de custos, ao elaborar em 1986 o estudo Sharing the Costs of Higher Education.
Student Financial Assistance in the UK, The Federal Republic of Germany, France,
Sweden and United States (Johnstone, 1986). Johnstone desenvolveu o seu estudo partindo
do pressuposto de que os custos do sistema de ensino superior eram divididos entre os
contribuintes, os pais, os estudantes e as instituições filantrópicas. Através do estudo
conjunto desses cinco países, pôde chegar-se a uma abordagem útil e inovadora, que irá
inspirar uma nova linha de investigação e que de alguma forma se suporta na seguinte
visão:
“In short, the proper apportioning of costs between parents, students, and taxpayers is
not easily arrived at through a traditional division of benefits thought to be “public” or
“private”. Nor is a country’s generosity with taxpayer-borne grants – or, conversely,
its readiness to pass the burden on the students through loans – predictable merely
from the general socioeconomic ideology of the party in political power. Rather, the
sharing of the costs at any one time and the underlying policies and programs of needbased grants, expected parental contributions, student loan programs, and the like are
linked to such social, political, and economic factors as: the balance of national
concern for equality versus meritocratic rewards, the prevailing wage differentials
between the graduates of the secondary and tertiary educational levels, the political
power of students, the general economic climate an in particular the status of the
public treasure, etc.” (Johnstone 1986, p. 159-160).

Esta nova forma de pensar as políticas de financiamento do ensino superior com
maior intervenção do financiamento privado e a diversificação nas fontes financiadoras
constituiu uma mudança significativa para alguns países da Europa Ocidental, mas para
outros, que já tinham alguma tradição no que toca à participação do financiamento privado,
houve como que uma continuação ou reforço da tendência já existente, designadamente,
nos casos da Austrália, Reino Unido, Estados Unidos da América, etc.
Segundo Woodhall (2007), desde 1988 que no Reino Unido o White Paper propôs um
sistema de empréstimos, considerando que o Governo não tinha condições para manter o
nível de contributo para o financiamento das despesas de vida dos estudantes (Department
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of Education and Science, 1988) e justificando essa mudança com os benefícios privados
do ensino superior. O economista Barr (1989, 1991, 1993, 2001, 2003, 2005) vem
defendendo que, do ponto de vista da teoria económica, há várias razões para que se possa
defender uma política de propinas de valor variável. Na Austrália, o governo introduzia
também um esquema de empréstimos mais radical do que o britânico, a conselho do
economista Chapman, que apoiava tecnicamente o Wran Committee (1988). Chapman
(1997, 1999, 2005) defende com grande entusiasmo o sistema de empréstimos indexado ao
rendimento dos diplomados, tendo tido grande influência no desenho do sistema de
empréstimos HECS (Higher Education Contribution Scheme).
Por sua vez, nos países em vias de desenvolvimento, os governos definiam políticas
que davam corpo ao conceito do ensino superior como um investimento, que traz retornos
públicos e privados e que no contexto das necessidades gerais poderia não ser o prioritário.
Num relatório elaborado pelo Banco Mundial em 1986 (World Bank, p. 1) sustentava-se:
“Education is an economically and socially productive investment. In many developing
countries, it is financed and provided by the government […] There is evidence,
deriving from the effect of schooling on earnings and productivity, that in many
countries the average dollar invested in primary education returns twice as much as
the invested in higher education. Yet governments in these countries heavily subsidize
higher education at the expense of primary education.”

Concluía-se, pois, que as políticas tinham que ser mudadas e que o objectivo central, a
despesa pública em educação, deveria recair preferencialmente no nível de ensino com a
taxa de retorno mais elevada (educação básica), ao mesmo tempo que se deveria
desenvolver um sistema de crédito na educação, conjuntamente com um sistema selectivo
de bolsas de estudo. Defendia-se, ainda, que se deveria descentralizar a gestão pública da
educação, encorajando a expansão das escolas privadas ou das escolas suportadas pelo
poder local e comunitário.
Porém, em 2002, no relatório Constructing Knowledge Societies: New Challenges for
Tertiary Education, o Banco Mundial muda a sua visão, e começa a defender uma nova
politica para os países em desenvolvimento, dando maior importância ao investimento no
ensino superior, quando preconiza:
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“In this context, continued government support of tertiary education is justified by
three important considerations: the existence of externalities from tertiary education,
equity issues, and the supportive role of tertiary education in the education as a
whole.”

No mesmo sentido vai o relatório Tertiary Education for the Knowledge Society da
OCDE (2008, 233) quando defende que:
“Tertiary education creates educational externalities to the benefit of society as whole
in the form of economic growth, social cohesion and citizenship values and, as a result,
should be financed by public money at least in part. But it does not follow that the
public purse should bear a top-heavy share of the costs, especially because educational
externalities at the tertiary level are likely to be limited when compared to the private
benefits of tertiary education.”

Será, pois, inspirada nesta abordagem da partilha dos custos do ensino superior que de
seguida iremos incidir a nossa análise sobre três das facetas mais significativas nas políticas
de financiamento do ensino superior:
- a política de propinas;
- a política de empréstimos; e
- as políticas de apoio social e de fomento da equidade e acessibilidade ao ensino
superior (o aumento da participação do financiamento privado, num contexto de
democratização do ensino superior, a colocar de forma clara a necessidade de
reorganização e reforçar os sistemas de ajuda financeira aos estudantes, obviando à
acentuação no elitismo do sistema de ensino superior).

1.2 A política de propinas como instrumento de “partilha de custos”
A política de “partilha de custos” (cost-sharing) surge habitualmente associada a uma
política de aplicação de propinas, havendo várias razões e argumentos para que tal ocorra,
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como o reconhece Johnstone (2004b, p.38) quando afirma que: “Cost-Sharing is especially
thought of as the introduction of, or especially sharp increase in, tuition fees to cover part
of the costs of instruction.”
A decisão de aplicar propinas no sector público (dado que no sector privado isso já é
uma das condições de partida) baseia-se em várias razões e princípios, que dependem
significativamente de predisposições ideológicas dos decisores. Todavia, para além da
posição ideológica, há uma tendência a nível mundial para que a “partilha de custos” seja
uma realidade no âmbito do ensino superior, como nos explica o mesmo autor (Johnstone,
2007, p.3):
“Cost-Sharing is both – that is, that the costs of higher education are shared among a
limited number of parties, or bearers, in what is an essential zero-sum game of sharing
and shifting the very considerable costs of the higher educational enterprise – and also
a description of a worldwide policy of shifting these costs from a substantial (and
sometimes even a virtual exclusive) reliance on governments or taxpayers, toward
greater shares being borne by students and/or parents”.

Existe um consenso bastante alargado quanto a que uma das principais razões para a
necessidade de se perspectivar uma política de aplicação ou de subida do valor das
propinas reside em grande parte na mudança do papel no financiamento público ao ensino
superior. Na realidade, em quase todos os países, quer sejam desenvolvidos ou em vias de
desenvolvimento, verificou-se nas últimas décadas um declínio no valor do financiamento
público posto à disposição das instituições de ensino superior.
Num estudo elaborado em 1999 (The Institute for Higher Education Policy’s News
Millennium Project on Higher Education Costs, Pricing, and Productivity, 1999) para os
Estados Unidos da América, informava-se que em 1980/81 as receitas provindo dos cofres
públicos (e, portanto, do contribuinte) representavam cerca de 63% do orçamento das
instituições de ensino superior públicas e 22% nas instituições privadas, enquanto as
receitas provindo das propinas se limitavam a 13% e 37%, respectivamente. Mas no ano de
1994/1995 essa relação tinha mudado significativamente com a descida de 12% do peso
das receitas públicas no orçamento global das instituições públicas e 5% nas privadas, ao
mesmo tempo que o peso das receitas provindo das propinas crescia acentuadamente (cerca
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de 5%, quer nas públicas, quer nas privadas). Aliás, essa tendência acentuou-se, e no ano
de 2000/2001 o financiamento público das instituições públicas americanas já só
representava 51% do total do orçamento (Dougherty, 2004, p. 9).
Esta tendência para a diminuição da importância do esforço do financiamento público
no ensino superior tem vindo a progredir em todo o mundo, com poucas excepções,
quaisquer que sejam os continentes e as orientações políticas seguidas nos diferentes
países. Se nos situarmos na zona dos países da OCDE, verificamos que, se compararmos os
anos de 1995 e 2003, todos os países (com dados para os dois anos) apresentavam um
decréscimo do peso do financiamento público da despesa com o ensino superior, com
quatro excepções: a Irlanda (+14,1%), a República Checa (+11,75), a Noruega (+3%) e a
Espanha (+2,6%). Registe-se que Portugal denota uma expressiva diminuição do peso do
financiamento público (-5%), passando de 96,5% em 1995 para 91,5% em 2003.
Figura 1 – Comparação do Peso do Financiamento Público do “Ensino Terciário” entre 1995 e 2005
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Fonte: Gráfico elaborado a partir dos dados da OCDE, Education at a Glance, 2006.

Outro dispositivo de que os governos se socorreram para diminuírem a sua
contribuição financeira para o ensino superior foi o incentivo ao aparecimento de
instituições privadas, ao mesmo tempo que impunham políticas restritivas de admissão nas
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instituições públicas. De acordo com Woodhall (2005), esta política foi seguida de forma
consistente na Ásia e na América Latina, bem como mais recentemente nos países da
Europa de Leste e nos países africanos.
Wooldrigde (2005), num artigo publicado em The Economist, perante as recentes
mudanças verificadas em alguns países (democratização no acesso ao ensino superior, a
emergência da economia do conhecimento, a globalização e a competição entre instituições
para captação de estudantes), questionava:
“What has gone wrong?
The biggest problem is the role of the state. If more and more governments are
embracing massification, few of them are willing to draw the appropriate conclusion
from their enthusiasm; that they should either provide the requisite funds (as the
Scandinavian countries do) or allow universities to charge realistic fees. Many
governments have tried to square the circle through tighter management, but
management cannot make up for lack of resources.”

Neste contexto, as políticas de fixação de propinas assumiram um papel crítico, quer
pelo considerável aumento de rendimentos que propiciam ao sistema de ensino superior,
quer pelas consequências que podem ter em termos de equidade e justiça social.
Marcucci e Johnstone (2007) consideram ser necessário distinguir entre a noção de
propinas e a de “outras taxas”6, visto que muitas vezes os conceitos são confundidos, ou
são mesmo deliberadamente escondidos, mercê dos obstáculos legais à sua implementação
ou a oposição política à ideia de propinas. Assim, uma propina7 é geralmente definida
como uma taxa aplicada a todos os estudantes (e/ou aos seus pais) e cobre uma parte dos
custos de instrução. Por sua vez, uma taxa é habitualmente sinónimo de um pagamento
efectuado para se recuperar todas ou quase todas as despesas associadas com um
determinado bem ou serviço, o qual pode ser (quase sempre, mas nem sempre) partilhado

6

De acordo com Marcucci e Johnstone (2007), nos Estados Unidos a palavra “tuition” é uma taxa aplicada
pela instrução recebida. No Reino Unido e na língua inglesa usada na maior parte do mundo, a palavra
“tuition” significa instrução e por isso a taxa aplicada pela frequência dessa instrução designa-se “tuition
fee”.
7
Nos textos de língua inglesa usa-se a expressão “tuition fee” para propinas e “fee” para taxa.
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por alguns mas não por todos os estudantes e que, em certas circunstâncias, pode ser
fornecido por serviços privados.
Assim, na noção de taxa pode caber o pagamento de alguns ou de todos os custos de
alimentação e alojamento, de saúde ou de transporte dos estudantes e essas taxas podem
ainda servir para recuperar certas despesas associadas com determinado tipo de actividades
lectivas (por exemplo, alguns consumíveis nos cursos artísticos ou outro tipo de cursos).
Pode ainda haver outro tipo de taxas, ainda que se possa questionar a sua inclusão nesta
classificação, que têm a ver com a taxa de matrícula e de inscrição na instituição ou que
dão acesso aos estudantes a certo tipo de infra-estruturas como sejam a Internet ou
programas recreativos (desportivos e outros).
Segundo os mesmos autores, os sistemas de ensino superior foram historicamente
desenvolvidos assentes numa ideologia que defendia o ensino superior como um “bem
público”, que deveria ser de livre acesso, permitindo dessa forma qualificar todos os
estudantes que o procurassem e estivessem em condições académicas de se inscreverem.
Esta visão foi particularmente defendida na Europa Ocidental, Central e de Leste e nos
países de influência da ex-União Soviética. Os argumentos usados para defender um ensino
superior de acesso “livre” assentavam, segundo aqueles autores, sobretudo nas seguintes
razões:
- os ganhos ou retornos para a sociedade de uma população educada são muito
elevados;
- a Educação é (ou deveria ser) um direito fundamental;
- a fixação de propinas pode ser desencorajadora da participação dos estudantes
provenientes de famílias de mais baixos rendimentos, ou de zonas rurais, ou
pertencendo a minorias étnicas, o que acabará por ter impacte negativos em termos
de igualdade social e de benefícios sociais;
- os custos de manutenção ou de vida dos estudantes são altos e acima das posses
económicas de muitas das famílias, especialmente quando associados aos custos de
oportunidade (ganhos/rendimentos perdidos pelos estudantes por não estarem a
trabalhar).
Todavia, nos anos recentes observou-se uma mudança acentuada na percepção da
responsabilidade pública e estatal no que respeita ao financiamento do ensino superior.
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Tendo em conta que a generalidade dos estudos efectuados demonstra que os estudantes
que frequentam o ensino superior provêm fundamentalmente das classes média e alta,
muitos analistas colocaram a questão de não ser justo nem equitativo que esse apoio
suportado por todos os contribuintes acabe por beneficiar principalmente uma elite, que em
última instância pode suportar os custos do ensino superior.
As posições de Jacobs e Van der Ploeg (2006, p.9) são ilustrativas das várias posições
críticas das políticas defensoras do ensino superior de acesso livre e subsidiado, como
forma de garantir uma acessibilidade aos estudantes mais desfavorecidos. Eles defendem
que:
“Empirical research suggests the ability of the students and long-run bacground
factors (“culture”, “family”, “environment”) are the most important determinants of
enrolment in higher education (Cunha et al. 2005). Increasing enrolment in higher
education of children from lower socio-economic backgrounds requires therefore
intervention in basic and secondary education and not generic subsidies for higher
education. Equity grounds for large-scale subsidies to universities are doubtful. The
vast majority of students in higher education belong to the richest half of the
population. Moreover, the average tax payer has less lifetime income than the average
graduate. All kinds of politicians raise equity issues for the wrong reasons.”

Todavia, interessa salientar que não existe unanimidade no meio académico sobre o
impacte económico do retorno do investimento no ensino superior e se há quem evidencie
os ganhos individuais da educação, há também muitos outros que entendem que se deve
valorizar sobretudo os ganhos sociais e que defendem que o ensino superior deve ser visto
como um “bem público”. É o caso de Altbach (2006, p.94) que, ao analisar a situação
americana, descreve o advento dos economistas conservadores na cena americana a partir
dos anos de 1970, o que veio a provocar a diminuição dos apoios dos governos estaduais e
do federal às instituições de ensino superior, e conclui desta forma:
“This ideological shift, combined with growing pressures on public budgets, led to a
dramatic change in thinking about public higher education. Most states have been
slowing the cost of public higher education from tax revenues to tuition fees paid by the
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students. Many states now provide less than one-third the cost of public higher
education, with the students paying the rest.”

As consequências de uma política de financiamento do ensino superior assente na
aplicação de propinas, nomeadamente sobre a acessibilidade e as consequências nas
inscrições no ensino superior, são demasiado complexas para que se possa ter uma posição
definitiva sobre o tema, sendo importante a continuação dos estudos comparativos das
experiências internacionais nesta matéria, para que se possa ter uma visão mais consolidada
do problema. Na realidade, como afirmaram Swail e Heller (2004, p.47) nas notas finais do
estudo que realizaram em 2004 sobre as mudanças na política de propinas em cinco países
(Canadá, Inglaterra, Austrália, Irlanda, Estados Unidos da América), há muitas variáveis
em jogo e nem sempre é fácil distinguir o contributo e a incidência de cada uma delas:
“The fact is there are many complex social issues that influence a decision to attend
university; tuition is just one of them.”
De qualquer das formas, a tendência recente a nível mundial vai no sentido de haver
cada vez mais autores e decisores políticos a advogarem a participação dos estudantes e das
suas famílias na partilha nos custos do ensino superior. Marcucci e Johnstone (2007)8
sintetizaram do seguinte modo as razões para a mudança na percepção do papel do
Estado/contribuintes e a dos estudantes/famílias e, com a consequência inevitável do
aumento do valor das propinas:
- o retorno privado do ensino superior, isto é, os rendimentos superiores auferidos
pelos diplomados do ensino superior ao longo da vida, bem como o estatuto social
conseguido pelos diplomados, o que na generalidade dos casos também é extensível
aos pais dos estudantes;
- o ensino superior é ainda frequentado de uma forma desproporcional pelos jovens
das classes médias e altas, ao mesmo tempo que os custos tendem, na maioria dos
países, a ser pagos pelos contribuintes e pelos impostos colectados que, na melhor
das hipóteses, serão proporcionais e frequentemente regressivos. Deste modo,

8

Os parágrafos seguintes seguirão de perto a descrição e análise feitas no artigo de Marcucci, P.N. e
Johnstone, D.B. (2007). “Tuition Fee Policies in a Comparative Perspective: Theoretical and political
rationales”.

41

O Financiamento do Ensino Superior Português. A Partilha de Custos

muitos economistas consideram que o ensino superior de acesso livre constitui
como que uma redistribuição de rendimento dos mais pobres para os mais ricos;
- os estudantes e as famílias que pagam propinas exigirão prestação de contas
tornando-se mais exigentes, o que obrigará as universidades a terem um melhor
desempenho e a estarem mais preocupadas em prestar contas;
- a crescente dificuldade dos governos em aumentar os impostos nos países de baixos
rendimentos (e mesmo nos mais desenvolvidos e industrializados), e a crescente
competição entre as diversas necessidades públicas, como sejam a saúde, a
educação básica, etc., acaba por tornar difícil ou mesmo impossível o aumento dos
financiamentos governamentais para as instituições de ensino superior (e até mesmo
para o apoio social aos alunos).
Quaisquer que sejam os argumentos, pró ou contra a classificação da educação e do
ensino superior como um investimento público ou privado e consequentemente da
responsabilização social perante o seu financiamento, a realidade é que num vasto grupo de
países, sejam os pertencentes à OCDE (por exemplo, Austrália, Canadá, Alemanha, Reino
Unido), sejam os países em vias de desenvolvimento (por exemplo, China, Quénia,
Uganda, Vietname), os governos assumiram de forma mais ou menos clara a política de
introdução de propinas ou de subida do seu valor, ainda que essas políticas tenham tomado
múltiplas formas.
De seguida faremos uma revisão de políticas seguidas em diversas regiões do mundo,
seguindo de perto os trabalhos e a informação da base de dados do ICHEFAP9 e
procurando extrair daí algumas das tendências mais recentes.

1.2.1 Descrição de algumas das políticas de fixação de propinas seguidas na cena
internacional
Nas instituições de ensino superior privadas, as propinas e as outras taxas (incluindo a
matrícula, os exames, alojamento e refeições, etc.) constituíram desde sempre a principal
fonte de receitas. Por isso, com o florescimento em todo o mundo das instituições privadas

9

ICHEFAP, The International Comparative Higher Education Finance and Accessibility Project
http://www.gse.buffalo.edu/org/IntHigherEdFinance/.
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de ensino superior, com especial incidência em África, Ásia e América Latina, bem como
em muitos países europeus da área de influência da União Soviética, a importância das
propinas como fonte crucial de financiamento cresceu e impôs-se na cena mundial
(Woodhall, 2003).
Em termos gerais, e como o descrito por Marcucci e Johnstone (2007), a existência de
uma política de fixação de propinas está dependente da existência de um enquadramento
legal que permita a fixação de propinas. Assim, encontramos países que desde muito cedo
optaram por políticas nacionais de fixação de propinas na generalidade das instituições
públicas, como sejam os Estados Unidos da América, o Canadá, o Japão, a Índia, a Coreia
do Sul, as Filipinas e certos países anglófonos de África, enquanto que outros se foram
progressivamente aproximando desta política, como no caso da China, que em 1998
aprovou uma Lei do Ensino Superior, na qual abria as portas para a aplicação de propinas a
todos os estudantes.
Continuando a seguir a informação do ICHEFAP, podemos constatar que existem
também outros países com leis proibitivas em relação à aplicação de propinas. São os casos
dos países da Europa de Leste e Central, da Rússia e de outras repúblicas da ex-URSS,
onde o ensino superior é de livre acesso e está consagrado na Constituição. Outros
exemplos são o caso da Nigéria, onde o Governo anunciou, em Maio de 2002, que as vinte
e quatro universidades federais não podiam aplicar propinas ou outras taxas académicas, ou
da Irlanda, cujo governo tentou reintroduzir em 2003 as propinas abolidas em 1996 e
falhou nesse intento.
Na União Europeia, o caso da Alemanha é relevante. Neste país, a Lei Federal
impedia até muito recentemente os Länder de aplicarem propinas aos cursos de 1.º ciclo.
As razões que fundamentam o Governo alemão podem ser percepcionadas pelas palavras
proferidas em 2002 pelo Ministro Federal Alemão da Educação e da Investigação
(Edelgard Bulmahn) e que surgem citadas num estudo de Ziegele (2004, p. 265) sobre a
situação na Alemanha:
“In comparison with other countries German student’s numbers are too small. So our
country can’t afford tuition fees with deterring effects, because our country’s economic
progress is based on a highly qualified labour force.”
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Contudo, e também de acordo com aquele autor, na Alemanha a responsabilidade
pelo ensino superior é especialmente dos governos estaduais, os quais são os principais
financiadores das instituições de ensino superior, pelo que, apesar da coordenação federal,
existe um espaço muito lato para algumas leis estaduais. Assim, algumas excepções foram
sendo introduzidas à orientação federal de não existência de propinas e em alguns Estados
(Baden-Wurttemberg,

Baviera,

Saxónia,

Berlim,

Baixa-Saxónia

e

Brandeburgo)

implementou-se um certo tipo de leis, que acabou por permitir a aplicação de propinas aos
estudantes, desde que estes se encontrem na situação de terem excedido a duração normal
do curso em mais de quatro semestres e, ainda, aos estudantes inscritos num segundo ciclo.
Ao longo da década de 1990 e nos anos 2000, foram ocorrendo na Alemanha acesos
debates, com argumentos de ambas as partes, mas em Janeiro de 2005 o Supremo Tribunal
proferiu um acórdão a julgar um caso apresentado por seis Estados, pelo qual foi permitido
ultrapassar a proibição de aplicação de propinas, dando razão à possibilidade dos Länder
terem capacidade para fixar propinas. Assim, e depois de 2005, vários Länder prepararam
legislação permitindo a fixação nos anos seguintes de uma propina de 500 euros por
semestre. No entanto, alguns dos Estados mantiveram a política de não aplicarem propinas.
De acordo com informação provinda do ICHEFAP, o enquadramento legal das
propinas é bastante menos claro noutros países, muitas vezes, porque os governos não
puderam ou não quiseram afrontar a opinião pública ou a posição habitualmente contrária
dos estudantes e das próprias autoridades académicas. É o caso do México, onde a
Constituição é bastante ambígua na responsabilidade pública de financiar o ensino superior,
sendo que as universidades públicas têm vindo a aplicar propinas de baixo valor há mais de
30 anos. Nos finais de 1990, a Universidade Autónoma do México, que desde 1948 não
tinha tido um aumento de propinas, tentou subir as propinas, mas face aos protestos
estudantis surgidos, desistiu de tomar essa iniciativa.
Parte da dificuldade de implementar uma política de fixação ou subida de propinas
está muitas vezes relacionada com o tipo de organização política de cada país, em especial
nos que têm a forma federal. Em países como o Canadá, Índia e EUA a decisão de fixação
das propinas está ao nível de cada Estado ou até mesmo de província e não ao nível do
poder central. Nos EUA, a entidade ou entidades responsáveis por fixar as propinas diferem
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de Estado para Estado e estas tanto podem estar na competência do Governador, como na
da Assembleia Legislativa, ou do Conselho Coordenador do Ensino Superior ou até mesmo
da própria instituição de ensino superior.
Noutros países, incluindo Hong-Kong e o Reino Unido (até recentemente), essa
capacidade reside ao nível do Governo Central, o qual tem a responsabilidade de fixar o
valor das propinas. Noutros, casos, como no Chile ou na Coreia do Sul, são as próprias
instituições que fixam o valor das propinas.
No Reino Unido foi aprovada uma nova lei em 2004, a qual gerou grande
controvérsia e que veio permitir que as universidades apliquem uma propina “à cabeça”
(“top up fees”), a qual podia ir até 3.000 libras. Apesar de o governo e os partidos mais à
esquerda pensarem que só as universidades de maior prestígio iriam tomar a decisão de
subir o valor para a propina máxima, o que realmente aconteceu ao longo dos últimos anos
foi que a generalidade das instituições subiu a propina para o valor máximo. Na sequência
da reforma introduzida em 2004 e a partir de 2006, de acordo com Barr (2005, p. 22),
verifica-se que:
“The reforms replace the upfront flat fee with variable fee between 0 and £3000 per
year. Whitin those limits each university can set the fee for each of its courses. Students
can pay the fee upfront or take out a loan. In the latter case, the student loans
administration pays the fee directly to the university, whose financial position is
therefore independent of how students choose to pay their fees.”

Na Austrália, em 2005, foi também aprovada uma nova legislação, pela qual as
universidades australianas podem aumentar o valor das suas propinas até +25% do valor
corrente.
Noutros países, a capacidade para fixar as propinas é partilhada entre o poder central
e os poderes estaduais, ou entre o governo e as instituições. Está neste grupo o caso dos
Países Baixos, que, de acordo com Vossensteyn e Jong (2004), tem uma longa tradição de
aplicação

de

propinas

(desde

1945

que

é

aplicada

uma

propina

uniforme,

independentemente do custo diferenciado dos diversos cursos). Neste país, o Governo fixa
centralmente o valor das propinas dos estudantes elegíveis para apoio, e por sua vez, as
instituições de ensino superior fixam o valor das propinas dos estudantes não elegíveis
45

O Financiamento do Ensino Superior Português. A Partilha de Custos

(estão neste caso os estudantes em part-time, estudantes que já ultrapassaram o período
para serem apoiados e os estudantes cujo rendimento pessoal excede os limites para apoio).
Continuando a seguir a informação recolhida por Marcucci e Johnstone (2007),
sabemos que o Japão promoveu em 2005 uma reforma importante. As universidades
nacionais foram autorizadas a constituir-se como corporações públicas e a fixarem as suas
próprias propinas. Contudo, elas não podem exceder 110% do valor da taxa padrão fixada
pelo Ministro da Educação e o das Finanças. As autoridades locais continuam a determinar
os níveis de propinas das outras instituições públicas regionais.
Outro exemplo fornecido pela base de dados do ICHEFAP diz respeito à Nigéria.
Neste país, o Governo Federal proibiu a aplicação de propinas nas vinte e nove
universidades federais (ainda que em 2006 tenha mudado de posição). Mas as outras onze
universidades dependentes e financiadas pelos governos locais foram autorizadas a fixar as
suas próprias propinas. De resto, registou-se uma forte oposição à fixação a nível do
governo federal, mas a nível regional tal já não aconteceu, havendo, pois, um sistema misto
dentro do país.
Passaremos agora a apresentar um quadro síntese elaborado por Johnstone e Marcucci
(2003, 2004, 2007), onde se mostra a informação recolhida sobre o valor das propinas
registadas em vinte países, na maioria dos casos reportados ao último ano académico em
que dispunha de dados. Estamos perante valores convertidos em dólares (PPP) para que se
possa ter a possibilidade de comparação, ainda que esta análise deva ser completada com
informação sobre o nível de rendimento (ou do PIB) de cada país. Como podemos
verificar, existe um grupo de países que, quer na propina mais baixa, quer no da propina
mais alta, apresentam valores muito elevados. São eles: os Estados Unidos, a África do Sul,
a Austrália e Hong-Kong, seguidos de um segundo grupo, que também têm propinas
elevadas, mas mais moderadas: Singapura, Japão, Canadá e, com alguma surpresa aparece
a China, com a propina a oscilar entre o valor mínimo de 1.470 e um valor máximo de
2.940 dólares.
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Quadro 2 – Quadro comparativo do valor das propinas em vários países para o 1.º ciclo de estudos.
Ano lectivo mais recente (moedas nacionais convertidas para dólar PPP)

Público

Taxa
especial

País

Ano

Baixa

Média

Alta

(paying
track)

Austrália

2008; 2006 PPP

$3.665

$5.223

$6.114

$12.800

Áustria

2007; 2006 PPP

$846

$846

$846

NA

Canadá

2007/2008; 2007 PPP

$3.868

$6.233

$8.520

NA

China

2007; Banco Mundial

$1.470

----------

$2.940

NA

2005
Chile

2003/2004, PPP

Etiópia

2006/2007;

Gales

$ 3845

NA

$128

$128

$180

NA

2007/2008; 2007 PPP

$4.570

$4.570

$4.570

NA

Hong-Kong

2006/2007

$6.398

$6.398

$6.398

NA

Hungria

2000/2001

$0

$0

$0

$351

Índia

2005/2006

$25

$479

$479

NA

Inglaterra

2006/2007; 2006 PPP

$4.600

$4.600

$4.600

NA

Japão

2005

$4.060

$4.060

$4.500

NA

Coreia

2004/2005

Mongólia

2002/2003

México

2005/2006; 2006 PPP

Países Baixos

$ 3.883

NA

$1.125

$1.125

$1.688

NA

$30

$500

$1.500

NA

2005/2006

$1.664

$1.664

$1.664

NA

Rússia

2001/2002

$0

$0

$0

$2.630

Roménia

2005/2006; 2006 PPP

$0

$0

$0

$760-$2.085

Singapura

2005/2006

$1.340

$3.875

$4.800

NA

África do Sul

2005

$2.575

$3.370

$7.385

NA

Estados Unidos

2004/2005

$4.345

$9.000

$12.400

NA

$0

$0

$0

$410-$683

da América
Vietname

2002/2003; 2002 PPP

Fonte: Johnstone, D. B. e Marcucci, P. N. (2007). Worldwide Trends in Higher Education Finance: CostSharing, Student Loans, and the Support of Academic Research, p. 19.
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1.2.2 Tipos de políticas de propinas
A definição de uma política de propinas depende muito da tradição cultural dos países
e da visão que os próprios políticos e outros decisores responsáveis possuam da natureza do
ensino superior. Segundo Barr (2004), podemos identificar dois tipos - base de políticas,
consoante a visão que se tenha da natureza do ensino superior, e que ele sintetiza em dois
tipos de modelos:
- o modelo político “anglo-americano”, no qual o ensino superior é visto
virtuosamente como heterogéneo, encorajando a diversidade entre as instituições,
com qualidades e interesses também distintos; e
- o modelo “escandinavo”, onde a política seguida assume que as instituições são
homogéneas e que, portanto, as trata de forma idêntica e com programas iguais.
Para Barr o segundo modelo, quaisquer que sejam os seus méritos, não consegue
responder ao desafio da massificação do ensino superior. Por outro lado, temos que colocar
a questão de saber quem tem capacidade para pagar a frequência do ensino superior e de
que essa questão é uma peça central na definição da política para o ensino superior. A
questão colocada por Barr (2004, p. 2) é:
“Should it be based on current income – i.e. on where people start? The strategy to
which this leads is support for people whose family is poor, even if recipients end up
becoming rich. Or should ability to pay be based on future income – that is, on where
people end up?”

Seguiremos, nos próximos parágrafos, Marcucci e Johnstone (2003, 2004a, 2004b,
2007) e o conjunto de elementos recolhidos relativamente a diversos países existentes na
base de dados do ICHEFAP10. Assim, e de acordo com aqueles especialistas, o tipo de
política adoptada por cada país acaba por estar fortemente ligado à concepção que os
decisores políticos tenham da responsabilidade das famílias em relação aos filhos, ou, por
contraponto, do papel do Estado. A política de “propinas à cabeça” (upfront tuition) está
fundamentada na assumpção de que os pais têm a responsabilidade de cobrir pelo menos

10

Disponível em: http://www.gse.buffalo.edu/org/IntHigherEdFinance/.
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uma parte dos custos do ensino superior dos seus filhos e que eles devem pagar de acordo
com a sua capacidade financeira. Neste caso, a proporção de propinas a serem pagas, ou o
valor do apoio financeiro disponível, depende do rendimento da família. Este é o caso, por
exemplo, da Áustria, Chile, Países Baixos, África do Sul, EUA e Reino Unido (até ao ano
de 2005).
Ao longo dos anos, o debate sobre a política de propinas a seguir tem sido intenso,
não só entre os que se opõem às propinas e os que as defendem, mas também entre os que
as defendem, dado que elas podem ser vistas e perspectivadas de muitas maneiras, sejam
elas fixas ou variáveis, pagas à cabeça ou diferidas, etc. Vejamos o que afirma Barr (2004,
p. 22-23):
“As discussed earlier, variable fees improve efficiency by making funding open-ended,
hence increasing the volume of resources going to higher education and, by
strengthening competition, improve the efficiency with which those resources are used.
[…]
The equity advantages of variable fees were also discussed earlier. They contribute to
access by redistributing from better-off to worse-off.”

Nos países em que não se aplicam propinas (por exemplo, os países escandinavos) ou
que adoptaram políticas de propinas “diferidas” (como é ocaso da Austrália com os HECS
– Higher Education Contribution Scheme; e da Nova Zelândia – Student Allowance
Scheme) parte-se do princípio de que os pais não são financeiramente responsáveis pelos
filhos e de que os estudantes por si próprios não podem cobrir os seus custos enquanto
andam na escola.
Nos países da Escandinávia, o governo paga todos os custos de instrução necessários
para qualificar os estudantes, usando para isso de recursos consideráveis obtidos através
dos impostos cobrados aos contribuintes, ao mesmo tempo que se considera que cabe aos
estudantes “como adultos financeiramente independentes” assumirem o peso dos custos de
vida através de um programa de empréstimos subsidiados.
No caso da Austrália, os pais podem escolher pagar à cabeça as propinas (upfront
tuition fees), tendo para isso um incentivo com uma dedução do valor, ou então são os
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estudantes que assumem esses custos através de um programa de empréstimos (incomecontingent), que teremos oportunidade de descrever com maior pormenor noutro capítulo.
Por sua vez, em países como a Escócia as propinas são automaticamente diferidas e
reembolsadas com um empréstimo, podendo os pais escolher suportar todos os custos de
vida do estudante ou apenas uma parte desses encargos.
Nos anos mais recentes, foram defendidas políticas de propinas “diferidas”, as quais
poderiam conciliar em simultâneo a exigência de os estudantes contribuírem para os seus
custos de ensino superior e o facto de eles não terem capacidade para o fazer enquanto
ainda estão na escola. Assim, o recurso aos empréstimos, e de tipo indexado ao rendimento
futuro do graduado (income-contingent), tem vindo a ganhar adeptos, visto que de algum
modo o mecanismo permite diferir esses custos para o futuro.
Como em diversos países existem limitações legais à fixação de propinas, ou subsiste
uma resistência forte da opinião pública a este tipo de medidas, houve necessidade de se
equacionarem políticas que são conhecidas por políticas de “duas faces” (dual track).
Nestes países, coexistem no sistema de ensino superior dois tipos de estudantes.
Encontramos um certo número de vagas nas universidades que estão livres de propinas (ou
com custos muito baixos), com um número limitado e muito selectivo, que premeia
especialmente os resultados dos estudantes nos exames do ensino secundário, e, ao mesmo
tempo, um outro grupo de lugares disponíveis para os estudantes se inscreverem, mas que
serão pouco ou nada apoiados pelo governo e que ficarão sujeitos ao pagamento de
propinas.
Em alguns países, também, é frequente a existência de cursos mais profissionais, que
são leccionados no âmbito das universidades e nos quais são pagas propinas por vezes de
valor elevado.
Este tipo de política de “duas faces” surgiu em diversas regiões do mundo, desde a
Austrália até à Europa, em especial nos países de influência da ex-União Soviética. Por
exemplo, na Austrália, desde 1998 que as universidades são capazes de oferecer lugares
com e sem pagamento de propinas aos alunos australianos desde que eles estejam inscritos
no sistema de financiamento dos estudantes da Commonwealth. Do mesmo modo, foram
aprovadas recentemente novas medidas que permitem que as instituições sejam autorizadas
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a abrir vagas para alunos “pagadores” e cuja quota pode ir até 25 a 35% do total dos
estudantes inscritos em cada curso.
Nos países europeus saídos do bloco soviético, surgiram governos mais
conservadores que, perante as restrições legais, muitas vezes constitucionais, e as
dificuldades económicas, acabaram por adoptar políticas de “duas faces”, como são os
casos da Hungria e Rússia. Na Hungria, até 1998 não eram aplicadas propinas, com
excepção dos estudantes cujos resultados estavam abaixo da média dos exames de entrada,
os quais eram sujeitos a uma propina. Na Rússia, onde a Constituição assegura que o
ensino superior é de livre acesso, a Lei da Educação de 1996 veio introduzir o conceito de
cost-sharing no ensino superior; mais recentemente, estima-se que 25% do total das
receitas das universidades provêm das receitas das propinas pagas pelos estudantes que
passaram o exame de acesso, mas que não tiveram um resultado suficientemente alto para
se qualificaram ao apoio do Estado (Bain, 2001). De facto, o governo russo iniciou a
experiência de implementar um novo sistema de financiamento baseado na obrigação
governamental de conceder um voucher individual a cada estudante, que está estruturado
em cinco níveis de subsídios para as propinas (0 a 100%) e com base nos resultados obtidos
no exame nacional de acesso ao ensino superior. Em 2001/2002, mais de 50% dos
estudantes universitários pagavam propinas.
No continente africano, no caso do Uganda, como de resto noutros países da África
sub-sahariana, o ensino superior é também supostamente de acesso livre. Contudo, 80%
dos estudantes da Universidade de Makerere (22.000 estudantes) pagavam uma propina
anual média de $700 (Kigotho e Bollag, 2002):
“But the gains, financed by the university’s $700 tuition, have come at a cost – the
tuition sometimes even prices out middle-class Ugandans. Schoolteachers, for example,
make between $40 and $80 per month. The government last year doubled to 4000 the
number of new students each year to be awarded a full scholarship: Partial
scholarships are not available. But the scholarships are given purely on the basis of
performance, and critics say the approach favors the children of affluent families, who
can attend private schools.
Some students are sponsored by theirs employers, and the other cases, a student´s
extended family, or even their village, may collectively generate the tuition fee.”
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As políticas de propinas de “duas faces” podem também ser aplicadas para criar um
sistema diferenciado entre os alunos “domésticos” e os alunos estrangeiros. Encontramos
exemplos na Austrália, onde os estudantes estrangeiros pagam entre A$10.000 e A$13.500
por ano, enquanto os nacionais se ficam no valor máximo de A$8.000. Da mesma forma,
encontramos esta prática em alguns países da União Europeia, os quais distinguem entre os
estudantes que fazem ou não parte da UE.
De seguida, apresentamos um quadro síntese elaborado por Marcucci e Johnstone
(2003, 2004, 2007, p.34), onde as políticas públicas de fixação de propinas estão agrupadas
em quatro tipos-base:
1.º grupo – as políticas de propinas pagas “à cabeça” (up-front);
2.º grupo – as políticas de não fixação de propinas;
3.º grupo – as políticas de “duas faces” (dual track); e
4.º grupo – as políticas de propinas “diferidas”.
Aqueles autores classificaram cerca de 53 países quanto à política de propinas
seguida, tendo feito a seguinte agregação: 24 países no 1.º grupo (com pagamento de
propinas à cabeça), que actualmente é o mais vulgar, 14 países no 2.º grupo (sem propinas),
11 no 3.º grupo (política de “duas faces”) e finalmente no 4.º grupo 6 países (propinas
diferidas), sendo que alguns deles foram mudando de sistema ao longo do tempo
(Inglaterra, Gales).

52

Capítulo 1 – Análise da evolução recente nos mecanismos de financiamento do ensino superior

Quadro 3 – Tipos de Políticas Públicas de Propinas (Types of Public Tuition Fee Policies)

Propinas Pagas à cabeça

Sem Propinas

(Up-Front Tuition)
Áustria
Bélgica
Botswana
Burkina Faso
Bulgária
Canadá

Filipinas
Portugal
Singapura

Chile

África do Sul

China
Hong-Kong
Índia

Espanha
Turquia
Inglaterra
(até
final 2005)
Estados Unidos

Itália
Japão
Quénia
Coreia
México
Mongólia
Lesotho
Madagascar
Mauritânia
Moçambique
Serra Leoa
Taiwan

Países Baixos
Nigéria (Estado)

Gales (até final
de 2006)
Costa do Marfim
Gambia
Alemanha *
Jordânia
Liechtenstein
Mali
Nigéria
(Estadual)
Senegal
Suiça
Zimbabwe

(No Tuition)

Sistema Dual de
Propinas
(Dual Track Tuition)

Propinas
Diferidas
(Deferred Tuition)

Brasil
Dinamarca
Eritreia
Finlândia
França (1)
África Francófona

Austrália, Angola
Bulgária
Egipto
Etiópia
Hungria (4)
Quénia

Alemanha *
Arábia Saudita
Grécia
Irlanda (2), Eslováquia
Luxemburgo, Islândia

Polónia

Austrália
Escócia
Etiópia
Nova Zelândia
Etiópia
Inglaterra (a partir
de 2006)
Gales (a partir de
2007)
Ruanda

Malta, Marrocos

Uganda

Nigéria (Federal), Níger

Vietname

Noruega, Escócia (3)
Suécia, Eslovénia
Tanzânia, Gabão
Benin, Gana
Burundi
Camarões
República Checa

Estónia
Gana
Jordânia
Letónia
Lituânia
Malawi
Ruanda

Roménia
Rússia
Tanzânia

Congo Brazaville, Sudão
R.Democrática do Congo
Chipre, Togo

Fonte: Marcucci, P.N. e Johnstone, D.B. (2007). Tuition Fee Policies in a Comparative Perspective:
Theoretical and political rationales, p.34.
(Notas dos autores, que se reproduzem)
1- A Constituição de 1958 define um acesso livre à educação; contudo, as taxas de inscrição são
aproximadamente de 230 euros/ano ($US 256 usando o conversor de 2004 PPP) para cobrir os
custos administrativos e os custos de saúde.
2- As universidades irlandesas não aplicam propinas, no entanto, elas cobram anualmente um serviço
aos estudantes no valor de 750 euros (US $ 742 usando o conversor 2004 PPP) (2005).
3- O Parlamento Escocês aboliu as propinas em 28 de Fevereiro de 2008.
4- Começa no Outono de 2008, esperando-se que possa haver um pagamento de um “contributo”.
Todavia, há uma forte pressão para que esta medida seja abolida.
* Actualmente, 7 Länder possuem propinas.
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1.3 Formas de aplicação das propinas
Uma das questões cruciais na política de propinas é a de saber qual o valor apropriado
da propina. Ou, como Johnstone (2007, p.10) coloca a questão quando, ao analisar a
situação do Reino Unido após a adopção da nova reforma se interroga:
“Once a tuition fee is accepted for the public higher education institutions in any
country, whether up-front or deferred, several related policy issues arise, and will
remain on the table in the UK (whether centrally or in the political subdivisions of the
UK). The principal ones are the following:
What should the tuition fee be at a point in time?
To what degree and by what policies should tuition fees be allowed or required to vary
(That is, by institution, or higher educational programmes or degrees, or by degree
level)?
How – that is, at what rate and by what policy – should the tuition fee or tuition fees
increase over time?”

Obviamente que as respostas dependem em grande parte da posição ideológica do
governo que está à frente de cada país. Podemos pensar, numa primeira abordagem, que a
propina pode cobrir uma certa percentagem do valor dos custos de instrução. Mas encontrar
esse valor não é uma matéria fácil, visto que o custo pode variar por instituição, por sector
e sobretudo por curso.
Johnstone (2007, p. 11) sistematiza a forma como as propinas podem variar no sector
público na cena internacional:
“- The sector or type of public institution (such as higher tuition fees in higher cost
research universities – more possible in the UK when there were distinctive sectors
separated by an official binary line);
- The underlying instructional cost of the program (e.g. as among humanities, science
or medicine);
- The level of the degree (that is, among bachelors, masters advanced professional and
doctoral);
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- The market demand for a particular institution (which in the United Kingdom, as
elsewhere corresponds to the differing degrees of prestige associated with the
particular UK university).”

Por outro lado, o cálculo do custo de educação não é fácil, porque está dependente da
definição e do conceito que se use (por exemplo, pode haver várias formas de imputar os
custos indirectos, ou de distinguir os custos com o 1.º ciclo e os cursos de pós-graduação e
de investigação, para já não se referir se os custos com a saúde e o sistema de pensões do
pessoal deve ou não ser considerado, bem como os custos de capital).
O peso relativo que o valor da propina pode assumir em relação aos custos de
educação é relativamente diferenciado nos diversos países, como se pode inferir do quadro
elaborado a partir dos dados obtidos por Johnstone (2007, p.11):
Quadro 4 – Comparação do valor da propina e os custos de instrução (Peso %)
Nominal ou bastante baixo

Menos que 5%

França, Alemanha

Médio Baixo

5% até 15%

Reino Unido, Países Baixos, Portugal

Médio

15% até 30%

China, Japão, Canadá e alguns dos Colégios
dos EUA

Médio Alto

30% até 40%

A maior parte das universidades públicas USA

Alto

Mais que 40%

Mongólia, algumas universidades dos EUA
para não residentes de 1º ciclo e para escolas
de cursos profissionais avançados

Fonte: Johnstone, D. B. (2007). Financing Higher Education in the United Kingdom: Policy Options from an
International Perspective.

Assim, e dependendo do país, as propinas podem ser uniformes (como até
recentemente o eram no Japão para as universidades nacionais, e em Hong-Kong para as
instituições tipo UGC, onde as propinas são uniformes, qualquer que seja o curso ou
estudo), ou diferenciadas com base em diversos critérios, como sejam o custo do programa,
nível, sector, etc. Por exemplo, no Canadá, China, África do Sul e Vietname, as propinas
variam com os cursos, havendo propinas mais altas para os cursos com custos mais
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elevados. No México, nos EUA e Vietname, as propinas variam por instituição e curso,
com as instituições mais prestigiadas ou pertencendo a categorias mais competitivas
(universidades versus colégios universitários) a serem autorizadas a ter propinas mais altas.
As propinas em muitos países variam de acordo com a residência do estudante, com
propinas diferenciadas consoante seja fora do país, Estado ou província.
Em alguns países, como aconteceu nos EUA e em muitos outros, as propinas no
sector público podem ser aplicadas, não por qualquer decisão a priori sobre se a propina
deve cobrir uma parte particular dos custos, mas antes por mera necessidade de cobrir a
diminuição do apoio do orçamento do Estado.
Outro tipo de política de propinas é aquela que utiliza a fixação de propinas como um
meio de penalizar os estudantes que se mantêm no sistema mais tempo do que a duração
normal do curso. É o caso da Hungria, onde as propinas foram abolidas em 1998, excepto
para os estudantes que não conseguem um valor mínimo no exame de entrada, ou para os
que levam mais tempo do que a duração normal para completar o seu grau. Em 1998,
também a República Checa aprovou uma Lei do Ensino Superior que permitiu às
instituições aplicar propinas como uma penalidade para os estudantes que ficam na escola
para além do tempo padrão do curso. Na Alemanha, por exemplo, o Estado de BadenWurttemberg aplicou uma propina de 500 euros por semestre aos estudantes que
excederam a duração normal do curso.
Para descrever as políticas de propinas usadas nos diversos países, iremos seguir de
perto a informação colhida na base de dados do ICHEFAP11 nos diversos estudos
elaborados no âmbito do CHEPS (Center for Higher Education Policy Studies), e noutros
trabalhos que tratam de identificar as características e o valor das propinas em alguns
países a nível mundial.

1.3.1 Países europeus

Alemanha
Os estudantes na Alemanha não têm que pagar propinas nos cursos de 1.º ciclo
(licenciatura) nas instituições de ensino superior públicas. Desde 2002 existe uma lei
11

A autora desta dissertação participou no projecto do ICHEFAP.
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federal que proíbe a fixação de propinas, e esta regra é também válida para os cursos de
mestrado, caso eles sejam consecutivos com o curso de licenciatura.
Contudo, essa proibição não impede que se possa aplicar outras taxas aos estudantes
que permaneçam para além do tempo normal do curso (para além de quatro semestres mais
do que a duração normal do curso), ou estejam no 2.º ciclo, ou quando os estudantes
querem tirar novos cursos e ter uma maior formação. O valor é fixado pelos Länder e não
pelas instituições, e, apesar de haver alguma variação, o valor ronda os 500 euros por
semestre. O valor das propinas para os estudantes em tempo parcial é mais baixo.
Os estudantes estrangeiros dos países da União Europeia são tratados da mesma
forma que os estudantes alemães. Para os outros estudantes estrangeiros é possível aplicar
propinas, mas (pelo menos até 2004) o governo tinha optado por não o fazer eram por isso
são tratados como nacionais.
Em 2004, o Tribunal Constitucional Federal anulou a possibilidade de o governo
federal proibir a aplicação de propinas e abriu essa porta aos governos estaduais.
As instituições privadas são livres de aplicar as propinas que entendam apropriadas.
Em relação à aplicação de outras taxas, os Länder são livres de o poderem
determinar. Na generalidade, todos os estudantes pagam uma taxa para poderem usar as
instalações sociais e para as Associações de Estudantes (General Student Committee).
Alguns Estados aplicam uma taxa de inscrição próxima de 50 euros por semestre.

Áustria
Em Outubro de 2000, após quase trinta anos sem a aplicação de propinas, o Governo
de centro-direita anunciou a introdução de uma propina de 363 euros por semestre para os
estudantes nas Universidades e nas Fachhocschulen a partir de Outubro de 2001. Este
montante era um tecto máximo por semestre, podendo no entanto o estudante vir a ser
isento desse pagamento. Todos os estudantes de países da UE e da EEA (European
Economic Area, inclui os países da EFTA, menos a Suíça e os países da UE) pagam o valor
de 363,36 euros por semestre. Os estudantes provindos de outros países pagam 726,72
euros.
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A introdução de propinas levou à redução do número dos estudantes que apenas se
inscreviam para ter os benefícios da situação de estudante, pelo que o número de inscrições
desceu significativamente em 2001/2002, mas voltou a crescer no ano de 2002/2003.
A introdução de propinas continuou a merecer críticas, dado que as receitas obtidas
por essa via acabaram por não ter um impacte real na qualidade da educação e nos meios de
financiamento à disposição das instituições de ensino superior, uma vez que o Governo
reduziu em valor igual a sua contribuição orçamental para as instituições (vários Times
Higher Education Supplement Articles: Sully, 2000; Leidig, 2001; Potterton, 2001;
Chapman, 2002).
No Verão de 2008, de novo foi aprovada uma lei que pretende abolir as propinas.

Bélgica
Bélgica – língua flamenga
Nas instituições belgas de ensino superior de língua flamenga, os estudantes têm que
pagar propinas e o valor varia ligeiramente de acordo com a instituição e o curso
frequentado, sendo em geral actualizado de acordo com a taxa de inflação. Os estudantes a
tempo inteiro e que não recebem nenhuma bolsa pagavam em média em 2004 uma propina
de 445 euros nos cursos universitários e, no caso de o estudante receber uma bolsa, a
propina era de apenas 80 euros. Para os cursos não universitários as propinas variam entre
73 euros e 425 euros. Estes montantes não incluem a taxa de exame, que assume nas
instituições universitárias e nas não universitárias um valor de pelo menos 50 euros. Se os
alunos receberem apoios sociais, o valor da taxa de exame pode diminuir até 25 euros ou
37 euros por exame.
Os estudantes estrangeiros pagam as mesmas propinas que os estudantes belgas,
desde que estejam nas seguintes situações: todos os estudantes que sejam filhos de
estrangeiros que tenham residência legal no país; estudantes de países da UE; estudantes
residentes na Bélgica e que tenham o estatuto de refugiados; estudantes provindo de países
em vias de desenvolvimento que beneficiem de um regime especial; estudantes de países
com um acordo cultural e que tenham uma bolsa de estudo dos Ministérios responsáveis
pelas relações internacionais e pela cultura. Em relação aos outros estudantes estrangeiros,
cabe a cada instituição de ensino superior fixar o valor das propinas.
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Nas instituições de ensino superior de língua flamenga foi aprovado um novo regime.
Neste novo sistema a propina compreende duas partes: uma fixa de 145 euros por ano
académico e uma parte variável que depende do número de créditos em que o estudante
está matriculado e que pode variar entre 5 euros e 6 euros por crédito. Se o estudante
estiver matriculado em 60 ECTS num ano académico, pode pagar entre 300 euros e 360
euros da parte variável da propina, atingindo em termos globais entre 445 euros e 505 euros
por ano. Se estiver inscrito em disciplinas que perfaçam um número menor de créditos,
pagará menos do que a propina normal.
Os estudantes bolseiros pagam entre um mínimo de 55 euros e um máximo de 100
euros por ano. Para os alunos que possuam um rendimento de 1.250 euros acima do limite
definido para o bolseiro, a propina pode ser reduzida relativamente ao valor geral.
Os estudantes de doutoramento pagam entre 240 euros e 300 euros por ano.

Bélgica – língua francesa
Os estudantes universitários pagam uma propina até um valor de 726 euros por ano.
No entanto, os estudantes que recebem bolsas podem ver a propina reduzida para um nível
mínimo próximo dos 98 euros. Mesmo sem ser bolseiro, o estudante, desde que prove ter
um baixo rendimento, pode conseguir uma redução nas propinas, redução essa que pode ser
decidida pela própria instituição de ensino superior.
Nos colégios (Hautes Écoles) as propinas dos cursos mais curtos são entre 151 euros
e 197 euros por ano e se o estudante for bolseiro o valor passa para 30,60 euros. Nos
programas mais longos, o nível das propinas varia entre 303 euros e 394 euros por ano,
com os bolseiros a pagarem até 45,29 euros. As instituições (universidades e as outras
instituições) podem pedir o pagamento de outras taxas, como a taxa de exame.
Estes valores são extensíveis a todos os estudantes de países da União Europeia e
também aos alunos que se encontram nas situações seguintes: se um dos pais ou o tutor tem
a nacionalidade belga; se a esposa vive no país e recebe apoios sociais; se vive na Bélgica e
está empregado ou recebe apoios sociais; se recebe apoios de uma agência social pública
ou for refugiado, ou o forem os seus pais.
No caso dos outros estudantes estrangeiros, as universidades têm competência para
fixar as propinas que entendam, podendo, assim, variar de acordo com o tipo de instituição,
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curso ou nível. Nos colégios, as propinas para os estudantes estrangeiros são, nos cursos
mais curtos, cerca de 1.487 euros e nos mais longos de 1.984 euros.

Dinamarca
Na Dinamarca não se aplicam propinas, nem aos estudantes nacionais, nem aos
estudantes estrangeiros.

Estónia
Neste país, existe um conjunto de vagas fixadas pelo governo, onde os alunos não têm
que pagar propinas. Mas há um outro número de vagas (cerca de 52% do número total dos
alunos inscritos) em que os estudantes têm que pagar propinas, cujo valor pode variar entre
500 euros e 2.500 euros por ano. Estas vagas podem abranger os estudantes a tempo
inteiro, ou em tempo parcial. As instituições têm liberdade para fixar as propinas e
funcionam de acordo com o mercado, o respectivo valor depende, sobretudo, do nível e do
tipo de curso, sendo que os cursos de mestrado e de doutoramento têm propinas mais
elevadas do que os de formação inicial.
Os estudantes estrangeiros pagam propinas, a não ser que estejam envolvidos nos
programas ERASMUS ou outros. O valor das propinas pode variar entre 1.900 euros e
5.100 euros por ano.
No ensino público apenas uma universidade aplica uma taxa de inscrição abrangendo
apenas os alunos que pagam propinas (cerca de 64 euros). Por sua vez, nas instituições
privadas é exigido a todos os candidatos o pagamento de uma taxa que pode variar entre 3
euros e 30 euros.

Finlândia
No ano de 2005, o Governo finlandês avançou com uma reforma tentando
implementar novos mecanismos de financiamento no sector universitário e no sector
politécnico, com vista a diminuir a participação dos fundos públicos e ao mesmo tempo
incentivar a competitividade entre as instituições (CHEPS, 2005).
Neste país, os estudantes não pagam propinas em qualquer dos níveis e cursos. No
entanto, para os cursos de formação contínua e na universidade aberta os estudantes pagam
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propinas. Por outro lado, não existem alunos em tempo parcial e os estudantes levam em
média um tempo bastante superior à duração normal para terminar os seus cursos, sendo
frequente que um estudante queira obter mais do que um diploma de ensino superior.
Os estudantes estrangeiros também não pagam propinas.
Todos os estudantes têm que pagar uma taxa para a associação de estudantes e para os
serviços de saúde finlandeses.

França
Os estudantes franceses têm que pagar propinas, e elas variam entre os diversos
sectores e de instituição para instituição. Desde que o processo de Bolonha foi
implementado, as instituições adaptaram-se ao sistema “LMD”, ao mesmo tempo que as
propinas têm vindo a ser normalizadas por grau de ensino. Em Julho de 2007, o Ministério
do Ensino Superior e da Investigação determinou que para 2007/2008 os valores de 162165 euros no curso de licenciatura, 211-215 euros no mestrado e 320-326 euros no
doutoramento (nos cursos de engenharia o valor é mais elevado, próximo de 500 euros).
Este novo esquema não se aplica às Grandes Écoles e às faculdades de medicina.
O grande debate em França tem-se centrado na promoção da acessibilidade dos
jovens ao ensino superior e simultaneamente à sua empregabilidade, dado o elevado nível
de desempregados entre eles. Desde 2001 tem vindo a ser implementado um novo
enquadramento legal no ensino superior na área do financiamento – a LOLF –, o qual foi
intensificado a sua aplicação a partir de 2006 com a aplicação de restrições orçamentais, o
que levou as instituições francesas a terem que alterar algumas das suas formas de gestão e
de governo.
Em França verifica-se uma ainda forte intervenção por parte do governo, que
centraliza as políticas de recursos humanos, de definição das propinas e de selecção e
atribuição dos empréstimos (CHEPS, 2006), o que de resto é criticado por alguns dos
responsáveis das universidades, que se queixam da falta de instrumentos para implementar
o novo enquadramento (LOLF). É o caso do presidente da Sorbonne que em 2006
sintetizava ao jornal Le Figaro a situação vivida pelas universidades francesas do seguinte
modo (Jean-Robert Pitte, 2006):
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“Autre point noir: les universités n'ont pas d'argent. Un étudiant de l'enseignement
supérieur en France coûte en moyenne 12 000 euros, mais un étudiant de l'université
coûte un peu plus de 6000 euros... De là découle le manque de moyens : mauvais
encadrement, pas assez de mètres carrés, de bibliothèques... Nous sommes totalement
pieds et poings liés.… Mais on sait bien que les caisses de l'Etat sont vides... La vraie
solution est d'augmenter les droits. Beaucoup de gens en parlent maintenant, même si
le sujet a longtemps été tabou. L'usager doit participer à sa formation, comme c'est le
cas en Chine où l'étudiant paye 2000 dollars à l'université, ou en Angleterre (3000
euros). Cette augmentation doit évidemment s'accompagner davantage de bourses au
mérite, de prêts d'honneur. ”

Hungria
Como nos restantes países do bloco da ex-União Soviética, por imperativo
constitucional não se aplicavam propinas. Contudo, a partir dos meados da década de 1990
(1994/1995), as propinas foram introduzidas para todos os estudantes. O valor era de
aproximadamente de 100 euros (20.000 HF – Hungarian Forints) por estudante e por ano
académico, e representava entre 2 e 10% do valor dos custos de instrução, conforme o tipo
de curso.
A existência de propinas suscitou fortes contestações, e em 1998 elas foram de novo
abolidas para os estudantes apoiados pelos financiamentos públicos. Só em situações
excepcionais os estudantes têm que pagar algumas taxas, como seja no caso de reprovação
nos exames ou de repetência do semestre ou do ano académico. Em 2002, o valor máximo
para este tipo de situações era de cerca de 300 euros por estudante.
Todavia, em 1996 foi aprovada uma emenda à Lei do Ensino Superior, pela qual as
instituições de ensino superior públicas foram autorizadas a admitir estudantes que irão
pagar a totalidade dos custos de instrução, e desde 1997 que tal ocorre. Deste modo, a
Hungria está a seguir a política de “duas faces”, com a existência de dois grupos de
estudantes: os que os poderes públicos apoiam e os que se têm de auto-financiar.
Os estudantes que se têm de auto-financiar assumindo todos os custos de educação
podem entrar no sistema de ensino superior, caso obedeçam às seguintes condições: terem
tido uma classificação mínima no processo de acesso ao ensino superior, ainda que não
tenha sido suficiente para ingresso em lugar isento da aplicação de propinas; estudarem em
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tempo parcial no regime nocturno ou em cursos de ensino à distância; estarem inscritos nos
cursos de 2.º ciclo de graduação; e, finalmente, apesar de estarem inscritos nas instituições
públicas, terem excedido duração normal do curso em mais de um ano.
As instituições são soberanas para fixar o valor da propina a aplicar a estes estudantes
auto-financiados, e esses valores variam bastante entre instituições e cursos. Uma vez
fixado o valor da propina, o governo determinou que a sua actualização só deve seguir a
taxa de inflação, tendo em conta a defesa dos estudantes e evitando grandes subidas do
valor. O valor anual em 2004 da propina dos alunos auto-financiados variava entre 200.000
HF e 1.400.000 HF (860 euros – 6.000 euros), e os estudantes em part-time pagavam cerca
de um terço desse valor.
De acordo com Vossensteyn (2004), o número de alunos auto-financiados tinha
crescido de valor residual em 1996 para cerca de 120.000 estudantes em 2001 (o que
representava cerca de 40%). Para além das propinas, os estudantes têm também de pagar
outras taxas, em especial para a inscrição em, ou repetição de, exames. Estas taxas podem
variar entre 5.000 e 15.000 HF (22 euros – 65 euros).

Irlanda
Os estudantes irlandeses e os de países pertencentes à UE estão isentos desde 1996 de
pagar propinas, cabendo ao Estado suportar o respectivo valor. Por sua vez, os estudantes
pagam taxas de inscrição e de exame uniformes, as quais, para o ano de 2007/2008 atingem
os 928,50 euros, acrescidas de outras taxas de serviços que podem variar em cada
instituição, e que ronda entre 50 euros – 70 euros.
No entanto, os estudantes em tempo parcial, ou que tenham de repetir o ano, ou que
reprovem nos exames, pagam propinas12, que ascendem a cerca de 200 euros por crédito.
Se os estudantes se inscreverem em módulos adicionais (substitute modules) ao número
normal de créditos de cada curso, têm que pagar por esses módulos, variando bastante de
acordo com o tipo de curso (por exemplo, 5 créditos em Gestão ou Artes custam 335 euros
e em Medicina ou Veterinária 670 euros; por 30 créditos em Gestão ou Artes paga-se 2.010
euros e em Medicina ou Veterinária 4.040 euros). Este pagamento não é aplicado se os
estudantes se matriculam em antecipação dos cursos de pós graduação (2.º e 3.º ciclos).
12

http://www.ucd.ie/international/helpadvice5.htm, Setembro de 2007.
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Os estudantes estrangeiros provenientes de países de fora da UE pagam propinas
bastante mais caras, especialmente nos cursos de graduação. Por exemplo, nos cursos de
mestrado, a propina é sempre o dobro da dos outros estudantes (irlandeses e UE): Master of
Literature – 4.400 euros (2.200 euros estudantes nacionais e UE); Master of Philosophy –
10.000 euros (5.000 euros estudantes nacionais e UE), etc.

Itália
No que respeita à fixação de propinas, a Itália é bastante descentralizada, cabendo a
cada instituição fixar o seu nível de propinas, pelo que o seu valor varia bastante de acordo
com a instituição. No entanto, as autoridades governamentais definem as condições gerais,
de modo a que o valor das propinas não ultrapasse um certo valor do conjunto das receitas
das instituições.
Em termos gerais, o valor das propinas de pós-graduação (Master) é 50% mais
elevado do que o de formação inicial (1.º ciclo), e varia também de acordo com o tipo de
curso.
Podemos usar como referência duas instituições italianas: a Universidade de Bolonha
e o Politécnico de Milão (Politecnico di Milano). Na Universidade de Bolonha13, em
2006/2007 os estudos de 1.º ciclo variavam entre 1.208 euros nos cursos de Direito,
Economia, Literatura, etc., sendo de 1.447 euros para Medicina e Cirurgia e de 3.445 euros
para Ortodontia e Prótese Dentária. Também para 2006/2007, os cursos de pós-graduação
(Laurea Specialistica) variavam entre 1.842 euros e 2.716 euros.
No Politécnico de Milão14 as propinas dependem do rendimento da família do
estudante, havendo 10 categorias, que vão de um valor de propina mínimo de 792 euros até
3.128 euros para o ano de 2006/2007. No entanto, os estudantes que recebem bolsa de
estudo pagam apenas uma taxa administrativa no valor de 144 euros. De facto, os
estudantes que são elegíveis para o apoio social recebem uma redução significativa no
valor das propinas.

13
14

http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Students/Administrative+procedures/Tuition+Fees.htm, Setembro 2007.
http://international.polito.it/en/admission/prospective_undergraduates_and_graduates/undergraduates_cours
es/tuition_fees, Setembro 2007.
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Reino Unido
No Reino Unido, o Livro Branco apresentado pelo Governo ao Parlamento em
Janeiro de 2003 marcou uma alteração significativa na política de propinas, que passou de
um sistema de propinas à cabeça (up-front) para um sistema de propinas diferidas
associado a empréstimos dependentes do rendimento (EDR) (income-contingent).
O sistema de empréstimos indexados ao rendimento foi introduzido no Reino Unido
em 1998, mas de acordo com Barr (2004) o sistema tinha sérios problemas, resultantes de
um planeamento centralizado e de serem iguais para todos os cursos e em todas as
universidades e aplicadas “à cabeça”. Ao mesmo tempo, os programas de empréstimos
denunciavam sérios problemas no seu desenho e na sua implementação, nomeadamente por
o seu valor ser demasiado pequeno para cobrir os custos de vida dos estudantes. Em
simultâneo, o anterior sistema de apoio social baseado na concessão de bolsas foi abolido,
o qual até aquele momento cobria, pelo menos parcialmente, os custos de vida dos
estudantes.
Em 2004, foi introduzida uma nova legislação, que aboliu as propinas à cabeça e
definiu um sistema de empréstimos indexados ao rendimento para os estudantes que iriam
começar os seus estudos a partir de 2006, os quais iriam passar a pagar o empréstimo após
terminarem o curso e através do sistema fiscal. As instituições foram autorizadas a aplicar
propinas aos estudantes num intervalo de valores que vai de £0 a £3.000.
As instituições podem variar o valor de propina que aplicam por curso, ao mesmo
tempo que os estudantes podem escolher pagar as propinas à cabeça, ou podem decidir
contrair um empréstimo. Neste último caso, a entidade gestora dos empréstimos paga a
propina directamente às universidades, cuja situação orçamental passa a ser independente
da forma que os estudantes escolhem pagar as propinas.
De acordo com Barr, (2004, p. 22), um dos principais defensores desta mudança, este
novo modelo incentivava a eficiência, ao mesmo tempo que as autoridades governamentais
continuam a ter um papel regulador:
“As discussed earlier, variable fees improve efficiency by making funding open-ended,
hence increasing the volume of resources going to higher education and, by
strengthening competition, improves the efficiency with which those resources are
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used. Both trends are assisted by appropriate regulation, for example, the cap on the
maximum fee.”

De acordo com Barr, a correcção desta política assenta: (a) na existência de um limite
máximo para o valor da propina e desse valor ser suficientemente alto para que se possa
pagar de forma adequada às melhores universidades o seu trabalho; (b) na possibilidade de
trazer concorrência ao sistema, mas a um nível suficientemente baixo; e (c)na necessidade
de dar tempo às universidades para se adaptarem a sua gestão a um ambiente exterior mais
competitivo.
Uma decisão recente da Assembleia Galesa, e após um aceso debate, determinou que
os estudantes galeses nas Universidades Galesas estariam isentos do pagamento de
propinas (up-front) durante o ano de 2006/2007 e que passariam a pagar uma taxa fixa
subsidiada de £1.200 por ano académico. Por sua vez, os estudantes ingleses e os escoceses
a estudar no País de Gales terão que pagar as propinas de £3.000 a partir de 2007. Os
estudantes galeses a estudar em Inglaterra ou na Escócia terão também que pagar propinas.
Na Escócia, os estudantes não pagam propinas à cabeça, mas em 2001 e por
legislação do Parlamento escocês foi criado o Graduate Endowment Scheme (GES), através
do qual os estudantes escoceses e os da União Europeia têm de pagar uma parte fixa
(£2.154 por cada ano lectivo) no final do seu curso, como reconhecimento dos benefícios
do ensino superior recebidos. A contribuição pode ser paga de uma só vez (lump sum) ou
através de um empréstimo indexado ao rendimento, quando o rendimento do diplomado
venha a ser superior a £10.000. Esse valor foi recentemente elevado para £15.000. Para o
ano de 2005/2006, o valor que os estudantes pagavam tinha já atingido £2.286.
Uma decisão recente do Parlamento escocês permitiu ao Governo fixar propinas à
cabeça (top-up) para os estudantes ingleses, irlandeses ou galeses que estejam a estudar nas
universidades escocesas. Em 2006/2007, estes estudantes pagavam uma taxa fixa de £1.700
por ano (£2.700 nos cursos de medicina).
Por sua vez, os estudantes escoceses que estejam a estudar em Inglaterra ou em Gales
irão pagar propinas até £3.170 por ano para 2007/2008. O pagamento pode ser diferido se o
aluno pedir um empréstimo, e os pagamentos também só começam quando o diplomado
tiver um rendimento superior a £15.000 por ano.
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Os alunos estrangeiros e os de fora da União Europeia têm que pagar propinas a um
nível que depende da decisão das instituições de ensino superior, com algumas excepções
de estudantes da EEA ou de refugiados políticos, etc.
Num estudo recentemente elaborado sobre as consequências desta política,
nomeadamente da aplicação de propinas variáveis em Inglaterra, Ramsden e Brown (2007,
p. 35) informam que, após um momento inicial de retracção dos estudantes de entrar no
ensino superior, a frequência e admissões continuou a subir, e a grande maioria (87%) dos
estudantes a tempo inteiro que começaram o seu curso em Setembro 2006, e que pagavam
propinas, solicitaram um empréstimo:
“So far only the Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) aplications data
provides any real indication of the impact of the new fees regime for full-time
undergraduates. This data shows that, after a modest blip over the two years 2005 and
2006, the number of applicants as a proportion of the 17-year old population has now
continued its steady rise.”

Actualmente, quase todas as universidades e cerca de dois terços dos colégios
ingleses aplicam a propina máxima de £3.000 por ano (em Setembro de 2006, o limite
máximo foi redefinido em £3.070 e a bolsa de manutenção mínima em £305).
Todavia, muitos dos responsáveis das universidades “de investigação” reclamam a
subida desse limite para cerca de £5.000, e um dos primeiros mentores da política de
propinas e da subida do seu valor, Lord Dearing, tem vindo a defender que o governo volte
a subir esse tecto em 2009, especialmente nas universidades mais prestigiadas do país que
se encontram no grupo das dez ou cinquenta melhores universidades do mundo. Numa
entrevista concedida em Junho de 2007 (Lipsett, 2007), afirmava:
“The advantage of a complete lift [of the cap on the fees] is that it would in fact lead to
differential fees and to institutions consciously seeking different missions to respond to
different opportunities.
[…]
If we are to retain universities in the top ten, and top 50 in the world rankings, we shall
need markedly higher level of funding than at present in them, and that to retain such

67

O Financiamento do Ensino Superior Português. A Partilha de Custos

rankings is very much in the interests of higher education as a whole, as well as being
in the national interest.”

Os estudantes da União Europeia geralmente pagam o mesmo valor de propinas que
os estudantes do Reino Unido, quer ao nível dos cursos de 1.º ciclo, quer nos cursos de pósgraduação. As propinas que estes estudantes pagam têm em conta a sua situação
socioeconómica e a taxa máxima de pagamento por ano académico é de £1.125. As
propinas de pós-graduação variam de acordo com as universidades e os cursos.
As universidades têm liberdade para fixar o nível de propinas que consideram
adequado para os estudantes de fora da União Europeia, e esse valor pode variar para os
cursos de pré e pós-graduação entre £6.000 e £22.000.

República Checa
Em termos gerais, os estudantes não pagam nenhuma propina nos cursos acreditados,
quer sejam de 1.º, 2.º e 3.º ciclo (bachelor, master, doctor) e que sejam dados na língua
checa nas instituições de ensino superior públicas.
Contudo, desde 1998 (Lei n.º 111/1998, artigo 58-5) que, em certas situações
especiais, podem ser aplicadas propinas. De acordo com aquele enquadramento legal, a
base para fixar a propina é de cerca de 5% da média do valor correspondente à despesa
total por aluno, exceptuando as despesas de capital, pagas pelo Ministério às instituições de
ensino superior públicas em cada ano. As situações em que se pode aplicar uma propina
são:
- se os estudantes inscritos nos cursos de licenciatura (bachelor) ou de mestrado
excedem a duração normal do curso em mais de um ano, as instituições de ensino
superior podem fixar um valor correspondente a pelo menos ¼ do valor base por
cada mês de estudo;
- se um diplomado de um curso de licenciatura ou de mestrado se inscrever noutro
curso, as instituições podem impor uma propina. Isto não se aplica se o estudante
continuar a estudar no mesmo curso, mas no nível superior, excepto se a duração
exceder o limite do curso; então as instituições podem fixar uma propina de pelo
menos ¼ do valor base;
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- se o curso é ministrado numa língua estrangeira, as instituições podem aplicar
propinas nos cursos de licenciatura, mestrado e de doutoramento, de acordo com o
seu critério;
- as instituições têm que anunciar o valor das propinas para o ano seguinte, antes do
período de inscrições.
O Reitor tem a capacidade de decidir sobre a redução e isenção das propinas ou o
diferimento no tempo do seu pagamento, tendo em atenção os resultados escolares e a
situação social dos alunos. Nas instituições privadas, as decisões relativas às propinas
dependem dos regulamentos internos.
Em termos gerais, não há procedimentos diferentes para os estudantes estrangeiros.
As instituições públicas podem aplicar algumas taxas especiais (para certos tipo de
apoios – desportivos, bibliotecas, ou para a cerimónia de graduação, etc.). O máximo
dessas taxas não pode exceder 20% do valor base.

Países Baixos
Na Holanda, desde 1945 que são fixadas pelo governo propinas para a frequência do
ensino superior. Durante os anos de 1980 os estudantes das universidades pagavam
propinas mais elevadas do que os estudantes inscritos no sector HBO (Hogescholen), o que
nos anos de 1990 foi alterado, sendo aplicada uma propina igual em todo o sistema. O
estudante paga directamente à instituição de ensino superior, a qual pode fazer com as
receitas o que melhor entenda. De acordo com Vossensteyn (2007), em 2003 a dotação
arrecadada de propinas representava cerca de 17% do orçamento das HBO e 15% nas
universidades.
Em 2006 foi aprovada uma nova lei para o ensino superior e para a investigação, que
introduziu novas ideias e políticas de financiamento e de governo das instituições de ensino
superior, que se traduzia num novo modelo de financiamento e na modernização dos
modelos de governação das instituições (contratos com as instituições definindo os recursos
indexados aos resultados).
A nova lei baseia o financiamento do ensino superior na concessão de “direitos de
aprendizagem” (learning entitlements) aos estudantes, os quais escolhem as instituições em
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que se inscrevem. Isto permite aos estudantes mudarem a sua inscrição, em qualquer
momento que o desejem, desde que o façam com o pagamento de uma determinada propina
legal, a qual pode ser mais elevada, mas que não poderá exceder o dobro do valor normal.
As instituições de ensino superior recebem o seu orçamento com base no número de alunos
que as procuram e que aí se inscreveram.
Estas medidas receberam as críticas dos representantes das universidades e das
“hogescholen”, bem como a dos estudantes, mas a lei e estas novas medidas seriam
aplicadas a partir de Setembro de 2008 (CHEPS, 2006) (apesar de a lei ter sido aprovada
em 2006), dando assim um tempo para as instituições se prepararem para esta reforma.
Na Holanda, desde 1945 que os estudantes têm que pagar propinas e que os valores
aplicados nos cursos das universidades e nas outras instituições de ensino superior de
educação profissional (HBO) são idênticos e determinados centralmente pelo Ministro da
Educação, Cultura e Ciência. Assim, todos os alunos inscritos em tempo integral têm que
pagar uma propina próxima dos 1.538 euros no ano académico de 2007/2008 e estes
valores são aplicados a todos os estudantes da UE. As propinas dos estudantes de fora da
União Europeia são habitualmente mais elevadas (pelo menos o dobro da propina dos
estudantes nacionais ou da UE).
As instituições de ensino superior estão autorizadas a ter taxas especiais para certos
grupos de alunos: os que perderam o direito de estarem inscritos com o valor da propina
normal (por terem ultrapassado a duração do curso em mais de três anos); os estudantes em
tempo parcial e os estudantes estrangeiros de fora da UE. No entanto, há valores mínimos
que as instituições têm que aplicar aos estudantes em tempo parcial (cerca de 600 euros) e
aos estudantes em tempo inteiro (no valor próximo dos 1.500 euros).
Os estudantes não têm que pagar outras taxas (para bibliotecas, laboratórios,
computadores, associação de estudantes, etc.). Os estudantes, quando estão inscritos nas
universidades ou nas “hogescholen”, têm acesso aos serviços informáticos, sendo-lhes
atribuído certo plafond por ano, o qual, se for excedido, implica um pagamento adicional.
Caso queiram inscrever-se como membros da Associação de Estudantes poderão fazê-lo de
forma voluntária, e pagam cerca de 15 euros por ano.
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1.3.2 Países de influência “anglo-saxónica”: Austrália, Estados Unidos, Canadá e
Nova Zelândia

Austrália
Desde 1989, a maioria dos estudantes australianos contribui para os custos do ensino
superior através do Higher Education Contribution Scheme (HECS). De acordo com o
programa – HECS, os estudantes financiados no âmbito da Commonwealth e as suas
famílias têm a opção de pagar as propinas “à cabeça” (up-front), beneficiando nesse caso
de um desconto de 25%, valor esse que foi reduzido para 20% para os estudantes que
começaram os seus estudos em 2005, ou de aceitar os termos do programa de empréstimos
indexados ao rendimento (income-contingent).
Em 1997, o sistema de HECS foi alargado e diferenciado em três grupos, baseados
numa combinação de custos que dependem do carácter de rentabilidade e lucrativo de cada
curso. O Governo paga directamente à universidade a propina de cada estudante que está
neste programa, e assume a responsabilidade de recolher os empréstimos quando os
estudantes atingirem um certo nível de rendimento após a obtenção do seu diploma.
A legislação recente introduziu um programa de empréstimos subsidiados e
dependentes do rendimento (FEE-HELP), que abrange também os estudantes que pagam
propinas sem qualquer apoio ou subsídio do Governo Australiano, quer seja nas instituições
do sector público ou nas instituições privadas, podendo diferir o pagamento das suas
propinas até que o seu salário atinja o nível do rendimento médio australiano.
Por outro lado, as instituições podem cobrar outro tipo de taxas para cobrir outros
custos associados com a vida de estudante, como por exemplo ser membro de associação
de estudantes, ou de outras organizações, custos de biblioteca, de laboratórios e para as
actividades desportivas. Em certas instituições e cursos, há taxas específicas para
excursões, livros, estacionamento e outros bens essenciais ao funcionamento dos cursos.
O valor das propinas varia muito de instituição, para instituição e por tipo de curso,
mas em média, em 2006/2007, os valores eram os seguintes15:
- A$3.000 – A$12.000 por ano, para cursos de formação vocacional;
- A$10.000 – A$13.000 para cursos superiores preparatórios (Foundation Studies);
15

Disponível em: http://www.justcolleges.com/australia/austuition.phtml Junho 2007.
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- Cerca de A$12.000 por ano, para os cursos de formação inicial (Bachelor Degree)
como sejam os de artes, gestão, economia e direito;
- $14.000 – A$16.000 por ano, para cursos de formação inicial (Bachelor Degree) de
carácter laboratorial nas áreas das ciências e da engenharia;
- A$12.000 – A$18.000 para outros cursos de graduação;
- A$12.000 – A$18.000 por ano, para os cursos de mestrado e de doutoramento.
Aos estudantes internacionais são aplicadas propinas “à cabeça” (up-front).

Estados Unidos da América
Nos Estados Unidos da América, a responsabilidade do ensino superior é sobretudo
dos governos estaduais, apenas cabendo ao governo federal algumas funções. O Ensino
superior público é controlado pelos cinquenta estados. Cerca de 57% dos Colleges e das
universidades, que englobam cerca de 23% dos estudantes, são instituições privadas sem
fins lucrativos, entre as quais se encontram algumas das mais prestigiadas e selectivas de
todo o país (mas, ao mesmo tempo, estão aqui incluídas também das mais “abertas” e não
selectivas). O governo federal tem na sua alçada duas importantes funções: a concessão do
apoio social aos estudantes (a maioria dele sob a forma de empréstimos) e a concessão da
grande maioria dos fundos para a investigação, particularmente nas áreas da biomedicina e
das ciências físicas.
O valor das propinas varia muitíssimo por instituição, por sector (formação graduada
e pós-graduada), por tipo de curso. Todavia, registou-se ao longo das últimas décadas uma
tendência para a subida desses valores, especialmente no que toca ao sector privado. Num
estudo (College Board, 1999) elaborado acerca da evolução registada entre 1974 e 1975 a
1999/2000, salientava-se o acentuado crescimento no valor da propina do sector privado,
que nos finais dos anos de 1980 tinha registado uma média anual próxima dos 9%,
situando-se no ensino público, entre os meados de 1980 e os anos de 1990, na ordem dos
6%. Veja-se o Quadro 5, onde se dá conta dessa evolução das propinas no sector público e
privado, para os cursos com a duração de quatro anos.
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Quadro 5 – Propina média do sector público e privado nos Estado Unidos da América para os cursos
de 4 anos entre 1974/1975 a 1999/2000 (a preços constantes de 1999, dólares)
Sector Público (4 anos)
Propina média % Aumento anual
Ano
1999/2000
1994/1995
1989/1990
!984/1985
1979/1980
1974/1975

$3.356
$2.968
$2.217
$1.769
$1.580
$1.386

dos últimos 5 anos
2.6%
6.7%
5.1%
2.4%
2.8%
***

Sector Privado (4 anos)
Propina média
% Aumento anual

$15.380
$12.938
$11.436
$7.882
$6.904
$6.793

dos últimos 5 anos
3.8%
2.6%
9,0%
2.8%
0.3%
***

16

Fonte: College Board (1999), Trends in college Pricing, From Table 5, p.7.

Em relação aos anos mais recentes, o valor da propina continua a variar bastante
consoante o tipo de instituição e curso: de entre um valor mínimo de $5.000 por ano nas
universidades estaduais até um valor de $30.000 nas universidades privadas.

Quadro 6 – Valor da propina média no ano lectivo de 2007/2008 nos Estados Unidos

Propina Média
(anual em EUA Dólares)

Tipo de universidade
Instituições privadas (Custo Elevado)

$ 25,000

Instituições privadas (Custo Baixo)

$ 15,000

Instituições públicas (Custo Elevado)

$ 20,000

Instituições públicas (Custo Baixo)

$ 10,000

Fonte: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Digest of
Education Statistics 2008.

Todavia, é necessário realçar que o valor de propina não está ligado à qualidade,
reconhecimento e prestígio que as universidades possuem, dependendo muitas vezes das
fontes de financiamento e dos fundos que as instituições têm possibilidade de angariar. De
facto, as instituições com mais fundos e apoios (os colégios e universidades privadas) são
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também aquelas que podem aplicar maiores propinas, dado que as famílias mais abastadas
não se importam de pagar para que os seus filhos e filhas possam frequentar as escolas de
maior prestígio.
Num estudo muito recente efectuado por Scott Swail (2008), no âmbito do
Educational Policy Institute, no que respeita à evolução das propinas nos Estados Unidos
entre 1983/1984 e 2008/2009, concluía-se que a subida respectiva neste último quarto de
século tinha sido muito acentuada, ao mesmo tempo que a taxa de retorno do ensino
superior está a descer, o que vem trazer novos problemas ao sector:
“What we find is that, over past 25 years, tuition and fee charges have well over
doubled for each sector in real dollars (read: today´s dollar). Specifically, four-year
private institutions have risen from $10.985 to $25.14, or 129 percent, in that time,
compared with a 166 percent increase for four-year publics ($2.476 to $6.585) and
111% percent for two-year public institutions ($1.139 to $2.402).”

Canadá
O Canadá é uma federação de dez províncias e três territórios. De acordo com a
Constituição Canadiana (1867), são os governos provinciais e dos territórios quem têm a
incumbência do ensino superior. O governo federal providencia o apoio indirecto, através
da transferência de verbas para as províncias e do financiamento da investigação
universitária, bem como e do apoio social aos estudantes. O Canadá é dos países com maior
taxa de participação no ensino superior no mundo (mais de 1,4 milhões de estudantes estão
inscritos no ensino superior).
Desde os anos de 1990 que as receitas das propinas contam numa proporção
importante para os orçamentos das instituições (em 1999/2000 representavam cerca de 19%
do total do orçamento das universidades). De acordo com o ICHEFAP, durante os anos de
1990 o valor da propina média dos cursos de graduação subiu perto de 76%, cerca de 6%
por ano. Este aumento é ainda mais acentuado nos cursos de medicina e de medicina
dentária. Entre 1980 e 2002, o valor da propina média de um curso de graduação passou de
$1.600 para $3.550 e dos cursos de pós-graduação de $1.650 para $4.400 (dólares
canadianos).
16

Disponível em: http://www.gse.buffalo.edu/org/inthigheredfinance/region_namerica_US.html Agosto 2008.
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Desde o ano de 2000 que o valor da propina é actualizado (com um crescimento da
média de 3,8%); para o ano de 2007/2008, os estudantes a tempo inteiro de graduação
pagam uma propina média de $4.524 ano. Os estudantes de pós-graduação pagam uma
propina média na ordem dos $5.447.

Nova Zelândia
Na Nova Zelândia todas as instituições que ministram cursos pós-secundários fazem
parte do sector de “Fornecedores de Ensino Terciário” (Tertiary Education Providers),
constituído por politécnicos, (que ministram cursos académicos, profissionais e
vocacionais), os colégios de educação, universidades, e as instituições de ensino e
investigação Wananga (ligadas à tradição e cultura Maori). Em 2000, existiam 38
instituições de ensino terciário, das quais oito eram universidades. Existe, ainda, uma
multiplicidade de instituições privadas. Cerca de 85% dos estudantes estão matriculados
em instituições do ensino superior público.
O valor das propinas subiu significativamente nos finais dos anos de 1990, desde
1994 a uma taxa de 12% ao ano. Em 2001, o valor da propina numa universidade podia
variar entre NZ$3.600 para um bachelor em Educação e NZ$9.200 para um bachelor em
Medicina ou Ciências Veterinárias. Para o ano de 2007/2008, o valor das propinas pode ser
resumido para alguns cursos conforme o que consta no Quadro 7.
Quadro 7 – Valor da propina média anual por tipo de curso em 2007/2008 na Nova Zelândia
Cursos de Graduação

Artes / Humanidades / Ciências Sociais

NZ $ 10,000 - $ 12,000

Comércio / Administração / Gestão

NZ $ 10,000 - $ 12,500

Computação & Ciências Matemáticas

NZ $ 13,000 - $ 15,000

Engenharia

NZ $ 16,000 - $ 17,500

Ciências / Ciências Tecnológicas

NZ $ 14,000 - $ 16,000

Tecnologia

NZ $ 14,000 - $ 18,000
Cursos de Pós-Graduação

Artes / Humanidades / Ciências Sociais

NZ $ 14,000 - $ 16,000

Mestrado em Gestão (MBA)

NZ $ 18,000 - $ 24,000

Engenharia

NZ $ 18,000 - $ 24,500
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1.3.3 Países Africanos

Etiópia
Até recentemente o ensino superior na Etiópia era de livre acesso para o número
limitado de estudantes que terminavam o secundário17, aqueles que os estudantes que
conseguiam aceder ao ensino superior, para além de não pagarem propinas, também tinham
asseguradas as suas despesas de vida, com apoios para o alojamento e comida, e até mesmo
algum dinheiro para as despesas correntes.
Em Junho de 2003, com a Proclamação do Ensino Superior foi introduzida uma
mudança na política, considerando-se que o cost-sharing seria uma componente no
desenvolvimento do financiamento do ensino superior etíope. Em Setembro desse ano, o
Conselho de Ministros introduziu uma taxa de graduação destinada a recuperar os custos
totais das refeições, alojamento e serviços de saúde dos estudantes, e ainda 15% dos custos
de instrução. Os pagamentos seriam feitos a uma taxa constante de 10% em função do nível
do rendimento até que o estudante conseguisse pagar a totalidade (Saint, 2003).
Os estudantes e as suas famílias que possam, e pretendam, pagar à cabeça a propina
têm direito a 5% de desconto, bem como aqueles que após o 1º ano da graduação o queiram
fazer, recebendo então um desconto de 3% (Saint, 2003). Os estudantes nocturnos
continuaram a pagar propinas.
A propina aplicada em 2003/2004, de acordo com a base de dado do ICHEFAP, é de
$1.559 dólares, tendo o seu valor vindo a subir ao longo dos últimos anos. Os estudantes
estrangeiros pagam habitualmente o dobro do que os estudantes nacionais.
Contudo, o desafio será responder ao recente programa de cinco anos (2005-2010),
lançado com o intuito de se aumentar a participação da frequência do ensino superior em
+5% (actualmente apenas 1,5% dos jovens participam no ensino superior), ao mesmo
tempo que se procura recursos para apoiar o orçamento das instituições de ensino superior.
Como Yizengaw (2007) conclui:

17

Disponível em: http://www.gse.buffalo.edu/org/inthigheredfinance/region_africaEthiopia.html Junho 2007.
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“In the future, once the cost sharing in public, higher education takes root within the
society and the benefits of it in ensuring equity, efficiency and accessibility is cemented,
Ethiopia needs to focus on generating direct revenues to the universities in the form of
up-front payments by the beneficiaries and their parents. This may require the
institution of a need-based system of financial assistance to students.”

Quénia
Historicamente, e à semelhança de outros países africanos, o ensino superior era de
livre acesso. Os estudantes elegíveis não pagavam propinas, em troca de no final dos cursos
terem de trabalhar para o sector público durante três anos.
No ano de 1991, toda esta situação mudou, e as propinas foram introduzidas para
todos os alunos, ao mesmo tempo que o apoio do Governo para as despesas de vida foi
eliminado. Tratava-se de dar uma resposta à austeridade financeira vivida, e ao crescente
número de alunos inscritos no sistema de ensino superior. Surgiu, assim, a oportunidade e a
necessidade de implementar uma política dual de definição de propinas.
De facto, face à continuação do declínio do apoio financeiro do Governo, a
Universidade de Nairobi viu-se forçada a introduzir um novo curso – “Módulo II” – no
qual os estudantes, para serem aceites, tinham que pagar o valor total da propina.
De acordo com o relato de Kiamba (2004), mercê do corte efectuado no apoio
governamental, a Universidade de Nairobi acabou por “adoptar” o conceito de universidade
“entrepreneurial”, tendo criado uma empresa independente e de carácter lucrativo – a
University of Nairobi Enterprises and Services Limited (UNESL). Esta nova entidade lança
e desenvolve o programa II (ou paralelo), no qual só se aceitam alunos apoiados de forma
privada (pais, famílias, empresas, etc.) e que têm como característica central o pagarem
propinas. Após um período de resistência, este processo acabou por gerar um conjunto de
receitas importante para a universidade, e foi-se consolidando. Estes novos cursos
coexistem paralelamente ao “Módulo I”, no qual os estudantes tradicionais que conseguiam
entrar nos exames de admissão ao ensino superior pagavam apenas 20% do valor das
propinas.
Em 2002/2003, dos 22.000 estudantes inscritos na Universidade de Nairobi, cerca de
metade estavam inscritos no “Módulo II”; desde a sua criação estes programas tinham
conseguido angariar cerca de 3 biliões de shilings quenianos (US$ 130.000.000, usando o
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PPP 2002). Contudo, Kiamba (2004) acaba por reconhecer que é necessário continuar a
pugnar por apoios públicos, porquanto:
“As the University of Nairobi case shows, academic programs with strong market and
resource opportunities, like commerce, business administration, law, and medicine,
have the tendency to be the winners. Others, such us the arts and other technical areas
(especially because of the relatively high costs), with fewer market opportunities, can
become impoverished backwaters. This condition risks the loss of nationally important
and strategic academic and development disciplines.”

De acordo com a base de dados do ICHEFAP, a propina aplicada em 2004/2005 nos
cursos designados de “Módulo I” (inclui a propina e também o alojamento) situava-se no
valor de KES 16.000 (em dólares será $US 457) e a propina nos cursos do “Módulo II”
subia para KES 100.000 ($US 2.857). Nas instituições de ensino superior privadas, as
propinas (que incluem as despesas com alojamento) podem subir para o valor de KES
201.348 ($US 5.753).

1.3.4 Países Asiáticos

China
A China, ao longo século XX, passou por diversas etapas. Desde 1949 até meados de
1980, o ensino superior foi totalmente financiado pelo governo, o qual, por sua vez, era
responsável pelas inscrições e pelos planos de formação dos recursos humanos do país. Os
diplomados tinham empregos dados pelo Governo, e havia pouco espaço para as
preferências pessoais em relação ao tipo de emprego e à sua localização. Os ganhos
monetários proporcionados pela educação universitária eram extremamente baixos.
Em 1985, uma política dual de propinas (dual track tuition fees) foi anunciada no
documento «Decisão sobre a Reforma da Estrutura Educacional». Previa-se que as
instituições podiam fixar propinas a um pequeno número de estudantes que tivessem tido
resultados abaixo dos valores mínimos para o ingresso daqueles estudantes a serem
apoiados pelo ensino público.
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Esta política dual de fixação de propinas, de acordo com a base de dados do
ICHEFAP, prosseguiu e foi acentuada em 1998, com a Lei do Ensino Superior da
República Popular da China, uma vez que o governo considerava que a economia tinha
florescido e que havia cada vez mais estudantes com capacidade para pagar a frequência do
ensino superior. No Outono de 1999, começou a desenhar-se uma expansão significativa do
ensino superior, ao mesmo tempo que se assistia a uma subida das propinas.
O valor das propinas passou a variar de acordo com diversos factores, entre os quais o
tipo de universidade e também a sua qualidade, visto considerar-se que, numa instituição de
maior qualidade, a propina deve também ser mais elevada. A China possui trinta e três
universidades nacionais, (as quais são consideradas mais importantes e que participam nos
chamados projectos “211”) e, ainda, muitas outras universidades regionais. As
universidades nacionais, mercê do seu prestígio, podem aplicar propinas mais elevadas do
que as outras instituições. Por outro lado, o valor da propina varia também de acordo com o
tipo de cursos, sendo que os mais “populares”—, como sejam os de ciências
computacionais, engenharia, línguas estrangeiras e gestão—, possuem propinas mais altas
do que outros (matemática, história, arqueologia e os cursos de agricultura, silvicultura e
navegação ainda têm propinas mais baixas). Finalmente, as propinas dos cursos de
medicina, artes e artes do teatro, cinema e música são as mais caras, em virtude de serem
também as que têm os custos de instrução mais elevados. De acordo com Marcucci e
Johnstone (2007), actualmente, cerca de 27% da despesa corrente do ensino é coberto pelas
propinas dos estudantes (Li, 2005).
Apesar de a China ter tido uma tradição de existência de universidades privadas (em
1949, das 223 universidades existentes, 93 eram privadas), em 1950, foram nacionalizadas
e fundidas com as públicas; só em 1982 começaram a reaparecer de novo (Yuan, 2003),
tendo um franco crescimento a partir desse momento. As instituições privadas admitem os
estudantes que não puderam entrar no ensino público, e muitas delas podem não ter um
nível de qualidade apropriado.
A generalidade das instituições de ensino superior privadas aplica propinas elevadas,
potenciando uma certa desigualdade social no acesso ao ensino superior. De acordo com
Yuan (2003), e dando o exemplo da Zhejinag Wanli University, a propina aplicada era em
2003 de 17.000 yuan, e o custo de alojamento entre 1.100 a 1.200 yuan, enquanto que o
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rendimento per capita disponível nas cidades era, em 2002, de 12.970 yuan, e nas zonas
rurais, de apenas 5.764 yuan. Ou seja, o custo de cada estudante era quase o dobro do
rendimento per capita anual do rendimento urbano e o triplo do rural, o que estava para
além da capacidade de poupança do cidadão comum e, por isso, acabava por converter a
frequência para os filhos das classes mais favorecidas.

Japão
O sistema de ensino superior japonês caracteriza-se por ser uma estrutura dual, com
um sector público muito restrito, controlado pelo governo nacional e governos locais, e um
muito amplo sector privado. Existem três tipos de instituições universitárias: 87
universidades nacionais, controladas pelo Ministro da Educação; 72 universidades públicas
sob a dependência dos governos locais ou regionais; e 596 universidades privadas.
Complementarmente, existem ainda 525 colégios de educação (a maioria privados), e 63
colégios técnicos. No ano lectivo de 2003/2004, existiam no Japão cerca de 4 milhões de
estudantes do ensino superior.
As reformas introduzidas em 2004 concederam um estatuto de autonomia às 87
universidades nacionais, que, apesar de públicas, obtiveram uma larga capacidade de gerir
os seus recursos. Assim, estas universidades podem fixar o nível das suas propinas, mas
não podem exceder o limite de 110% do valor da propina padrão fixada pelos Ministros da
Educação e das Finanças. Em 2005/2006, a propina padrão era de 535.800 Yen (US$4.059;
2004 PPP) e a maioria das universidades subiu o valor das suas propinas em relação ao
praticado anteriormente. As instituições privadas são livres de fixar as suas propinas, e, no
ano lectivo de 2002/2003, o valor médio apontava para 886,600 Yen ($US 6.378).

1.3.5 O impacte das propinas no comportamento das inscrições e na acessibilidade
do ensino superior
Um dos argumentos para defender que o ensino superior não deve ser de acesso
totalmente livre, isto é, “grátis”, sem aplicação de qualquer propina aos estudantes, reside
no facto da sua regressividade. Verifica-se que são as classes médias e média-altas as que
mais beneficiam, dado ser essa a principal proveniência da maioria dos estudantes, ao
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mesmo tempo que os orçamentos das instituições de ensino superior são suportados pelos
contribuintes de baixos rendimentos, cujos filhos acabam por não estar bem representados
no ensino superior. Desta forma, e de acordo com os defensores da não gratuitidade do
ensino superior, justifica-se a defesa de uma política de aplicação de propinas, conjugada
com a concessão de bolsas de estudo, e a implementação de programas de empréstimos.
Seguindo esta argumentação, Vossensteyn (2005a, p. 21) sistematizou um conjunto
de dados resultantes de investigações efectuadas em diversos países, onde se evidencia de
uma forma suficientemente clara que os estudantes provindo de meios desfavorecidos, seja
a nível do rendimento dos pais, seja de carácter étnico ou religioso, são de facto
minoritários no ensino superior. De acordo com este autor, os estudantes provenientes de
famílias de rendimentos mais baixos apenas representam 17% na Áustria, 15% na
Austrália, 3% na Bélgica, 20% no Canadá, 12% em França, 7% na Alemanha e 9% nos
Países Baixos. Outro dado a ter em conta prende-se com o número de estudantes provindo
de minorias étnicas e, de novo, se verificam valores muito pouco significativos: 4% na
Austrália, 16% no Canadá, 8% nos Países Baixos, 19% no Reino Unido e 29% nos Estados
Unidos da América.
Todavia, os que criticam esta posição contra - argumentam que é a aplicação das
propinas, ou a sua subida, que tem um impacte negativo nas taxas de frequência do ensino
superior, o que acaba por ter consequências na acessibilidade do ensino superior. Tendo em
conta esta preocupação, desde muito cedo se desenvolveram estudos no sentido de perceber
e monitorizar esses impactes, em especial, nos países que desde há décadas seguem
políticas de aplicação de propinas, como é o caso dos Estados Unidos.
De acordo com Swail e Heller18 (2004), os estudos que desde os anos de 1980 e 1990
foram efectuados nos Estados Unidos confirmaram que quando o valor das propinas
aumenta, as inscrições diminuem numa proporção variável. De acordo com estes autores,
um dos estudos mais abrangentes foi o realizado por Leslie e Brinkman (1987), os quais
estudaram para instituições com cursos de dois e de quatro anos de duração o impacte da
mudança no preço de frequência do ensino superior (propina), através do coeficiente de
resposta na participação no ensino pós-secundário entre os 18-24 anos provocado por um
18

Os parágrafos seguintes seguirão de perto a descrição e análise feitas no artigo de Marcucci, P. N. e
Johnstone, D. B. (2007). “Tuition Fee Policies in a Comparative Perspective: Theoretical and political
rationales”.
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aumento de $100 dólares no valor das propinas. Estes autores concluíram que um aumento
desse valor na propina causava uma diminuição de 0,7% no número de alunos inscritos.
Posteriormente, e especialmente nos Estados Unidos, foram efectuados outros estudos
similares. Por exemplo, no estudo realizado por Tom Kane (1995), concluía-se que em
1995, um aumento de $100 dólares (a preços de 1991) no valor das propinas nas
instituições com cursos de duração de quatro anos resultava num declínio de 1,4% no
número de alunos inscritos.
Heller, em 1997, concluiu que havia um consenso entre os investigadores de que para
uma subida de $100 dólares no valor das propinas se dava uma baixa de 0,5 a 1% nas
inscrições nas instituições de ensino superior, e que essa queda podia também resultar da
diminuição do apoio social aos alunos ou do tipo de apoios em causa.
Efectivamente, no Canadá as conclusões vão nesse mesmo sentido. Michael e Scully
(1999), ao analisarem a evolução das inscrições entre 1977/78 e 1996/97 e a variação das
propinas na província de Ontário, verificaram que 10% do aumento no valor das propinas
da universidade causaram um aumento de 0,5% nas inscrições de estudantes em full-time, e
uma diminuição de 2,1% nas inscrições de estudantes em part-time. Consideraram que este
comportamento era explicado pela forte subsidiação e os apoios significativos concedidos
naquele país.
De acordo com Johnstone (2007), e na sequência das constatações dos diversos
estudos realizados, a procura do ensino superior a nível macro é relativamente inelástica
face ao aumento dos preços. Mas em alguns países ou para certos níveis no valor das
propinas, pode ocorrer uma mudança na estrutura social dos estudantes, com o aumento ou
redução de alunos de diversos grupos socioeconómicos. Assim, no caso dos EUA e do
Reino Unido, uma mudança no preço líquido parece ter um grande efeito no nível de
inscrições dos estudantes das classes mais baixas, mas não no caso da Austrália ou da Nova
Zelândia, onde a introdução das propinas, ainda que sob a forma de diferidas, acabou por
não influenciar a composição da estrutura da origem social dos estudantes (LaRocque,
2003; Chapman e Ryan, 2002).
Outro exemplo citado por Johnstone é o caso da Irlanda, onde, num relatório
elaborado pelo Departamento de Educação e Ciência Irlandês, se mostra que a iniciativa de
aplicar um corte de propinas em 1995 teve “pouco ou nenhum impacte na promoção de
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equidade e no incentivo ao acesso ao ensino superior pelos grupos das classes mais baixas
economicamente”. Ainda que todos os grupos socioeconómicos tenham experimentado
aumentos na participação entre 1991 e 2001 no sector universitário, “os grupos
socioeconómicos mais desfavorecidos” representavam em 2001 menos do que ocorria em
1995.” (Departamento de Educação e Ciência, 2003).
A nível macro, os dados das inscrições podem ocultar outras mudanças no
comportamento das inscrições no ensino superior resultantes da implementação, ou de um
aumento, de propinas. Por exemplo, a passagem de estudantes a tempo inteiro para
estudantes em tempo parcial, para conseguirem algum rendimento, ou os estudantes
passarem a trabalhar mais horas em empregos dentro das universidades, ou até mesmo a
mudança de instituições mais caras para outras mais baratas, ou para instituições mais perto
de casa.
Nos Estados Unidos há dados que apontam para que uma subida de propinas
provoque uma maior afluência de estudantes ao programa College Board’s Level
Examination Program, dado que através desse programa, caso os resultados académicos
atinjam certo nível, poderão receber crédito para certos Colégios e Universidades, públicos
e privados (Hebel, 2003).
Todavia, no entender de Marcucci e Johnstone (2007, p. 38) esta questão está longe
de ter uma resposta definitiva:
“In general, however, little is known empirically worldwide about the impact of costsharing (and tuition fees) on higher education accessibility and enrolment behaviour,
or about the ameliorative efficiency of programmes such as means-tested grants and
loans, and additional research is needed in order to inform higher education policymaking.”

A variação e as tendências nas inscrições no ensino superior resultam de um conjunto
de interacções muito complexo de factores, dos quais só alguns se baseiam no “preço”
(propinas). Muitos investigadores, consideram que as propinas têm um papel relativamente
pequeno no número das inscrições, dado que elas constituem a parte menor dos custos de
frequência do ensino superior. Para muitos estudantes, os outros custos — como sejam o
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alojamento, os transportes, os livros e outros custos associados — são mais significativos
do que a própria propina.

1.4 A política de empréstimos

1.4.1 Os empréstimos como mecanismo de apoio aos estudantes
Desde o final do século passado que podemos identificar uma tendência de aceitação
e defesa de políticas fomentadoras da diversificação de captação de receitas por parte das
instituições de ensino superior em todo o mundo, com especial incidência nos Estados
Unidos da América, diminuindo o apoio do Governo e aumentando a participação dos
estudantes ou das suas famílias. Os estudantes são chamados a partilhar os custos da
frequência do ensino superior, procurando-se assim criar condições para que o pagamento
desses encargos possa ser diferido para o futuro quando venham a entrar na vida activa,
possivelmente numa situação mais favorável graças ao grau obtido no ensino superior, e em
condições de poder começar a pagar uma parte dos custos que foram adiantados pelo
Governo ou pelo mercado de capital.
Como já foi referido, nos anos de 1950 o economista Milton Friedman (1955, p. 13)
escreveu o artigo The Role of Government in Education, que é considerado como o
iniciador do debate sobre os empréstimos, ainda que não fosse esse o tema central do seu
ensaio. Friedman considerava que os empréstimos, pelo menos na sua versão habitual, não
eram convenientes para investir em capital humano, e que seria necessário implementar um
sistema de financiamento equitativo, onde se disponibilizassem instrumentos financeiros
aos estudantes, mudando dos meios de curto-prazo para os de longo prazo, tendo em conta
os rendimentos futuros crescentes dos estudantes que optaram por investir na sua educação:
“For vocational education, the government, this time however the central
government might likewise deal directly with the individual seeking such education.
If it did so, it would make funds available to him to finance his education, not as a
subsidy but as “equity” capital. In return, he would obligate himself to pay the state
a specified fraction of his earnings above some minimum being determined to make
the program self-financing. Such a program would eliminate existing imperfections
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in the capital market and so widen the opportunity of individuals to make productive
investments in themselves while at the same time assuring that the costs are borne by
those who benefit most directly rather than by the population at large.”

Na realidade, num grande número de países, os financiamentos provindo do
orçamento público dificilmente podiam crescer, quer por os governos não terem capacidade
para aumentar o nível de receitas fiscais, quer por darem prioridade a outros tipos de
objectivos, como sejam os encargos com a saúde, ou o apoio ao ensino pré-primário ou
básico. Neste contexto, foram surgindo num número crescente de países outras
modalidades de incentivar os estudantes, ou as suas famílias, a contribuírem para os custos
da educação e a usarem o mecanismo de empréstimos bancários. No entender de Johnstone
(2005), os programas de empréstimos, ao propiciarem receitas acrescidas às instituições
que não seria possível captar de outro modo, permitiram o aumento da qualidade
institucional, a melhoria da acessibilidade ao ensino superior, e finalmente a melhoria da
vida do estudante.
Na perspectiva dos estudantes, o interesse em obter um empréstimo para suportar pelo
menos, alguns dos custos da frequência do ensino superior, assenta na possibilidade de os
jovens poderem investir no seu próprio futuro. De facto, atendendo aos limites dos apoios
das famílias e dos governos, ou da possibilidade de obter empregos em tempo parcial, os
empréstimos podem representar para muitos estudantes a diferença entre ter, ou não ter,
acesso ao ensino superior e conseguir obter o respectivo grau.
Reconhece-se que a maioria dos estudantes preferiria que todos os seus estudos
fossem suportados pelo governo, e consequentemente pelos contribuintes, mas, como é
defendido por diversos autores (Johnstone, 2005; Barr, 2005), os benefícios privados
(monetários — ganhos superiores no futuro; não monetários — status, acesso a empregos
geralmente mais agradáveis e com maiores opções de escolha) do ensino superior para o
próprio estudante permitem que se considere esse investimento na sua formação como
perfeitamente razoável, visto que o estudante será quem tem a maior parte do retorno do
investimento. Barr (2004, p. 8) afirma:
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In sum, there is limited quantitative evidence of external benefits and robust evidence
of private benefits. The latter suggests that is efficient that graduates bear some of the
costs. In that case, the design of student loans becomes critical.

Ziderman (2002), ao caracterizar os principais objectivos prosseguidos pelos
programas de empréstimos, identificou cinco: orçamentais (criação de receitas); expansão
do sistema universitário; sociais (equidade e acessibilidade); apoio a determinadas
necessidades de mão-de-obra; e, apoio social aos estudantes.
O mecanismo dos empréstimos estudantis tem vindo a ser discutido pelos
economistas e analistas das políticas de ensino superior desde os anos de 1950, mas o
conceito tem sido sujeito a grande controvérsia. Em termos teóricos, a defesa da figura de
empréstimos no ensino superior está relacionada com a noção de que este é um
investimento privado lucrativo, oferecendo aos diplomados retornos elevados sob a forma
de oportunidades de melhores trabalhos e de rendimentos futuros mais elevados ao longo
da vida profissional. Os empréstimos teriam mesmo a vantagem de aumentar o acesso ao
ensino superior por parte de franjas significativas de jovens de ascendência socioeconómica
desfavorecida, dando-lhes a possibilidade de virem a pagar num momento posterior,
quando já estiverem em condições de poupar para esse reembolso.
O conceito de poder diferir no tempo o encargo da frequência do ensino superior, foi
usado num dos slogans dos primeiros programas de empréstimos implementados na
América Latina (ICETEX na Colômbia) citado por Woodhall (2004, p. 41): “We lend to the
student and the Professional pays us back”. Esta autora regista os argumentos de eficiência
e de equidade usados pelo Banco Mundial em diversos dos seus relatórios19 para
fundamentar a vantagem dos empréstimos em relação às bolsas de estudo. As razões da sua
maior eficiência seriam as de que:
a) reduzem a procura do orçamento governamental e a pressão nos contribuintes;
b) providenciam recursos adicionais para financiar a expansão do ensino superior
alargando o acesso;

19

World Bank, 1986, p. 10; 1994, p. 23; 1994, pp. 46-47, 50.
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c) aumentam a motivação dos estudantes ao torná-los co-responsáveis pelos custos do
ensino superior e ao requererem a avaliação deles em termos de custo-benefício
face à obrigação de reembolsar o seu empréstimo.
Por sua vez, o critério da equidade também aponta para a utilização da figura do
empréstimo, dado que a maioria dos diplomados poderá aceder a rendimentos
substancialmente mais elevados ao longo da sua vida útil devido à educação adquirida. O
empréstimo contribui ainda para evitar que os estudantes do ensino superior sejam
subsidiados pelos contribuintes, sem se ter em conta que eles provêm de classes
favorecidas.
Segundo Woodhall (2004), os que são críticos dos empréstimos estudantis, e que
geralmente defendem bolsas de estudo em vez de empréstimos, radicam os seus
argumentos na convicção de que o ensino superior é um investimento social rentável e,
portanto, deve ser financiado pelos fundos públicos e não privados. Consideram, por isso,
que os empréstimos são ineficientes, nomeadamente pelas seguintes razões:
a) a complexidade e os altos custos com a sua administração, particularmente no
esforço de recolher os reembolsos dos empréstimos;
b) o risco de não reembolso, se os diplomados forem incapazes de assegurar os
pagamentos durante períodos em que estejam desempregados ou à procura do
primeiro emprego, em que tenham remunerações baixas, períodos de doença, ou
até mesmo se simplesmente decidem não pagar, emigram ou desaparecem;
c) o perigo de distorcerem as escolhas dos estudantes, ao estimularem que prossigam
cursos com maiores perspectivas de rendimentos futuros, em detrimento de cursos
de interesse social, mas com menor retorno monetário.
Finalmente, os opositores destes programas, onde muitas vezes se encontravam as
associações representantes dos estudantes, colocam também o problema da equidade, visto
que defendem que o medo de incorrer em dívidas e de contrair empréstimos irá
desencorajar os estudantes provindo das famílias de baixos rendimentos, podendo ser
particularmente mais gravoso no caso das mulheres (em alguns países poderá constituir-se
como um “dote” negativo) ou dos estudantes mais velhos, cuja expectativa de vida útil será
mais curta e desencorajará a sua continuação de estudos.
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1.4.2 Objectivos dos programas de empréstimos aos estudantes
Existe uma grande diversidade de programas de empréstimos implementados
actualmente em mais de 60 países, sendo significativamente distintos e com objectivos bem
diversificados.
Ziderman (2002, p. 43), ao pretender avaliar as experiências dos diversos países no
que se refere aos programas de empréstimos, entendeu cruzar os objectivos prosseguidos e
confrontá-los com alguns aspectos relevantes da política educativa – a política de fixação
de propinas e do financiamento do ensino superior; o nível de subsídios aos empréstimos;
públicos alvo do crédito; abrangência dos empréstimos. Deste modo, elaborou um quadro
que adiante se reproduz:
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Quadro 8 – Objectivos alternativos dos empréstimos aos estudantes:
efeitos no esquema de funcionamento

I - Facilitar o
aumento das
Propinas nas
Univ.Públicas

II - Obtenção de III - Recuperação IV - Grupo alvo V - Empréstimos VI - Resultados obtidos
Fundos
efectiva esperada
definido
aos estudantes no
Adicionais
dos empréstimos (ie
sector público ou no
subsídio não se
privado
justifica)

Objectivo 1 – Orçamental
Geração de receitas: subida de custos
unitários das univ. públicas

Sim

Sim

Sim

Não

Público

Maior eficiência interna.
Outras fontes de geração
de receitas.

Mudança no financiamento: redução
nas despesas governamentais

Sim

Não

Sim

Não

Público

Maior eficiência interna.
Outras fontes de geração
de receitas.

Mudança no financiamento: reafectação
dos orçamentos públicos da educação

Sim

Não

Sim

Não

Público

Maior eficiência interna.
Outras fontes de geração
de receitas.

Geração de rendimentos adicionais para
financiar a expansão do sector público
universitário

Sim

Sim

Sim

Não

Público

Outras fontes de geração
de receitas.

Crescimento do sector universitário
privado

Não

Sim

Sim (?)

Não

Privado

Subsídios directos

Não

Não

Não

Sim

Público e Privado

Bolsas de estudos para
alunos carenciados

Sim

Sim (?)

Sim

Não

Público e Privado

Fontes alternativas de
financiamento para
bolsas aos alunos
carenciados

Não

Não

Não

Sim (?)

Público e Privado

Outros incentivos, ex.
reduções de impostos,
subsídios p/alojamento

Não

Não

Sim

Não

Público e Privado

Objectivo 2 – Expansão do sistema
universitário

Objectivo 3 – Social – equidade/
acessibilidade
Empréstimos indexados às
necessidades dos estudantes
Subsidiação cruzada

Objectivo 4 – Necessidades de mãode-obra
Contar com necessidades especificas da
mão-de-obra

Objectivo 5 – Apoio ao estudante
Abrandar as dificuldades financeiras
dos estudantes

Oportunidades para o
emprego do estudante.
Flexibilidade nos

Aumentar o comprometimento dos
estudantes

Sim

Sim

Sim

Não

Público e Privado

Independência financeira do estudante

Não

Não

Sim

Não

Público e Privado

programas dos cursos
Trabalhador-Estudante e
esquemas de serviço
público
Oportunidades de
emprego para os
estudantes

Fonte: Ziderman, A. (2002). “Alternative Objectives of National Student Loan Schemes: Implications for Design,
Evaluation and Policy”, table 2, p. 43.

Como podemos ver, este autor enfatiza, especialmente no descrito nas colunas I e II,
que, apesar dos empréstimos serem frequentemente introduzidos para criar condições para a
fixação ou aumento das propinas, em pelos menos metade dos casos, eles não constituem
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uma forma de as instituições recuperarem os custos, e só numa minoria das situações
encontramos a criação de fundos adicionais para as instituições universitárias.
Em relação à necessidade de o governo conceder subsídios aos empréstimos (coluna
III) existe uma maior uniformidade. Na generalidade dos casos, o principal enfoque está na
recuperação do empréstimo e não tanto na concessão de subsídios aos empréstimos.
Contudo, a maioria dos programas de empréstimos, especialmente nos países
desenvolvidos, tem vindo a ser fortemente subsidiada, o que visto de uma certa perspectiva
pode ser considerado uma “bolsa escondida” a quem contrai um empréstimo20. De resto, na
visão de Ziderman (2002, p. 45), podemos considerar que existe um como intervalo
contínuo entre empréstimos e as bolsas de estudo, com os empréstimos com taxas
meramente comerciais num extremo e as bolsas de estudo no outro extremo, com os
empréstimos subsidiados algures no intervalo, sendo que quanto maior for o subsídio,
maior será o carácter de “bolsa escondida”. Por isso afirma:
“From this arises a central policy issue: given the higher administrative costs of loans
compared with grants and the probabilities of repayment default, at what level of
subsidy does a grant become a more cost-effective instrument for helping the poor than
a subsidized loan?”

Tendo em conta que em muitos países as instituições privadas praticam propinas
elevadas e, portanto, elas constituem um elevado encargo para os estudantes, os programas
de empréstimos têm que ser subsidiados, podendo constituir um instrumento de expansão
do sistema universitário.
A aplicação dos programas de empréstimos em particular para o apoio a determinados
grupos alvo é geralmente inexistente, com excepção de dois casos (ver coluna IV). São
aqueles em que se pretende dar assistência aos alunos mais desfavorecidos (ou com
dificuldades financeiras), e quando há interesse em apoiar a formação de certos tipos de
profissões onde existam carências em termos nacionais ou locais.
Resulta da abordagem atrás exposta, que a discussão e o sucesso de um programa de
empréstimos não pode ser visto na generalidade, mas em função dos objectivos a que se
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pretende dar prioridade, sendo ele será seguramente diferente consoante os instrumentos
que se pretende usar, e as políticas que se pretende prosseguir. Na visão pragmática de
Maureen Woohhall (2004, p. 42), mais do que prolongar o debate, há interesse em
considerar os atributos dos empréstimos para uma definição de política educativa que
aumente a acessibilidade do sistema e diversificação de fontes de receita:
“Instead of prolonging the debate on loans versus grants, I prefer to highlight the
potential for students loans to contribute to (a) cost-sharing and revenue
diversification by increasing the feasibility or acceptability of introduction or
increases in tuition or other fees, (b) improving equity by providing financial support
for students who might otherwise be denied access and ensuring that those who
derive substantial benefits from higher education contribute to its cost, and (c)
increasing sustainability by ensuring that loan repayments from past cohorts of
students help to finance financial support for the next generation.”

Neste contexto, os programas de empréstimos têm vindo a ser desenhados em
diversos países de forma a atender, tanto quanto possível, a duas características: as
condições socioeconómicas dos países (e dos estudantes que ambicionam frequentar o
ensino superior), e a disponibilidade universal, (isto é, qualquer estudante academicamente
preparado deve poder estudar e ter acesso a um empréstimo).
A disponibilidade generalizada dos programas de empréstimos significa que o crédito
deve estar disponível para todos os estudantes elegíveis, mesmo que existam algumas
restrições de acesso, mas nunca de forma a recusar estudantes que possam apresentar
garantia e se queiram matricular no ensino superior. Contudo, a generalidade dos autores
concorda em que os programas de empréstimos para estudantes são extremamente
complexos e difíceis de operacionalizar (Johnstone, 2005; Usher, 2005a).
De uma forma muito sintética, Wellhause (2006, p. 7) identifica as características
fundamentais para um programa de empréstimos estar bem definido, a saber:

20

Johnstone (1986) e Ziderman e Albrecht (1995) calculavam que estas “bolsas escondidas” podiam variar
bastante, indo por exemplo de 13% em Barbados até 90% no Brasil.
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“Well-designed loans have core characteristics. This is not just true of national loan
schemes but any well-designed loan scheme. These characteristics are:
-loans have to be large enough;
-the interest rate must be rational; and
-the repayment mechanism must be efficient, equitable, and capable of being
implemented.”

Quando se está perante empréstimos a estudantes, as entidades bancárias não se
mostram de imediato muito interessadas em apoiar, dado que os estudantes, em termos
gerais, não dispõem de bens que possam apresentar como garantia, o que na ausência de
alguma instituição governamental que assuma o risco, torna necessário que o empréstimo
tenha que ser assumido em conjunto pelo estudante e pelos seus pais ou por qualquer outro
fiador (ainda que os bancos tenham interesse em fidelizar os estudantes enquanto futuros
clientes e, em alguns casos, entendam que têm uma responsabilidade social).
Palacios (2002, p. 3) chamou a atenção para estas dificuldades, escrevendo:
“An investor who finances a student faces the additional problem of not knowing the
true intentions of the student. Whereas a house can be valued independent of the
activities of the owner, the value of the investment in education will depend on the
student [… ]
A second source of uncertainly stems from the illiquidity of the education investment. If
a home owner cannot continue making the mortgage payments, the owner has the
option to sell the home. […] By contrast, a student cannot sell himself as collateral for
an investment, fortunately.”

A lógica do mercado poderá funcionar, isto é, há estudantes que pedem empréstimos e
há bancos que decidem emprestar, mas, porventura, em condições que não são geralmente
muito atractivas para os estudantes, e, por isso, acabam por ser pouco utilizados nos
diferentes países onde os empréstimos estudantis estão significativamente implantados.
Geralmente, este tipo de empréstimo é estritamente privado, isto é, não subsidiado e não
dispondo de garantias da parte governamental, só aparece em certos cursos profissionais
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avançados e em cursos como Medicina e Direito, nos quais há uma forte probabilidade de
os diplomados virem a obter rendimentos elevados no futuro.
Para a generalidade dos outros casos, a ausência de avalistas ou fiadores faz com que
o risco de não pagamento seja grande, ao mesmo tempo que se está perante situações em
que não há bens passíveis de serem recuperados pela entidade bancária (os conhecimentos
adquiridos com o curso superior não são passíveis de “arresto”), o que significa um risco
elevado para elas. Acabam, assim, por fixar taxas e condições de tal modo desfavoráveis
que poucos estudantes arriscam contrair encargos nestas condições, sendo igualmente
desmotivadoras para as próprias entidades bancárias.
Por outro lado, o estudante-tipo que solicita um empréstimo não pode geralmente
começar a pagar o respectivo reembolso durante o curso e mesmo no período imediato à
sua conclusão. Pode, assim, ocorrer com frequência um longo período entre a contracção e
o princípio do pagamento, o que não só torna este esquema pouco atractivo para a entidade
bancária, como permite que o estudante tenha a possibilidade de se “esquecer” da dívida,
ou, no caso dos países de grande dimensão, ou de espaços de circulação alargados, que o
estudante possa deslocar-se para outro local ou estado (ou mesmo outro país), perdendo-se
o seu rasto, tudo isto faz crescer significativamente o risco da entidade que empresta o
capital.
Atentos a esta situação, Dur, Teulings e Rens (2004, p. 286), num artigo que aborda a
questão, questionavam-se:
“If getting an education is a good investment, then why would banks not be willing to
provide loans to students? The problem is that unlike physical capital, human capital
cannot be collateralized. Because education cannot be expropriated by the bank when
the students fail to repay their loans, the default risk on student loan is much higher
than on mortgages, for instance. Higher default risk translates into higher interest
rates, so the cost of education is higher for students from low-income backgrounds who
have to borrow money to finance their education, resulting in sub optimally low
investment in human capital.”

Consequentemente, surge a necessidade de intervenção pública. O Governo é
chamado a dar garantias (de forma a cobrir os riscos do capital privado, dos fundos de
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pensões e outras formas de poupança), ou até mesmo a passar ele a ser o “emprestador”, o
que tem como consequência o crescimento dos encargos governamentais, com
contrapartida nas receitas fiscais internas. O Governo pode até ter que, inclusivamente,
recorrer a capitais nacionais ou internacionais, tendo os encargos daí decorrentes, em última
instância de vir a ser pagos pelas receitas fiscais futuras.
Assim, os países em vias de desenvolvimento, ou com situações de finanças públicas
difíceis têm habitualmente sérias dificuldades na implementação de um programa de
empréstimos, porquanto os capitais internacionais não se mostram muitos disponíveis para
este tipo de operações. Quando assim acontece, e de novo com maior incidência nos países
que passam por maiores dificuldades orçamentais, acaba por ter que se desenhar
mecanismos exigindo um ou mais fiadores, podendo o governo aparecer como o primeiro
fiador e as famílias ou amigos como um segundo fiador.
Seja qual seja a forma, os empréstimos aos estudantes são sempre de risco e
geralmente cabe aos governos assumir uma parte desse risco. Assim, o explicam Johnstone
e Shroff-Mehta (2001), quando apontam para quatro formas essenciais de um governo
participar e estar envolvido no processo dos empréstimos estudantis, a saber:
- O Governo assume a totalidade, ou parte, do risco do empréstimo — assumindo o
risco em relação a entidades privadas de crédito desenhando e organizando, ou ele
próprio programas de crédito aos estudantes;
- O Governo subsidia a taxa de juro paga pelo estudante — quer no caso em que o
estudante pede o empréstimo a instituições privadas, quer no caso em que o próprio
governo obtém os capitais de privados;
- O Governo absorve os custos de administração do programa de empréstimos aos
estudantes — uma vez que este tipo de programa tem custos burocráticos e
administrativos relacionados com o processo de candidaturas e selecção, bem como
com o pagamento das prestações;
- O Governo pode usar o sistema fiscal para administrar os reembolsos dos
empréstimos — o que pode fazer diminuir o tipo de custos acima referido, dado que
a estrutura fiscal já está implementada.
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Deste modo, o governo pode ou assumir o risco, mas não subsidiar o empréstimo, ou
fazê-lo em conjunto, arcando com uma dupla responsabilidade. Trata-se de uma decisão
política que é assumida pelo Governo, visto que comanda uma opção: considerar preferível
subsidiar os empréstimos, cobrindo o pagamento dos juros no período em que o estudante
anda à procura de emprego após a conclusão do curso, ou aplicar uma taxa de juro inferior
à do mercado durante o período de vigência do empréstimo, em detrimento da realização de
despesa em termos do financiamento directo às instituições de ensino superior.
Estes apoios sob a forma de subsídios aos programas de empréstimos podem ter
repercussões francamente expansivas na despesa pública, como já foi devidamente
diagnosticado por diversos autores. Ziderman e Albrecht (1995) chamaram aos
empréstimos a estudantes “programas diferidos de pagamento”, colocando de alguma
maneira em dúvida a sua eficácia financeira, já que identificavam um grande número de
cenários onde se combinavam dívidas elevadas, altos níveis de “subsidiação” e de despesas
do serviço da colecta dos reembolsos, o que, portanto, levava os governos a acabarem por
ter que gastar eventualmente mais do que se usassem a figura das bolsas de estudo a “fundo
perdido”.
Estamos perante uma questão política, e até mesmo ideológica, entre os que defendem
que o ensino superior é um direito básico e, portanto, deve ser gratuito, e os que contra
argumentam que os estudantes e as suas famílias devem comparticipar nos seus custos da
educação e que essa contribuição deve ser baseada num sistema de empréstimos.

1.4.3 Características dos programas de empréstimos para estudantes, e entidades
envolvidas
Johnstone (2000), nos seus estudos sobre a definição de programas de empréstimos
estudantis, considera que os principais elementos que caracterizam um programa são os
seguintes:
1. A participação governamental: Elaboração das leis e das regulamentações
necessárias, bem como estabelecimento das agências governamentais que podem
apoiar os programas públicos de empréstimos;
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2. Elegibilidade: Definição de quem é elegível para obter um empréstimo, podendo
haver restrições, por exemplo, o curso que o estudante frequenta, ser trabalhadorestudante, frequentar determinada instituição, etc. Especialmente importante é a
definição dos critérios de “baixo rendimento do agregado familiar” ou de “mérito
académico”;
3. Termos e condições dos empréstimos: Os termos e condições mais importantes de
um programa de empréstimos a estudantes oferecido pelo Estado são:
a) Origem dos fundos: Trata-se de saber qual a entidade que oferece os fundos e
com quem o estudante assume o contrato (poderá ser uma agência
governamental, uma empresa pública, um banco privado, ou a instituição de
ensino superior). Em certos casos (Alemanha e África do Sul), o empréstimo é
apenas uma parte, que poderá vir a ser devolvida sob a forma de uma bolsa
estudantil. No caso de ser a instituição de ensino superior a financiar o
empréstimo, não é necessário que o dinheiro chegue a ser transferido de alguma
entidade para a universidade.
b) Limites ao valor do empréstimo: Definição do valor do empréstimo e do valor
das prestações a pagar por ano. Para aumentar a acessibilidade ao ensino
superior, o empréstimo máximo deverá ser suficiente para comportar todas as
despesas directamente associadas à frequência de uma instituição do ensino
superior, ao qual se subtrai a contribuição que está dentro das possibilidades dos
rendimentos dos encarregados de educação, e o rendimento que se considera que
o aluno pode conseguir durante o ano lectivo ou entre anos lectivos. Ao mesmo
tempo, o valor total da dívida, as taxas de juro e o calendário de amortização
devem ajustar-se ao rendimento pós-universitário “típico” de um licenciado, de
modo a que os pagamentos futuros não provoquem uma situação financeira
difícil para o estudante e o seu agregado familiar;
c) Taxa de juro: O dinheiro tem valor, valor esse que tem que ser pago através da
taxa de juro. Para além do custo do dinheiro, sob a forma de uma taxa de juro
acima da taxa de inflação, o orçamento de um programa de empréstimos deve
ter em conta os casos em que os devedores não conseguem pagar o empréstimo,
e ainda os custos burocráticos e administrativos envolvidos na gestão do
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programa. A questão essencial é saber que parcela do encargo associado ao
programa é que deverá ser pago pelo estudante sob a forma de uma taxa de juro
e que parcela deverá ser paga pelo Estado/governo, ou seja, pelos contribuintes
sob a forma de subsídio.
Em alguns programas de empréstimos a estudantes — como sejam os
implementados na Suécia, na Austrália e na Grã-Bretanha —, poder-se-á pensar
que não são cobradas taxas de juro, uma vez que a taxa aplicada apenas
compensa a inflação. Contudo, não deixa de haver taxa de juro, mesmo que esta
seja subsidiada.
Por outro lado, todos os programas de empréstimos requerem financiamento
público, especialmente os que são de disponibilidade generalizada a todos os
estudantes. Não nos devemos esquecer de que a garantia dada por um governo
como fiador é uma forma de financiamento público. O parâmetro mais
importante num programa de empréstimos será a taxa de juro paga pelo
estudante. O valor do subsídio concedido, para além do subsídio considerável
implícito no facto de o governo se assumir como fiador, aparece no confronto
entre a diferença de aquilo que o estudante paga cada ano e aquilo que ele
realmente deveria pagar se tivesse assumido sozinho o custo do dinheiro,
acrescido do custo da gestão do programa. Se o credor é o próprio governo, o
subsídio pode não aparecer como tal, mas deve ser calculado como o valor
originalmente emprestado menos o valor actual das amortizações vincendas. Se
o credor é privado, então os subsídios, para além do subsídio que representa o
papel de fiador, serão explícitos.
Apresenta-se, agora, o quadro síntese elaborado por Johnstone (2000) sobre o
comportamento do parâmetro taxa de juro:
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Quadro 9 – Tipologia de taxas de juro nos empréstimos estudantis

Taxa de juro

Explicação

Exemplos de países

Mercado alto (“high market”)

Semelhante ao crédito ao
consumidor

Mercado baixo (“low market”)

Próxima da taxa cobrada a
empréstimos estatais, ou
a grupos financeiros

Real: Zero.

A taxa de juro acompanha a taxa Suécia, Austrália, Quénia
de inflação

Moderadamente subsidiadas

Taxas de juro baixas, bastante
abaixo das taxas de mercado

EUA (com financiamento
público), Quénia

Substancialmente subsidiadas

Taxa de juro muito baixa ou
inexistente

Alemanha, Japão Tipo I

EUA (sem financiamento
público), África do Sul, Japão
Tipo II

Fonte: Johnstone (2000, p. 11).

d) Calendário de pagamentos: Define o período de amortização do empréstimo.
Esse valor varia com o montante do capital emprestado, permitindo períodos
mais alargados quando se trate de dívidas maiores. No caso dos empréstimos
subsidiados pelo governo, o subsídio aumenta com o período de amortização.
No caso dos empréstimos dependentes do rendimento futuro dos diplomados, o
período de amortização é função do rendimento futuro do estudante, mas mesmo
em países que adoptam este sistema pode existir um período a partir do qual a
dívida é perdoada.
e) Possibilidade de diferimento ou perdão da dívida: Os pagamentos poderão ser
refinanciados, ou perdoados, na eventualidade de uma situação de desemprego
ou noutra situação difícil. No caso dos empréstimos dependentes do rendimento
futuro, poderá haver um limite superior para a idade em que se obriga o devedor
a continuar os pagamentos ou então um período de tempo máximo,
providenciando-se, portanto, um subsídio para aqueles que irão ter um
rendimento baixo durante toda a vida.
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f) Prestações: No caso dos empréstimos convencionais, os pagamentos serão
mensais, trimestrais ou anuais. Serão em prestações iguais, ou poderão aumentar
ao longo do tempo. Poderão ser pagamentos feitos directamente pelo devedor,
ou serão simplesmente descontados do seu salário pelo seu empregador, ou
recebidos pelo governo através do sistema fiscal.
g) No caso de empréstimos dependentes do rendimento futuro: Fixação da
percentagem do rendimento que vai para o pagamento da dívida e
estabelecimento do critério para a definição de “rendimento”, podendo existir
um limite mínimo a partir do qual se iniciam os pagamentos.
h) No caso de empréstimos dependentes do rendimento futuro, e relativamente ao
período de amortização: definição do período durante o qual deverá a
percentagem do rendimento ser descontada, até que o empréstimo tenha sido
pago a uma certa taxa de juro ou até um número máximo de anos ter sido
atingido.
3. Assunção do risco (garantia do pagamento): O facto de os programas serem de
disponibilidade generalizada obriga a aceitar estudantes que não podem apresentar
uma garantia, e cujos pais não se podem assumir como fiadores, o que significa
que o Estado terá que se constituir como fiador perante uma entidade de crédito
privada, ou fazer ele próprio o empréstimo. Em programas mais selectivos, o risco
de não pagamento não é tão alto, e poderá ser assumido pelo Estado, por um
banco, por uma entidade não-governamental ou por uma empresa pública. Mesmo
nestes casos, os credores poderão querer proteger-se, exigindo um fiador, ou
constituindo uma reserva para cobrir os casos de não pagamento, através dos juros
pagos por todos. Na eventualidade de o credor ser a própria universidade, é pouco
provável que ela consiga assumir o risco para um número elevado de estudantes.
4. Origem do capital. Se os empréstimos forem garantidos por um fiador com maior
capacidade financeira (normalmente o Estado, mas não é de excluir que também
um indivíduo ou uma empresa), poderão ser obtidos fundos através dos mercados
de capitais privados, normalmente a taxas de juro vantajosas. Na ausência de
garantia, os programas de empréstimos terão que ser financiados pelo Estado, o
que contraria um dos objectivos desses mesmo programas que é a partilha de
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custos.
Poderá igualmente existir uma fonte de capital inicial e uma outra a longo prazo,
acontecendo que onde a fonte inicial fornece o capital, mas depois vende ou transfere o
crédito para uma fonte mais directamente ligada aos mercados secundários de capital.
Em termos gerais, em qualquer programa de empréstimos, em qualquer país ou
situação, encontramos como entidades participantes as seguintes — de acordo com o
sumário elaborado em quadro por Johnstone (2000, p. 17):

Quadro 10 – Funções e entidades envolvidas nos empréstimos estudantis

Função

Entidades

1. Oferta do crédito: os empréstimos têm que ser dados
aos estudantes (ou enviados directamente para a sua
instituição de ensino superior), através de um contrato
com alguma entidade

Bancos privados
●
Universidades
●
Entidades públicas ou quase
●
públicas de empréstimos aos estudantes.

2. Fornecimento do capital: As fontes de capital
primário no mundo industrializado são os fundos de
pensões públicos e privados, companhias de seguros,
fundos mutuais, bancos, etc

●
●
●
●
●

Observações
A entidade que oferece o crédito trata da burocracia
relacionada com os regulamentos referentes à atribuição
dos empréstimos.

Os bancos são importantes mas não essenciais, se se
puderem usar outras fontes de capital mais primárias, o
que não é difícil tendo bens que sirvam de garantia. O
tesouro público (impostos) só deverá ser usado em
Estado (défices e inflação da moeda) último caso, quando fontes primárias de capital não
estão disponíveis.
Fontes primárias de capital
Fontes globais de capital
Bancos privados
Estado (contribuintes)

3. Fiador: Os bancos e as universidades só poderão
providenciar crédito se alguma outra entidade fornecer a
garantia de pagamento total ou parcial.

Estado
●
Pais e outros co-assinantes
●
Eventualmente: Universidades,
●
agências de desenvolvimento
internacionais, outras agências de crédito

4. Financiamento (para além do financiamento que
significa assegurar a garantia): Os subsídios baixam o
custo do empréstimo para o estudante. Na ausência de
subsídios as taxas de juro seriam semelhantes aos
empréstimos para o consumidor normal.

●

5. Gestão e colecta da dívida: manter um registo dos
pagamentos, forçar o devedor a pagar as dívidas em atraso
e eventualmente penhorar os fiadores se tal for necessário.

Bancos
●
Entidades privadas de crédito
●
Agências públicas de crédito para
●
estudantes.

Estado

Para que um programa seja de disponibilidade
generalizada, o principal fiador terá que ser o Estado.

O financiamento dos empréstimos torna-os mais
atractivos para o estudante. Ou, poderá-se também
subsidiar estudantes que demonstram certos
comportamentos como bom desempenho académica,
pagamento das prestações a tempo, a decisão de iniciar
uma pós-graduação, etc

Empregadores através de retenção
●
na fonte
Governos através de colecta nos
●
impostos.

Fonte: Johnstone (2000, p. 17).

Como podemos constatar, em quase todas as funções, os governos têm alguma
participação, designadamente, como fiador (se o programa for de disponibilidade
generalizada) e como financiador (de modo a que as taxas de juro sejam inferiores às taxas
para o consumidor usual). As entidades que podem gerir e colectar os reembolsos são, na
maioria dos países, o governo directamente (ministério da educação, ensino superior, ou o

100

Capítulo 1 – Análise da evolução recente nos mecanismos de financiamento do ensino superior

ministério das finanças) ou as agências e serviços que cobram os impostos e/ou as
contribuições para a segurança social (caso do Higher Education Contribution Scheme na
Austrália).
No entanto, há quem entenda que não se deve envolver a entidade governamental
responsável pela colecta dos impostos no processo de cobrança das prestações de
empréstimos a estudantes. É o caso dos EUA, país onde se valoriza sobremaneira o sistema
“voluntário” de impostos, pelo que qualquer perturbação, nomeadamente a introduzida pela
colecta relativa a empréstimos para estudantes, pode provocar desconfiança e menor
eficácia do sistema.
Por sua vez, nos países em vias de desenvolvimento, que geralmente têm sistemas
fiscais muito pouco eficientes, com graves problemas a nível da colecta de impostos,
dificilmente se reúnem as condições para implementar um sistema eficaz para a cobrança
dos pagamentos dos empréstimos públicos a estudantes. Além disso, nesses países é difícil
a obtenção do capital. Os empréstimos a estudantes que não podem ser feitos por via de
instituições de crédito privadas, ou vendidos a estas através de notas de crédito, irão sempre
ficar dependentes do financiamento público, usando fundos que poderiam ser aplicados
noutras funções. Estes constrangimentos são referenciados por muitos analistas, mesmo os
que defendem os programas de empréstimos, como um instrumento de política educativa
para o financiamento do ensino superior, tal como é o caso de Woodhall (2004, p. 43), que
considera:
“There are five main problems encountered by loan program around world, not just in
Africa. The first, particularly severe in many developing countries, is to secure and
maintain adequate capitalization. Achieving this goal requires not only substantial
initial capital but also regular injections of funding thereafter. Student loans are a very
long-term investment: It will take years before repayments can generate a substantial
stream of income for financing higher education.”
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1.4.4 Tipo de programas de empréstimos aos estudantes
Segundo Johnstone (2000), hoje em dia os programas de empréstimos assumem
essencialmente duas formas, ainda que com diversas variações e com modelos híbridos
dessas duas modalidades: empréstimos convencionais ou hipotecários, e empréstimos
dependentes do rendimento futuro (ou empréstimos indexados ao rendimento – EDR)21,
com o imposto de graduação (ou imposto sobre o diploma) a constituir uma derivação deste
último22.
Os empréstimos a estudantes podem, de facto, ter diversas configurações, mas em
todas elas se supõe que o Estado ou uma entidade privada assumem o pagamento dos
custos com a propina, os outros custos educativos (livros, etc.) e os custos de vida do aluno,
pressupondo-se que os estudantes irão pagar a quantia emprestada no futuro, eventualmente
com juros.
1.4.4.1 Empréstimos convencionais ou hipotecários
Nos empréstimos convencionais ou hipotecários (“conventional loans”), existem
como elementos básicos os seguintes aspectos: uma taxa de juro anual, um calendário de
pagamentos e uma modalidade de pagamento que pode variar, podendo os pagamentos ser
mensais e de igual quantia, ou ir aumentando ao longo do período de tempo acordado. As
taxas de juro são expressas numa base anual sobre o valor do empréstimo, definindo-se
também um período de reembolso. O período de pagamento e os termos de reembolso
(como seja, a definição de se os pagamentos serão iguais, numa base mensal, ou se os
reembolsos começarão por ser pequenos e irão aumentando com o tempo), ou outros
esquemas de pagamento, são definidos à partida no contrato do empréstimo. A taxa de juro
pode também ser variável e inclusivamente determinada pelo mercado. A taxa de flutuação
pode reflectir a variação do valor do dinheiro, mas provavelmente tenderá a poder estar
sujeita à manipulação quer de quem empresta, quer de quem pede emprestado.

21

Passaremos a usar a nomenclatura de EDR para este tipo de empréstimos dependentes do rendimento futuro
dos estudantes quando diplomados.
22
Na literatura anglo-saxónica surge a nomenclatura – fixed-schedule/conventional mortgage-type loan;
income-contingent loan; graduate tax.
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1.4.4.2 Empréstimos dependentes do rendimento (EDR)
A outra modalidade existente é a dos empréstimos dependentes do rendimento dos
diplomados (income contigent loans ou contingent repayment). Ou, na caracterização feita
por Usher (2005a, p. 3):
“At its simplest level, obviously, income-contingency means that amount of a loan
that one repays is related to one’s income. However, there are several methods by
which income and repayments can be linked to one another and it is here that the
concept begins to lack definition.”

Encontramos, portanto, como característica central deste tipo de empréstimos a
obrigação contratual de o estudante pagar uma percentagem do seu rendimento futuro até
que uma das alternativas se verifique: ou o empréstimo e os juros serem liquidados e
reembolsados; ou o devedor pagar uma quantia máxima (libertando contratualmente os
detentores de rendimentos altos); ou se atingir um número máximo de anos (libertando
contratualmente os detentores de rendimentos baixos).
A percentagem do rendimento que irá ser usada para pagar a dívida é fixa, e o período
de amortização irá variar consoante o rendimento. No contrato do empréstimo fixa-se o
valor de pagamento anual, ou a percentagem dos rendimentos futuros necessários para o
reembolso do empréstimo (que pode ser fixa para todos os rendimentos, ou ser progressiva,
aplicando-se a rendimentos acima de um certo valor, ou aumentada quando o rendimento
cresce). O que varia de acordo com os rendimentos ou ganhos é o período de reembolso e,
pelo menos para certos estudantes com baixos rendimentos, o custo final do empréstimo.
De acordo com Johnstone (2005) e Chapman (2005), a Universidade de Yale iniciou
em 1972, tendo alargado em 1976, este tipo de programa de empréstimos. Contudo, uns
anos mais tarde descontinuou o programa. Os programas existentes na Suécia, Austrália,
Nova Zelândia, África do Sul, Escócia, e os programas definidos a partir de 2006 no Reino
Unido, são sistemas deste tipo de empréstimos que dependem do rendimento (EDR). Os
estudantes têm, também, supletivamente, nos EUA, uma opção relativamente a este tipo de
empréstimos com o “Direct Loan Program”.
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Os empréstimos dependentes do rendimento contêm uma provisão para o caso de ser
necessário executar o perdão da dívida remanescente de alguns dos estudantes com
rendimentos mais baixos e que atinjam o período máximo de reembolso ainda com parte da
verba em dívida. Esse valor depende dos termos do contrato do empréstimo, o qual terá em
conta o perfil dos rendimentos futuros.
A fonte de financiamento dos subsídios para um programa de empréstimos EDR, na
maior parte dos casos, são os próprios governos, os quais poderão finalmente perdoar o
valor ainda em dívida dos estudantes de baixos rendimentos, ou poderão providenciar outro
tipo de bolsas ou de subsídios aos estudantes na base do seu baixo rendimento familiar
durante o período em que eles estão na universidade.
Dito de outra forma, num programa de empréstimos dependentes do rendimento
(EDR), o governo entende subsidiar os estudantes que virão a ter ganhos futuros baixos, tal
como acontece quando existe financiamento para as bolsas de estudo para os estudantes
provindo de famílias com baixos rendimentos (conventional need-based grant program).
Os defensores da figura dos empréstimos, particularmente dos empréstimos de tipo
EDR, consideram que o financiamento governamental deste tipo de programas está
solidamente justificado, dado sustentarem que, apesar de os estudantes provindo de
agregados familiares com baixos rendimentos necessitarem de apoios durante o período dos
seus estudos, no futuro eles poderão vir a ter bons rendimentos, e por isso não devem ser
apoiados a fundo perdido com uma bolsa que irá sobrecarregar o erário público.
Segundo Johnstone (2005), os empréstimos EDR são, em geral, vistos como mais
vantajosos para os estudantes que no futuro acabam por ter rendimentos mais baixos, mas
pode não ser necessariamente assim. De facto, para que tal aconteça é necessário que exista
uma fonte alternativa de financiamento que compense a falta de pagamento dos estudantes
com salários mais baixos, que nunca chegarão a pagar a totalidade do seu empréstimo. Esta
fonte alternativa poderá ser o próprio governo. Resumindo, trata-se de novo de uma opção
de política educativa – o Estado poderá financiar no futuro aqueles que acabarão por ter um
rendimento baixo e não poderão pagar o seu empréstimo, ou poderá financiar no presente,
através de bolsas, aqueles cujo agregado familiar tem um rendimento baixo.
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1.4.4.3 Empréstimos – Imposto ou taxa de Graduação
Encontramos ainda outro tipo de empréstimos, conhecidos por “imposto de
graduação”, que se pode considerar como uma variação do empréstimo dependente do
rendimento futuro, e que consiste num imposto cobrado sobre o rendimento dos alunos que
terminam o seu curso, sendo cobrado durante o resto da sua vida activa. Neste tipo de
imposto, não se contabiliza quanto o estudante deve ou já pagou.
Nesta variante dos empréstimos dependentes do rendimento – taxa de graduação—, o
estudante (por vezes apenas os estudantes do 1.º ciclo) fica obrigado a um imposto
suplementar, geralmente até ao final da vida activa, como retorno do apoio concedido pelo
governo sob a forma de uma propina baixa ou mesmo sem propinas (podendo
simultaneamente registar-se a existência de uma bolsa para a sua manutenção). Ou, dito de
outra forma, a taxa de graduação é uma sobretaxa que onera os rendimentos dos
diplomados universitários, sem a contabilidade inerente aos sistemas de empréstimos e à
sua manutenção (Woodhall, 1989).
Chapman (2004, p.88) caracteriza a “taxa de graduação”, nestes termos:
“A GT takes the following broad form. Graduates (or former students, more generally)
agree to repay a proportion of their incomes, say 2 per cent per year, for a given length
of time (which could be as long as a lifetime). Thus they share the essential ingredients
of both risk-pooling and risk-sharing IRLs (income related loans), which is that “loan”
payments are made in such a way as to ensure default-protection.”

Contudo, um dos objectivos da “taxa de graduação” – tal como em qualquer outro
programa de empréstimos aos estudantes apoiado pelo governo – é também a transferência
de uma parte dos custos do ensino superior dos governos e contribuintes para os estudantes,
ainda que eles só a vão pagar depois de terem concluído os seus cursos e depois de terem
uma remuneração (supostamente mais elevada devido a uma qualificação maior).
O sucesso financeiro da taxa de graduação poderia ser medido pela diferença entre o
valor em dívida e o valor dos futuros pagamentos da “sobretaxa” (de imposto) sobre os
rendimentos futuros – tal como o sucesso do programa de apoios aos empréstimos
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dependentes do rendimento poderia ser medido pelo valor em dívida do reembolsos que
estão baseados numa percentagem dos rendimentos iniciais. Desta maneira, segundo
Johnstone e Woodhall, os efeitos matemáticos e práticos da participação dos estudantes na
taxa de graduação e no empréstimo dependente do rendimento – assumindo termos
similares – são praticamente indistinguíveis.
1.4.4.4 Sistemas híbridos ou mistos
Finalmente, um programa de empréstimos pode combinar características de um
esquema convencional fixo e de um programa de empréstimos dependente do rendimento,
formando um sistema híbrido de empréstimos convencional/fixo e de empréstimos
dependentes do rendimento. Neste caso, estamos perante uma prestação segundo um
sistema fixo de pagamentos, a não ser que o reembolso mensal ou anual fique prejudicado
por não poder exceder uma certa percentagem máxima dos ganhos mensais ou anuais. O
valor fixado inicialmente no esquema de reembolsos será então diferido no tempo, e será
pago a partir do momento em que os rendimentos voltem a crescer e a prestação de
reembolso possa de novo ser feita dentro do limite de percentagem máxima do rendimento.
Neste sistema misto, a maioria dos estudantes irá simplesmente pagar de acordo com
o esquema fixo original (o que pode significar um movimento crescente de graduados que
corresponderá com um crescimento de ganhos antecipado, mas ainda com um sistema fixo
de reembolso). Alguns dos que pediram empréstimos, particularmente os que
experimentaram um ano ou dois e três anos de baixos rendimentos devido a desemprego,
pagarão condicionados ao rendimento durante esses anos, mas voltarão ao sistema fixo de
pagamentos quando voltarem a ter emprego e tiverem os seus rendimentos de novo a um
nível normal.
Contudo, quando se fala, quer pela positiva, quer pela negativa, dos empréstimos
dependentes do rendimento, está a falar-se na maioria das vezes de programas muito
diferentes. Para poder sistematizar as características dos diversos programas de
empréstimos, o canadiano Usher avançou com uma classificação23, dividindo-os em duas
categorias: empréstimos de tipo EDR “Forte” (ICR, na nomenclatura do autor) e de tipo
23

Usher chama-os de “ICR”, ou seja “Income-Contingent Repayment”.
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EDR “Fraco”. Partindo da constatação de que todos os programas de empréstimos
dependentes do rendimento prevêem que, quando o rendimento dos diplomados desce
abaixo de um certo nível, o reembolso não é exigido, procurou encontrar outras diferenças
que os pudessem destrinçar. No seu entender, essa diferenciação poderá ser explicitada da
seguinte forma (2005a, p.5):
“[…] is the existence of fixed rate of repayment once the threshold is exceeded: “hard”
ICR systems have it, while “soft” ones don’t (above the threshold, repayment revert to
a mortgage-style repayment system).”

Seguindo esta classificação, o autor elaborou um quadro onde sintetizou e comparou
alguns dos sistemas de empréstimos dependentes do rendimento existentes no contexto
internacional (Ver o Quadro 11).
Quadro 11 – Características de alguns dos programas de empréstimos dependentes do rendimento (EDR)
Período
Cobertura
Tipo de Limite para Taxas
o
fixas para alargado
universal
reembolso
o
para o
EDR
reembolso reembolso

Uso do
sistema
fiscal

Taxa
Possibilidade
subsidiada do
de
reembolso amortização
negativa

Austrália

Forte

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Nova Zelândia
Reino Unido

Forte
Forte

Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim

Parcial
Sim

Não
Não

África do Sul

Forte

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

EUA EDR
EUA não-EDR

Forte
Fraco

Sim
Sim

Sim
Não

Sim
*

Sim
Sim

Não
Não

Não
Não

Sim
*

Países Baixos
Alemanha
Canadá

Fraco
Fraco
Fraco

Sim
Sim
Sim

Não
Não
Não

Não
Não
Não

Sim
Não
Não

Não
Não
Não

Não
Sim
Não

Não
Não
Não

Fonte: (Usher, 2005a, p. 6).
Nota: *No programa dos EUA, quem pede emprestado pode escolher uma de quatro opções de pagamento: “standard”
– empréstimo tradicional de 10 anos; “extended” – igual, mas que pode ir de 12-30 anos; “graduated” – os
pagamentos mensais começam lentamente e depois sobem cada dois anos até um período de 12-30 anos; e,
finalmente, os empréstimos “ICR”.

Seguindo Usher, para que se possa classificar um programa de empréstimos como
dependente do rendimento (EDR), o programa necessita de apresentar um limiar de
rendimento abaixo do qual o estudante/diplomado não é obrigado ao reembolso. As taxas
107

O Financiamento do Ensino Superior Português. A Partilha de Custos

de reembolso fixas, isto é, as regras que definem que os estudantes têm que pagar uma certa
percentagem do seu rendimento para o reembolso do empréstimo, não são uma condição
básica para que se tenha empréstimos dependentes do rendimento, ainda que a sua
existência seja uma das características dos empréstimos de tipo “EDR forte”. Por sua vez, o
uso do sistema fiscal para o reembolso não é essencial para um empréstimo tipo EDR,
ainda que ele reduza os custos administrativos da colecta dos empréstimos. A cobertura
universal (isto é, qualquer estudante pode pedir emprestado) existe neste tipo de
empréstimos, mas também é comum ao tipo “convencional”.
Deste modo, Usher concluiu que nos programas EDR “forte”, em quase todos os
casos, há uma taxa de juro subsidiada, e uma duração do período de reembolso que pode ir
até 25 anos.
A razão para que os juros sejam subsidiados parece ser evidente para o autor. O
objectivo de um programa EDR é proteger quem pede emprestado de situações de
incumprimento; por exemplo, quando o seu rendimento não permita cobrir a amortização
mensal do empréstimo. Esta modalidade ajuda o devedor, porque ele é liberto de pagar a
totalidade do juro, podendo pagar o custo dos juros do empréstimo durante o período
diferido do reembolso.
Finalmente, considera Usher que num tipo de empréstimos EDR “fraco” também não
acontece a amortização negativa. Nestes programas, o reembolso é suspenso quando os
devedores atravessam um certo período de tempo com baixos rendimentos, sendo que o
único programa onde a amortização negativa pode ocorrer é no sistema americano de EDR,
visto que é o único onde não há subsídios para os juros.
Na sua classificação, os programas de empréstimos existentes na Austrália (HECS),
Nova Zelândia, Reino Unido, África do Sul, e uma das modalidades existentes nos EUA,
podem ser classificados como EDR “forte”, enquanto os dos Países Baixos, Alemanha,
Canadá, e dos EUA de tipo não-EDR, podem ser inseridos no grupo dos de EDR “fraco”.
Como se pode depreender pela diversidade de modelos de programas de empréstimos
implementados, não é pacífica a leitura de qual das suas modalidades deles se adapta
melhor às necessidades de cada país e de quais são os que conseguem os melhores
resultados, havendo por vezes discussões intensas sobre as diversas opções. Maureen
Woodhall (2004, p. 48) identifica esta diversidade de concepções, e relata:
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“Passionate advocates of income-contingent loans include Nicholas Barr in the United
Kingdom and Bruce Chapman in Australia, who seem to suggest that this type of
scheme would be suitable in any country. For example, Chapman, drawing on the
successful experience of HECS in Australia, has proposed the use of income-contingent
loans in Ethiopia (Chapman, 1999); but Johnstone and Tekleselassie (2001) argue very
convincingly that the lack of workable income-tax collection mechanisms in Ethiopia
means that an Australian HECS-type income-contingent loan scheme is just not
feasible at present.”

Esta posição crítica de Bruce Johnstone (2005) está sustentada em algumas das
limitações que este tipo de empréstimo possui. Este autor considera que, quando se
perspectiva o desenho de um bom programa de empréstimos, devemos ter em conta que os
empréstimos dependentes do rendimento (EDR) têm quatro limitações significativas:
- Um EDR é, para todos os efeitos, um empréstimo, e não é por si próprio mais
“barato” do que um empréstimo convencional só porque a obrigação do reembolso é
expressa unicamente como uma percentagem dos rendimentos ou dos ganhos
futuros. Para a maioria dos estudantes que contraíram empréstimos, o “barato” ou o
“caro” de um empréstimo deve ser medido pela “verdadeira” taxa de juro anual. O
empréstimo dependente do rendimento pode tornar-se mais barato para todos, ou
para a maioria dos estudantes que contraírem empréstimos, apenas se houver um
subsídio governamental – tal como no empréstimo de tipo convencional de esquema
fixo de pagamentos;
- Um EDR não deve ser visto apenas como um substituto para a propina, mas antes
como uma outra forma de diferir a despesa de frequência do ensino superior. Se um
estudante incorre numa obrigação de pagamento, que pode ser efectuado no futuro,
para frequentar uma instituição de ensino superior – empréstimo dependente do
rendimento ou outra forma – então, para efeitos práticos, estamos realmente perante
uma propina. Em muitos casos, como nos EUA, assume-se que os pais (ou talvez os
estudantes) pagam uma propina à cabeça (up-front), mas podem ter um empréstimo
– que, no caso do US “Direct Student Loan,” pode ser convertido no início do
processo de pagamento num sistema de pagamento de tipo EDR. Noutros países, o
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“empréstimo” passa directamente do emprestador (geralmente o governo) para a
universidade (ou para a posse do orçamento da universidade), sem sequer passar
pelas mãos do estudante, e talvez por isso não chega nunca a ser visto como uma
combinação de propinas e de empréstimos aos estudantes. Ainda noutros casos – a
Austrália é um bom exemplo –, ao estudante e aos pais é dada a escolha de
aceitarem um empréstimo EDR, que vai directamente para a universidade e que é
reembolsado depois pelo estudante, ou de pagarem à cabeça (up-front) e que pode
também ser pago pelos pais, mas com um considerável desconto;
- Parte da capacidade de atracção atribuída aos EDR – especialmente, a presunção de
conveniência para o devedor, e a presunção de maior probabilidade de pagamento
do reembolso (e portanto de menos incumprimentos) para o credor/emprestador, ou
para o governo – advém, em primeiro lugar, da boa vontade do governo para forçar
a execução através dos impostos ou das contribuições para a segurança social. Mas
este mecanismo, usado nos empréstimos dependentes do rendimento, pode, em
teoria, também ser aplicado aos empréstimos convencionais. Aliás, este mecanismo
abre a porta para que outro qualquer tipo de dívidas possa ser colectado dessa
forma, o que pode fazer perigar a eficácia do sistema tributário. Por outro lado, os
governos que têm dificuldades em aplicar impostos e recolher as contribuições para
as pensões dos seus cidadãos, como é o caso do países em desenvolvimento,
dificilmente se pode esperar que sejam capazes de recolher os reembolsos dos
empréstimos EDR ou dos de tipo “taxas de graduação”;
- Os EDR apresentam maiores complicações do que os empréstimos de tipo
convencional/hipotecário, porque não é fácil definir o rendimento que deve ser
efectivamente “taxado” de modo a chegar ao valor adequado como limite para o
pagamento do valor a reembolsar. Existe uma multiplicidade de rendimentos,
altamente variáveis, e que tendem a não ser todos declarados, a titularidade desses
pode facilmente ser mudada do devedor para outro elemento da família, ou outrem.
Nos países altamente industrializados, com sistemas de reporte e de monitorização
do rendimento e com uma cultura de cumprimento voluntário de imposto sobre o
rendimento, os governos podem ser capazes de ultrapassar estes problemas, como
foram os casos da Suécia e da Austrália. Mas, para outros países, incluindo a
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maioria dos países em desenvolvimento e muitos dos países em transição, onde a
fonte dos rendimentos é muitas vezes múltipla, altamente variada e frequentemente
não reportada, o problema de estabelecer as obrigações de reembolso pode ser
muito difícil ou quase impossível.
Contudo, não é esta a visão de Chapman (2003, p. 12), que defende o modelo
australiano e os empréstimos dependentes do rendimento, afirmando:
“An alternative approach to the higher education financing problem involves the
universal provision of IRLs (Income Related Loan). This policy has several advantages
over bank-subsidized loans. First, since repayment arrangements depend on a
prospective student’s future capacity to pay, IRLs have no default risks for borrowers.
Second, unlike other possible government interventions addressing the higher
education financing issue, an IRL scheme can be designed to be progressive in a
lifetime income context. The major challenges relate to administration and the
collection mechanism, considered further below.”

Nos Estados Unidos da América, nos anos mais recentes, surgiram posições de defesa
da constituição de empresas privadas que se poderiam especializar na gestão dos
reembolsos dos empréstimos, questionando, deste modo, a noção de que só o sector
público, ou só com a sua garantia, os empréstimos estudantis poderiam funcionar bem.
Assim, e de acordo com Chapmam (2004), os “Contratos de Capital Humano” são
uma noção que foi defendida nomeadamente por Palacios (2001, 2004), e que terá tido a
sua génese nas posições de Milton Friedman (1945); correspondem a um contrato que
especifica uma determinada percentagem do rendimento a ser pago num pré-determinado
período pelos estudantes que beneficiam de um rendimento e de um apoio para as propinas,
sendo de algum modo semelhante às “taxas de graduação” (com a diferença de que a
percentagem de reembolso é determinada pelo montante do empréstimo, e não pelo do
rendimento do diplomado). Nestes contratos, os diplomados com maiores rendimentos
podem vir a pagar mais do que pediram emprestado, e os que venham a ganhar menos
podem pagar menos. Do ponto de vista do investidor, o empréstimo está bastante associado
à capacidade do poder de compra do devedor.
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De acordo com Palacios (2001), os Contratos de Capital Humano partilham as
vantagens dos esquemas de reembolso dos empréstimos dependentes do rendimento (EDR),
ao mesmo tempo que oferecem informação ao mercado acerca da relação entre os custos de
frequentar o ensino superior e a expectativa dos rendimentos que os diplomados vão obter,
introduzindo deste modo uma nova dimensão de concorrência entre as instituições de
ensino superior. Palácios (2001, p. 17) conclui:
“The value that Human Capital contracts can bring forward rests in the creation of a
market for valuing Human Capital and derivatives that have Human Capital as the
underlying asset. The design of existing income contingent loans must have required
estimates on the value of human capital but did not allow the market to trade them.
Separate income contingent loans into its components, a Human Capital contract and
an option or a loan and an option, can allow markets to price and trade the
instruments separately.”

De acordo com o relato de Chapman (2005), este tipo de contratos levou à criação da
primeira empresa formada com este objectivo, a MyRichUncle (fundada por Vishal Garg e
Raza Khan nos Estados Unidos da América em 2002), a qual começou a sua actividade
com empréstimos a alunos de engenharia da Universidade da Califórnia, San Diego. A
selecção e a elegibilidade dos estudantes para este tipo de contratos assentou no seu mérito
académico, os pagamentos são feitos directamente à própria empresa, decorrendo o seu
valor da previsão dos rendimentos dados pelos serviços fiscais, o que na visão de Chapman
se mostra menos eficaz do que o sistema adoptado nomeadamente na Austrália ou Nova
Zelândia.

1.4.5 Exemplos de programas de empréstimos estudantis a nível internacional
Existem programas de empréstimos a estudantes desde os anos de 1960 (Usher,
2005a), tendo sido a Suécia — curiosamente um país com um enquadramento de não
aplicação de propinas, o que aliás acontece até à actualidade — o primeiro país a
implementar um programa de empréstimos dependente do rendimento.
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A experiência efectuada pela Universidade de Yale, com a introdução de empréstimos
dependentes do rendimento em 1971, também foi realizada num contexto de subida
moderada de propinas, ainda que na altura elas já fossem elevadas naquela Universidade
(Bill Clinton foi um dos estudantes que usou este programa, quando chegou à presidência
do EUA, entendeu que a partir de 1994 este tipo de empréstimos podia ser alargado e
implementado em todo o país).
Mas foi nas últimas décadas, especialmente em finais dos anos de 1980, que os
empréstimos foram surgindo na cena internacional como uma forma de apoio financeiro
aos estudantes, para cobrir quer os custos com as propinas, quer os custos de vida. De
acordo com Woodhall (2003; 2004), o ano de 1989 viu surgir o primeiro sistema de
empréstimos no Reino Unido (chamado de “top-up”, dado que pretendia ser um
suplemento, mais do que uma substituição das bolsas de estudo) e o HECS na Austrália.
Posteriormente, nos anos de 1990 foram introduzidos em países como a China, Tailândia,
Vietname e progressivamente nos países da antiga União Soviética. Em 1991, eram
praticamente inexistentes em África, e só no fim da década de 1990 os empréstimos
começaram a estar na agenda dos políticos africanos (Gana, Quénia, Lesoto, Malawi,
Zimbabué, Botswana, Tanzânia e Uganda). A África do Sul introduziu em 1991 os TEFSA
(Tertiary Education Student Financial Assistance Scheme), o que veio mais tarde a derivar
para os NSFAS (National Student Finantial Aid Scheme).
Os programas de empréstimos hipotecários, mas também os dependentes do
rendimento (EDR), podem cobrir apenas os custos de propinas (Lituânia, Coreia do Sul,
Japão e Filipinas), os custos de manutenção ou de vida do estudante (Dinamarca, Finlândia,
Alemanha, Hong-Kong – subvencionados, Lituânia, Polónia, Eslováquia, Inglaterra e
Escócia), ou o conjunto dos custos das propinas e dos custos de vida (Canadá, China,
Estónia, Hong-Kong, Tailândia e Estados Unidos – todos os tipos de empréstimos) (Salmi e
Hauptman, 2005).
Tendo em conta a informação recolhida da base de dados24 do ICHEFAP (The
International Comparative Higher Education Finance and Accessibility Project) sobre
programas de empréstimos estudantis a nível mundial, e seguindo Johnstone (2005), passa-

24

Disponível em: http://www.gse.buffalo.edu/org/inthigheredfinance/publications.html#Loans.
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se a apresentar uma síntese de alguns dos aspectos mais marcantes de um conjunto
representativo de países.
1.4.5.1 Algumas experiências europeias

Alemanha
A Alemanha tem um programa alargado de apoio social baseado nas condições
socioeconómicas dos estudantes conhecido por BAföG, dependendo fortemente a sua
estrutura do facto de o país não seguir uma política de propinas. O programa foi mudando
de formato, mas actualmente há uma parte do BAföG que constitui uma bolsa de estudo e
uma outra parte “repagável” – isto é, um empréstimo, que está dependente do rendimento
do estudante e da sua família (Ziegele, 2004).
Desde 2000, metade do apoio concedido deve ser reposto – com o primeiro
pagamento a ser devido cinco anos após a obtenção do diploma, a uma taxa de juro nominal
nula (o que realmente significa uma taxa juro real negativa) e muitas condições adicionais
que permitem o diferimento dos pagamentos no tempo ou mesmo o perdão – tornando
assim, de algum modo, a parte reembolsável quase uma bolsa (adicional) e muito pouco um
“verdadeiro empréstimo”. Adicionalmente, há ainda outros subsídios para alojamento dos
estudantes, dependentes também da sua situação económica.
O BAföG, cujos capitais provêm do governo, abrange os custos de manutenção ou de
vida do estudante, está limitado aos estudantes com dificuldades financeiras, e não tem em
conta qualquer factor selectivo em relação ao aproveitamento escolar, abrangendo todos os
alunos de todas as instituições pós-secundárias.

França
De acordo com Chevalier e Paul (2004), a França tem estado afastada do debate sobre
a redução do papel do Estado no financiamento do ensino superior, porventura pelo facto
de os responsáveis governamentais recearem as consequências políticas, tendo ainda viva a
reacção estudantil do Maio de 1968.
Em França, os empréstimos são considerados como uma forma de apoio público. O
valor do subsídio assenta na diferença entre o custo destes empréstimos e o custo dos

114

Capítulo 1 – Análise da evolução recente nos mecanismos de financiamento do ensino superior

empréstimos normais do sistema bancário. O Estado pode subsidiar os empréstimos de três
modos: pela renúncia ao pagamento do juro; pela disponibilização de empréstimos a taxas
de juro mais favoráveis que as do mercado; ou garantindo os empréstimos e aceitando
pagar em caso de incumprimento por parte dos estudantes.
Segundo Foucaud e Roth (2002), existe um esquema muito limitado de empréstimos
públicos (Prêts d’honneur) desde 1933, financiados pelo Ministério da Educação e geridos
por um fundo – Centre des Oeuvres Universitaires; que são livres de juros, e não
garantidos. Os empréstimos são atribuídos em função dos créditos disponíveis e de acordo
com a situação social dos candidatos. Os empréstimos têm que ser pagos durante os dez
anos subsequentes ao fim dos estudos.
O número de estudantes que recorre a empréstimos é muito baixo, cerca de 4.500 em
1998/99, atingindo um montante de 838.000 euros nesse mesmo ano, não havendo dados
sobre o valor do não cumprimento da dívida.
Os bancos em França têm vindo a oferecer empréstimos de médio prazo aos
estudantes, mas requerem fiadores ou alguma forma de garantia, habitualmente dada pelos
pais, e sendo as taxas relativamente atraentes.
Em 1992, houve uma tentativa por parte do governo de lançar um programa de
empréstimos, mas sem grande sucesso. Assentava num sistema bancário privado, mas com
a garantia de um fundo público, todavia, os bancos nunca estiveram verdadeiramente
interessados e acabavam por oferecer taxas superiores às dos outros empréstimos aos
estudantes. O sistema foi um verdadeiro falhanço, em especial, por os bancos considerarem
a garantia governamental insuficiente e não poderem solicitar o retorno aos pais. Por sua
vez, para os estudantes, o sistema também não era atractivo, devido ao nível elevado das
taxas de juro e, simultaneamente, a um período de pagamento curto, em virtude das
condições impostas pelo Estado.
Os Bancos oferecem empréstimos, tendo como fiadores os pais ou mesmo sem fiador,
mas apenas para um certo tipo de cursos; tendem a favorecer os estudantes que estão
próximos de terminar os seus estudos, em especial provindo dos cursos de engenharia e de
medicina uma vez que poderão aceder a melhores rendimentos futuros.
Desta forma, pode dizer-se que não existe em França um verdadeiro programa de
empréstimos.
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Noruega
O apoio social aos estudantes na Noruega (Aamodt, 2004) foi recentemente sujeito a
uma reforma, e importantes mudanças foram introduzidas. De modo semelhante ao que
acontece no modelo holandês, todo o apoio é concedido inicialmente como um empréstimo
e transforma-se parcialmente em bolsa à medida que o estudante vai passando os seus
exames anuais dentro do curso. Logo que todos os exames tenham sido realizados, a bolsa
pode atingir até 40% do apoio total.
Dado que as estudantes não pagam juros nos empréstimos durante o período em que
realizam o seu curso, eles não são afectados enquanto estudam. Contudo, os estudantes que
não concluírem os cursos serão punidos.
Todavia, como se trata de uma reforma recente, não existem por agora dados sobre o
seu impacte, nomeadamente no que respeita à acessibilidade.

Países Baixos
Os Países Baixos possuem uma experiência alargada na implementação deste tipo de
programas. Efectuaram sucessivas mudanças desde 1985 (25 alterações desde esta data),
que especialmente têm vindo a diminuir o papel do apoio directo ao estudante por
contraponto ao alargamento dos empréstimos.
Estas sucessivas mudanças ocorreram pela necessidade de se adaptar o sistema ao
comportamento dos estudantes. Neste país, verificou-se um interessante fenómeno
(Vossensteyn e Jong, 2004, p. 223) com os estudantes a aproveitarem as condições dos
subsídios concedidos aos empréstimos:
“The first and most obvious reason is that since 1992 students have been charged
interest on their study loans while still in college. The take-up rate for student loans
declined from over 40% in 1991 to less than 15% in 1988 (De Vos and Fontein, 1998).
This decline was due partly to the fact that many students had used interest free student
loans to make a profit before 1992. They just put the money in regular savings accounts
until graduation.”
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Os empréstimos são fornecidos para cobrir as propinas e os custos de vida do
estudante. Uma parte do empréstimo não atende à situação económica do estudante, mas
uma outra parte tem em conta essa situação, podendo ser convertida numa verdadeira bolsa
se o progresso académico do estudante for mantido. O juro da parte restante varia
anualmente com a taxa de empréstimo governamental à volta de +1% para cobrir os custos
administrativos. O pagamento dos reembolsos, após um período de carência de dois anos
depois da conclusão do curso, começa com uma modalidade de pagamento tipo dependente
do rendimento para os estudantes com ganhos mais baixos. Os pagamentos são mensais e
fixos (isto é, do tipo empréstimo-convencional/hipotecário), mas, abaixo de um certo
limite, o reembolso é reduzido ou anulado (empréstimo tipo dependente do rendimento). A
dívida que não tiver sido paga após 15 anos é perdoada.
Perspectivava-se que o sistema mudasse a partir de 2007 (Wellhause, 2006), com um
alargamento da aplicação dos empréstimos e autorizando as universidades a aplicarem
propinas variáveis. Os empréstimos vão ser divididos em duas partes: os empréstimos para
cobrir propinas podem ser expandidos, enquanto que com os para os custos de vida tal não
poderá ocorrer. O período de pagamento iria ser alargado a vinte cinco anos, dado que o
anterior prazo de quinze anos se mostrava insuficiente, visto que coincide com uma etapa
em que o diplomado tem que fazer face a um conjunto elevado de encargos, ao mesmo
tempo que, numa segunda fase, o diplomado vê subir os seus ganhos e, portanto, baixam os
encargos fixos.
Por outro lado, este sistema vai também ser alargado aos estudantes em formação a
estudar noutros países (Kaisee et al., 2006), dado que até recentemente só podiam ser
abrangidos no estrangeiro, quando estivessem envolvidos num projecto de intercâmbio. A
partir de 2007, os estudantes nacionais em instituições estrangeiras, mesmo quando não
inscritos numa congénere holandesa, são elegíveis para apoio financeiro.

Reino Unido
O programa de empréstimos do Reino Unido começou em 1989-90 como um pequeno
sistema de tipo convencional (isto é, de tipo hipotecário), constituindo um programa de
empréstimos “de cima para baixo”, e sendo complementado com a coexistência de um
sistema de bolsas dependentes da situação económica dos estudantes.
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A introdução de empréstimos no Reino Unido constituiu uma dura batalha, tendo sido
forte a oposição dos estudantes, que viam na sua implementação uma diminuição dos
apoios por parte das autoridades governamentais, coincidente com a subida das propinas.
O sector bancário privado nunca abraçou este programa com entusiasmo, talvez pela
oposição manifestada pelas organizações estudantis (Wellhause, 2006), dado que os
empréstimos vinham substituir as bolsas, que até a essa altura cobriam, pelo menos
parcialmente, os custos de vida do estudante. Para alguns autores (Wellhause, 2006), as
autoridades do Reino Unido terão cometido o erro de não preparar com os bancos privados
o lançamento do programa de empréstimos e, consequentemente, acabaram por perder o
seu apoio.
Contudo, em 1998-99 o governo anunciou um programa mais alargado para substituir
as antigas bolsas (que davam apoio aos custos de vida) por um novo tipo de bolsas em
função do rendimento dos estudantes ou do seu agregado familiar (mean’s tested). Uma
parte dos empréstimos estava disponível para a maioria dos estudantes, com um limite
máximo de empréstimo dependente do rendimento, mas 75% do máximo estava disponível
para todos os estudantes independentemente do seu rendimento familiar.
Em 2004, iniciaram-se reformas no ensino superior que, de acordo com Barr, poderão
constituir um bom exemplo para outros países: em 2006, a baixa e constante propina “upfront” foi substituída por uma propina variável (cada instituição pode fixar o seu valor),
num intervalo entre £0 e £3.000. O sistema de administração dos empréstimos paga a
propina directamente à instituição de ensino superior. A reforma incentivou que os
empréstimos cobrissem a propina, ao mesmo tempo que aumentava o valor do empréstimo
para cobrir os custos de vida, tendo igualmente subido o limite do prazo a partir do qual o
reembolso do empréstimo começa.
Como na Suécia, os empréstimos têm uma taxa de juro que espelha a taxa de inflação
– isto é, uma taxa de juro real de zero. Os empréstimos são administrados por um fundo
governamental, o Student Loans Company. O pagamento dos reembolsos segue um sistema
dependente do rendimento futuro dos diplomados (EDR). Os pagamentos são efectuados a
9% sobre o rendimento marginal acima de £15.000 (era antigamente de £10.000), o qual é
recolhido pelo empregador do diplomado como se fosse um imposto e entregue ao tesouro
do governo.
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Após vinte cinco anos de reembolsos se ainda subsistir alguma dívida; a parte em
falta será perdoada. Por outro lado, prevê-se que para os professores recém graduados, e
com dificuldades financeiras e que se encontrem no sistema público de ensino, cerca de
10% do valor do empréstimo possa ser perdoado.
Na reforma de 2004 (2004 Act) foram reintroduzidas as bolsas de estudo
(dependentes do nível de rendimentos dos estudantes durante o curso) e, desde 2005, os
estudantes provindo de agregados pobres podem obter uma bolsa de £2.700 por ano a
somar ao valor do empréstimo. No dizer de Barr (2005, p. 5), a reforma levada
recentemente a cabo no Reino Unido foi bem sucedida, porque:
“From the student’s perspective, the situation is little different from the days of ‘free’
higher education: their fees are paid on their behalf, and money is paid into her bank
account to cover living costs. From the graduate’s perspective, there is an additional
payroll deduction, alongside income tax and social security contributions until the loan
is repaid.”

Rússia
Apesar de a Lei da Educação da Federação Russa de 1996 ter anunciado a introdução
dos empréstimos aos estudantes, o sistema realmente apenas surge após 2002, quando o
Sberbank (Savings Bank of the Russian Federation, que é o banco comercial líder da
Rússia) anunciou o começo daquilo que foi descrito no país como o primeiro programa de
empréstimos a alunos de formação inicial. – O “Programa de Crédito Educacional” –
deveria servir para a concessão de empréstimos aos estudantes oriundos de famílias de
baixos ou médios rendimentos, e iria cobrir até 70% dos custos das propinas, devendo os
mesmos ser reembolsados com juro durante um período até dez anos.
Para os cursos de mestrado (Protapenko, 2003) existem programas de empréstimos
fornecidos por um banco holandês (ABN – Amro Bank), mas apenas para estudantes russos
que tenham entrado numa das cinco escolas de topo de gestão a nível mundial (INSEAD,
IESE, London Business School, Michigan Business School da University of Michigan e
Rotterdam School of Management).
A partir de 2003, a concessão dos empréstimos deixou de estar garantida pelo
Sberbank e os porta-vozes do banco passaram a ser muito vagos, deixando muitas dúvidas
119

O Financiamento do Ensino Superior Português. A Partilha de Custos

acerca de se havia uma verdadeira intenção de implementar o programa anunciado
(Protapenko, 2002; MacWilliams, 2001). Este programa baseava-se numa lógica
estritamente comercial privada e não tinha apoios nem subsídios governamentais, pelo que
não se mostrou viável e a experiência acabou sem sucesso.
Até ao ano de 2004, a única iniciativa governamental para apoio a programas de
empréstimos aos estudantes foi uma proposta com empréstimos indexados ao rendimento.
Este tipo de empréstimos pretendia substituir as bolsas que davam apoio aos estudantes que
conseguiam entrar nas instituições de ensino superior públicas. Com este tipo de apoio, os
estudantes que não conseguiam atingir os níveis para a obtenção de uma vaga sem propina
(livre de propinas) podiam agora ser admitidos, desde que o estudante concordasse em
trabalhar durante um certo período de tempo após a sua graduação numa profissão ou lugar
determinado. Se ele não quisesse cumprir esse acordo, o subsídio teria que ser reposto.
Assim, esse subsídio governamental pode ser considerado como uma verdadeira bolsa para
as propinas – mas apenas se o estudante de facto aceitar trabalhar numa profissão
determinada –, e como um empréstimo para propinas se ele declinar esse trabalho.
Contudo, parece não haver interesse em penalizar os que não cumprem, não havendo
multas para os estudantes que declinem o acordo.
Não existe informação exacta sobre a forma como o programa de subsídios foi
administrado, nomeadamente, sobre como os estudantes foram seleccionados, ou os
“empréstimos-propinas” se tornaram um empréstimo (Protapenko, 2002, 2003;
Vossensteyn, 2002).
Ainda assim, e de acordo com o relatório da Conferência (Wellhause, 2006) realizada
no Reino Unido em Janeiro de 2006 dedicada a este tema e à implementação de um
mecanismo de empréstimos na Rússia, registavam-se até ao princípio de 2006 cerca de
3.000 empréstimos de estudantes do ensino superior e o Sberbank assumia cerca de 300400 empréstimos por ano, ainda que em condições de mercado bancário totalmente privado.
Aproximadamente quinze organizações ofereciam empréstimos a taxas de juro na ordem
dos 18-20% com um período de reembolso até dez anos.
Os empréstimos são concedidos frequentemente em termos de curto prazo. Por vezes,
um estudante pede um empréstimo de três anos num banco local, tendo que reembolsar o
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empréstimo até terminar os seus estudos, o que obviamente é muito difícil para a grande
maioria.
A falta de experiência e as dificuldades de concessão de crédito na Rússia tornam
difícil a implementação dos empréstimos estudantis (Wellhause, 2006, p. 17):
“Realistically, the great majority of students can obtain loans only from friends or
parents, but not from banks.”

Suécia
A Suécia, à semelhança dos outros países escandinavos, onde a frequência da
universidade não está sujeita ao pagamento de propinas, confiou desde os anos de 1960
num programa de empréstimos para cobrir os custos de vida do estudante e desta forma
libertar os pais dessa obrigação.
Os empréstimos para os estudantes suecos estão disponíveis para todos os que
queiram beneficiar dessa oportunidade, sem ser necessário disporem de co-fiadores e
dependendo apenas do próprio rendimento, ou dos bens.
Antes de 1988, os devedores reembolsavam os seus empréstimos a uma taxa de juro
de cerca de 4% ou à taxa de inflação, dependendo de qual fosse a menor. A partir de 1988,
a base para o reembolso mudou completamente para um sistema de empréstimos
dependentes do rendimento (EDR), com pagamentos anuais fixados em 4% do rendimento,
amortizando o capital a uma taxa de juro fixada em metade da taxa de juro de mercado,
com a dívida remanescente a ser perdoada após vinte cinco anos de pagamentos.
Em 2001, o programa de empréstimos mudou de novo, reconvertendo-se para um
esquema de longo prazo do tipo “taxa de graduação”, com um pagamento mínimo de 5%
do rendimento anual, amortizando o valor da dívida a uma taxa de juro governamental.
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1.4.5.2 Países de influência “anglo-saxónica”: Austrália, Estados Unidos, Chile e
Nova Zelândia

Austrália
Na Austrália, o HECS (Higher Education Contribution Scheme) constitui um
mecanismo disponível para todos os estudantes australianos resultante da combinação de
propinas e de empréstimos dependentes do rendimento (EDR). O empréstimo cobre a
totalidade da propina estabelecida pela universidade, cujos limites são fixados de acordo
com os critérios definidos pelo governo dentro de três intervalos/escalões.
No ano de 2005, os limites fixados eram de A$ 4.808 ($3.509 dólares) para o escalão
#1 (humanidades, ciências sociais e do comportamento, línguas e artes visuais e teatrais);
de A$6.849 ($4.999 dólares) para o escalão #2 (engenharia, ciências, ciências
computacionais, economia/gestão); e A$8.018 ($5.853 dólares) para o escalão #3 (medicina
e direito).
Até 20% do valor da propina é descontado para pagar a chamada propina “up-front”
(matrícula). A taxa de juro, tal como na Suécia e no Reino Unido, reflecte a taxa de inflação
– isto é, a taxa de juro real é zero. Os reembolsos são feitos com base no rendimento anual
auferido acima de A$30.000 ($24.898 dólares). As taxas variam entre um intervalo de 3% e
um máximo de 8% (do rendimento anual acima de A$64.999 [$47.445 dólares]).
O pagamento dos reembolsos devidos é cobrado como uma sobretaxa de imposto pelo
empregador, ou é efectuado de acordo com uma taxa ao longo do ano, ou integrado no
imposto final a pagar.
Não há perdão após certa idade ser atingida, ou após um certo número de anos depois
de o empréstimo ter começado. Em termos estritos, os HECS não são verdadeiramente uma
taxa de graduação (“graduate tax”), mas a cobrança através do sistema nacional de
impostos nacionais dá aos HECS a aparência de uma taxa de graduação, e assegura que os
custos administrativos sejam baixos, conseguindo apresentar um reduzido nível de
incumprimento dos reembolsos.
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Chile
O Chile, apesar de não ser um país de língua inglesa, mercê das circunstâncias
políticas em que viveu, tem vindo a seguir de muito perto as políticas americanas na área da
educação. Deste modo, em 1994, os empréstimos dependentes do rendimento dos
“diplomados” foram introduzidos no Chile para substituir o anterior modelo de
empréstimos tipo-convencional (Chapman, 2004).
No modelo chileno de empréstimos, aplica-se uma taxa de juro real de 2%, e os
pagamentos dos diplomados atingem até 5% do seu rendimento, com um valor fixo
(Palacios, 2004).
Cada universidade é responsável por recolher os reembolsos dos empréstimos, com
uma grande diversidade nos níveis de recuperação. Na globalidade do país, a recuperação
atinge cerca de 60% dos reembolsos, o que no entender de Palacios (2004) se explica pelo
facto de as universidades não terem muita competência ou apetência para cobrar a dívida,
como de resto já tinha acontecido na experiência levada a cabo por Yale nos EUA na
década de 1970.

Estados Unidos da América
Nos Estados Unidos, os empréstimos e as contribuições dos pais são os pilares de um
sistema bastante diversificado e variando de estado para estado. De facto, existem vários
programas de empréstimos, dos quais o mais importante é o “Stafford Loans”, que surge
com duas variantes. o “Direct Student Loans” que depende do Departamento Federal de
Educação e os empréstimos provenientes dos bancos privados, com a garantia dada pelos
governos.
Nos EUA, está implementado sobretudo um sistema de empréstimos de tipo
convencional, de esquema fixo, disponível para todos os estudantes com alguma
necessidade financeira (incluindo alguns estudantes provindos das classes de médios-altos
rendimentos e que frequentam colégios e universidades muito caros), com taxas de juro
subsidiadas a uma taxa mínima. O Governo Federal dá garantias a todos os empréstimos e
paga os juros durante o período em que o estudante está na universidade, concedendo um
período de carência para os estudantes com necessidade de apoios.
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Estão também disponíveis empréstimos não subsidiados; não requerem a
demonstração de necessidades financeiras, e apenas têm implícito o subsídio
governamental (não negligenciável) de garantia, bem como o benefício de uma taxa de juro
perto da taxa de empréstimo governamental.
Em 1993, a administração Clinton introduziu reformas no sistema de empréstimos
americano, assentes numa tipologia de empréstimo dependente do rendimento futuro. A
preocupação central dessa reforma (Chapmam, 2004) era, não tanto o risco e a incerteza
sobre os rendimentos futuros dos diplomados, mas a preocupação de que os elevados
valores dos empréstimos a pagar empurrassem os diplomados para profissões com altos
níveis de rendimento em detrimento dos empregos que, ainda que menos remunerados,
eram socialmente necessários.
Contudo, a reforma introduzida não se mostrou eficaz, e, em 1999, apenas 7% da
população elegível de estudantes para um sistema de empréstimos escolhia esta modalidade
de empréstimos.
Um grande volume de capital para financiar os empréstimos provém da banca
privada, a qual por sua vez vende a maior parte da sua carteira de empréstimos estudantis
no mercado privado secundário. O governo federal, através dos colégios e das
universidades, pode emprestar directamente aos estudantes recorrendo ao Direct Loan
Program. Os estudantes em dívida para com o Direct Loan Program podem escolher
reembolsar o empréstimo de acordo com um sistema dependente do rendimento (EDR).
Contudo, poucos ainda fizeram essa opção de pagamento.
Recentemente, foram introduzidos novos limites de financiamento no sistema de
“Stafford loan program”, com valores relativamente baixos que dificultam a capacidade de
obtenção de empréstimos por parte dos alunos. De acordo com o relatório da OCDE (2007),
estes limites podem compreender-se para os empréstimos que são subsidiados, mas já são
mais difíceis de entender para os que não o são, levantando o problema de o valor não
cobrir uma parte significativa dos custos dos estudantes. Apresentam-se de seguida os
limites concedidos de empréstimo em vigor no final do ano lectivo de 2006/2007,
consoante o ano em que o estudante está inscrito, e para o conjunto de anos do curso (prégraduação; pós graduação de um ano; pós-graduação):
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Quadro 12 – Limites do programa Stafford Loans em Julho de 2007

Ano de Inscrição / Curso

Estudante dependente

Estudante independente

da família ($ Dólar)

($ Dólar)

1.º Ano

3.500

7.500

2.º Ano

4.500

8.500

3.º Ano e 4.º Ano

5.500

10.500

Total do curso de pré-graduação

23.000

46.000

Pós-Graduado ou Profissional de 1 Ano

20.500

Total do curso de Pós-Graduado ou Profissional

138.500

Fonte: Tulip, P. (2007, p. 15). Financing Higher Education in the United States, OECD, Economic
Department Working Paper Nº 584, 6 de Dezembro.

Nova Zelândia
Em 1991, a Nova Zelândia adoptou um sistema de empréstimos de tipo dependente
do rendimento dos diplomados (EDR) que em muitos aspectos se assemelha ao modelo
australiano (HECS) (Chapman, 2004, p. 93). O pagamento do empréstimo depende do
rendimento do diplomado, e é cobrado através do sistema fiscal, tornando o sistema simples
no que diz respeito aos pagamentos. Há um primeiro prazo para começar a pagar, após o
qual se vai aplicando uma taxa progressiva.
No entanto, subsistem diferenças importantes em relação aos outros dois modelos
(inglês e australiano): os empréstimos cobrem quer as propinas da universidade, quer os
custos de vida do estudante, ainda que existam também bolsas para apoiar os alunos
carenciados; inicialmente, os empréstimos aplicam uma taxa de juro de mercado, e as
universidades são livres de aplicar as suas próprias propinas (todavia, não há uma grande
diferenciação no valor das propinas nas instituições neozelandesas).
Dado ter havido bastantes críticas ao sistema, causadas pelo facto de a taxa de juro
seguir o mercado, o governo introduziu alterações a partir de 2000, passando a uma taxa de
juro nominal de zero para o período em que o estudante está inscrito, e variando
posteriormente com a aplicação da taxa de juro real, dependendo das circunstâncias de
emprego do diplomado. Estas alterações vieram provocar custos administrativos bem mais
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elevados, mas aparentemente o sistema é muito eficiente em termos da cobrança dos
reembolsos. O sistema consegue recuperar cerca de 90% dos capitais emprestados e dos
restantes 10%, decorre, na maioria dos casos, de os diplomados auferirem baixos
rendimentos. No relatório coordenado por Wellhause (2006, p. 17) concluía-se se que
“New Zeland in the 90s may have the best yet system of higher education finance.”
1.4.5.3 Países Africanos

Quénia
O Quénia começou no ano de 1995 o seu novo sistema de empréstimos – Higher
Education Loan Scheme – em sequência de um outro programa de empréstimos que tinha
falhado nos anos de 1970, por força de uma combinação de dívidas extremamente elevadas
e de uma aparente incompetência administrativa.
De acordo com Wellhause (2006), o Banco Mundial calculava que o sistema de
empréstimos do Quénia estava tão distorcido que seria mais barato dar o dinheiro como
uma bolsa, porque pouco tinha conseguido ser recuperado, e os custos administrativos da
sua cobrança eram demasiados altos, para além de que a sua incidência iria acabar por
recair no sector público (em professores e funcionários públicos que tinham menores
ganhos e seriam forçados a pagar).
Neste novo programa, os valores do empréstimo estão dependentes da situação
económica do estudante, e a taxa de juro aplicada é de cerca de 4%. A chave do novo
programa de empréstimos assenta sobretudo no esforço para recuperar os pagamentos. Foi
por isso aprovada uma nova legislação que obriga os empregadores a deduzir aos salários a
prestação dos devedores para a amortização dos reembolsos (a nova lei também obriga a
que os empregadores colectem os empréstimos de maior valor do antigo programa de
empréstimos anterior a 1974 e que faliu nos seus objectivos). O não pagamento deverá
trazer penalizações severas quer ao devedor, quer ao empregador que não proceda ao
desconto dos reembolsos.
O capital é fornecido pelo governo, na esperança de que o reembolso dos “antigos
empréstimos”, apoiado numa colecta vigorosa e eficaz dos novos empréstimos, permita em
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breve capitalizar essa recuperação para um fundo que possa gerar os capitais necessários
para os novos empréstimos.

África do Sul
A República da África do Sul introduziu em 1991 os empréstimos dependentes do
rendimento (Chapman, 2004), conhecidos por National Student Finantial Aid Scheme
(NSFAS), com o objectivo de procurar contrariar a desproporção da frequência do ensino
superior entre brancos e negros. Inicialmente, o sistema providenciava recursos para 7.500
estudantes, mas em 2002 esse número tinha subido para cerca de 100.000 estudantes, o que
representava mais de 20% dos alunos inscritos no ensino superior da África do Sul.
Os NSFAS tinham sido introduzidos em 1991 numa pequena escala para dar apoio
aos estudantes negros pobres, ainda durante o apartheid. Depois da eleição do governo
democrático, os empréstimos cresceram de tal forma que, de acordo com Woodhall (2003,
p. 93), eles já tinham uma década depois apoiado mais de 600.000 estudantes negros.
Os empréstimos a estudantes na África do Sul são concedidos pelo Tertiary
Education Fund of South Africa (TEFSA). Os valores de empréstimos oscilam dentro do
intervalo de R1.100 e R13.000 [$200-2.364 dólares], estando indexados à situação
económica do estudante.
A taxa de juro é relativamente alta (inflação, acrescida de + 2%), sem subsídio ao juro
durante o período escolar. Contudo, quase 40% da soma emprestada pode ser convertida
numa bolsa, se os estudantes obtiverem aproveitamento em todas as disciplinas. O
reembolso é efectuado na base do rendimento futuro (EDR), começando com 3% no
primeiro escalão de rendimento anual de R26.300 [$4.782 dólares], e indo
progressivamente somando 1% por cada ano de aumento do rendimento de R6.000 [$1.090
dólares] até um máximo de 8% do rendimento quando atinge um rendimento anual de
R59.300 [$10.782 dólares] ou mais.
Os recursos são distribuídos através das universidades, com preferência para o apoio a
estudantes carenciados e simultaneamente bons alunos. O sistema fiscal e o sistema de
pensões não são usados para a respectiva cobrança, mas o governo autorizou que para
efeitos de verificação dos rendimentos a agência fiscal notifique a agência dos
empréstimos.
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Segundo Chapman (2004, p. 95), o sistema da África do Sul é bastante parecido com
o australiano e o neozelandês, mas com algumas diferenças:
“The first concerns the first income level of repayment which at about US$5000 is
very much lower then the thresholds used in the others countries (see Jackson, 2002).
Second, in the first instance the student repays directly to the lending institution. That
is, the taxation system is not the first port of call, but is instead a last resort.
Employers are required to be involved only when a student is not maintaining
expected debts repayments. It is unclear how much this adds to administrative costs,
but it would seem to suggest that collection is relatively expensive.”

1.4.5.4 Países Asiáticos

China
Os programas de empréstimos da China têm sofrido muitas mudanças desde que a
título experimental, em 1999 foram introduzidos em seis cidades. O mecanismo do GSSLS
(Government Subsidized Student Loan Scheme) foi modificado em 2004, e permite
providenciar empréstimos a estudantes carenciados num valor de empréstimo até Y6.000
($109 dólares) por ano. De acordo com os dados oficiais, estima-se que cerca de 20% dos
estudantes inscritos recebem deste tipo de apoios.
O governo paga o valor referente às taxas de juro durante os anos em que os
estudantes estão a estudar. Os devedores pagam metade do valor da taxa de juro comercial
após terem terminado o curso, o qual é diferido (mas não perdoado), havendo um período
de dois anos de carência até que os diplomados iniciem os reembolsos. O período de
pagamento dos reembolsos é de seis anos, começando a crescer a partir do 4.º ano e
podendo atingir valores mensais muito elevados após esse momento. Os empréstimos são
concedidos por bancos envolvidos nestes programas, e o risco é partilhado pela
universidade, o governo e os bancos. Não são exigidos co-assinantes ou fiadores para os
GSSLS.
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Também existe um outro programa de empréstimos não subsidiados, o GCSLS
(General-Commercial Student Loan Scheme) disponível para os jovens das famílias mais
abastadas, que requerem um co-fiador da família (Shen e Li, 2003).

Japão
Desde 2004, o Japan Student Services Organization (JASSO) é a nova agência
independente que administra o sistema de empréstimos aos estudantes no Japão. O sistema
é constituído por dois tipos de empréstimos: um primeiro tipo de empréstimos subsidiados,
que são isentos de juros e que se baseiam no mérito e nas necessidades económicas dos
estudantes, e um segundo tipo de empréstimos que estão livres de juros durante o período
escolar (aplicando um máximo 3% de juro depois de concluídos os estudos) e dependente
da situação económica do estudante.
Os estudantes, quando solicitam um empréstimo podem escolher entre o sistema
pessoal garantido e o sistema institucional, pelo qual o Japan Educational Exchanges and
Services (JEES) consigna o empréstimo e o estudante paga mensalmente um valor de
seguro da dívida entre Ұ 1.000 e ¥ 7.000 [$43 dólares]. O empréstimo no primeiro tipo de
programa, varia entre ¥ 44.000 e ¥ 50.000 [$273-$311 dólares] por mês, tendo em conta a
situação do estudante face à residência (se vive na casa dos pais ou se é independente) e, no
segundo tipo de empréstimos, entre ¥ 30.000 e ¥ 100.000 [$186-$621 dólares] por mês,
dependendo também do tipo de residência.
O reembolso do empréstimo está fixado num esquema de pagamentos fixos mensais e
tem que ser pago dentro de vinte anos. Os empréstimos são colectados ao estudante
automaticamente pelo banco, ou através da morada que o estudante indicou quando
contraiu o empréstimo.

Tailândia
O sistema tailandês de empréstimos aos estudantes “Thai Student Loans Scheme”
(SLS) foi criado em 1996, e abrange todos os estudantes do ensino pós-secundário e do
ensino superior. O Comité do SLS afecta o orçamento anual para os empréstimos do
Ministério da Educação (MOE) que tutela as instituições educacionais sob a jurisdição do
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MOE e também os outros Ministérios e o Ministério do Ensino Superior (MUA). O MOE e
MUA afectam os orçamentos para empréstimos às instituições existentes.
Cada instituição pode fixar as suas próprias regras de empréstimos e os níveis que
pretende apoiar de acordo com os limites máximos fixados pelo MOE e MUA para o valor
das propinas, do alojamento e das despesas de vida.
Em 1998, o valor máximo de empréstimo para um estudante numa universidade
MUA, que era de 100.000 Baht [$8.203 dólares] por ano académico, desceu para as 52.000
Baht [$4.265 dólares] para propinas e outras despesas educacionais pagas directamente à
universidade, e 48.000 Baht [$3.937 dólares] para comida e alojamento paga ao estudante.
Enquanto algumas instituições oferecem empréstimos apenas para as propinas, outras
fornecem empréstimos para ambos os custos – propinas e custos de vida. O empréstimo
disponibilizado está baseado na necessidade económica (medida pelo rendimento da família
com um tecto de 150.000 Baht [$12.305 dólares]) e os estudantes têm que apresentar
fiadores (habitualmente os pais ou tutores).
Os reembolsos são efectuados durante quinze anos após um período de carência de
dois anos, e as percentagens de pagamento são fixadas a taxas de juro baixas, que vão
subindo; os reembolsos são em termos nominais, e a taxa de juro dos empréstimos é apenas
de 1%.

1.4.6 Comparação do impacte financeiro dos empréstimos: alguns exemplos
Face à diversidade de programas de empréstimos, parece interessante recolher alguma
informação que compare os diversos resultados obtidos e averigue se a contracção destes
encargos acaba por ser negativa para o percurso dos diplomados bem como se o peso da
dívida acaba por ter consequências severas na definição do percurso profissional dos
estudantes.
Usher (2005b) levou a cabo um estudo onde procurou ir além da discussão entre
tipologias de programas de empréstimos (income-contigent, ou não income-contingent) e
centrar-se na natureza específica do peso da dívida que os estudantes enfrentam nos
diversos países. No estudo Global Debt Patterns. An International Comparison of Student
Loan Burdens and Repayment Conditions (Usher, 2005b) procurou identificar a dimensão
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da dívida dos empréstimos estudantis, as condições que norteiam os pagamentos dos
empréstimos e a proporção do rendimento dos diplomados necessário para o reembolso da
dívida, tendo efectuado essa análise para oito países da OCDE: Austrália, Canadá,
Alemanha, Países Baixos, Nova Zelândia, Suécia, Reino Unido (Inglaterra e Gales) e os
Estados Unidos. Os aspectos que Usher analisou – condições de gestão da dívida, tipo de
subsídios concedidos e taxas de juros em uso – estão resumidos no Quadro 13.

Quadro 13 – Comparação do tipo de subsídios concedidos aos empréstimos de estudantes

Subsídios durante os estudos

Austrália
Canadá
Alemanha
Países Baixos
Nova Zelândia *
Suécia
Reino Unido
Estados Unidos

Taxa de
juro
corrente

(1)

(2)

Subsídio da Taxa de juro real: Os estudantes
pagam o valor real do empréstimo (ie juro =
inflação)
Subsídio da Taxa de juro nominal: os
estudantes não pagam juro

2,40%

Subsídio da Taxa de juro nominal: os
estudantes não pagam juro
Os estudantes pagam a taxa juro
governamental

0%

0%

3,05%

Subsídios durante o
reembolso
(3)
Subsídio da Taxa de juro real: Os
estudantes pagam o valor real do
empréstimo (ie juro = inflação)
Não há subsídios: os estudantes pagam a
taxa de “mercado” (prime+2,5%)
Subsídio da Taxa de juro nominal: os
estudantes não pagam juro
Os estudantes pagam a taxa juro
governamental

Taxa de
juro
corrente
(4)
2,40%

6%

0%
3,05%

Subsídio da Taxa de juro real: Os estudantes
pagam o valor real do empréstimo (ie juro =
inflação)
O Governo subsidia 30% do custo do
empréstimo

Nenhuma

Não há subsídios: os estudantes pagam o
custo goven, do empréstimo + CPI

7%

3,10%

O Governo subsidia 30% do custo do
empréstimo

3,10%

Subsídio da Taxa de juro real: Os estudantes
pagam o valor real do empréstimo (ie juro =
inflação)
Subsídio da Taxa de juro nominal: os
estudantes não pagam juro

3,37%

Subsídio da Taxa de juro real: Os
estudantes pagam o valor real do
empréstimo (ie juro = inflação)
Não há subsídios: os estudantes pagam o
custo de empréstimo governamental

3,37%

0%

3,37%

* A Nova Zelândia, em 2005, ponderam eliminar todo o juro – real e nominal – nos empréstimos, quer durante os estudos,
quer no período de pagamento, o que torna esse sistema muito semelhante ao alemão.

Fonte: Usher, 2005b, p. 3.

Em relação ao tipo de taxas aplicadas, o autor identifica (na coluna 1 – Subsídios
durante os estudos) três tipos de abordagens: a “nominal-zero”, a “real-zero” e o “custo de
empréstimo governamental”.
O Canadá, os EUA e a Alemanha optaram pela taxa de juro “nominal-zero” – neste
esquema, o empréstimo não cresce em termos nominais durante o período de estudos e, em
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termos reais, o empréstimo mantém-se enquanto o estudante está na escola, representando o
mecanismo onde há maior subsídio por parte do governo. O outro tipo de taxa de juro “realzero” foi adoptado pela Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, não sendo aplicado
nenhum juro real, mas permitindo-se que os empréstimos cresçam com a inflação,
mantendo-se constantes em termos reais. Este modelo também conta com o apoio de
subsídios. Por fim, há países que aplicam aos empréstimos estudantis o custo de
empréstimo governamental (Países Baixos) ou a taxa baseada no custo do empréstimo
(Suécia). Nestes casos, não há nenhum subsídio, ainda que os estudantes beneficiem da
intervenção do governo, visto que, por eles próprios, não conseguiriam obter um
empréstimo no mercado privado. Em qualquer dos casos estudados, os empréstimos deste
tipo não pagam a taxa de juro de mercado durante o período em que o estudante está a
estudar.
Em relação ao período de reembolso do empréstimo (coluna 3 – Subsídios durante o
período de reembolso), em cinco dos países o subsídio ao empréstimo mantém-se ao longo
de todo o período de reembolso e proporciona taxas de juro abaixo do mercado – Austrália,
Alemanha, Países Baixos, Suécia e o Reino Unido – o qual se mantém ao longo de todo o
período de vida do empréstimo, ao mesmo tempo que propiciam uma taxa de juro abaixo da
do mercado. Noutros países, como os EUA, Canadá e Nova Zelândia, o regime de
pagamentos muda consideravelmente após a conclusão dos estudos. De facto, nestes países
há subsídios significativos durante o período escolar (na Nova Zelândia a taxa de juro real é
zero, enquanto no Canadá e EUA a taxa nominal ser zero significa que a taxa real é
negativa), mas quando os estudantes saem da escola, as taxas sobem acentuadamente.
Outro dos aspectos estudados no trabalho de Usher foi a forma como o pagamento do
empréstimo ocorre naquele conjunto de países, tendo sido analisados os seguintes
parâmetros: o limite de rendimento a partir do qual o reembolso é suspenso (coluna 1), a
taxa padrão de reembolso (coluna 2), o período de reembolso (coluna 3) e quando ocorre o
perdão da dívida (coluna 4). Apresenta-se de seguida o Quadro 14 elaborado por aquele
autor (Usher, 2005b, p. 10):
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Quadro 14 – Comparação das características dos reembolsos dos empréstimos

Limite de Rendimento

Taxas standard de
reembolso

(1)

Austrália

$A 35 000

Canadá

Período de Amortização

(2)

Perdão da Dívida

(3)

(4)

Indefinido

Por morte/ incapacidade

$C 24 000 *

4-8% de todo o
rendimento
Tipo hipotecário

9,5 anos

Por morte/ incapacidade

Alemanha

€ 11 520 **

Tipo hipotecário

20 anos

20 anos

Países Baixos

€ 13 870

Tipo hipotecário

15 anos

15 anos

Nova Zelândia *

$NZ 16 172

Indefinido

Por morte/ incapacidade

Suécia

Nenhum

10% do rendimento
marginal
..

25 anos

Aos 68 anos/ Morte

Reino Unido

£ 15 000

Indefinido

Aos 65 anos/ Morte

Estados Unidos

$US 10 172

9% do rendimento
marginal
..

10-25 anos (flexível)

Por morte/ incapacidade ou
aos 25 anos (apenas nos
empr. ICR)

Ao câmbio de 2004 PPP, $1 Cdn= US$.78 = A$1.08 = € 0.75 = NZ$1.17 = SEK 7.46 = £48.
* Assume-se para um estudante solteiro e sem dependentes com av$1.900 de dívida máxima (dívida média).
Cresce com a dimensão da família.
* * Assume-se para um estudante solteiro e sem dependentes. Cresce com a dimensão da família. Existem
outro tipo de adiamentos, mas não têm um esquema indexado aos rendimentos.

Como se pode observar, mesmo em países em que a modalidade de empréstimos não
é do tipo indexado ao rendimento dos estudantes/diplomados (EDR), há mecanismos que
prevêem determinados limites, a partir dos quais o pagamento do empréstimo é suspenso, e
diferido. Todos os países analisados por Usher têm esses limites, com excepção da Suécia.
Por outro lado, nas taxas juro de pagamento do empréstimo, encontramos três países
que usam o tipo de reembolso dos empréstimos hipotecários ou convencionais (Canadá,
Países Baixos e um certo tipo de programas dos EUA). A Alemanha usa em teoria um
pagamento de tipo convencional, mas na prática temos um pagamento fixo de 105 euros
por mês. A Nova Zelândia e o Reino Unido têm sistemas de empréstimos indexados ao
rendimento dos diplomados, com o rendimento abaixo do limite sujeito a uma taxa standard
de reembolso de 10 e 9%, respectivamente. A Austrália dispõe de uma série de nove tipos
de intervalos de rendimento acima do limite definido, com taxas variando entre 4 a 8%,
mas, ao contrário do UK e da Nova Zelândia, aplicadas a todo o rendimento e não apenas
ao rendimento marginal (acima do limite).
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O período de amortização nos empréstimos indexados ao rendimento de tipo “forte”
(UK, Austrália, NZ) não tem período de amortização definido. Nos outros programas, esse
período pode variar entre dez e vinte cinco anos.
Finalmente, o estudo analisou um outro aspecto muito importante dos programas de
empréstimos, o peso que a dívida constitui para os diplomados face aos rendimentos que
conseguem obter. Usher (2005b, p. 14) estimou a dívida média no momento da graduação
dos estudantes e a média dos rendimentos dos diplomados (Ver os dados do Quadro 15).
Quadro 15 – Ratios entre a Média da Dívida e do Rendimento e Ratios do Serviço da Dívida
Média da dívida Rendimento anual Ratio Dívida/
no momento da
estimados dos
Rendimento
graduação
recém diplomados

Austrália
Canadá
Alemanha
Países Baixos
Nova Zelândia *
Suécia
Reino Unido
Estados Unidos

(1)
$A 14 697
$C 18 900
€ 5 600
€ 8 700
$ NZ 15 930
230 000 SEK
£ 8800
$US 19 300

(2)
$A 38 000
$C 38 000
€ 41 136
€ 28 000
$ NZ 44 510
290 400 SEK
£ 22 000
$US 34 100

(3)
38,70%
50%
13,60%
31%
36%
79%
40%
57%

Média dos
pagamentos
mensais
estimados
(4)
$A 126, 67
$C 209,83
105
60,29
$ NZ 236,15
914,36 SEK
£ 90
$US108,00 ou
189,68

Média
Ratio do peso
rendimento
da dívida sobre
mensal estimada o rendimento
recém graduados
(5)
$A 3 166
$C 3 166
€ 3 428
€ 2 333
$ NZ 3709
24 200SEK
£ 1833
$US 2842

(6)=(4)/(5)
4%
6,60%
3,10%
2,60%
6,40%
3,80%
2,90%
3,8%- 6,7%

Nota: Ao câmbio de 2004 PPP, $1 Cdn= US$.78 = A$1.08 = € .75 = NZ$1.17 = SEK 7.46 = £.48.
Fonte: Usher (2005b, p. 14).

Como se depreende do quadro construído por aquele autor, há uma considerável
diversidade entre os países analisados em relação aos rácios entre a dívida e o rendimento
(coluna 3), variando entre um valor relativamente baixo da Alemanha (13,6%) e um
elevado na Suécia (para cima de 70%). A maioria dos países tem valores entre 30-40%,
enquanto o Canadá está próximo dos 50%, e nos EUA é de cerca de 57%. A análise deste
indicador deve ser complementada com a do indicador do peso da dívida (coluna 6). Estes
dois indicadores têm comportamentos bastante diferentes: por exemplo, no caso da Nova
Zelândia, que apresenta um rácio de dívida/rendimento baixo, surge com um valor
relativamente elevado no rácio do peso da dívida. De sentido contrário, encontramos o caso
da Suécia.
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As duas razões fundamentais para este tipo de situação podem residir no seguinte:
primeiro, e talvez que o mais importante factor tenha a ver com a taxa de juro aplicada aos
empréstimos estudantis (não será por coincidência que os três países com os ratios de
serviços da dívida mais elevados – coluna 6 – são também os que têm as taxas de juro mais
altas); em segundo lugar, temos a dimensão do período de pagamento do empréstimo.
Face aos resultados encontrados, dificilmente se poderá concluir sobre qual o melhor
sistema de empréstimos e qual deles é de facto o mais atractivo para os estudantes. Talvez
seja mais apropriado apontar que para certo tipo de devedores será mais aconselhável um
determinado sistema, mas que, para outro tipo, poderá ser mais indicado outro sistema, ou
como Usher (2005b, p. 17) concluiu no seu estudo:
“Programs that work for one set of borrowers usually do not work well for another.
This is another way of saying that the advantages and disadvantages of different
student loan debt management systems varies considerably according to one’s
income and outstanding debt.”

1.5 Medidas de promoção da acessibilidade do ensino superior
Face aos benefícios da educação superior, quer para os indivíduos, quer para a
sociedade, como vários estudos efectuados sobre o valor da educação para o
desenvolvimento económico (OCDE, 2004, Growth Study – 1980-9025) o demonstram,
torna-se muito importante promover e incentivar a acessibilidade do ensino superior, de
modo a que os benefícios e retornos da educação superior possam ser acessíveis a toda a
população, potenciando dessa forma o desenvolvimento de toda a sociedade.
A expansão do ensino superior e o aumento do nível educacional da população
constitui uma das principais estratégias para o desenvolvimento da economia do
conhecimento, como é reconhecido pelo World Bank (2002). Coloca-se, pois, a questão da
equidade no acesso ao ensino superior, e consequentemente a do apoio que os governos
podem e estão dispostos a conceder para a obtenção desse propósito.

25

McGaw Barry, Director of the Education Directorate at OECD.
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Os custos da educação repartem-se entre os custos institucionais e os custos
individuais, sendo o papel essencial do apoio aos estudantes providenciar fundos públicos
de forma a reduzir os custos privados para aqueles estudantes que não conseguem ter meios
suficientes para frequentar o ensino superior. Isto é, o apoio social aos estudantes, qualquer
que seja a forma que tome, tem sempre como objectivo a diminuição ou o desaparecimento
das barreiras financeiras à frequência do ensino superior.
A generalidade da literatura que se refere à acessibilidade do ensino superior fala das
barreiras financeiras como um todo, ainda que nessa noção caibam três aspectos diferentes,
mas interligados entre si: o constrangimento do preço, o constrangimento financeiro ou de
tesouraria e, finalmente, o da aversão à dívida.
O constrangimento do preço ocorre, conforme a teoria do capital humano o descreve,
quando um estudante considera que o custo da frequência do curso de ensino superior é
demasiado elevado relativamente ao benefício ou aos ganhos que poderá obter após se
diplomar. É dentro desta abordagem que encontramos a noção de “preço líquido”. Os
governos, perante este problema, podem querer ajudar os estudantes a entrar no ensino
superior, e para isso terão que fazer baixar o “preço líquido”, o que pode ser operado pela
redução das propinas pagas por todos os estudantes, ou pela concessão de bolsas ou
subsídios a todos ou a determinados grupos de estudantes.
Para o grupo dos que ultrapassam esta primeira barreira financeira, outro problema se
pode colocar, relacionado com a barreira de tesouraria ou de liquidez. Nestes casos, os
estudantes ou as suas famílias não dispõem de parte ou de todos os recursos necessários
para cobrirem os custos que têm que enfrentar. Uma solução possível para este
constrangimento pode passar pela concessão de um empréstimo. Contudo, os empréstimos
podem suscitar uma forte resistência, havendo em certos grupos socioeconómicos uma forte
aversão à dívida.
Por sua vez, alguns estudantes que resistem a contrair dívidas podem sentir-se
incentivados a trabalhar a tempo inteiro ou em tempo parcial para conseguirem recursos
para o prosseguimento dos seus estudos. Mas muitos dos que sentem estes
constrangimentos de liquidez e são avessos a contrair dívidas podem desistir de se inscrever
no ensino superior, havendo assim uma tensão significativa ou mesmo uma recusa em
contrair um empréstimo, que obviasse a barreira da liquidez. Nesta situação, o
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constrangimento só será ultrapassado com a concessão de bolsas de estudo, que são
atribuídas a fundo perdido.
Ainda que não sejam pacíficas as razões, sabe-se que os estudantes provindo de
famílias mais desfavorecidas e de baixo capital cultural são particularmente afectados por
todas estas três barreiras, mesmo não se sabendo se o fenómeno é uma causa ou
consequência de outros problemas.
Apesar de não haver ainda muito estudos científicos sobre estas questões, a OCDE
(2007, p. 26) referencia alguns, nos quais foi possível concluir que os estudantes e as
famílias de baixos rendimentos habitualmente sobrestimam os custos e subestimam os
retornos do ensino superior, considerando que:
“In these cases, a possible solution would be the existence of means-tested grants only
for the first years of higher education, after which students would be better informed
and willing to take loans to continue studying.”

1.5.1 Formas de incentivo à acessibilidade e capacidade de financiamento do
ensino superior
O apoio social aos estudantes assume várias modalidades, podendo verificar-se sob a
forma de apoios não-reembolsáveis e reembolsáveis. Os apoios não-reembolsáveis ou a
fundo perdido, podem revestir diferentes figuras: as bolsas que são dadas aos estudantes em
cada ano lectivo; o perdão ou a redução do valor do reembolso do empréstimo até ao final
do curso; a diminuição ou a dedução das despesas de educação nos impostos sobre o
rendimento; a aplicação de taxas mais favoráveis para as poupanças destinadas a financiar a
educação; as contribuições para as contas poupança para a educação; e subsídios para
apoiar preços mais baixos nos serviços de alojamento e de alimentação dos estudantes. Por
sua vez, os apoios reembolsáveis são essencialmente constituídos pela figura dos
empréstimos, ainda que este mecanismo também envolva, quase sempre, como já se
explicitou anteriormente, algum tipo de subsídio a fundo perdido.
Os apoios podem ser concedidos em termos universais, isto é, em que todos os
estudantes podem aceder independentemente do seu nível de rendimento, ou serem
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dirigidos a certos grupos de estudantes, com base no baixo rendimento ou noutras
características especiais (género, raça, ou incapacidade). Por exemplo, nos países da OCDE
onde existem diversos tipos de apoios verifica-se uma tendência para que os apoios
reembolsáveis possam ser universais, enquanto que os não reembolsáveis estão mais
ligados aos apoios dirigidos a certos sectores ou grupos.
Constata-se que não existem muitos estudos que analisem e relacionem os
instrumentos usados para o incentivo da acessibilidade e os resultados realmente obtidos.
Se é certo que nas últimas décadas a grande maioria dos países viveu momentos de
aumento da procura da educação e do ensino superior, com o consequente crescimento da
frequência, também verificamos que essa subida ocorreu tanto nos países cujos apoios
assentaram no mecanismo dos empréstimos, como naqueles que privilegiaram um regime
de bolsas, dependendo significativamente a opção da envolvente cultural e política de cada
país.
De facto, houve países que mudaram de um sistema de apoio assente nas bolsas de
estudo para um sistema baseado nos empréstimos, não se tendo registado nem um
decréscimo global no número de inscritos no ensino superior, nem diminuído a presença de
estudantes provenientes de meios de mais baixos rendimentos.
Todavia, o apoio e a concessão de subsídios ao ensino superior pode ser regressivo,
porque se constata que ao nível do ensino superior, com especial incidência no ensino
universitário, os estudantes tendem a vir das classes mais abastadas ou da classe média, em
detrimento das classes mais desfavorecidas. Gurría (2007), secretário-geral da OCDE,
realça este efeito regressivo existente em alguns sistemas europeus de ensino superior
quando afirma:
“It is important to stress here that an entirely publicly financed education system
provides no guarantee for equitable access to universities, in particular when the
financing system is regressive, as is still the case in Germany – where parents need to
pay for early-childhood education but the public pays for universities. Indeed, Austria,
France, Germany and Portugal ─ all countries with essentially publicly financed
tertiary systems ─ are among those countries where social background has the
strongest impact on university participation: only 16% of German university students
have a father with a blue-collar job.”
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Coloca-se, pois, a questão de saber se os apoios e os subsídios concedidos a toda a
população escolar do ensino superior podem gerar alguma escassez de recursos, os quais
deveriam estar centrados nos estudantes mais carenciados. Por isso Usher (2006, p. 25), ao
analisar a experiência canadiana, propõe:
“[...] a sensible and efficient access policy would concentrate non-repayable aid on
low-income students rather than take the “easy” solution of spreading it thinly
across the entire population.”

1.5.1.1 As bolsas de estudo como forma de apoio e promoção da acessibilidade
Quando se fala de apoio social, pensa-se geralmente no conceito de bolsa. A bolsa
pode ser definida de maneira a incluir todas as formas de apoio não reembolsáveis e cujo
objectivo é diminuir os custos de educação que o estudante tem de suportar. Se nos
ativermos a esta forma ampla de definição, também se deveria considerar neste âmbito os
apoios orçamentais dados directamente às instituições de ensino superior, de forma a
reduzir, ou mesmo eliminar, a aplicação de propinas aos estudantes. Contudo, é habitual
usar-se uma definição mais restritiva de bolsa de estudo, que inclui apenas o apoio não
reembolsável que é pago ao estudante ou à sua família. Neste conceito podem estar
igualmente incluídas diversas formas de apoio a taxas de juro ou descontos nos reembolsos
dos empréstimos, visto que também eles reduzem os custos de educação que os estudantes
têm que pagar. Em síntese, podemos usar a definição dada por Johnstone (2004c, p. 1-2)
quando sustenta:
“[…] I will define a grant as a form of non-repayable financial assistance to either the
parent or the student for the purpose of meeting any of these expenses associated with
post-secondary attendance, concentrating here on assistance from governmental (as
opposed to philanthropy) and differentiating a grant from the more general
governmental subsidies (such as those that cover most instructional expenses in public
institutions, or those that reduce the cost of borrowing for all students) by the ability of
grants to be targeted.”
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Na maioria dos países, as bolsas de estudo destinam-se apenas aos estudantes com
mais baixos rendimentos ou oriundos de certos grupos étnicos, com maiores necessidades
de apoio, ou dirigidos para certos grupos de estudantes que os governos têm interesse em
apoiar por razões políticas específicas (por exemplo, incentivar que os estudantes
frequentem certos cursos de professores ou de médicos, ou vão para cidades do interior).
Noutros países, como nos países nórdicos (Suécia, Noruega, Finlândia e os Países
Baixos), as bolsas fazem parte de um conjunto de apoios que são dados a todos os
estudantes independentemente do seu estatuto socioeconómico, de forma a assegurar a sua
independência face aos pais.
De acordo com Usher (2006), as bolsas desempenham duas funções importantes no
que respeita à acessibilidade do ensino superior. A primeira reside no facto de as bolsas de
estudo aumentarem o poder de compra de curto prazo dos estudantes, reduzindo a “saída de
dinheiro” do orçamento corrente do estudante e, portanto, reduzindo os custos de educação.
Desta forma, as bolsas aumentam o ratio do custo-benefício da educação, compensando os
custos totais de educação (propinas, custos de vida ou de manutenção, e o custo de
oportunidade). De resto, só as bolsas conseguem mudar o preço/valor líquido e afectar o
ratio do custo-benefício (os empréstimos podem também reduzir a despesa, mas não
interferem no valor líquido).
Johnstone (2004c, p. 7-8), ao pretender identificar o tipo e objectivos das bolsas de
estudo, elaborou o seguinte quadro (Quadro 16):
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Quadro 16 – Tipo de Bolsas por nível de incidência, objectivo e capacidade de aplicação
Tipo de bolsa

Nível de incidência

Objectivo pretendido
público/ institucional

Capacidade de aplicação

1. Bolsas dependendo dos rendimentos da
família (mean-tested)

Jovens provindo de
famílias de baixos
rendimentos

(Público) Reduzir as
barreiras financeiras e
promover a participação dos
estudantes; (Institucional)
Promover a diversidade e o
valor da educação e do
grau/diploma

Aplicável especialmente nos casos
que oficialmente se espera que os
pais contribuam para as despesas
do ensino superior dos filhos.
Requer um sistema fiável de
aferição dos rendimentos

2. Subsídios à “cabeça” aos empréstimos (bolsas
efectivas) na forma de taxas de juro mais baixas
para os estudantes com baixos rendimentos e
que contraíram empréstimos (means-tested )

Adultos ou estudantes
independentes com
baixos rendimentos ou
bens

Reduzir as barreiras
financeiras e promover a
participação de certos
estratos de estudantes

Conceptualmente complexo, dado
que quase todos os estudantes
independentes têm “necessidades”;
a razão para ser uma bolsa em vez
dum empréstimo é menos evidente

Provavelmente eficiente em
combinação com baixos
rendimentos dos pais, mas
crescentemente controversas
politicamente
Especialmente atractivas para as
(Público) Promover um
maior esforço académico no politicas conservadoras; uso
questionável dos fundos públicos
ensino secundário;
para bolsas que tem um efeito
(Institucional) promover o
mínimo nas inscrições/ frequência
prestígio da instituição
dos estudantes no ensino superior

3. Bolsas directamente baseadas noutros
atributos (para além do rendimento dos pais)
associados com a sub-representação (como
sejam a etnia, género ou região)

Certos grupos subrepresentados e
minorias étnicas (em
certos países, as
mulheres)
4. Bolsas directamente baseadas nos resultados Estudantes com
académicos ou no nível de preparação obtido no melhores notas no
ensino secundário (mérito)
ensino secundário

Reduzir as barreiras
financeiras e promover a
participação de certos
estratos de estudantes

5. Bolsas directamente baseadas nos resultados Estudantes que obtêm
obtidos durante a frequência do ensino superior bons resultados no
Ensino Superior

(Público) Promover o
sucesso escolar no ensino
superior; pode promover a
obtenção do grau dentro do
tempo esperado

Semelhante ao #4 : Não está claro
o efeito destes prémios nos
desempenho dos estudantes

6. Bolsas directamente baseadas em certos
atributos ou talentos especiais desejados pela
instituição (pró ex. atletas, etc.)

Estudantes com certos
talentos – desportivos,
musicais, etc..

Não há objectivos públicos
especiais, mas podem
promover o prestígio da
instituição

Pouco utilização de fundos públicos;
crescente controvérsia com os
atletas nos EUA

7. Subsídios à “cabeça” nos empréstimos (bolsa
efectiva), na forma de taxas de juro baixas, ou
noutras condições, como seja a duração do
empréstimo

Estudantes que de outra
forma não contrairiam um
empréstimo para
financiar parte, ou
totalidade, dos custos
privados

Pode reduzir a “aversão” à
divida e diminuir o não
pagamento do empréstimo.
Pode aumentar a boa
vontade em relação aos
empréstimos

Caro e com compensação nas
bolsas; não está claro que tenham
impacto para diminuir a aversão à
divida e fomentem uma maior
disponibilidade para os empréstimos

8. Perdão da dívida em falta (bolsa efectiva),
baseada no baixo rendimento do diplomado
(income contingent loan )

Estudantes cujo baixo
rendimento torna
impossível pagar a
totalidade da dívida.

Reduz o risco de uma dívida
fora das possibilidades do
estudante e diminui a
aversão à divida

Assume o risco dos empréstimos
dependentes do rendimento. Pode
ser preferível a este tipo de apoio
aos diplomados, do que apoiar
desde logo os estudantes cujos pais
não tem rendimentos suficientes

9. Redução da dívida (bolsa efectiva) baseado
nos resultados académicos enquanto inscrito na
instituição (mérito)

Bons resultados
enquanto estudante

(Público) Pode promover o
esforço académico no
ensino superior; pode ajudar
a acabar o curso dentro do
tempo

Não está claro como os resultados
académicos respondem ao “preço”
da redução da dívida; pode-se estar
a compensar os que não precisam
de apoios

10. Redução da dívida (bolsa efectiva) baseada
na escolha profissional que o estudante faz (por
ex. professores colocados em escolas urbanas
díficies ou em regiões remotas)

Estudantes que estão em
certos cursos ( por ex.
enfermagem) ou que há
interesse público (zonas
urbanas ou rurais)

Promove o número de
profissionais em certas
áreas onde há
eventualmente carências

Não está ainda claro o custo efectivo
(comparação entre os bónus
directos ou dos suplementos
remuneratórios)

Fonte: Johnstone, D.B. (2004c). Non-Repayable Financial Assistance: The Variety and Cost-Effectiveness of
Grants as Opposes to Loans. OECD – Canada Seminar on Student Financial Assistance.
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1.5.1.2 Os Planos de Poupança como forma de apoio à acessibilidade
Os planos de poupança têm vindo a ser estudados mais recentemente como uma
ferramenta de promoção de benefícios sociais e de promoção da acessibilidade ao ensino
superior. Em termos gerais, quando se fala em programas de poupança, encontramos três
áreas essenciais de aplicação destes instrumentos: os sistemas de poupança/reforma, a
compra de habitação própria, e os planos de poupança para o financiamento da frequência
do ensino superior.
No entanto, as poupanças para as reformas ou pensões são vistas como muito mais
prementes em termos sociais do que os planos para o financiamento dos estudos superiores
dos jovens. Por sua vez, os programas de poupança para a habitação assemelham-se mais
aos sistemas de apoio para o financiamento de estudos superiores.
Os programas de poupança podem ser de dois tipos: os que estabelecem determinados
benefícios, como se fossem um plano de seguro, no qual os contribuintes fazem
determinadas contribuições durante um certo período de forma a receber determinados
benefícios predeterminados no final do período estipulado; e os programas de contribuições
que não têm garantido à partida o retorno, e que dependem do risco e do mercado, podendo
ser mais flexíveis e, apesar de se correrem mais riscos, dar, pelo menos em teoria, ao
contribuinte uma maior capacidade de manobra.
Quando os governos pretendem fomentar os programas de poupança têm à sua
disposição diversos instrumentos para os tornar mais atraentes, os quais podem ser
sintetizados do seguinte modo: a gestão de deduções nos programas de poupança, a oferta
de um tratamento favorável das contribuições fiscais num programa de poupança, o
aumento da taxa de juro do investimento, e a concessão de taxas mais favoráveis para
determinado investimento.
Por exemplo, o Governo do Canadá26 concede doações para os programas de
poupança, pagando um certo valor aos que investem nestes planos, de forma a incentivá-los
ao aforro, sendo por isso um mecanismo directo, e também bastante dispendioso, de apoiar
as poupanças. Noutros casos, os governos concedem um tratamento fiscal mais favorável

26

CESG – Canada Education Savings Grant.
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aos programas de poupança, como acontece na Alemanha, Canadá, Itália, Países Baixos,
Reino Unido e Estados Unidos.
Outra forma de incentivo é fazer aumentar a taxa de rentabilidade de um
investimento, através da garantia governamental de determinado rendimento ou a
concessão de uma mais-valia percentual em relação à taxa de juro normal.
Os principais objectivos prosseguidos pelos governos para o apoio a este mecanismo,
que não se limita ao ensino superior, mas também se destina à formação ao longo da vida e
à educação em termos gerais, são sintetizados por Usher (2004a, p. 3) da seguinte forma:
“- to assist in cost-shifting from state to individuals;
- to discourage an over-reliance on borrowing as a mean of spreading costs over time;
- to help families hedge against future tuition increases;
- to help families meet the “Expected” contribution of student assistance programs.”

Todavia, muitos analistas constatam que estes programas de incentivo à poupança
com o fim de aumentar a acessibilidade do ensino superior tendem a ser programas para
“ricos”, dado que são eles quem dispõe de mais rendimento, tendo capacidade para poupar
e investir nestes programas. Ao mesmo tempo, são os mais ricos que possuem um maior
nível de literacia financeira, o que lhes permite tirar o melhor proveito das medidas
governamentais que apoiam os programas de poupanças.
A eficácia destes instrumentos depende muito de como eles são associados a outros
instrumentos da política de fomento da acessibilidade, devendo sempre proceder-se à sua
avaliação, e ajuizar se eles não estarão a desviar a aplicação de fundos do apoio aos
estudantes dos meios mais desfavorecidos, nos quais se deverão centrar os apoios.
Na realidade, os mais pobres têm sérias dificuldades em usar este mecanismo, dado
que é diminuta a sua capacidade de poupança, ou mesmo inexistente, e que, por outro lado,
o contexto cultural das famílias é determinante para que os estudantes acabem ou não por
entrar no ensino superior. De facto, os ricos tendem a ter um maior nível de literacia
financeira, e estão assim mais habilitados a obter vantagens dos programas governamentais
de incentivo à poupança. Os mais pobres, mesmo com fortes incentivos, apresentam uma
marcada resistência a “diferir” o consumo.
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Por estas razões, de acordo com Usher (2004a) o mecanismo dos programas de
poupança é, por agora, dos instrumentos menos usados para promover o acesso ao ensino
superior, sendo que o seu uso é mais político do que financeiro, e devendo, por
conseguinte, os seus resultados ser analisados de preferência no longo prazo.
1.5.1.3 Equidade e acessibilidade na frequência do ensino superior
De acordo com estudos da OCDE, verifica-se que o crescimento da procura da
educação e da frequência do ensino superior, em particular nas últimas três décadas,
ocorreu de forma idêntica, quer nos países que adoptaram um sistema baseado nos
empréstimos, quer nos países que possuíam um sistema baseado nas bolsas de estudo, quer
mesmo nos países que mudaram de um sistema baseado nas bolsas para um modelo
baseado nos empréstimos, não se registando neste último caso uma diminuição na
frequência do ensino superior, nem na composição social dos estudantes inscritos. Num
documento elaborado para uma Conferência realizada sobre as questões do apoio social no
ensino superior entre países da OCDE (CMEC-OECD, 2004, p. 4), concluía-se que:
“This might suggest that countries currently providing non-repayable assistance could
switch to a less expensive, primarily repayable assistance system with little loss of
equity in enrolment while simultaneously freeing resources that could be used for other
educational priorities.”

A questão da equidade no acesso ao ensino superior é uma questão central na
definição das políticas de financiamento, reconhecendo-se em geral a necessidade de
promover a equidade no acesso e, em particular, na ultrapassagem das barreiras financeiras
que entravam a frequência do ensino superior.
A maneira mais imediata de definir acessibilidade será saber a quantas pessoas se dá a
oportunidade de aceder ao ensino superior, sendo que os sistemas mais alargados surgem
mais abertos e acessíveis do que os mais pequenos. A acessibilidade (objectiva) do ensino
superior será, pois, a capacidade (subjectiva) de a generalidade das pessoas, qualquer que
seja a sua proveniência social e económica, ter entrada no ensino superior em situação de
razoável equidade.
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A equidade (ou a desigualdade) no acesso ao ensino superior depende das
oportunidades (lado da oferta), das aspirações (lado da procura) e dos processos de selecção
ou estratificação social. As oportunidades que os jovens podem vir a ter dependem, entre
outros factores, dos recursos financeiros afectados pelos governos ao ensino superior. Por
sua vez, as aspirações dos estudantes vão depender, além de outros elementos culturais, dos
custos da educação, dos benefícios decorrentes de obter um grau superior (ou pelo menos
da percepção que os estudantes e as suas famílias tenham desses benefícios), e dos riscos
que os estudantes queiram correr em caso de falharem ou não concluírem o grau.
O processo de selecção, isto é, os mecanismos de estratificação educacional, radica no
sistema complexo da estrutura de classes (capacidades, aspirações, situação financeira) e no
dispositivo de admissão ao ensino superior. Alguns estudos e análises efectuados sobre este
problema mostram que as desigualdades persistem, dado que apesar das aspirações e
oportunidades terem vindo a crescer, continua a subsistir uma estratificação
socioeconómica dos estudantes do ensino superior, entre os quais predominam as classes
mais favorecidas, ainda que com cambiantes diversos em termos internacionais.
Num recente relatório da Direcção Geral de Educação e Cultura da Comissão
Europeia (Mora et al., 2007, p. 40), reconhecia-se esta limitação das perspectivas dos
estudantes provindo dos sectores mais desfavorecidos, e incentivava-se as políticas públicas
a que apoiassem os jovens e as suas famílias após o nível obrigatório:
“Parental and school influences are extremely important determinants of participation
at post-compulsory level. In most countries tertiary education requires prior
qualification – generally at upper-secondary level – so that attainment in the
compulsory phase of education, as much as anything which occurs subsequently, is a
key to tertiary participation.”

Quando comparamos os níveis atingidos em termos de escolarização no ensino
secundário nos países da OCDE (OCDE, 2007), na faixa etária de 25-34 anos, verificamos
que a média dos países da OCDE se situa nos 77% (EU 19 sobe para 79%). Portugal
posiciona-se num lugar modesto, com apenas 43% dos jovens entre os 25-34 anos a
concluir o ensino secundário. Para o conjunto da população (entre os 25 e os 64 anos), a
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diferenciação é ainda maior, com a média da OCDE a situar-se nos 68%, e a de Portugal a
atingir somente 26% (Ver Figura 2).

Figura 2 – Comparação entre os países da OCDE da população que termina o ensino secundário entre
a faixa etária dos 25-34 anos
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Fonte: OCDE, Education at a Glance 2007 (ano de referência 2005).

O conceito de acessibilidade é polissémico, como reconhece Rounce (2004, pp. 1-2):
“The term access, narrowly defined, is used to refer to participation in any type of
post-secondary education. […] More recent research has begun to acknowledge and
explore gradation in access, including differentiating between college and university
attendance, university undergraduate, professional, and graduate degrees, institutional
choices, and affordability.”

A acessibilidade do ensino superior pode, pois, ser vista, subjectivamente, por dois
ângulos. Um que diz respeito à capacidade genérica para frequentar o ensino superior, e
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outro que perspectiva a capacidade financeira de pagar os custos inerentes à frequência do
ensino superior.
Lee (2005) considera que se os estudantes têm a percepção de que os benefícios
esperados ultrapassam os custos do ensino superior, então eles irão frequentar a educação
superior se:
1) o número de vagas no ensino superior permitir a sua inscrição;
2) os estudantes possuírem as condições exigidas pelos critérios de acesso definidos
pelas instituições de ensino superior;
3) os estudantes possuírem os meios financeiros para pagar os custos associados à
frequência do ensino superior.
Se as taxas de participação e os níveis de inscrição nos podem dar informação como
indicadores de acessibilidade, o nível das propinas e de apoio social podem ser usados
como os indicadores da capacidade financeira para frequentar o ensino superior.
Ainda que estas definições possam parecer simples, obter uma medida da
acessibilidade é algo bem mais difícil de atingir. De acordo com Usher e Cervenan (2005),
podemos equacionar quatro indicadores de medida da acessibilidade do ensino superior:
taxa de participação, taxa de instrução obtida, índice de equidade educacional e índice de
paridade do género. Contudo, a comparabilidade dos diferentes indicadores resulta difícil
de concretizar, porque não existem muitos dados disponíveis em termos internacionais,
para além de que cada país trata ainda esses dados de forma diversa.
A taxa de participação de um país é habitualmente expressa como a fracção de
estudantes de determinada idade inscritos no ensino superior face ao conjunto da totalidade
da população com a mesma idade. Contudo, a comparação internacional é dificultada
porque há diferenças na idade considerada “normal” para a frequência do ensino superior.
Por exemplo, nos países da Escandinávia normalmente surge a faixa entre os 20-23 anos e
nos outros países anglo-saxónicos, essa idade torna-se a coorte entre os 18-21 anos. Para
obviar a este facto, alguns investigadores trabalham com a taxa de participação de cada país
com o período de quatro anos em que se regista a mais alta taxa de participação, deixandose que cada país escolha o período adequado.
As taxas de participação são medidas insatisfatórias, por duas ordens de razão. A taxa
de participação no ensino superior, por si só, não é sinónimo que o estudante obtenha o
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grau e, além disso, pode gerar-se alguma confusão entre o número de estudantes que entra
no ensino superior e a dimensão e a duração dos cursos. De facto, um país com muitos
alunos e cursos curtos pode ter a mesma taxa de participação do que um país onde existam
poucos estudantes, mas com cursos mais longos.
Assim, deve usar-se a taxa de graduação para corrigir esse parâmetro. Por exemplo,
pode usar-se como indicador a percentagem dos jovens com a idade entre os 25-34 anos
que completaram um curso de ensino superior. No conjunto dos países da OCDE (OCDE,
2007), a população entre a faixa etária dos 25-64 anos que obteve o grau superior apresenta
um valor médio de 26%, e sobe para 32% para a faixa entre os 25-34 anos. Portugal fica-se
nos 13% e 19%, respectivamente, como se observa na Figura 3.

Figura 3 – Comparação entre os países da OCDE da população que termina o ensino superior
entre a faixa etária dos 25-34 anos e 25-64 anos
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Fonte: OCDE, Education at a Glance 2007 (ano de referência 2005).

Por sua vez, o Índice de Equidade Educacional (IEE) permite descrever o nível de
desigualdade educacional, aferindo em que medida os estudantes provindo de estratos
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socioeconómicos elevados (em função do nível educacional do pai) estão sobre
representados no ensino superior, ou seja:
IEE = 100 * [(% de todos os homens 45-65 com grau superior)/
/(% de todos os estudantes cujos pais têm o curso superior)]

Assim, se o IEE tiver valores elevados, estamos perante um corpo de estudantes que é
homólogo do que ocorre na sociedade como um todo. Se esse valor é baixo, então estamos
perante um corpo de estudantes provindo de famílias privilegiadas.
Finalmente, o Índice de Paridade do Género (IPG) pode também dar uma imagem
aproximada do nível de equidade do acesso ao ensino superior, dado que um desvio da
paridade do género é indicativo de desigualdade e, portanto, negativo. A UNESCO define o
Índice de Paridade do Género (IPG) como a razão entre mulheres e homens. Se o valor
desse indicador for 1, temos uma situação de paridade entre sexos; se o indicador é inferior
a 1, quer dizer que se está perante uma disparidade a favor dos homens; se, pelo contrário,
temos um valor superior a 1, temos uma situação de desequilíbrio a favor das mulheres.
No estudo Higher Education Rankings, Affordability and Accessibility in
Comparative Perspective, efectuado no âmbito do Educational Policy Institute (2005)27,
foram analisados dados referentes a 13 países que possuíam informação estatística
disponível e comparável no que respeita à questão da acessibilidade. Foram eles:
Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos da América, Finlândia,
França, Irlanda, Itália, Países Baixos, Suécia e Reino Unido.
Para que possamos ter uma noção global do comportamento de cada país em relação
aos indicadores definidos foi elaborado um quadro no qual se aglutinaram os quatro
indicadores de referência da acessibilidade atrás explicitados (Ver Quadro 17).

27

O estudo teve como base os dados constantes no Education at a Glance 2004 da OCDE.
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Quadro 17 – Indicadores de Acessibilidade – Taxa de Participação, Taxa de Obtenção de Grau
Superior, Índice de Equidade Educacional, Índice de Paridade do Género

Taxa Participação no Ensino Superior

Taxa de obtenção de grau
superior

1
2
3
4
5
6
7
7
9
9
9
12
13

Tx.

Idade para

Participação

o período

dos 4 anos +

mais

País
Frequentados frequentado
Finlândia
39,7%
21-24
Itália
32,4%
20-23
Países Baixos
29,6%
19-22
França
25,2%
19-22
Reino Unido
24,1%
18-21
Austrália
22,0%
18-21
Canadá
20,3%
19-22
Estados Unidos
20,3%
18-21
Austria
19,4%
21-24
Bélgica
19,4%
18-21
Suécia
19,4%
20-23
Irlanda
19,0%
18-21
Alemanha
17,5%
21-24

Índice de Equidade Educacional
Tx. de
Graduação

1
2
3
3
5
5
7
8
9
10
11
12
13

País
Estados Unidos
Canada
Austrália
Países Baixos
Irlanda
Reino Unido
Suécia
Finlândia
França
Belgica
Alemanha
Itália
Austria

(25-34 anos)

31,0%
26,0%
25,0%
25,0%
23,0%
23,0%
22,0%
21,0%
19,0%
18,0%
13,0%
12,0%
7,0%

1
2
3
3
5
6
7
8
8
10
11
12
13

País
Países Baixos
Reino Unido
Canada
Irlanda
Finlândia
Austrália
Estados Unidos
França
Suécia
Itália
Alemanha
Austria
Belgica

%
%
Homens Estudantes
no ES cujo
45-64
Anos com Pai possui
grau
grau
superior
superior

26,0%
19,0%
19,0%
19,0%
14,0%
17,0%
29,0%
21,0%
16,0%
9,0%
16,0%
10,0%
18,5%

39,0%
29,6%
30,0%
30,0%
23,0%
28,5%
51,0%
38,0%
29,0%
19,0%
37,0%
26,0%
50,0%

Índice da Paridade do Género
IEE

67
64
63
63
61
60
57
55
55
47
43
38
37

Índice de Distância

1
1
3
4
5
5
7
8
9
10
10
12
13

País
Alemanha
Países Baixos
Bélgica
Austria
Finlândia
Reino Unido
Austrália
França
Irlanda
Canadá
Itália
Estados Unidos
Suécia

Paridade

em

do

relação à

Género

Paridade

0,92
1,08
1,18
1,19
1,23
1,23
1,24
1,27
1,29
1,34
1,34
1,35
1,54

0,08
0,08
0,18
0,19
0,23
0,23
0,24
0,27
0,29
0,34
0,34
0,35
0,54

Fonte: Usher, A. e Cervenan, A. (2005). Global Higher Education Rankings, Affordability and Accessibility
in Comparative Perspective, EPI, Educational Policy Institute, pp. 38-41.

Tendo-se em conta o indicador de acessibilidade definido a partir da taxa de
participação, vemos que a Finlândia é o país que apresenta os valores mais elevados, visto
que cerca de 40% dos jovens com idade entre os 21-24 anos frequentam o ensino superior;
seguem-se a Itália com 32,4%, os Países Baixos com 29,6%, a França com 25,2% e o Reino
Unido com 24,1%. Como verificamos, todos eles são países europeus. Assinala-se a
posição da Alemanha que apresenta neste indicador o valor mais baixo, apenas 18%, isto é,
dos jovens alemães com idades compreendidas entre 21 e 24 anos somente 18% frequentam
o ensino superior.
Se apenas tivéssemos em conta este indicador, ficávamos com uma visão distorcida,
visto que nele interfere a idade de referência para frequentar o ensino superior, e que há
países em que são dadas oportunidades de estudo ao longo da vida (como é o caso dos
EUA). Por isso, é importante complementar a análise com a taxa de obtenção do grau de
ensino superior.
Assim, os Estados Unidos da América, que não apresentam uma taxa de participação
muito elevada, acabam por ser o país com a maior taxa de obtenção de grau superior entre a
faixa dos jovens com a idade entre 25-34 anos, com 31 % dos jovens a obter um diploma de
grau superior. Neste indicador, os três primeiros lugares não pertencem a países Europeus,
e mesmo a Finlândia, que possui o nível mais elevado de frequência (39,7%), tem aqui um

150

Capítulo 1 – Análise da evolução recente nos mecanismos de financiamento do ensino superior

modesto 8º lugar, com 21% dos seus jovens a concluírem o ensino superior. A Áustria
apresenta o pior resultado com apenas 7%, logo seguida pela Itália (12%) e a Alemanha
(13%). Deve chamar-se a atenção para a situação da Itália: é o segundo país deste estudo
em termos da taxa de participação (32,4%), mas é o segundo pior resultado no que diz
respeito ao nível de obtenção de grau superior (12%), revelando, por isso, sérios problemas
de insucesso escolar no ensino superior.
De qualquer forma, constata-se que, na generalidade, são os países anglófonos que
obtêm os melhores resultados no indicador de graduação por oposição aos restantes países
europeus continentais.
Em termos internacionais, a importância do chamado capital cultural para as questões
de acessibilidade do ensino superior é comummente reconhecida e, de facto, os filhos da
elite têm mais possibilidades de entrar no ensino superior do que os filhos das classes
trabalhadoras.
O Indicador de Equidade Educacional (IEE) pode dar-nos actualmente a melhor
aproximação no que respeita à equidade do acesso ao ensino superior, visto que em termos
internacionais há pouca informação que possa ser comparada sobre a origem social dos
estudantes do ensino superior. Neste indicador são os Países Baixos que apresentam o
melhor resultado (67 = 26% / 39% x 100), seguidos pelo Reino Unido (64 = 19% / 29,6% x
100), Canadá (63 = 19% / 30% x 100) e a Irlanda (63 = 19% / 30% x 100). Há, por sua vez,
um grupo de países que se mostra equilibrado no que respeita à composição social dos
estudantes do ensino superior: Finlândia, Austrália, Estados Unidos, França e Suécia. Os
países em que os estudantes provêm em maior grau de estratos sociais mais elevados,
quando comparados com o conjunto da população são a Bélgica, Áustria e Alemanha.
Finalmente, no que toca ao Indicador de Paridade do Género (IPG), verificamos que
apenas na Alemanha os homens ainda são maioritários na frequência do ensino superior. A
Alemanha (0,92) e os Países Baixos (1,08) são os países que mais se aproximam da
paridade, ainda que com posições contrárias em relação ao género (na Alemanha
predominam os homens, nos Países Baixos as mulheres). A maioria dos outros países tem
um índice de paridade do género entre 1,18 e 1,35, o que significa que as mulheres
representam entre 55 a 60% do conjunto dos alunos. Este valor sobe na Suécia para 1,54
onde encontramos que cerca de dois terços dos estudantes são mulheres.
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Em síntese, quando se fala de acessibilidade podemos ter duas interpretações
possíveis, uma que mede o número de lugares disponíveis em termos de participação (taxa
de participação e taxa de graduação) e uma segunda onde se examina de onde provêm os
estudantes inscritos no ensino superior (índice de equidade educacional e índice de paridade
do género).
No estudo do EPI (2005), foi construído um novo indicador resultante da agregação
dos quatro anteriormente explicitados, dando ponderações a cada um, de acordo com a
importância que lhes é atribuída: taxa de participação do ensino superior – 25%; nível de
graduação na população entre 25-34 anos – 25%; índice de equidade educacional – 40%;
índice de paridade do género – 10%, tendo-se chegado aos resultados do Quadro 18 que a
seguir se apresenta:

Quadro 18 – Indicador agregado de participação do ensino superior – Comparação dos resultados
globais

Países

Participação

Obtenção de

Equidade

Equidade do

grau

Educacional

Género

Ordenação do
Indicador
agregado

Países Baixos

3

3

1

1

1

Finlândia

1

8

5

5

2

Reino Unido

5

5

2

5

3

Estados Unidos

7

1

7

12

4

Canadá

7

2

3

10

5

Austrália

6

3

6

7

6

Irlanda

12

5

3

9

7

França

4

9

8

8

8

Suécia

9

7

8

13

9

Itália

2

12

10

10

10

Bélgica

9

10

13

3

11

Alemanha

13

11

11

1

12

Áustria

9

13

12

4

13

Fonte: Usher, A. e Cervenan, A. (2005). Global Higher Education Rankings, Affordability and Accessibility
in Comparative Perspective, EPI, Educational Policy Institute, p. 42.
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De acordo com Usher e Cervenan (2005), os países que no conjunto apresentam os
melhores resultados, no que se refere à acessibilidade ao ensino superior são os Países
Baixos e a Finlândia, com boas taxas de participação e excelentes ou bons índices de
equidade educacional e de género. Segue-se um conjunto de países anglófonos – Estados
Unidos, Canadá, Austrália e Irlanda. No final da ordenação encontramos a Áustria, a
Alemanha, a Bélgica e a Itália, que com excepção do índice de paridade do género,
apresentam níveis baixos nos outros indicadores de acessibilidade.
A noção de acessibilidade não nos dá por si só informação sobre se os estudantes
enfrentam ou não barreiras financeiras para a frequência do ensino superior e se este acesso
é ou não passível de ser suportado pelos estudantes e pelas suas famílias. Surge, pois, um
outro conceito que tem a ver com a capacidade dos estudantes para financiarem os seus
estudos, a que podemos chamar a acessibilidade económica, isto é, a circunstância de
possuírem os recursos necessários para poderem estudar no ensino superior.28
Apesar dos dois conceitos (acessibilidade / participação e acessibilidade / capacidade
financeira) estarem interligados, interessa não os confundir, dado tratar-se de aspectos
muito diferentes, como assinalam Usher e Steele (2006, p. 3):
“Though the affordability of education is an important issue, it is important not to
confuse affordability with accessibility. The former refers to the ability to pay for
education; the latter refers specifically to the ability of people from all backgrounds to
obtain the education they desire.”

O conceito da acessibilidade financeira para os estudantes pode ser avaliado através
do preço líquido que têm que pagar num ano académico para frequentarem um
estabelecimento de ensino superior, versus o seu rendimento ou o da sua família (Hill,
Winston e Boyd, 2003). Para além disso, deve ter-se em conta não apenas o preço que cada
estudante paga, mas sim o preço deduzido do apoio concedido em bolsas e outros apoios,
versus o rendimento da família do estudante.

28

O que na literatura anglófona se designa por affordability.
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Uma forma de analisar as barreiras financeiras à educação será fazer a comparação
“em linha” dos custos a que o estudante tem de fazer face, convertidos numa determinada
moeda, ou então expressar esses custos como uma percentagem de um certo tipo de
rendimento (o rendimento do estudante ou da sua família, ou qualquer outra forma de
aproximação). Todavia, a generalidade dos investigadores prefere usar os dados sobre os
custos como um indicador da capacidade de pagar (Ability to Pay), articulando custos e
recursos. De acordo com a classificação usada por Usher e Cervenan (2005), há quatro
possíveis tipos de indicadores utilizados para determinar a capacidade de financiar a
educação, a saber:
- Os custos como um indicador da capacidade de financiar os estudos (Ability to Pay)
– As Propinas (incluindo matrículas), os Custos de Educação (propinas, mais os
livros e materiais escolares), os Custos de Vida ou de Manutenção (alojamento e
alimentação) e os Custos Totais (os custos de educação mais os custos de vida)
podem ser vistos como uma medida da capacidade de financiar os estudos;
- O apoio social como um indicador da capacidade para financiar os estudos (Ability
to Pay) – Os apoios concedidos pelos governos devem ser incluídos no cálculo da
capacidade de financiamento. Uma das formas de o fazer é calcular as Bolsas,
Empréstimos e Despesas Fiscais por aluno; todos estes apoios podem dar indicação
da capacidade de financiar a educação;
- O apoio social versus custos – Outra forma de obter o mesmo é medir o apoio
governamental dado aos estudantes face aos custos que os estudantes têm que
suportar (por exemplo, as bolsas como uma percentagem dos custos totais);
- Os custos deduzidos dos apoios sociais (Ability to Pay) – Uma outra forma de medir
a acessibilidade financeira poderá ser a obtenção dos custos “líquidos” (out-ofpocket – custos deduzidos de todos os apoios concedidos pelo governo).
Assim, de acordo com os mesmos autores, os indicadores que parecem ser os mais
apropriados para medir a capacidade para financiar os estudos de ensino superior, e que são
mais aceites em termos internacionais, são os seis indicadores que constam no Quadro 19.
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Quadro 19 – Principais indicadores da acessibilidade financeira dos estudantes do ensino superior
Custos de Educação como
percentagem da acessibilidade
(ATP)

Custos Totais como percentagem
da acessibilidade financeira (ATP)

A principal unidade de análise para medir a acessibilidade financeira
(capacidade de pagar) do ensino superior é o custo da educação. Este
custo não inclui apenas as propinas, mas também outras taxas que
sejam aplicadas e, ainda, os custos com os livros e materiais de
estudo.
Os custos de educação não são os únicos que os estudantes têm de
enfrentar. Têm, também, de suportar os custos de vida (alojamento e
alimentação). O cálculo destes custos é de certa forma problemático,
dado que os estudantes podem decidir reduzir os custos, por exemplo
mantendo-se em casa dos pais. Essa decisão pode depender de vários
factores. Nestes estudos, o cálculo dos custos totais considera que os
estudantes não vivem em casa dos pais, ainda que se saiba que alguns
deles o fazem (em certos países tal acontece de forma expressiva).

Custos “Líquidos” como
percentagem da acessibilidade
financeira (ATP)

Na generalidade dos países os custos totais são subsidiados com
bolsas. De acordo com a Teoria do Capital Humano (Becker, 1964),
dado que as bolsas diminuem o custo de frequência, um euro de bolsa
deve ter o mesmo efeito na decisão de investimento em capital humano
que terá um euro de redução no valor das propinas. Nos estudos sobre
a capacidade para pagar os estudos considera-se a noção mais
abrangente de bolsas, entendida não só como os apoios directos
concedidos, como também os outros subsídios concedidos no âmbito
dos empréstimos.

Custos Líquidos após impostos
como percentagem da
acessibilidade financeira (ATP)

Alguns governos (como na Alemanha, Áustria, Bélgica e Canadá)
também concedem apoios através do sistema fiscal às famílias dos
estudantes e por isso estes apoios devem também ser tidos em conta;
nalguns países estes valores atingem valores elevados. Apesar de na
sua natureza também constituírem apoios, não são vistos pelos
estudantes ao mesmo nível do que as bolsas. Assim, toma-se a
decisão de tratar o valor das bolsas e o valor destes outros apoios de
forma separada.
O custo líquido é um elemento importante dentro da teoria do capital
humano, porque afecta a decisão de investimento. Os programas de
empréstimos surgem para resolver para além do dilema relacionado
com o custo líquido, o outro problema que afecta os estudantes, o
“constrangimento de liquidez”. Isto é, um estudante pode não se
preocupar com o custo líquido do curso em termos de custo-benefício,
mas pode ter momentaneamente problemas de liquidez. Ainda que os
empréstimos não compensem os custos da educação, eles podem
aliviar no curto prazo. Muitas vezes o custo “out-of-pocket” é chamado
“Custo Líquido 2” e em certos estudos é igual ao custo médio menos o
total do valor médio de empréstimos e de bolsas por aluno.

Custos “Out-of-Pocket” como
percentagem da acessibilidade
financeira/ capacidade de financiar
os estudos (ATP)

Custos “Out-of-Pocket” após
impostos como percentagem da
acessibilidade financeira (ATP)

Os custos líquidos não atendem aos apoios que os governos podem
conceder através da política fiscal. Pelo que se deverá também incluir
os benefícios fiscais para se cobrir toda a noção de acessibilidade
financeira.

Fonte: Usher, A. e Cervenan, A. (2005). Global Higher Education Rankings, Affordability and Accessibility
in Comparative Perspective, EPI, Educational Policy Institute.
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Muitos dos estudos que se debruçam sobre a acessibilidade financeira ou a capacidade
de financiar os estudos no ensino superior acabam por ter de usar o indicador do Produto
Interno Bruto (PIB/GDP) per capita como uma proxy do rendimento e da acessibilidade
financeira (Ability to Pay), visto que se torna difícil obter dados internacionais
comparativos sobre os rendimentos individuais ou das famílias.
Assim aconteceu no estudo acima referido (Usher e Cervenan, 2005). Estes autores
reuniram informação sobre 16 países, e compararam os resultados obtidos de acordo com
aqueles indicadores. Apresenta-se, de seguida, um quadro síntese (ver Quadro 20)
elaborado a partir dos dados do estudo atrás citado, no qual foi agregada a informação e os
indicadores trabalhados por aqueles autores. O ano de referência é 2003, e foi utilizado o
conversor da OCDE (2003 PPP) para tornar os dados comparáveis.
Quadro 20 – Valores do PIB per capita, Custos de Educação, Custos Totais e Apoio Social no ensino
superior

PIB per

Custos

Custos de

Custos

Bolsas por

Custo

de

s Fiscais

capita $US Educaçã Vida US$ Totais US$ estudante

Líquido
$US

o US$
2003 PPP
(1)
Austrália
Austria
Bélgica (flamenga)
Bélgica (francesa))
Canada
Finlândia
França
Alemanha
Irlanda
Itália
Japão
Países Baixos
Nova Zelândia
Suécia
Reino Unido
Estados Unidos

29.143
29.972
28.396
28.397
30.463
27.252
27.327
27.608
36.774
27.049
28.162
29.411
21.176
26.655
27.106
37.352

PPP
(2)
3828
1478
821
821
4149
271
1738
2083
1575
2135
8248
1990
3327
852
3257
9604

Deduçõe

PPP
(3)
6720
5821
4145
4615
4909
5229
5401
4417
4957
4421
6156
4924
7546
5431
8602
6344

PPP
US$ PPP US$ PPP
(4)=(2)+(3)
(5)
(6)=(4)-(5)
10548
7299
4966
5436
9058
5500
7139
6500
6532
6556
14404
6914
10873
6283
11859
15948

1376
849
275
254
1114
2565
1350
315
1028
254
0
3969
1224
2757
963
4025

9172
6450
4691
5182
7944
2935
5789
6185
5504
6302
14404
2945
9649
3526
10896
11923

PPP
(7)
11
1914
820
800
1238
0
618
1962
49
0
364
0
0
0
0
639

Custos
Custo
Empréstimos
Custos
"Out-ofLíquido
"Out-ofPocket"
após
por estudante
após
deduções
Pocket" Deduções fiscais
fiscais
$US PPP $US PPP
US$ PPP
US$ PPP
(8)=(6)-(7)
(9)
(10)=(4)- (11)=(10)(5)-(9)
(7)
9161
2789
6383
6372
4536
0
6450
4536
3871
0
4691
3871
4382
0
5182
4382
6706
1468
6476
5238
2935
647
2288
2288
5171
0
5789
5171
4223
315
5870
3908
5455
0
5504
5455
6302
0
6302
6302
14040
1768
12636
12272
2945
652
2293
2293
9649
2580
7069
7069
3526
3087
439
439
10896
4261
6635
6635
11284
4865
7058
6419

Fonte: Usher, A. e Cervenan, A. (2005). Global Higher Education Rankings, Affordability and Accessibility
in Comparative Perspective, EPI, Educational Policy Institute, pp. 11, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27,29,
30.
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Se observamos os dados e nos centrarmos nos custos de educação, verifica-se que são
a Finlândia, a Bélgica e a Suécia os países que apresentam os valores mais baixos. Por sua
vez, a Alemanha, França e Irlanda surgem com níveis relativamente elevados, mercê dos
elevados valores das taxas de inscrição, dos custos com livros e outros materiais escolares.
Os Estados Unidos e o Japão são os que denotam os valores mais elevados nos custos de
educação. Nos custos de vida do estudante, vemos que existem valores significativamente
elevados nos países escandinavos e anglófonos. Em termos dos custos totais, os Estados
Unidos, o Japão e o Reino Unido são os países que apresentam os maiores valores (Ver
Figura 4).

Figura 4 – Comparação dos custos totais (custos de educação e custos de vida; em dólares EUA e 2003
PPP)
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Fonte: Elaborado a partir de dados de Usher, A. e Cervenan, A. (2005). Global Higher Education Rankings,
Affordability and Accessibility in Comparative Perspective, EPI, Educational Policy Institute.

Se agora compararmos os custos de educação, de vida e os custos totais com o valor
do PIB per capita de cada um dos países, isto é, se pretendermos aferir a acessibilidade
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financeira (em termos da capacidade para financiar os estudos), verificamos que a Bélgica
(flamenga) e a Irlanda têm os valores mais baixos e muito semelhantes, com os seus custos
totais a representar cerca de 18% do valor do PIB per capita. Segue-se o conjunto de países
europeus (com excepção do Reino Unido), no qual o rácio nunca ultrapassa os 30% do
valor do PIB per capita. No extremo oposto, encontramos a Nova Zelândia (51,3%), o
Japão (51,1%) e o Reino Unido (43,8%). Os dados podem ser vistos no Quadro 21,
elaborado a partir dos dados do estudo de Usher e Cervenan (2005):
Quadro 21 – Comparação da capacidade financeira – Peso dos Custos de educação, custos de vida e
custos totais sobre o PIB per capita

Custos de
Educação
/PIB per
capita
1 Finlândia
2 Bélgica (francesa))
2 Bélgica (flamenga)
4 Suécia
5 Irlanda
6 Austria
7 França
8 Países Baixos
9 Alemanha
10 Itália
11 Reino Unido
12 Austrália
13 Canada
14 Nova Zelândia
15 Estados Unidos
16 Japão

1,0%
2,9%
2,9%
3,2%
4,3%
4,9%
6,4%
6,8%
7,5%
7,9%
12,0%
13,1%
13,6%
15,7%
25,7%
29,3%

Custos de

Total de

Vida /PIB

Custos /PIB

per capita
1 Irlanda
2 Bélgica (flamenga)
3 Alemanha
4 Canada
5 Bélgica (francesa))
5 Itália
7 Países Baixos
8 Estados Unidos
9 Finlândia
10 Austria
11 França
12 Suécia
13 Japão
14 Austrália
15 Reino Unido
16 Nova Zelândia

13,5%
14,6%
16,0%
16,1%
16,3%
16,3%
16,7%
17,0%
19,2%
19,4%
19,8%
20,4%
21,9%
23,1%
31,7%
35,6%

per capita
1 Bélgica (flamenga)
2 Irlanda
3 Bélgica (francesa))
4 Finlândia
5 Países Baixos
6 Alemanha
7 Suécia
8 Itália
9 Austria
10 França
11 Canada
12 Austrália
13 Estados Unidos
14 Reino Unido
15 Japão
16 Nova Zelândia

17,5%
17,8%
19,1%
20,2%
23,5%
23,5%
23,6%
24,2%
24,4%
26,1%
29,7%
36,2%
42,7%
43,8%
51,1%
51,3%

Fonte: Usher, A. e Cervenan, A. (2005). Global Higher Education Rankings, Affordability and
Accessibility in Comparative Perspective, EPI, Educational Policy Institute, pp. 18, 20.

A capacidade para financiar a frequência do ensino superior não depende apenas do
nível dos custos, mas também dos apoios que os estudantes podem obter através das bolsas
e dos empréstimos. Assim, quando foram confrontados os custos totais deduzidos dos
valores recebidos de bolsas – os custos líquidos – e o valor PIB per capita, vemos que nos
dez primeiros lugares temos países europeus, com destaque dos Países Baixos e a Finlândia
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onde os custos líquidos (custos totais menos as Bolsas) apenas representam 10% e 11% do
PIB per capita, respectivamente (Ver Figura 5).
Figura 5 – Comparação dos custos líquidos (custos totais deduzido do apoio em bolsas e empréstimos)
com o PIB per capita
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Fonte: Elaborado a partir de dados de Usher, A. e Cervenan, A. (2005). Global Higher Education Rankings,
Affordability and Accessibility in Comparative Perspective, EPI, Educational Policy Institute.

Se considerarmos também os apoios concedidos através dos empréstimos e, ainda, as
deduções das despesas de educação nos impostos, concluímos que a Suécia é o país onde
existe o maior valor de acessibilidade financeira para os estudantes frequentarem o ensino
superior (os custos deduzidos de todos os apoios concedidos apenas representam 1,6% do
PIB per capita), seguida dos Países Baixos e da Finlândia. Assinalem-se os casos dos
Estados Unidos e do Canadá, situados a meio da tabela, e que, apesar de terem custos de
educação e de vida elevados, apresentam valores na acessibilidade financeira relativamente
moderados, na ordem dos 17% do PIB per capita. No sentido oposto, encontramos sempre
o Japão, a Nova Zelândia e o Reino Unido com valores na ordem de 44%, 33% e 25% do
PIB per capita, respectivamente. Estes resultados estão resumidos na Figura 6.
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Figura 6 – Comparação dos custos totais (custos de educação e custos de vida) deduzidos de todos os
apoios concedidos (bolsas, empréstimos, subsídios, deduções e incentivos fiscais) com o PIB per capita
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Fonte: Usher, A. e Cervenan, A. (2005). Global Higher Education Rankings, Affordability and Accessibility
in Comparative Perspective, EPI, Educational Policy Institute, pp. 23, 26, 30, 31.

Se atendermos aos indicadores relativos à acessibilidade financeira (ATP) e às
posições que os países estudados apresentaram, concluímos que há um conjunto de países
que se encontram sempre nos primeiros lugares, concretamente: a Suécia, a Finlândia e os
Países Baixos. Todos eles apresentam custos modestos e apoios sociais elevados, e por isso
os estudantes desses países possuem uma boa capacidade de financiamento dos seus
estudos no ensino superior. O Japão, a Nova Zelândia e o Reino Unido, por sua vez, são os
países onde os estudantes terão mais dificuldades financeiras para aceder e pagar o ensino
superior.
Na perspectiva de Finnie (2004, p. 13), um sistema completo de apoio social
englobará um sistema integrado de empréstimos e de bolsas, com uma combinação das
duas formas de apoio, dependente dos objectivos que se pretendam obter. Os empréstimos
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devem ser dirigidos para ajudar os estudantes com problemas financeiros que assim podem
ultrapassar esses constrangimentos. Por seu lado, as bolsas devem ser usadas para
providenciar incentivos que encorajem certos grupos de estudantes a frequentar o ensino
superior, visando um incremento de equidade e de eficiência:
“In such a system, it would be expected that some students would receive loans, some
grants, and some both – depending on the relative importance of the credit constraints
barrier versus the more fundamental disadvantages individuals may face, particularly
as pertaining to their family backgrounds. The final mix of loans and grants will
depend on the extent of the competing underlying needs, the effectiveness of each kind
of aid in terms of affecting the two different kinds of access problem, the resources
available, the general political environment, and factors.”

Johnstone (2004c, p. 6) defende que as bolsas não podem ser vistas isoladamente da
questão das propinas e dos custos, e que devem ser articuladas com outros factores, como
sejam a expectativa de contribuição dos pais, as oportunidades de emprego a tempo parcial
e, principalmente, como o acesso ao crédito está realmente assegurado e com um custo
passível de se poder classificar como um programa de empréstimos de acesso universal.
Interessa ter em conta que, apesar do que a teoria do capital humano defende, o
conhecimento que os estudantes e suas famílias têm sobre os custos e benefícios da
educação é em alguns dos estratos mais desfavorecidos bastante limitado: as suas decisões
são tomadas com um conjunto de informação por vezes muito escassa, e que se afasta
significativamente do valor real dos custos da educação e dos benefícios futuros de
obtenção de um grau superior.
Existem estudos feitos em diversos países que nos confirmam este problema. É o caso
de um estudo realizado em 2003 pela Canada Millenium Scholarship Foundation para o
Canadá citado por Usher (2005c). Nesse estudo, quando se inquiriram os estudantes e as
suas famílias sobre o custo de um ano de frequência do curso de 1.º ciclo (relativo a
propinas, não contando com os outros custos de educação e de vida), obtiveram-se valores
em que a mediana das respostas foi $4.989, valor bastante mais alto do que a propina média
real ($3.749). Ou seja, a percepção dos inquiridos sobre o valor de propina apontava para
um valor 33% acima do verdadeiro valor.
161

O Financiamento do Ensino Superior Português. A Partilha de Custos

Para além disso, os indivíduos provenientes de estratos com rendimento mais baixo
eram os que mais sobrestimavam esse valor (apontavam para $6.834, isto é, para um valor
82% mais alto do que a propina real). Entretanto, quando se lhes perguntava qual o valor
que julgavam que um diplomado do ensino superior podia auferir como remuneração,
dando-lhes como referência que um diplomado do ensino secundário ganhava em média
$34.632, a mediana das respostas apontou para um valor de apenas $39.967. Na realidade,
o valor médio da remuneração dos diplomados do ensino superior naquele país é
significativamente mais alto, na ordem dos $61.823, isto é, mais $27.191 do que os
diplomados com o grau de ensino secundário (+71%). Ou seja, os canadianos
sobrevalorizavam o valor dos custos, e subvalorizavam os ganhos da educação superior.
Por conseguinte, na definição de políticas há que ter em conta que existe um deficit de
conhecimento por parte das famílias económica e culturalmente mais desfavorecidas, sendo
necessário fomentar uma boa informação sobre os custos do ensino superior, bem como dos
benefícios que dele resultam. O desajustamento entre a realidade e a percepção dos
estudantes e das famílias pode, em grande parte, explicar a aversão e a resistência a contrair
empréstimos que alguns estudantes manifestam. Vossensteyn (2005a) reflectindo sobre este
problema, concluiu que:
“It may be questioned whether the positive financial incentives of student aid can
compensate the negative impact of this lack of information. The result may be clear
from our day-to-day practice in which students use general images about benefits
and cost of higher education. Because people tend to be more sensitive to negative
influences than to positive ones, this may easily result in perceptions like debt
aversion All in all, systems of student support require a high level of simplicity,
transparency and flexibility.”

1.5.1.4 O apoio social aos estudantes do ensino superior no âmbito da experiência
internacional
No que respeita aos sistemas de apoio financeiro aos estudantes do ensino superior,
Finnie, Usher e Vossensteyn (2004) agrupam-nos em quatro grandes modelos, que resultam
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da combinação diversa das políticas de apoio e de aplicação de propinas nos diferentes
países: a) o modelo centrado no estudante; b) o modelo centrado na família; c) o modelo do
estudante independente, e d) o modelo de compromisso. Partindo da descrição desses
autores, elaborou-se o quadro síntese (ver Quadro 22), onde são enunciadas as principais
características de cada um desses modelos:

Quadro 22 – Principais modelos de apoio social aos estudantes do ensino superior

Modelo

Características

Países

Modelo centrado Os estudantes são vistos como tendo a principal responsabilidade dos custos
dos seus estudos. Habitualmente há a aplicação de propinas elevadas e as
no estudante
verbas transferidas para as instituições de ensino superior não cobrem a
totalidade dos custos de educação. O apoio social está focado no aluno e não
nas suas famílias (ainda que sejam tomadas em conta). As bolsas, os
subsídios e os empréstimos são concedidos aos estudantes numa base de
suas necessidades para frequentarem o ensino superior.

Austrália, Nova
Zelândia, Reino
Unido, Estados
Unidos

Modelo centrado Os pais são moralmente responsáveis e nalguns casos são responsáveis
legais por manter os jovens no ensino superior. Consequentemente as bolsas e
na família
os empréstimos estão disponíveis para poucos estudantes (geralmente entre
15 a 35%) e os valores concedidos tendem a ser pequenos. Por sua vez, os
pais são substancialmente subsidiados através de apoios fiscais e outros
apoios. Muitas vezes as deduções fiscais acabam por apoiar as famílias mais
favorecidas, com capacidade de poupança e não as famílias mais
desfavorecidas. O cálculo do apoio assenta sobretudo nos rendimentos das
famílias.

Países da Europa
Ocidental: Áustria,
Bélgica, França,
Alemanha, Itália,
Espanha e Portugal.

Modelo do
estudante
independente

Os estudantes são vistos como independentes das suas famílias.
Dinamarca,
Habitualmente este modelo surge nos países com um sistema político e social Finlândia, Islândia,
de Welfare State . Geralmente, não há aplicação de propinas, o quer dizer que Noruega e Suécia.
os governos financiam todos os custos de instrução. Ao mesmo tempo, estes
países caracterizam-se por uma fraca diferenciação salarial entre os ganhos
dos diplomados do ensino superior e os do ensino secundário. Os apoios
concedidos cobrem fortemente as despesas de vida, quer os estudantes vivam
ou não em casa dos pais. Cerca de 40 a 60% dos apoios são dados através de
empréstimos e os restantes sob a forma de bolsas.

Modelo de
compromisso

Neste modelo há uma política de aplicação de propinas e de um apoio social
Países Baixos
que mantém um compromisso entre os estudantes serem independentes e
terem apoio dos pais para parte dos custos. Todos os estudantes em tempo
parcial são elegíveis para a concessão de bolsas de estudo, cujo valor varia se
o estudante vive ou não com os pais. Cerca de 30% de todos os estudantes
são elegíveis para bolsas suplementares com base no nível dos rendimentos
das suas famílias. Supõe-se que os pais financiem algum valor para os custos.
Contudo, muitas vezes o valor do apoio não é suficiente e os estudantes
acabam por ter que trabalhar em tempo parcial.
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1.5.1.4.1 Países com um modelo de apoio social centrado no estudante

Austrália
De acordo com Vossensteyn (2005b), o pagamento de propinas foi introduzido em
1989 na Austrália no esquema do HECS (Higher Education Contribution Scheme), não
tendo havido uma diminuição do número de alunos inscritos no ensino superior.
Conjuntamente com o HECS, foram também introduzidos outros programas de
empréstimos que cobriam parte dos custos de vida dos estudantes, e que são considerados
empréstimos suplementares. No início, os empréstimos só abrangiam os estudantes que não
eram elegíveis para bolsas. Adicionalmente, aos estudantes que recebiam bolsas, era dada a
oportunidade de trocar parte dessas bolsas para o dobro do valor na forma de um
empréstimo suplementar (por exemplo, em vez de receberem $1.000 como bolsa, podiam
receber $2.000 sob a forma de empréstimos). As condições de pagamento eram iguais às do
HECS, com a aferição do rendimento efectuado através do sistema fiscal.
Os mais importantes programas de bolsas são o Youth Allowance, o AUSTUDY e o
ABSTUDY. Cerca de 35% dos estudantes do ensino superior australiano estão a ser
apoiados através destes dois programas de bolsas. Todos os programas de bolsas são
geridos pelo Centrelink, uma organização do Ministério dos Assuntos Sociais.
O Youth Allowance é desde 1998 o programa de bolsas mais importante na Austrália e
que apoia os estudantes entre os 16 e os 24 anos. Os estudantes que atingem 25 anos e
continuam a estudar têm que passar para outro programa de bolsas, o Austudy. O valor da
bolsa depende do nível de rendimento do estudante ou da sua família, incluindo todos os
seus activos e bens. O valor da bolsa varia também segundo o estudante é dependente ou
independente, solteiro ou casado e tem ou não filhos dependentes a cargo. Os estudantes a
viver em casa da família podem receber até um máximo de A$214,90 (125 euros) por
quinzena, e os estudantes vivendo fora da família terão um máximo de A$326,50 (190
euros).
Entre 1989 e 1998, o AUSTUDY era o maior programa de bolsas da Austrália. A partir
de 1998 este programa adquiriu as mesmas características do Youth Allowance, mas dirigese aos estudantes na faixa etária dos 35 ou mais anos.
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O ABSTUDY é um programa específico para os estudantes de origem aborígene e para
os habitantes das Ilhas Torres Strait, e destina-se a apoiar os estudantes que pretendem
prolongar a sua formação. Estas bolsas podem pagar os custos com as despesas de vida,
alojamento, alimentação, transporte, mas também as despesas de educação e assistência
médica. Habitualmente, estas bolsas atingem valores mais elevados do que as bolsas dos
outros programas, podendo ir até A$725 por quinzena (421 euros), dado que se dirigem a
estudantes provindos de estratos socioeconómicos mais desfavorecidos.
As bolsas Commonwealth Learning Scholarship (CLS) pretendem também apoiar a
participação dos estudantes oriundos de meios socioeconómicos mais desfavorecidos,
particularmente aborígenes e das Ilhas Torres Strait. Estas bolsas são constituídas por duas
componentes – uma que se destina às despesas de educação e a outra para as despesas de
alojamento. As bolsas são concedidas pelas instituições de ensino superior segundo uma
fórmula que inclui o número de estudantes de pré-graduação, o número de estudantes de
pré-graduação com baixos rendimentos, e o número de estudantes de origem aborígene. Os
estudantes, para serem elegíveis, têm que estudar em tempo inteiro, terem baixos
rendimentos, e provir de áreas isoladas. Estes apoios do CLS podem ser concedidos em
conjunto com o outro tipo de bolsas.

Canadá
De acordo com Kaiser e O’Heron (2005), no Canadá existem diversas formas de
apoio federais aos estudantes (o Canada Student Loan e o Quebec Student Loan Plans),
baseadas sobretudo nas necessidades financeiras dos estudantes e menos no nível de
rendimento dos estudantes ou das suas famílias. Existe também um fundo especial de apoio
aos estudantes aborígenes, através do Programa de Apoio pós-Secundário. Os governos
provinciais também dispõem de sistemas próprios de apoio e a maioria das universidades
concede bolsas especiais para os alunos mais dotados. Ao nível da pós-graduação, há
muitas bolsas e subsídios das universidades, e também bolsas através dos Conselhos
Federais para a Investigação.
Num relatório recente elaborado por Junor e Usher (2007) refere-se que os apoios
concedidos pelo governo federal do Canadá têm vindo a sofrer mudanças nos últimos anos,
com a introdução de um programa de empréstimos com o qual se pretendeu encontrar uma
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forma mais equitativa de apoio aos estudantes. Recentemente, foi também introduzido um
sistema de bolsas análogo ao americano (United States Pell Grants), baseado nos
rendimentos “target-income”, em substituição do anterior modelo com base nas
necessidades dos estudantes (“assessed need”).
No Canadá, a maioria da auxílio financeiro concedido aos estudantes é calculada com
base nas necessidades dos estudantes (propinas, taxas de matrícula, livros, equipamentos,
custos de alojamento, alimentação, transporte e outras despesas de vida), presumindo-se um
certo nível de apoio financeiro por parte dos pais, calculado numa base percentual do
rendimento das famílias ou do cônjuge, se o estudante for casado, e também um valor
mínimo de ganhos de emprego de Verão e de outros ganhos. Quer os custos, quer os
recursos, são previsões, e os estudantes que necessitam de apoio são encaminhados para os
empréstimos ou para bolsas. O nível em que um estudante se torna elegível para a obtenção
de uma bolsa de estudo varia de província para província.
Desde o orçamento de 2004, surgiram novos programas de ajuda. O tecto federal para
o Canada Student Loans Program passou de $165 para $210 por semana, ao mesmo tempo
que as tabelas do rendimento dos familiares foram ajustadas, com a redução da sua
contribuição e consequente aumento do apoio disponível, o que fez subir os encargos
anuais do governo do Canadá com o sistema de empréstimos na ordem de $74 milhões de
dólares canadianos.
Foi também introduzida uma bolsa para apoiar os estudantes solteiros e dependentes
de baixos rendimentos e, posteriormente, para os estudantes independentes. A Canada
Study Grant (CSG) cobre metade do custo da propina até um máximo $3.000 dólares
canadianos (1.901 euros). Foi, ainda, criada uma nova bolsa de $2.000 dólares (1.267
euros) para estudantes com incapacidades especiais. No conjunto, este dois tipos de bolsas
significam um encargo anual próximo de $45 milhões de dólares (29 milhões de euros).
O Canada Education Savings Grant (CESG) foi criado em 1998, com o objectivo de
incentivar as famílias a poupar para poderem vir a financiar os estudos pós ensino
secundário dos seus filhos (Usher, 2004b). Por cada dólar “poupado” o governo daria 20%
até a um máximo de $400 por ano. A partir do orçamento de 2004, esse valor subiu para
40% para as famílias com rendimentos até $35.000. Para as famílias com rendimentos entre
$35.000 e $75.000, a taxa passou para 30%. Este apoio engloba até $500 por cada ano.
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Existem, ainda, vários mecanismos de controlo das dívidas, de forma a ajudar os
estudantes que contraem empréstimos e estão com dificuldades para cumprir os
reembolsos. Em 2005, o Governo Federal fez alguns ajustamentos nos mecanismos de
perdão aos estudantes com incapacidades ou que tenham ficado com deficiência
permanente.
Apesar de haver diferenças a nível de cada província, as tendências seguidas nos
últimos anos foram no sentido de aumentar a concessão de apoios que não se baseiam nas
necessidades dos estudantes (non-needed), para centrar o apoio em formas dirigidas aos
sectores de baixos rendimentos, ainda que estes últimos continuem a ser minoritários no
conjunto total. Em síntese, e de acordo com Junor e Usher (2007, p. 48), o apoio financeiro
em 2006/2007 no Canadá apresentava os valores constantes do Quadro 23 (a preços
correntes e em milhões de dólares):

Quadro 23 – Apoios concedidos por tipo de apoio e fonte de financiamento no ano lectivo de 2006/2007
(em milhões de dólares canadianos)
Apoios para
certos grupos
com base no
rendimento

Apoio dos Governos
Provinciais
Canada Millenium
Scholarship Foundation
Governo Federal do Canadá
Total

Apoios para certos
grupos com base
nas necessidades
(todas as outras
medidas)

Apoios gerais
com base nas
necessidades

Outros apoios

Total

$26

$14

$294,2

$560,9

$895,1

$29

$10

$11

$0

$50

$115

$23

$100

$245

$483

$170

$47,2

$405,2

$805,9

$1428,1

Fonte: Junor, S. e Usher, A. (2007). The End of Need-Based Student Financial Aid in Canada?, Educational
Policy Institute, Agosto, p. 48.

Estados Unidos da América
Os estudantes norte-americanos têm acesso a uma multiplicidade de apoios para
poderem frequentar o ensino superior. Existe uma grande diversidade de instituições, com
valores de propinas muito diferenciados. Simultaneamente, coexistem muitas formas de
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apoio aos estudantes e às suas famílias para que estes possam suportar os custos de
educação, incluindo bolsas de estudo, subsídios, empréstimos, programas de trabalho e
planos de poupança.
Esses programas de apoio são suportados pelo Governo Federal, pelos Governos
Estaduais, pelas instituições de ensino superior, pelas entidades bancárias privadas, e ainda
por muitas organizações não lucrativas.
Dada a grande diversidade de apoios, há programas de bolsas baseados nas
necessidades dos estudantes, outros baseados no mérito, dependendo dos resultados
académicos dos estudantes. A maior parte do apoio federal é dado na forma das Pell
Grants, as quais se destinam a facilitar o acesso ao ensino superior dos jovens de famílias
com baixos rendimentos.
De acordo com Vossensteyn (2005b), no ano de 2003/2004, os estudantes norteamericanos de licenciatura, mestrado e doutoramento recebiam uma ajuda de cerca de $122
mil milhões de dólares, sendo $81 mil milhões do governo federal. Do apoio concedido,
cerca de 56% provinha dos programas de empréstimos, 38% de bolsas, 5% dos benefícios
fiscais e 1% dos programas de trabalho.
No ano de 2003/2004, as bolsas Pell Grants, que financiaram $12,7 mil milhões de
dólares (cerca de 10% da ajuda total), eram as bolsas de maior valor nos programas
federais, com uma bolsa média na ordem de $2.466 dólares (1.598 euros), sendo
concedidas com base no rendimento da família. Nas bolsas concedidas a nível estadual
(cerca de 5% do total das ajudas e cerca de três milhões de estudantes), perto de 75% são
concedidas na base das necessidades financeiras e 25% em termos de mérito.
De acordo com o relatório elaborado por Tulip (OCDE, 2007), um estudante provindo
de uma família com um rendimento anual per capita inferior a $15.000 dólares (cerca de
9.722 euros29), o programa Pell Grant concedia uma bolsa de estudo de $4.050 (cerca de
2.625 euros) e previa-se que a partir do orçamento de 2008 esse valor viesse a subir para
$5.400 (cerca de 3.500 euros). Contudo, este valor é relativamente baixo quando
comparado com o custo das propinas e os custos de vida que o estudante tem que enfrentar,
o que leva a que as bolsas por si próprias não dêem capacidade suficiente de pagamento aos
estudantes. Tulip (2007, p. 21), ao analisar o sistema norte-americano, evidencia que apesar
29

1 dólar = 0,64812 Euros (em 23/3/2008).
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de todo o apoio social aos estudantes existente, há ainda constrangimentos por ultrapassar,
e afirma:
“So, by itself, Pell Grants do not make going to college affordable. Students still need
to borrow, work, or rely on their families. When, as is often the case, these options are
limited, students may choose not to go to college.”

Os Colleges e as Universidades também concedem bolsas, que representam cerca de
9% do apoio social global, com um valor próximo de $23 mil milhões de dólares. Estas
bolsas têm vindo a ser progressivamente atribuídas com base no mérito, o que acaba por
concentrar esse apoio em estudantes maioritariamente provindo de estratos de rendimento
elevado.
Por sua vez, e como já anteriormente foi explicitado, os programas de empréstimos
são um pilar importante no sistema de apoio financeiro americano. A nível federal existem
vários programas de empréstimos: os empréstimos Stafford, os empréstimos PLUS e o Ford
Direct Student Loan Program. Podem ser programas de empréstimos subsidiados e
dependentes do rendimento dos estudantes e das suas famílias, ou não subsidiados. No
programa de empréstimos Stafford, que é o maior dos EUA, cerca de 48% dos empréstimos
não são subsidiados.

Reino Unido
Os estudantes que tenham entrado no ano de 1997/1998 ou antes gozam do antigo
modelo de financiamento existente no Reino Unido, e não têm que pagar propinas. Mas os
estudantes do Reino Unido e dos restantes países da UE que entraram a partir de 1998/99
têm de comparticipar nos custos de educação através do pagamento de propinas, de acordo
com uma certa indexação ao seu rendimento. Esse valor em 2007/2008 atingia, para os
cursos de pré-graduação, o valor de £3.070 (antes de 2006, era de £1.225) e pode ir até
valores na ordem dos £22.000 para os cursos de pós-graduação.
O White Paper de 2003 reintroduziu as bolsas de estudo (no valor de £1.000) para os
estudantes de famílias com baixos rendimentos. O Governo escocês também reintroduziu as
bolsas de estudo em 2001. No País de Gales, os estudantes galeses têm direito a uma bolsa
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de £1.800 para fazer face agravamento do valor das propinas que em 2007/2008 passou
para £3.000 libras.
A estes apoios junta-se a possibilidade de os estudantes acederem a empréstimos que
serão pagos durante a frequência do curso. Existe uma Bolsa Nacional (National Bursary)
no valor mínimo de £300 para complementar os programas de bolsas concedidas a nível das
instituições de ensino superior, com o objectivo de apoiar as famílias com mais baixos
rendimentos. Os estudantes galeses (a estudar no País de Gales) podem ainda concorrer à
Assembly Learning Grant, que concede uma bolsa de pelo menos £2.700.
De acordo com o sítio do governo do Reino Unido30, os estudantes provindos de
famílias de baixos rendimentos e que começaram os estudos após 2004, e antes do ano de
2005/2006, podem aceder a uma bolsa (Higher Education Grant) que ajuda nas despesas de
alojamento e nos outros custos de vida e que pode ir até £1.000. Em síntese, os apoios
concedidos em 2007/2008 eram os apresentados no Quadro 24:
Quadro 24 – Tabela de Aplicação para a Higher Education Grant em 2007/2008

Nível de Rendimento Familiar
£16 340 ou menos
£16 340 - £22 325
£22 326 ou mais

Valor da Bolsa /Ano
Bolsa Total £ 1000
Bolsa Parcial (pelo menos £50)
Não tem direito a Bolsa

Fonte: http://www.direct.gov.uk.

Existe também uma bolsa de apoio para o pagamento das propinas (Tuition fee grant)
que é paga pelo governo, através do Student Finance Direct, às universidades e aos
colégios, destinado a ajudar os estudantes com menores rendimentos. Em 2007/2008 o
valor máximo deste apoio era de £1.225. Os estudantes independentes e solteiros têm
direito a esta bolsa, se tiverem um rendimento abaixo de £10.750.
Além disto, nem as bolsas para propinas (Tuition Fee Grant), nem as bolsas para
apoio aos custos de vida do estudante (Higher Education Grant), são consideradas
rendimentos para efeitos do sistema fiscal.

30

http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/UniversityAndHigherEducation/StudentFinance/Financ
eAfterYourFirstYear/DG_070200 2008/02/23.
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Os estudantes do ensino superior a tempo inteiro, cujas famílias tenham poucos
recursos, podem ser elegíveis para obter apoio para alojamento e outros custos de vida
através do Maintenance Grant e a Special Support Grant.31 O valor que os estudantes
obtenham de bolsa através do Maintenance Grant será deduzido ao valor a obter por via de
um empréstimo. Pelo contrário, a bolsa que se obtenha através do Special Support Grant
não reduz o valor a receber através dos empréstimos. As bolsas podem variar entre 50 e
£2.765, conforme é visível no Quadro 25.
Quadro 25 – Tabela de Aplicação para a Maintenance Grant em 2007/2008

Nível de Rendimento Familiar

Valor da Bolsa/ano

£17 910 ou menos

£2765

£20 000

£2417

£25 000

£1584

£27 120

£1230

£30 000

£927

£35 000

£401

£38 330

£50

£38 331 ou mais

Não tem direito a bolsa

Fonte: http://www.direct.gov.uk.

Para certos grupos de estudantes – estudantes com deficiências ou dificuldades
especiais – existem outros apoios sociais. Em 2007/2008, os estudantes a tempo inteiro,
com filhos e solteiros, estudantes com adultos dependentes, e outros estudantes
pertencentes a grupos com dificuldades financeiras podiam receber um subsídio que
englobava um apoio para equipamento e para a totalidade de duração do curso no valor de
£4.905, para apoios especiais não médicos até £12.420/ano, e um subsídio geral de
£1.640/ano.

31

http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/UniversityAndHigherEducation/StudentFinance/Financ
eAfterYourFirstYear/DG_070200 24/03/2008.
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Os estudantes da União Europeia, da zona EEA (European Economic Area) e da
Suíça, podem também candidatar-se aos apoios para cobrir o custo das propinas quando
estão a estudar em Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte.
1.5.1.4.2 Países com um modelo de apoio social centrado na família

Alemanha
Para a análise do sistema de apoio social na Alemanha temos que ter em conta que
neste país continuam a não se aplicar propinas nos cursos de graduação (licenciatura ou 1º
ciclo) e, por isso, os apoios continuam a centrar-se nos custos de vida do estudante. Todo o
apoio é baseado nas condições socioeconómicas do estudante (means-tested) e constitui o
sistema conhecido por BAföG. O rendimento do estudante (com excepção de certas taxas
dedutíveis), ou o do seu cônjuge, ou dos seus pais, que exceda um determinado limite é
deduzido da taxa básica de apoio do BAföG. Assim, dependendo da aferição das
necessidades do estudante, ele receberá todo, ou parte, do apoio da BAföG.
Enquanto os estudantes do ensino secundário recebem o apoio do BAföG totalmente,
através de uma bolsa, os estudantes do ensino superior recebem 50% do apoio, através de
uma bolsa e 50% através de um empréstimo. O estudante não pode recusar a parte do
empréstimo, caso pretenda receber a bolsa.
O critério de elegibilidade do BAföG obriga a que os estudantes estejam inscritos a
tempo inteiro nas universidades de investigação aplicada (Fachschulen), nas academias, nas
universidades e em cursos de formação vocacional ou à distância, e têm que ter menos de
30 anos. Todos os estudantes alemães, e também estrangeiros provenientes dos países da
UE e da EEA, bem como os estudantes com o estatuto de asilo político ou de refugiado
admitidos por um sistema de quotas e que estejam a residir oficialmente na Alemanha são
elegíveis para os apoios do BAföG. De acordo com o Deutsches Studentenwerke, os
estudantes estrangeiros na Alemanha são cerca de 10% do total, e apenas 23% desses
recebem uma bolsa.
As bolsas do BAföG são dadas aos estudantes sob condição de os resultados
académicos permitirem a conclusão do curso num certo período de tempo, pelo que esses
estudantes têm que apresentar prova do seu progresso.
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Em relação à concessão dos empréstimos, sabe-se que os bancos privados dificultam
o acesso ao crédito, a não ser que os estudantes tenham um rendimento regular. Assim, há
alguns bancos, especialmente regionais, que, em cooperação com as universidades,
concedem empréstimos, mas sempre dirigidos para certo tipo de cursos. Em certos Länder,
as associações de estudantes nas instituições de ensino superior providenciam empréstimos
com valores diversificados em caso de grande carência socioeconómica.
Para além dos apoios concedidos pelo BAföG, há outros apoios para os estudantes,
que são sobretudo as bolsas de mérito. Estas bolsas são concedidas através da
Studienstiftung des deutschen Volkes (German National Merit Foundation), que é uma
fundação fortemente apoiada pelo Governo Federal Alemão e que apoia cerca de 25% dos
estudantes alemães. A concessão das bolsas está sujeita a um processo competitivo baseado
nas notas e em exames especiais, em cartas de recomendação, e em entrevistas. Estas bolsas
são destinadas aos melhores estudantes, e dependem do nível dos resultados académicos.
Existem ainda outros apoios concedidos através de um conjunto numeroso de
fundações de dimensão diversa, ligados a Igrejas, partidos, associações comerciais ou
industriais. Estas fundações são apoiadas, quer pelo governo federal, quer pelos Länder.
Também são concedidas bolsas aos estudantes estrangeiros para poderem prosseguir os
seus estudos na Alemanha.
De acordo com o estudo de Vossensteyn (2004), dos 1,9 milhões de estudantes do
ensino superior alemão, cerca de 1,2 milhões cumprem as condições para obter apoio do
BAföG (isto é, idade e duração dos estudos, etc.). Contudo, como se trata de bolsas que
dependem do nível de rendimento dos estudantes, apenas 304.000 estudantes das
universidades recebem efectivamente apoio do BAföG, o que representa 25% do total dos
estudantes elegíveis.
Em 2004, o valor máximo da bolsa mensal era de 292,50 euros, a que se juntava
obrigatoriamente um valor de 292,50 euros de empréstimo. A bolsa média concedida
situava-se nos 185,50 euros (acrescido de mais 185,50 euros de empréstimo). O valor da
bolsa difere, consoante o estudante vive ou não em casa da família. O valor máximo
concedido para os estudantes que vivem com a família era de 216,50 euros (acrescido de
mais 216,50 euros de empréstimo). Os estudantes que estão fora da sua casa podem receber
um valor adicional de 197 euros (sendo metade sob a forma de bolsa) para poderem fazer
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face aos custos de alojamento, sendo que uma parte desse valor (64 euros) está
condicionado a quen se faça prova de um aluguer de valor elevado.
Em princípio, os estudantes dependentes e independentes recebem o mesmo apoio.
No entanto, os estudantes dependentes podem receber apoio, sem que se tenha em conta o
nível de rendimentos dos pais. Os apoios dependem do rendimento, mas apenas do próprio
estudante (e se for casado, do cônjuge).
Os estudantes podem beneficiar de subsídios para os transportes, e há residências a
preços mais acessíveis, bem como refeições. Existem cerca de 700 cantinas e cafetarias e
cerca de 180.000 camas em residências32. Todos os estudantes que estejam inscritos em
universidades alemãs são elegíveis para este apoio, e os subsídios variam bastante
consoante o Estado e as circunstâncias locais.
O sistema é completado com apoios financeiros indirectos, que acabam por ter um
efeito idêntico ao de uma bolsa. Todos os residentes na Alemanha com filhos dependentes
podem deduzir um certo valor do rendimento colectável de forma a assegurar um certo
nível de vida para os seus filhos e a cobrir os custos com a educação e formação. Estes
benefícios podem tomar a forma de um financiamento pago mensalmente durante o ano
(em 2002 esse valor era de 154 euros por mês para os três primeiros filhos e de 179
euros/mês para o quarto e para os seguintes).
O rendimento dos estudantes inclui o valor das bolsas de formação (mas não os
empréstimos) pago pelo sistema de bolsas do BAföG. Adicionalmente às deduções fiscais
das famílias, o rendimento das famílias residentes pode ainda ser deduzido de um valor de
924 euros por ano, desde que o estudante esteja a viver fora da sua família.
Na Alemanha, os estudantes têm que pagar impostos como qualquer outro
contribuinte residente. Contudo, eles podem subtrair ao seu rendimento qualquer despesa
relativa à educação e formação inicial, e à formação ao longo da vida, até um valor anual de
920 euros. Este valor sobe para 1.227 euros se o estudante viver fora da sua casa de origem.

Áustria
A realidade existente na Áustria tem bastantes semelhanças com o caso alemão. O
sistema de apoio social aos estudantes é controlado pela Autoridade para as Bolsas de
32

http://www.internationale-studierende.de/en/services/ 2008/02/24.
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Estudo, a qual é responsável pela informação, processo de candidatura, subsídios de
transporte, bolsas após a conclusão do curso, e subsídios e bolsas para estudar no
estrangeiro. A ajuda directa federal é dada com base em critérios sociais e nos resultados
académicos. O apoio federal assume a forma de bolsas de estudo, subsídios para propinas,
bolsas de mérito, pensões para órfãos e empréstimos subsidiados.
O principal programa de apoio aos estudantes austríacos baseia-se no sistema de
bolsas de estudo. Os estudantes, para serem elegíveis, têm que ter nacionalidade austríaca
ou da UE e EEC, ou serem estrangeiros que estejam pelo menos há cinco anos legalizados
na Áustria. Têm que estar inscritos num estabelecimento de ensino pós-secundário,
incluindo universidades, academias de arte, colégios religiosos e todos os colégios
especializados (Fachhochschulen) e, em certas situações, em algumas instituições privadas.
Desde 1992 que o apoio directo é concedido de acordo com o previsto na Lei do
Apoio ao Estudante (Studienförderungsgesetz). As bolsas de estudo são concedidas com
base nas necessidades dos estudantes e também no nível de rendimento e número de
pessoas do agregado familiar. Existem, ainda, outros critérios ligados aos resultados
académicos e à idade (só são concedidos apoios aos estudantes com idade inferior aos 30
anos, mas em algumas situações pode ser ultrapassada essa idade).
Os estudantes bolseiros podem trabalhar em tempo parcial, desde que o seu
rendimento não ultrapasse 5.814 euros/ano. Os estudantes perdem o direito à bolsa de
estudo se mudarem de curso mais do que duas vezes ou se mudarem de curso após o
segundo semestre de frequência.
Segundo o ICHEFAP
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(2005), o valor das bolsas concedidas em 2005 variava para

um estudante singular no intervalo de 24 euros/mês (5.088 euros/ano) até 606 euros/mês
(7.272 euros/ano). Para os estudantes com filhos, o valor situava-se em 666 euros/mês
(7.992 euros/ano). Para os estudantes com problemas mais graves, esses valores podiam ser
aumentados em 160 euros a 420 euros por mês, de acordo com o grau das dificuldades em
causa. Desde 1999 que as bolsas são pagas 12 vezes ao ano.
A partir de 2001/2002, foram introduzidos apoios adicionais, com o objectivo de
compensar a introdução de propinas. Estes apoios incluem subsídios adicionais, o
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http://www.gse.buffalo.edu/org/IntHigherEdFinance/CountryProfiles/Europe/Austria%20%20updated.pdf
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alargamento da definição do estudante elegível, e a introdução de empréstimos subsidiados.
Em 2004/2005, existiam cerca de 47.000 estudantes a receber ajudas financeiras, dos quais
44.250 recebiam bolsas de estudo.
Os estudantes que não são elegíveis para bolsas de estudo podem candidatar-se a
empréstimos bancários que servem exclusivamente para financiar as propinas. O governo
comparticipa em aproximadamente 2% do juro para cobrir as propinas até um máximo de
14 semestres. Não é pedida qualquer prova de necessidade social nem de aproveitamento
académico.
São ainda concedidos subsídios para seguros de saúde aos estudantes que recebem
bolsa de estudo e que não estão englobados no sistema de saúde da família. Neste caso, o
seguro é financiado pelo Ministério Federal de Educação em metade do respectivo custo,
com base num contrato com a Associação dos Seguros Sociais. O valor por mês era de 19
euros.
Os estudantes podem receber bolsas para estudar no estrangeiro de duas maneiras: a
primeira, através da extensão do período de elegibilidade da concessão de bolsas de estudo
para poderem ir para o estrangeiro, até quatro semestres; a segunda, através de apoios
suplementares com bolsas especiais, incluindo um apoio para os custos de viagem e para
cursos de línguas. O período de concessão da bolsa vai de um mínimo de três meses até ao
máximo de vinte meses. Um curso feito totalmente no estrangeiro não pode ser apoiado por
este tipo de bolsa. O valor máximo de bolsa por mês é de 582 euros e os estudantes têm que
fazer prova dos seus resultados académicos no estrangeiro, sem o que terão de devolver o
valor da bolsa recebido.
De acordo com Duppich (2005), o orçamento disponível para o apoio financeiro aos
estudantes era no ano de 2004 de 183,7 milhões de euros.

França
O sistema de apoio social directo aos estudantes em França é constituído sobretudo
pelas bolsas de estudo. Existem três tipos de bolsas: as bolsas sociais, as bolsas de mérito e
as bolsas de prémio de acordo com critérios definidos pelas universidades.
As bolsas sociais (BCS) são concedidas aos estudantes com base na sua situação
económica, dependendo do nível de rendimento do estudante ou das suas famílias e da
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composição social. Os limites do rendimento do estudante ou da sua família para acesso a
bolsa são definidos pelo Governo através de circular. Só os estudantes de ensino superior
inscritos num curso universitário reconhecido oficialmente, com idade igual ou inferior a
26 anos e que estejam a estudar a tempo inteiro podem candidatar-se a uma bolsa.
De acordo com Vossensteyn (2004), no ano de 2002 cerca de 95% dos apoios
públicos eram concedidos sob a forma de bolsas sociais, atingindo cerca de 471.700
bolseiros, correspondendo a cerca de 30% dos estudantes franceses. O valor da bolsa
variava entre 1.296 euros a 3.501 euros por ano.
A partir de 1999, surgiram as bolsas de mérito (BDM), com as quais se pretendeu
apoiar os estudantes mais talentosos e provenientes de estratos socioeconómicos mais
desprotegidos, que se desejassem frequentar as instituições de maior prestígio. Estas bolsas,
no valor de 6.102 euros, são concedidas a um número reduzido de alunos (600 em 2002).
As bolsas atribuídas de acordo com os critérios universitários (BCU) baseiam-se nos
resultados académicos e são concedidas aos estudantes que já estão a frequentar cursos de
pós-graduação (Baccalauréat + 5 anos), ou aos estudantes que estudam para exames muito
competitivos, como o CAPES ou a agregação. Em 2002, o número de estudantes que
beneficiaram das bolsas com critérios universitários foi cerca de 12.600 (cerca de 2,5%), e
o valor variava entre 3.456 euros e 4.077 euros por ano.
A concessão de bolsas no ensino superior e a sua gestão está a cargo dos CROUS,
centros regionais para a vida universitária e educação. O reitor é o responsável pelo
mecanismo de selecção e concessão de bolsas.
De acordo com o Relatório elaborado em 2006 (Vachy et al., 2006) sobre a gestão do
apoio social no ensino superior francês, o número global de bolseiros atingia cerca de meio
milhão de estudantes, sendo maioritárias as bolsas de estudo para apoio dos estudantes
provenientes de estratos socioeconómicos mais desfavorecidos (Ver o Quadro 26).
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Quadro 26 – Bolsas de Estudo concedidas em França entre 2000 e 2006

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

BCS

452.616

462.984

471.710

484.545

489.412

500.723

BCU

14.539

12.567

12.554

12.474

12.575

12.756

BDM

497

573

617

610

757

799

Total

467.652

476.124

484.881

497.629

502.744

514.278

BCS – Bourses sur Critères Sociaux; BCU – Bourses sur Critères Universitaires; BDM – Bourses de
Mérite.
Fonte: Rapport sur la gestion des bourses de l’enseignement supérieur (2006).

Em termos financeiros, a expressão dos apoios apresentou a evolução constante no
Quadro 27:

Quadro 27 – Despesa efectuada em Bolsas de Estudo entre 2001 a 2006 (em milhões de euros)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1.190,77

1.289,45

1.297,50

1.289,69

1.308,29

1.325,81

1.342,00

Fonte: Rapport sur la gestion des bourses de l’enseignement supérieur (2006).

Para além do sistema de bolsas, existem ainda outros mecanismos de apoio aos
estudantes. Os estudantes que se encontram fora das suas famílias e que arrendam um
alojamento podem receber apoios para o pagamento de renda. O valor desse apoio depende
do valor da renda, com um máximo de cerca de 135 euros por mês (e em Paris 165 euros
por mês).
Adicionalmente, há ainda dois outros apoios para o pagamento do transporte dos
estudantes. Os estudantes podem obter um desconto até 50% do valor dos transportes
(financiado pelas entidades regionais ou pelo poder central), sendo abrangidos os
estudantes tanto franceses como estrangeiros. Existe, ainda, uma bolsa suplementar para os
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estudantes que são abrangidos pelas bolsas indexadas ao rendimento do estudante ou da sua
família, com um valor próximo dos 150 euros.
No sistema francês, os estudantes são vistos como dependendo das suas famílias, pelo
que os pais podem deduzir os encargos com a educação no pagamento dos impostos. Este
benefício de deduções fiscais em relação às despesas de educação vai até à idade de 26
anos.

Itália
A Itália procedeu a um conjunto de reformas a partir do ano de 1994/1995, e possui
actualmente um sistema complexo, com instrumentos nacionais e regionais de apoio aos
estudantes do ensino superior. O sistema italiano é muito diversificado, e as universidades
têm liberdade para fixar o valor das propinas.
Em 1991, a publicação da Lei de Apoio Financeiro aos Estudantes tentou responder a
essa fragmentação e coordenar todos os intervenientes, sejam eles o Estado, as regiões ou
as universidades.
A responsabilidade do Estado centra-se na tarefa de estabelecer as políticas de apoio
social aos estudantes, definindo regras nacionais, como sejam – a definição do grupo de
estudantes a ser atingido, o valor máximo de propinas e as regras de sua aplicação, fixando
em cada três anos o valor mínimo da bolsa de estudo.
Por sua vez, as regiões têm que fazer face à ajuda aos estudantes no que toca aos
custos de educação e aos custos de vida, e possuem serviços locais (ERDSU) para cada
universidade. Estes serviços têm autonomia administrativa e de gestão, cabendo-lhes a
responsabilidade de fornecer o apoio directo ao estudantes.
Encontramos outros serviços e outras formas de apoio aos estudantes fornecidos por
instituições privadas, fundações e empresas privadas, mas têm pouca representatividade no
sistema de apoios.
No entanto, não existe um sistema nacional de apoio para todos os estudantes e a
cobertura é bastante baixa, ainda que tenha vindo a subir nos últimos anos. Há uma grande
competitividade para se obter bolsas de estudo e um complexo processo de selecção dos
estudantes, devido a dificuldades em verificar e confirmar o nível de rendimentos dos
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estudantes e das suas famílias. e consequentemente estabelecer o estatuto de estudante
elegível para bolsa.
O sistema é financiado pelas Regiões e pelos estudantes e, desde 1997/1998, por um
fundo nacional estatal. As Regiões financiam através do seu orçamento os apoios aos
estudantes, enquanto, por sua vez, os estudantes pagam uma taxa para as bolsas de estudo.
Em 1996/1997, foi fixada essa taxa e criado um fundo nacional em 1997.
Em Itália, o apoio é concedido aos estudantes que estejam inscritos em cursos de
licenciatura nas universidades, quer públicas quer privadas, pelo período de duração do
curso. Dada a escassez de recursos, os apoios só abrangem uma fracção relativamente
pequena dos estudantes. Os estudantes elegíveis (têm que ter um estatuto económico de
carenciado e um alto mérito académico) são ordenados numa lista, ficando ou não dentro
do tecto financeiro definido. Assim, pode acontecer que muitos estudantes elegíveis
acabem por não obter apoios.
De acordo com Vossensteyn (2004), em 2002/2003, dos 12% dos estudantes que eram
elegíveis, só 70% receberam bolsas. Muitas vezes os estudantes são recusados por
excederem em poucas centenas de euros o limite do rendimento ou fraca pontuação nas
notas. O critério de elegibilidade está baseado nas necessidades económicas e no
desempenho académico. Contudo, há muitas dificuldades no processo de verificação dada a
pouca consistência do sistema fiscal, o que acaba, por vezes, por dar origem a que os
estudantes que menos precisam sejam escolhidos para receber bolsa. Este facto tem
consequências negativas na eficácia do apoio social.
No ano de 2003/2004, o valor mínimo de bolsa era de 4.000 euros para um estudante
deslocado e de 3.000 euros para um estudante vivendo na sua cidade. As regiões, de acordo
com a sua avaliação dos custos de educação, podem subir o valor da bolsa. Contudo, não
tem sido essa a realidade, seguindo-se a política de “dar alguma coisa a muitos”.
Os estudantes têm ainda apoios para alojamento, dando-se prioridade aos estudantes
deslocados que são bolseiros. Do mesmo modo, há apoios a nível da alimentação, tendo-se
introduzido recentemente o conceito de preço das refeições, em que pelo menos se fixa o
valor médio do custo da refeição.

180

Capítulo 1 – Análise da evolução recente nos mecanismos de financiamento do ensino superior

1.5.1.4.3 Países com um modelo de apoio assente no estudante independente

Dinamarca
Na Dinamarca, o apoio social é concedido directamente aos estudantes através de
bolsas de estudo e de empréstimos. As famílias não recebem apoios ou subsídios, e também
não usufruem de deduções fiscais.
De acordo com Vossensteyn (2004), todos os dinamarqueses que atingem os 18 anos
e frequentam o ensino superior são passíveis de apoio directo, independentemente do nível
de rendimento dos seus pais. Para além dos dinamarqueses, também os estudantes dos
países da UE/EEA e os estudantes no âmbito de protocolos de intercâmbio beneficiam dos
mesmos apoios e condições. Desde 2006 que os restantes têm que pagar propinas.
Em termos gerais, não são aplicadas propinas no ensino superior. Assim, os
estudantes apenas recebem apoios para financiar os custos de vida, que são concedidos pelo
Sistema Público de Bolsas e Sistema de Empréstimos (Statens Uddannelsesstøtte, SU)34. Os
estudantes podem candidatar-se a bolsas e a empréstimos. Em relação às bolsas de estudo, o
seu valor pode variar de acordo com o facto de os estudantes estarem a viver com a sua
família ou estarem independentes. Há dois principais programas de apoio, consoante a
idade dos estudantes e tipo de curso frequentado.
Um dos programas apoia os estudantes com mais de 18 anos inscritos em cursos póssecundários e em programas de formação vocacional. Neste sistema de apoio, os estudantes
têm que frequentar as aulas e têm de ter avaliação de modo a demonstrar que estão activos
nessa formação. Não existe um tempo limite para esses apoios, e os estudantes são elegíveis
sem limite, com excepção de alguns poucos cursos. Até aos 20 anos, o valor da bolsa
depende do rendimento do agregado familiar. Quando ultrapassam essa idade, o valor da
bolsa começa a diminuir até atingir um valor mínimo.
O outro programa de apoio abrange todos estudantes que têm mais de 18 anos e estão
inscritos no ensino superior. O programa permite a atribuição de um número de bolsas
mensais correspondendo ao período de duração do curso, acrescido de mais 12 meses. De
acordo com o Statens Uddannelsesstøtte, SU (2008), os estudantes que vivem com a família
são apoiados com uma bolsa mais baixa do que os que vivem em residências ou
34

http://www.su.dk/.
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apartamentos. Os estudantes que tiverem bolsa e cujos ganhos privados excedam um
determinado valor, durante um certo período, têm que reembolsar parte do valor da bolsa
ou do empréstimo recebido acrescido de mais 7%. Contudo, têm a opção de não receber
apoio durante um período de tempo até que perfaça esse valor.
Os estudantes do ensino superior, após um certo limite de tempo, têm a possibilidade
de escolher entre continuar com a bolsa para prolongar os seus estudos (quando, por
exemplo, têm que repetir um exame) ou, em certas circunstâncias, concorrer a uma bolsa
dupla por um período de tempo no final dos seus estudos.
Em situações especiais, os estudantes podem solicitar uma bolsa mensal extra –
nomeadamente em caso de doença ou de nascimento de um filho. As novas mães e pais
podem obter, em determinadas situações, 12 bolsas mensais adicionais.
Em combinação com estes dois tipos de bolsas, os estudantes podem aceder
suplementarmente a empréstimos governamentais (correspondendo as bolsas de estudo a
2/3 e os empréstimos a 1/3 do total do apoio). A taxa de juro é fixada pelo Parlamento. Os
estudantes têm que começar a pagar os empréstimos governamentais um ano após
acabarem os estudos, durante um período máximo de 15 anos. Durante o curso, a taxa de
juro é de 4%, mas depois da graduação esse valor acompanha a taxa do Banco Central
acrescida de 1%.
Cerca de metade dos alunos recorre aos empréstimos governamentais; perto de
300.000 estudantes beneficiam destes dois tipos de apoios, cujo valor total ascendia a perto
de 11 mil milhões de coroas dinamarquesas, representando cerca de 0,8% do PIB.
Os estudantes no estrangeiro podem também ser apoiados, desde que os cursos
tenham as mesmas condições de reconhecimento que os dinamarqueses. Os que estudam
nos países nórdicos são apoiados durante a duração do curso, acrescido de mais 12 meses.
Nos outros países, os estudantes são apoiados nos cursos de quatro anos ou nos últimos
quatro anos do curso.
Os estudantes recebem o apoio através de um sistema de “voucher” ou mensalidade.
Cada estudante que se inscreve no ensino superior está habilitado a um certo número de
bolsas mensais (e empréstimos), correspondente à duração do curso acrescido de mais 12
meses, num máximo de 70 vouchers. Os estudantes têm flexibilidade na gestão destas
mensalidades e podem decidir quando pretendem descontar esses vouchers. Eles podem
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decidir poupar os vouchers de modo a poderem depois usá-los quando excederem o limite
temporal do curso.
No ano lectivo de 2007/2008, os valores da bolsa máxima eram os seguintes:
- estudantes vivendo com os seus pais: DKK 2.489 por mês (334 euros/mês);
- estudantes vivendo de forma autónoma: DKK 5.007 por mês (672 euros/mês).
Quer os estudantes vivendo com as famílias, quer os independentes, têm a
possibilidade de obter um empréstimo de DKK 2.562 por mês (344 euros/mês).

Finlândia
Os cursos de ensino superior na Finlândia não têm propinas, pelo que o apoio social
aos estudantes providencia o rendimento necessário para os custos de vida. Para o estudante
ser elegível, é necessário que esteja inscrito num curso de ensino superior, seja um
estudante em tempo integral e necessite de ajuda financeira.
De acordo com Davies et al. (2006), este apoio foi instituído em 1969, quando o
Governo introduziu pela primeira vez o sistema de empréstimos para apoiar os estudantes,
no que dizia respeito aos custos de vida. O sistema de empréstimos é garantido pelo
Governo, que também providencia uma taxa de juro subsidiada. O sistema de bolsas de
estudo foi introduzido em 1972 e o apoio para o alojamento em 1977.
O sistema de apoio actual inclui bolsas de estudo, suplementos para alojamento e
empréstimos garantidos pelo governo. As bolsas de estudo e os suplementos de alojamento
são benefícios suportados pelo governo e pagos mensalmente através do banco do
estudante.
O valor do apoio depende do tipo de instituição que o estudante frequenta, idade,
estado civil e modo de alojamento. A situação financeira do estudante é também tida em
conta quando se faz a avaliação do pedido, considerando-se, em certas circunstâncias, o
rendimento das famílias ou dos cônjuges.
O apoio é concedido a todos os estudantes a tempo inteiro, qualquer que seja a
instituição que frequentem, desde que seja um curso de pelo menos oito semanas de estudos
pós-secundários. O apoio também é extensível aos estudantes que estão a estudar no
estrangeiro. Apesar de o número de estudantes elegíveis para apoio social ser próximo dos
500.000, só cerca de 300.000 (60%) recebem apoio (dados de 2004/2005). As razões para
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este desnível radicam no facto de no apoio aos estudantes com menos de 20 anos se
considerar o nível de rendimento das famílias e, ao mesmo tempo, ao facto de perto de 50%
dos estudantes não estudarem em regime de tempo inteiro, dado que muitos deles
trabalham.
De acordo com dados referidos por Vossensteyn (2004, p. 31), o valor da bolsa
mensal está evidenciado no Quadro 28.

Quadro 28 – Bolsa mensal (em euros, antes de impostos)

Estudantes

Valor mensal

Casado ou com responsabilidades familiares

259,01 €

Vivendo sozinho, com idade de 20 anos ou
mais
Vivendo sozinho, com idade 18-19 anos

259,01 €
259,01 €

Vivendo sozinho, com idade inferior a 18
anos

126,14 €

Vivendo com os seus pais, com 20 ou mais
anos

105,96 €

Vivendo com os seus pais, com menos de
20 anos

38,68 €

Fonte: Vossensteyn, H. (2004). Student financial support, An inventory in 24 European
countries, Cheps, Agosto, C4HV 225.

Os estudantes podem obter um aumento no valor da bolsa, se o rendimento anual da
família for inferior a 26.100 euros e vivam com os seus pais.
O relatório da OCDE de 2006 informava que os estudantes recebiam uma bolsa média
mensal de 259 euros, sendo que o intervalo variava entre 220 e 360 euros por mês (este
último para os estudantes que estavam no estrangeiro). Os estudantes universitários (mas
não os dos politécnicos) podem receber apoio para a saúde e apoio psicológico. Quer os
estudantes universitários, quer os dos institutos politécnicos, podem também receber um
subsídio suplementar para o alojamento, alimentação nas cantinas e cafés estudantis, e
descontos nos transportes públicos. Adicionalmente, as Fundações de Alojamento (Housing
Foundations) oferecem alojamento a preços acessíveis para estudantes, e a maioria das
rendas varia entre 120-220 euros por mês.
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Os estudantes podem complementar o seu rendimento com a ajuda das famílias e
também de trabalho pago, sendo que a primeira forma é modesta. Na Finlândia, como nos
restantes países nórdicos, os estudantes são considerados independentes dos pais a partir da
idade dos 18 anos. A Finlândia é dos países europeus em que o apoio da família é dos mais
baixos. Mais de metade dos estudantes finlandeses trabalham para complementar o seu
rendimento e, dos que trabalham, 40% fazem-no a tempo inteiro.
Os estudantes têm que pagar uma contribuição para o sistema de saúde (cerca de
31,62 euros), que está incluída no valor pago para a Associação de Estudantes.
Os empréstimos são concedidos por bancos privados, mas garantidos pelo Governo.
A taxa de juro e os termos de reembolso são acordados entre o banco e o estudante e
tipicamente o reembolso começa após a conclusão dos cursos. As taxas de juro são
subsidiadas (os pagamentos fazem-se duas vezes por ano à taxa de 1%). Em cada dez
estudantes, quatro contraem empréstimos. A parte dos empréstimos é a contribuição mais
pequena do rendimento dos estudantes, situando-se depois dos apoios das bolsas, do
trabalho do estudante e do apoio da família. O valor mensal do empréstimo garantido pelo
governo era o apresentado no Quadro 29 (Vossensteyn, 2004, p. 31):
Quadro 29 – Valores mensais garantidos governamentalmente nos empréstimos (em euros)
Estudante com 18 anos ou mais

220 € Estudante recebe subsídio como adulto

310 €

Estudante abaixo de 18 anos

160 € Estudantes no estrangeiro

360 €

Fonte: Vossensteyn, H. (2004). Student financial support, An inventory in 24 European countries, Cheps,
Agosto, C4HV 225

Em relação aos apoios indirectos, todas as famílias com estudantes de idade inferior a
17 anos têm benefícios, quer estejam ou não na escola. Os estudantes podem ter benefícios
fiscais, ao deduzirem o valor dos juros de empréstimos.

Noruega
Tal como nos outros países nórdicos, a Noruega também não tem propinas no ensino
superior público. Os estudantes noruegueses obtêm os apoios através do Fundo Público de
Empréstimos de Educação (Statens lånekasse for utdanning- Lånekassen). Este fundo
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concede bolsas e empréstimos aos estudantes de cursos pós-secundários e de ensino
superior. O apoio deve cobrir os custos de vida do estudante e os custos de instrução, sendo
que se define como objectivo que todos os noruegueses tenham direito a estudar.
O Lånekassen foi instituído em 1947, na continuação de um conjunto de medidas de
promoção do welfare state em relação aos estudantes do ensino superior, promovendo o
acesso ao sistema de ensino superior. Em 200635, este fundo apoiava cerca de 780.000
estudantes. Em 2005/2006, atribuíam-se 16,9 mil milhões de NOK afectos a 276.700
estudantes. Cerca de 3,2 mil milhões foram afectos a bolsas de estudo, e 13,8 NOK foramno a empréstimos. Existem cerca de 506.200 estudantes/diplomados que estão a pagar os
seus empréstimos e em 2006 foram pagos 7,6 mil milhões de NOK como reembolsos e
persistindo uma dívida de 91,7 mil milhões de NOK.
Em 2007, os estudantes recebiam o chamado apoio básico no valor de NOK 82.900
(10.371 euros) por cada ano académico (10 meses). O valor total é dado inicialmente sob a
forma de empréstimo. Se o estudante não viver com os pais, até 40% do valor pode ser
convertido em bolsa, caso contrário o apoio é concedido na forma de empréstimo. Para
poder receber o valor máximo de bolsa, os estudantes têm que passar em todos os exames,
ganhar menos de NOK 116.983 (14.635 euros) e não terem activos superiores a NOK
231.426 (28.851 euros).
O estudante é considerado independente quando se inscreve no ensino superior, de tal
forma que o status económico dos pais é irrelevante para obter os apoios do Lånekassen.
Os estudantes que vão estudar para longe do seu domicílio podem receber uma ajuda
financeira para cobrir os custos de viagem, sendo que a respectiva bolsa deve cobrir três
viagens.
Pode ser concedido um empréstimo adicional aos estudantes que estejam a frequentar
uma instituição privada onde sejam aplicadas propinas – até um máximo de NOK de
50.880 (6.365 euros) por ano para cobrir essas propinas.
Os estudantes podem receber apoio financeiro até oito anos de frequência do ensino
superior desde que não falhem mais do que um ano escolar. Para receber o apoio, o
estudante norueguês tem que estar inscrito numa instituição de ensino superior reconhecida,
e o curso tem que estar reconhecido.
35

http://www.lanekassen.no.
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A inscrição dos estudantes nas associações de apoio aos estudantes (welfare
associations) é obrigatória e, por isso, os estudantes elegíveis para este apoio são quase
100%. Isto é, não há diferenciação quer na idade, nacionalidade ou tipo de curso.
Um dos mais importantes apoios concedidos respeita ao alojamento. A nível nacional,
uma percentagem significativa dos estudantes recebe apoio para alojamento, e o objectivo é
atingir uma percentagem de 20% de todos os estudantes. Complementarmente, são ainda
concedidas reduções nos preços dos transportes públicos (comboios, barcos de longa
distância, alguns autocarros de longa distância).
Em relação aos apoios indirectos, não são dados subsídios às famílias, visto que o
estudante é visto como independente, logo que atinge a idade dos 18 anos.
Uma vez acabado o curso, o diplomado começa a pagar o seu empréstimo e uma
determinada parte da taxa de juro acumulada é dedutível em termos fiscais (28%).
De acordo com Aamoldt (2004, p. 328), o sistema norueguês de apoio financeiro aos
estudantes do ensino superior é bastante generoso do ponto de vista dos estudantes, mas
bastante oneroso:
“The Norwegian funding system must seem quite generous from the students’
perspective: no tuition fees and 40 per cent of support awarded as grants and interestfree loans during studies. Still, the long study periods, high living cost and low rate of
return lead to the conclusion that Norwegian higher education is free but expensive.”

Suécia
A introdução do sistema de apoio social em 1960 pretendia eliminar os efeitos sociais,
económicos e geográficos na acessibilidade do ensino superior. Em Julho de 2001, foi
introduzido um novo sistema de apoio. O objectivo principal foi o de unificar o sistema
anterior de apoios, independentemente do nível de ensino e combinando os mecanismos das
bolsas e dos empréstimos.
Todos os estudantes são elegíveis até fazerem 50 anos, mas o valor do empréstimo é
reduzido a partir da idade de 41 anos. O apoio é completamente independente do
rendimento do estudante, da sua família, ou do cônjuge. Para ser elegível para a totalidade
dos apoios, o estudante tem que estar inscrito a tempo inteiro, senão o apoio é ajustado. O
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apoio é dado num máximo de 240 semanas, o que normalmente corresponde a seis anos de
estudo.
De acordo com Strömqvist (2006), a soma total de apoio por estudante é
aproximadamente de SEK 7.000 por mês (745 euros/mês) por um período de dez meses.
Esse valor está ligado ao chamado “valor do preço base”, que tem um papel importante no
sistema social sueco de segurança social, estando na base de cálculo para diversos
benefícios, tais como as pensões. A proporção de distribuição entre bolsa e empréstimo é
aproximadamente um terço de bolsa e dois terços de empréstimo. Os estudantes acima dos
25 anos têm direito a uma bolsa proporcionalmente maior (quatro quintos do total) e um
empréstimo mais pequeno (um quinto do total).
Após terem feito 40 anos, a parte do empréstimo é reescalonada, sendo anulado na
idade de 50 anos. Por sua vez, a bolsa é pagável até aos 50 anos.
Para além deste sistema de bolsas e de empréstimos, é possível contrair um
empréstimo adicional, dependendo do tipo de curso, para fazer face a despesas extra, como
seja por exemplo o pagamento de propinas em outros países.
Os estudantes a tempo inteiro estão autorizados a ter empregos remunerados ao longo
dos seus estudos. Contudo, para que possam manter a sua bolsa/empréstimo, não podem
ganhar mais do que SEK 47.000 (5.000 euros) por período de 20 semanas. São aplicadas
outras restrições aos estudantes a tempo parcial.
Após 2001, os empréstimos concedidos estão sujeitos às seguintes condições: o
reembolso do empréstimo inicia-se seis meses após receberem a última mensalidade; se
continuarem os estudos podem pedir uma redução no reembolso; o empréstimo é uma
espécie de reembolso anual por um período de 25 anos até à idade de 60 anos; o período de
reembolso pode ser menor se a dívida for menor; a taxa de juro é subsidiada em 30%; pode
pedir-se a redução do reembolso anual, podendo obter-se uma redução de 5% do
rendimento se o estudante tiver menos de 50 anos e de 7% para idades superiores aos 50
anos.
De acordo com o ICHEFAP36, os valores pagos por um estudante a tempo inteiro
eram em 2005 os constantes no Quadro 30.

36

www.gse.buffalo.edu/org/IntHigherEdFinance/CountryProfiles/Europe/Sweden%20-%20Updated.pdf.
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Quadro 30 – Valor pago em 2005 (em SEK) por semana a um estudante a tempo inteiro

Bolsa Base
Empréstimo
Total

594 (€63)
1148 (€122)
1742 (€185)

Bolsa Superior
Empréstimo Suplementar

1429(€152)
375 (€40)

Fonte: CSN (2005). Information on Swedish Study Assistance (citado no ICHEFAP).

1.5.1.4.4 Países com um modelo de apoio social de compromisso

Países Baixos
Desde 1945, os sucessivos governos holandeses desenvolveram um sistema de apoio
aos estudantes, o qual tem vindo a sofrer alterações ao longo das últimas décadas. Nos
primeiros tempos o principal objectivo era o de dar apoio a um número pequeno de
estudantes com talento, mas com baixos rendimentos. Até meados dos anos de 1980, os
apoios eram limitados a pequenas bolsas e a um programa de empréstimos. O apoio
financeiro consistia sobretudo nos benefícios fiscais e subsídios familiares para os pais dos
estudantes.
Após 1986, entrou em vigor um novo sistema bastante mais generoso, implementado
com a Lei de Financiamento Estudantil (WSF). De acordo com Vossensteyn (2004, p. 57),
desde a introdução desta lei, o sistema tem as seguintes características:
-Uma bolsa básica para todos os estudantes a tempo inteiro, que varia consoante o
estudante esteja ou não a viver em casa da família;
-Um empréstimo, que pode ser obtido voluntariamente pelo estudante e com uma taxa
de juro abaixo do mercado;
-Contribuições da família, de quem se espera contributo para os custos de educação;
-Bolsas suplementares, que dependem do rendimento da família dos estudantes
(mean-tested) para um número limitado de estudantes (cerca de 30%);
- Empréstimos adicionais que podem ser obtidos pelo estudante para substituir as
contribuições familiares;
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-Passe público de transporte (OV-Kaart) que fornece um acesso livre em todas as
formas de transporte público durante os dias de trabalho ou durante os fins-desemana;
-Os estudantes podem ter rendimentos até 10.631 euros por ano antes de perderem o
acesso à bolsa.
Também existem algumas facilidades indirectas através do sistema fiscal para os pais
dos estudantes que saíram do sistema regular de apoio.
Todos os apoios aos estudantes são concedidos e geridos pelo Grupo de
Administração e Informação (Informatie Beheer Groep - IBG), com sede em Groningen,
em representação do Ministério da Educação, Cultura e Ciência. Todos os estudantes
holandeses a tempo inteiro com 18 anos, ou mais, são elegíveis para o sistema de apoio.
Desta forma, todo o estudante que esteja a tempo inteiro tem direito a uma bolsa e a
um empréstimo básico e, dependendo do nível de rendimento da família, pode ser elegível
para uma bolsa suplementar. Caso o apoio da família não seja viável, o estudante pode
voluntariamente pedir um empréstimo.
Os estudantes só podem ter acesso a bolsa enquanto durar o período normal do curso.
Os apoios são pagos mensalmente e para os casos em que o curso dura quatro ou cinco
anos, terão acesso a 48 ou 60 mensalidades. Para além do período normal, podem
voluntariamente contrair um empréstimo, e ter acesso a um cartão de transporte durante
mais três anos.
No conjunto, o estudante pode obter todo o financiamento de que precisa para os
custos de instrução e de vida. De acordo com a estimativa anual efectuada pelo Ministério
da Educação, Cultura e Ciência, os valores variam consoante os estudantes vivam ou não
em casa da família, e tenham acesso ao sistema privado de saúde ou ao sistema de saúde
público. Voltando a usar a informação de Vossensteyn (2007, p. 7), para os anos de 2005 a
2007, o valor do apoio mensal está apresentado no Quadro 31.
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Quadro 31 – Valor mensal de apoio ao estudante, contribuição esperada do apoio familiar e total do
orçamento do estudante entre (2005-2007)

2005
Independente

2006
Na Família

Independente

2007
Na Família

Independente

Na Família

Bolsa Básica

233 €

76 €

248 €

89 €

253 €

91 €

Bolsa Suplementar/

241 €

223 €

226 €

207 €

225 €

206 €

259 €

259 €

266 €

266 €

277 €

277 €

128 €

128 €

883 €

702 €

Contribuição Familiar
Empréstimos
Emprestimos para
Propinas
Total do Orçamento
Valor limite de
rendimentos

733 €

558 €

740 €

10.425 €

10.528 €

562 €

10.631 €

Fonte: Vossensteyn, H. (2007). Public-private funding of higher education: a social balance-The Dutch case
study on the public and private costs for higher education, p. 7.

Desde 1996, todas as bolsas têm sido atribuídas com base no desempenho do
estudante. Isto é, os estudantes recebem as suas bolsas inicialmente na base de um
empréstimo. Se o estudante atingir os resultados escolares desejados, o empréstimo
condicional tornar-se-á uma bolsa não reembolsável. Os requisitos são o estudante passar
em 50% dos exames no primeiro ano, para poder conseguir a parte da bolsa do primeiro
ano como um presente. A parte da bolsa dos anos seguintes só se tornará uma bolsa a fundo
perdido se os estudantes completarem o seu curso dentro do período normal. Em
2004/2005, o requisito em relação ao 1.º ano foi abolido.
Este mecanismo pretendeu incentivar os estudantes a obterem bons resultados
académicos e a terminarem o seu curso dentro da duração normal. Vossensteyn (2005c, p.
45) concluía que:
“It was also found that the performance of students improved after the reform. The
probability of dropping out fell by 2%, university students completed 5% more courses
and the involvement work increased at the expense of study time. The conclusion is that
student became more efficient, even though some were driven away from the
university.”
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Os estudantes, para serem elegíveis, têm que estar a tempo inteiro num curso
reconhecido oficialmente, para além de que têm que iniciar o curso de ensino superior antes
dos 30 anos. Terão que ter a cidadania holandesa, mas os estudantes da UE também podem
receber o valor da bolsa base para despesas de alojamento e de vida, como compensação do
valor da propina que têm que pagar.
Os empréstimos voluntários (o estudante decide se quer ou não contrair um
empréstimo) não se transformam em bolsas (oferta), a não ser na parte da bolsa base ligada
ao desempenho do estudante. Após um período de carência, todas as dívidas têm que ser
reembolsadas dentro de um prazo de 15 anos, com um valor mensal mínimo de 45 euros.
Quando os diplomados tiverem dificuldades em pagar o reembolso, podem pedir um
subsídio anual dependente do rendimento. Nesta base, o pagamento mensal pode chegar a
ser reduzido ou chegar mesmo a zero. O valor em dívida após os 15 anos é cancelado.
Todos os estudantes que são elegíveis para apoio da bolsa base têm direito a um passe
de transporte público. O passe de transporte público (OV-Kaart) permite aos estudantes
andarem nos transportes públicos ou nos dias úteis ou, em alternativa, durante os fins-desemana. Os estudantes poderão escolher a modalidade; e, nos dias para os quais não têm
passe, têm direito a um desconto de 40%.
Além destes apoios, os estudantes têm acesso a refeições a preços relativamente
módicos nos restaurantes que operam com as universidades. As universidades apoiam,
ainda, as actividades desportivas e culturais, cujos preços são assim mais reduzidos. Os
estudantes podem obter descontos nos livros de estudo, os quais podem ser adquiridos
através das Associações de Estudantes.
Quando os estudantes não são elegíveis, por exemplo, se estão a estudar a tempo
parcial, ou se estão a estudar no estrangeiro, ou se já excederam o limite de tempo e de
mensalidades de apoio, os pais podem reivindicar os seus custos para que possam ter
reduções fiscais. Do mesmo modo, os estudantes que trabalham podem também candidatarse a reduções fiscais, em relação às despesas que respeitam aos estudos e à profissão.

Nota síntese do Capítulo 1
No âmbito do ensino superior, assistiu-se nas últimas duas décadas a uma diminuição
do financiamento público, o que por razões e causas muitas vezes diferenciadas, acabou por
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retratar-se numa tendência para a afirmação e o surgimento de políticas que podem ser
classificadas de cost-sharing ou de partilha de custos. A partilha de custos entre os
governos, os contribuintes, os estudantes e os pais e, em alguns países, os filantropos
(mecenas, instituições, empresas) foi tomando diversas formas, desde o aparecimento de
políticas de aplicação de propinas, onde não existiam, ou o aumento acentuado quando já
existiam, o incentivo ao aparecimento de instituições privadas, decorrente de políticas de
restrição das admissões das instituições públicas, ou até mesmo com a coexistência ou a
substituição de bolsas de estudo por programas de empréstimos.
As razões para esta mudança nas políticas radicaram em numerosos factores. Desde
logo pelas crescentes limitações orçamentais vividas pelos governos em todos os
continentes, ao mesmo tempo que se verificou o ressurgimento das análises económicas
que evidenciavam e valorizavam os benefícios privados que o ensino superior propicia a
quem o frequenta, em detrimento dos benefícios públicos, que são do interesse de toda a
sociedade. Por outro lado, diversos estudos revelavam que, apesar das preocupações e das
políticas de apoio social, a frequência do ensino superior era ainda privilégio de camadas
favorecidas da população.
Generalizaram-se, pois, quer nos países mais desenvolvidos, como os pertencentes à
OCDE, quer nos países em vias de desenvolvimento, políticas de aplicação de propinas que
assumiram formas distintas, consoante o enquadramento político vigente. Em alguns países
(Estados Unidos da América, Canadá, Índia, Japão, China, Países Baixos) as propinas são
cobradas “à cabeça” logo que os estudantes se inscrevem para frequentar o ensino superior.
Noutros países (Austrália, Nova Zelândia e, mais recentemente, no Reino Unido)
considera-se que os estudantes não devem ser financeiramente dependentes dos pais, ao
mesmo tempo que também não têm condições para custear os seus estudos enquanto
frequentam a universidade, pelo que se adoptou uma política de propinas “diferidas”, isto é,
há aplicação de propinas, mas os estudantes contraem empréstimos, que servem para pagar
directamente as propinas às instituições, enquanto que os estudantes só iniciam o
pagamento do empréstimo quando se diplomarem.
No entanto, continuou a existir um grupo de países em que as propinas não se aplicam
(por exemplo, os países escandinavos) e onde os governos assumem todos os custos de
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instrução necessários para a qualificação dos estudantes, usando para isso recursos
consideráveis dos impostos cobrados aos contribuintes.
Alguns outros países (Rússia, Hungria, Polónia, Egipto, Etiópia, etc.), com
imperativos constitucionais que proíbem expressamente a aplicação de propinas, adoptaram
políticas de “duas faces” ou “dual track”, coexistindo um conjunto de lugares nas
instituições públicas de ensino superior onde não são aplicadas propinas, cujo acesso
depende habitualmente do nível e resultados académicos dos estudantes e, ao mesmo
tempo, um outro conjunto de lugares em que as propinas se aplicam.
As formas de aplicação das propinas também são diversas, podendo ser fixas ou
variáveis consoante o tipo de instituição, ou curso, a região, a nacionalidade, ou o número
de anos que o estudante leva a terminar o curso. Da mesma forma, o valor e o peso das
propinas podem variar bastante no conjunto dos custos que o estudante tem que suportar.
Assim, foram descritas as políticas de propinas seguidas nos seguintes países: Países
europeus – Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Hungria, Irlanda,
Itália, Reino Unido, República Checa, Países Baixos; Países de influência anglo-saxónica –
Austrália, Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia; Países africanos – Etiópia, Quénia;
Países asiáticos – China e Japão.
Conjuntamente com a aplicação de propinas, a implementação de programas de
empréstimos, como forma de providenciar recursos adicionais aos estudantes, e dessa
forma, fomentar a acessibilidade, tornou-se um instrumento da política de partilha de
custos. Ainda que sejam muitas as críticas formuladas a estes programas – desde logo por
poderem favorecer a elitização do ensino superior e, consequentemente, colocarem
problemas de equidade, para além de que podem constituir um mecanismo muito complexo
e pesado de gerir, com forte probabilidade e risco de não se conseguirem os reembolsos de
uma parte significativa deles, e finalmente poderem levar à distorção das escolhas dos
estudantes para cursos que sejam vistos como mais “rentáveis” do ponto de vista de ganhos
futuros – esses programas acabaram por se consolidar num grande número de países.
Os programas de empréstimos podem tomar diversas formas, serem fornecidos e
geridos por diferentes entidades (bancos privados, entidades públicas, agências
governamentais), exigem ou não fiador (ou o governo instituir-se como tal) e, finalmente,
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terem condições bastante diferenciadas no que respeita a montantes concedidos (cobrirem
apenas os custos de educação e/ou os custos de vida) e a condições de crédito.
Tentando sistematizar os diversos tipos de empréstimos estudantis, podemos
identificar três grupos principais de programas: os empréstimos convencionais ou
hipotecários, os empréstimos dependentes do rendimento (dos diplomados) e o imposto ou
taxa de graduação. Foram problematizadas algumas das características de cada um desses
programas, tendo-se acolhido os argumentos dos defensores de cada um dos modelos.
De forma a conhecer-se mais em pormenor a experiência dos diversos programas,
analisaram-se os exemplos de diversos países – Alemanha, França, Noruega, Países Baixos,
Reino Unido, Rússia, Suécia, Austrália, Estados Unidos da América, Nova Zelândia,
Quénia, África do Sul, China, Japão e Tailândia – concluindo-se que, apesar de ser difícil
comparar os resultados, a pergunta a colocar não é qual é o melhor programa de
empréstimos, mas sim qual o programa que melhor responde às necessidades do estudante e
da envolvência social, económica e mesmo política de cada país. Dependendo desse
contexto, assim se deve escolher a modalidade de empréstimos mais apropriada ao
estudante (“devedor”) em causa. No entanto, há que assinalar que em muitos países,
especialmente os menos desenvolvidos e com menor tradição no que respeita à utilização
de crédito, se registaram alguns insucessos na implementação dos programas de
empréstimos.
Partiu-se do princípio de que para a implementação de uma política de partilha de
custos é fundamental assegurar um real apoio social e o fomento da equidade e da
acessibilidade do ensino superior, pelo que foram analisadas formas de incentivo e de apoio
à frequência do ensino superior: formas e tipos de bolsas de estudo, planos de poupança, e
outros tipos de apoios e subsídios.
Da análise e ponderação de diversos indicadores da acessibilidade de participação
(taxas de participação, taxa de obtenção do grau superior, índice de equidade educacional,
índice de paridade de género) e da acessibilidade financeira ou ability to pay (custos de
educação e de vida dos estudantes versus PIB per capita, apoio social versus custos de
educação, custos deduzidos dos apoios versus o PIB per capita) aplicados para um vasto
grupo de países (Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda,
Itália, Japão, Países Baixos, Nova Zelândia, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos da
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América) podemos concluir que há um conjunto deles que se encontra sempre nos
primeiros lugares (Suécia, Finlândia, Países Baixos), pelo que são susceptíveis de constituir
bons exemplos a ter em conta.
Concluímos igualmente que a combinação dos apoios sociais e dos incentivos
depende muito da visão social e cultural de cada país relativamente às obrigações dos pais,
e que essa condicionante determina, em última instância, o modelo de apoio social aos
estudantes do ensino superior. Encontramos países em que o apoio social está centrado no
estudante (Austrália, Canadá, Estados Unidos da América, Reino Unido), países com um
modelo de apoio social centrado na família (Alemanha, Áustria, França, Itália, Portugal),
países com um modelo apoiado no estudante independente (Dinamarca, Finlândia,
Noruega, Suécia) e, finalmente um modelo misto ou de compromisso de apoio social
(Países Baixos).
Em síntese, podemos ainda concluir que o melhor modelo de apoio social poderá ser
aquele que alia um sistema integrado de bolsas e de empréstimos, com uma combinação
das duas formas de apoio, sendo que as bolsas devem ser dirigidas para os estudantes
carenciados, provindo de meios socioeconómicos que sem estes incentivos nunca, ou
dificilmente, iriam frequentar o ensino superior, incrementando a equidade e acessibilidade,
pressupostos fundamentais da mobilidade social, e que os empréstimos devem ajudar os
estudantes com constrangimentos financeiros, mas que, através deste tipo de ajuda, podem
comparticipar nos custos do ensino superior.
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Capítulo 2 – O Ensino Superior Português – Análise e descrição
da evolução do sistema de financiamento
Pretende-se com este capítulo contextualizar a realidade vivida pelo sistema de ensino
superior português, identificando as razões para o crescimento do número de estudantes, de
instituições, de tipo de cursos, da sua distribuição por região e tipo de ensino –
universitário, politécnico, público e privado – das infra-estruturas e dos recursos humanos,
bem como das implicações provocadas por essa evolução nas necessidades de
financiamento do sistema. Neste contexto, será analisada a política de fixação de vagas no
ensino público e privado português, dando conta das consequências que ela teve no
surgimento e desenvolvimento do ensino privado.
Iremos proceder à descrição das políticas seguidas desde os anos de 1970 e 1980 do
século XX no que toca ao financiamento do ensino superior, analisando os mecanismos de
orçamentação, e tornando acessíveis dados consolidados sobre os orçamentos e despesas
das universidades e institutos politécnicos37, em alguns casos pela primeira vez, dado que
até ao momento, não estão disponíveis quaisquer séries oficiais contemplando dados
financeiros.
Faremos o balanço da experiência de aplicação da fórmula de financiamento entre
1994 e 2003 e nos anos mais recentes, e identificaremos a despesa realizada entre 1980 e
2007, a preços correntes e a preços constantes (base de 2007), do Orçamento de Estado –
Orçamento de Funcionamento e dos Investimentos do Plano das universidades e institutos
politécnicos públicos e outras escolas não integradas.
O sistema de apoio social português será analisado (número de bolseiros e despesa
com bolsas), bem como identificados os recursos que foram sendo postos à disposição do
apoio aos estudantes desde os anos de 1980. Será descrita a evolução do enquadramento
legal e de implementação de programas de empréstimos, com a descrição do novo modelo
37

A autora, mercê de ter desempenhado funções na área financeira do Ministério da Educação desde 1979 e
de ter coordenado desde 1990 a área do ensino superior, pôde ter acesso aos principais dados sobre a
evolução dos recursos financeiros deste subsistema.
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de empréstimos com garantia governamental (datado de 2007), bem como discutida a sua
exequibilidade.
O objectivo deste capítulo é o de identificar e analisar o esforço público, através dos
recursos financeiros que os sucessivos governos quiseram ou puderam pôr à disposição das
instituições de ensino superior e de apoio social aos estudantes, por forma a ser possível
confrontá-lo com o esforço privado, constituído pelos custos suportados pelos estudantes e
suas famílias, que será tratado na Parte II da dissertação.

2.1 A realidade recente do Ensino Superior Português
Portugal sofreu um atraso histórico secular em relação à educação e, em particular, ao
ensino superior, apesar de ser dos primeiros países na Europa a criar uma universidade no
século XIII38. No início do século XX, aquando da implantação da República em 5 de
Outubro de 1910, apenas existia a Universidade de Coimbra. E, apesar dos esforços dos
governos republicanos na esfera educativa, com a criação das Universidades de Lisboa e do
Porto e a instituição de alguns novos cursos, o panorama do país em termos de educação ao
longo da I República continuou a evidenciar uma grande debilidade. A implantação da
ditadura em 1926 veio, ainda, reforçar a fraqueza da frequência no ensino superior, como o
assinala Arroteia (1996, p. 23):
“Com a chegada do Estado Novo (1928), algumas das medidas foram sucessivamente
alteradas as quais, ao invés de contribuírem para uma maior democratização do
ensino superior, mantiveram um regime de acesso bastante selectivo.”

Até aos finais dos anos de 1940, a ideologização da sociedade e da educação foi forte,
obedecendo aos princípios do Estado Novo, como Carreira (1996, p. 442) esclarece:

38

O rei D.Dinis criou em 1290 o “Estudo Geral” em Lisboa, tendo o papa Nicolau IV, em Bula de 9 de
Agosto de 1290 (Dilectis filiis Universitati Magistrorum et Scolarium Ulixbonensi), de Orvieto, confirmado
a instituição do “Estudo Geral” em Lisboa e autorizando a concessão de graus.
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“De 1926 até à publicação da Lei Veiga Simão, durante quase meio século, o ensino
superior não mereceu grande empenho do Estado Novo. Compreende-se: minimizando
a importância da “instrução”, os sucessivos governos enveredam pelas políticas
“educativas” baseadas na doutrinação religiosa e política, cujos eventuais efeitos só
poderiam produzir-se na infância e na adolescência”.

A partir dos anos de 1950 começou a delinear-se uma nova preocupação
relativamente à educação. Na governação do Ministro Leite Pinto39, foi promovida a
realização de dois estudos no âmbito do Projecto Regional do Mediterrâneo da OCDE, nos
quais se defendia existir uma forte correlação positiva entre o que se chamava “fomento
cultural” e o “fomento económico”. Estes esforços de maior preocupação com a educação e
a necessidade de mão-de-obra mais qualificada foram continuados parcialmente pela
governação de Galvão Teles40 e de Hermano Saraiva41.
Fazendo-se eco destas preocupações de fomento da educação versus desenvolvimento
económico, o relatório da execução do II Plano de Fomento (1959-1964) (Presidência do
Conselho de Ministros, 1968), apontava com alguma clareza a importância do
“investimento humano” ou “investimento intelectual” para o crescimento económico.
Posteriormente, nos anos de 1960 e 1970, o país sofreu uma forte aceleração do seu
desenvolvimento económico, com a crescente abertura ao exterior. Lopes (1996, p. 236)
informa que entre 1960 e 1973 se verificou um crescimento económico significativo, com o
PIB a crescer anualmente a uma taxa média de 6,9%, o que de resto não tem paralelo na
nossa economia, nem nos anos anteriores, nem mesmo nos que se lhe seguiram. Ou como
Barreto et al. (2000, p. 38) descrevem:
“A adesão de Portugal à EFTA/AELE, Associação Europeia de Comércio Livre, vai
provocar mudanças económicas importantes no comércio externo, na produção
industrial, no acesso a produtos estrangeiros, nos fluxos de investimentos externos e na
renovação da estrutura produtiva nacional. É em parte em consequência desta nova
39

Francisco de Paula Leite Pinto foi Ministro da Educação Nacional entre 7 de Julho de 1955 e 4 de Maio de
1961.
40
Inocêncio Galvão Teles foi Ministro da Educação Nacional entre 4 de Dezembro de 1962 e 19 Agosto de
1968.
41
José Hermano Saraiva foi Ministro da Educação Nacional entre 19 de Agosto de 1968 e 15 Janeiro de 1970
e de 15 Janeiro de 1970 a 25 de Abril de 1974.
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economia (a que se devem acrescentar a emigração, o turismo e o esforço económico
com a guerra) que Portugal exibe, nesta mesma década, as mais altas taxas de
crescimento da sua história, superiores às dos demais países europeus.”

É neste contexto de crescimento económico que surge a reforma da educação
promovida por Veiga Simão, com a qual se pretendia responder à extrema carência de
recursos humanos qualificados. Enquanto Ministro da Educação, Veiga Simão promove
uma reforma global do sistema educativo que, de acordo com Grácio (1995, p. 469),
representou um projecto de “modernização” do sistema educativo que, para além de
responder à contestação estudantil, procurava adaptar o sistema às necessidades do
desenvolvimento económico. Este processo de reforma conseguiu promover algum debate
público, o que era pouco habitual no regime de então.
Nesse período procurou-se fomentar a educação pré-escolar, prolongar a escolaridade
obrigatória, reconverter o ensino secundário, e expandir e diversificar o ensino superior,
estabelecendo-se como meta para o ensino superior uma taxa de escolarização de 9% para a
faixa etária dos 18-24 anos. De acordo com Arroteia (1996), a Lei n.º 5/73 veio definir os
objectivos principais para o ensino superior, perspectivando a diversificação da rede dos
estabelecimentos, com a existência não só de Universidades, mas também de Institutos
Politécnicos, Escolas Normais Superiores e outras instituições equiparadas.
De acordo com Cerdeira (1999), o alargamento da rede de ensino superior dá-se com
a publicação do Decreto-Lei n.º 402/73, de 11 de Agosto, que determinou a criação de
novas universidades (a Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Aveiro,
Universidade do Minho, Instituto Universitário de Évora) e, ainda, de alguns Institutos
Politécnicos (Covilhã, Vila Real, Faro, Leiria, Setúbal, e Tomar). De referir que, nos termos
daquele decreto-lei, o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa era então
integrado na Universidade Nova de Lisboa, o que acabou por não se concretizar.
Na realidade, na Universidade de Aveiro, a primeira Comissão Instaladora42 é
nomeada pelo Ministro Veiga Simão em 15 de Dezembro de 1973, e a Universidade Nova
de Lisboa e a Universidade do Minho acabam por dar os seus primeiros passos no ano de
1975, ao mesmo tempo que alguns dos Institutos Politécnicos derivam para Institutos
42

Presidida pelo Doutor Victor Simões Gil.
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Universitários (Instituto Politécnico da Covilhã para Instituto Universitário da Beira
Interior – Lei n.º 44/79, de 11 de Setembro; Instituto Politécnico de Vila Real para Instituto
Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro – Lei n.º 49/79 de 14 de Setembro),
acabando mais tarde por passarem a Universidades (UTAD – Decreto-Lei n.º 60/86, de 22
de Março e UBI – Decreto-Lei n.º 76-B/86, de 30 de Abril).
A estas instituições veio juntar-se o Instituto Universitário dos Açores (Decreto-Lei
n.º 5/76), mais tarde Universidade dos Açores (Decreto-Lei n.º 252/80), a Universidade de
Évora (Decreto-Lei n.º 482/79) por transformação do Instituto Universitário de Évora e a
Universidade do Algarve (Lei n.º 11/79). Em 1988, o Instituto Universitário da Madeira
converte-se em Universidade da Madeira (Decreto-Lei n.º 319-A/88), e é criada a
Universidade Aberta.
A rede pública passa, então, a compreender o ensino superior politécnico, que de certa
forma já estava previsto na reforma Veiga Simão, e que só tem plena implementação nos
anos posteriores ao 25 de Abril, concretamente com o Decreto-Lei n.º 513-T-/79. No ensino
politécnico estão incluídas as escolas superiores agrárias, as escolas superiores de
educação, os institutos superiores de contabilidade e administração, os institutos superiores
de engenharia e, numa fase mais tardia, as escolas superiores de tecnologia e gestão (1985)
e as escolas superiores de arte e design (1990).
Para além do crescimento da rede pública, assistiu-se, também, ao aparecimento e
fortalecimento da rede de ensino particular e cooperativo, com uma multiplicidade de
estabelecimentos e de cursos, com um crescimento acentuado nos finais da década de 1980.
De facto, o ensino superior português sofreu a partir de 1974 um desenvolvimento
notável, quer quantitativo, quer mesmo qualitativo, verificando-se em muitos aspectos
mudanças importantes no sistema. Patrício (1995), ao analisar a evolução registada no
sistema de ensino superior, identificava como os factores mais marcantes os seguintes:
- O crescimento quantitativo acentuado.
- O desenvolvimento do subsistema de ensino politécnico.
- O desenvolvimento do ensino pós-graduado.
- A expansão da rede do ensino superior em todas as zonas do país – a regionalização
da oferta da formação.
- A implantação de um sistema de ensino privado.
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- A concessão de autonomia pedagógica, científica, administrativa e financeira às
instituições de ensino superior público.

2.2 O crescimento do sistema de ensino superior – vagas, estudantes e
diplomados
Segundo Vieira (1995), diversos autores sublinham que o crescimento do sistema do
ensino superior se desenha desde a década de 1960, e acompanha de alguma forma o
crescimento e desenvolvimento económico do país.
Nos anos anteriores, a frequência deste subsistema era bastante reduzida (em 1940/41
haveria 9.321 alunos em todo o ensino superior), dado que apenas uma elite o conseguia
frequentar. A sua localização em apenas três pólos universitários (Coimbra, Lisboa e Porto)
constituía uma barreira adicional. Em 1960/61, a frequência do ensino superior ascende a
24.149 alunos matriculados. Em 1970/71, o número de inscritos no ensino superior passa
para 49.461 alunos, isto é, numa década o número de alunos mais do que duplica.
No entanto, é nas décadas de 1980 e de 1990 que se verifica o maior crescimento de
alunos (+127%), continuando a frequência do ensino superior a aumentar até ao ano de
2002/2003, quando se atingiu o valor mais elevado com 400.831 alunos inscritos. A partir
desse momento, houve uma quebra na frequência do ensino superior, que no ano de
2006/2007 baixou para 366.729 alunos. No ano lectivo de 2007/2008, voltou a registar-se
um crescimento de cerca de 3% no número de alunos inscritos, sendo agora 376.917 (no
ensino público esse crescimento foi maior – 3,3% – do que no ensino privado, que apenas
regista 1,3%). Trata-se, de qualquer forma, de um crescimento assinalável num período de
cerca de cinco décadas, com o número de alunos do ensino superior a crescer perto de 16
vezes, ou seja, com uma taxa de acréscimo na ordem de 1461% (Ver Figura 7).
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Figura 7 – Evolução do número de estudantes inscritos no ensino superior em Portugal
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Fonte: Nos anos 1960/61 a 80/81, in A situação Social em Portugal, 1960-1995, A. Barreto (org.).
De 1990/91 e 2007/2008 – Direcção Geral do Ensino Superior, GPEARI-OCES – Direcção de
Serviços de Estatísticas e Indicadores.

De acordo com dados do Departamento do Ensino Superior (NAT), em 1989/1990, o
ensino superior português apresentava uma taxa de escolarização para a faixa etária dos 1824 anos na ordem de 18,4%. Em 1995/96, essa taxa subiu para cerca de 37,3%, o que
denota uma evolução marcante, já que no ano de 1974 ela não era mais do que 6 a 7%. No
relatório efectuado pelo governo português em 2006 para a OCDE (2006a), a taxa de
escolarização do ensino superior na faixa entre 18-22 anos apresentava o valor de 53%43, o
que é um progresso muito significativo face ao que ocorria nas décadas de 1960 e 1970.

43

Este valor deve reportar-se à taxa bruta de escolarização e não à taxa real de escolarização, isto é, atende à
totalidade dos estudantes inscritos no ensino superior, independentemente da idade. A taxa real será
bastante mais baixa, próxima dos 27% em 2003/2004, de acordo com dados do GEP-ME.
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Figura 8 – Portugal – Evolução da taxa bruta de escolarização do ensino superior
de 1960/1961 a 2000/2001
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Fonte: Elaborada a partir de dados da Direcção Geral do Ensino Superior, GPEARI-OCES – Direcção de
Serviços de Estatísticas e Indicadores.

Esta evolução de crescimento do ensino superior é também comum aos restantes
níveis do ensino português, como se observa na Figura 9.
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Figura 9 – Portugal – Evolução da taxa bruta de escolarização por níveis de ensino entre 1985/1986 e 2004/2005
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Fonte: ME – Gabinete de Estatísticas e Planeamento da Educação – Séries Cronológicas.

Se atendermos às estimativas da população para 2006 e à sua repartição por região
(NUTS antigas), bem como à estrutura etária da população portuguesa, podemos afirmar
que o ensino superior português atingiu nos últimos anos uma taxa bruta de escolarização
elevada (54%) na faixa etária entre os 20-24 anos, como se pode constatar pelo Quadro
32.44 Contudo, essa realidade é diferenciada ao longo do país, com as Regiões Autónomas
com valores bastante mais baixos (na ordem dos 16 e 17%) e a região Centro (69%) e a de
Lisboa (66%) com valores elevados.

44

Usou-se a faixa 20-24 anos uma vez que o INE apresenta os escalões agrupados entre 15-19 anos e 20-24
anos. Contudo, sabe-se que a esmagadora maioria dos estudantes do ensino superior, cerca de 87%, de
acordo com o relatório do Eurostudent 2005-Portugal, entra no ensino superior no escalão entre os 18-24
anos e que a média dos estudantes do ensino superior tem uma idade que ronda os 22 anos.
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Quadro 32 – População residente em 2006 e número de estudantes inscritos no ano lectivo 2006/2007

0-19
Norte
Centro
Lisboa
Alentejo
Algarve
R. A. Açores
R. A. Madeira
Portugal

828.923
349.043
742.452
92.901
84.698
65.092
60.819
2.223.928

20-24

257.677
114.714
211.176
31.478
25.263
19.819
19.113
679.240

25-29

286.102
129.987
270.938
35.247
29.334
20.691
20.397
792.696

30-64

+ 65 Anos

Total

1.808.133
833.454
1.777.727
231.955
202.924
107.218
113.203
5.074.614

563.506 3.744.341
366.530 1.793.728
632.817 3.635.110
123.983
515.564
79.309
421.528
30.198
243.018
32.274
245.806
1.828.617 10.599.095

Alunos
Inscritos
Ensino
Superior
2006/2007

113
78
139
17
10
3
3
366

690
839
485
467
807
193
248
729

Alunos

Alunos

06/07 /

06/07 /

População População
20-24 Anos

44%
69%
66%
55%
43%
16%
17%
54%

+20 Anos

4%
5%
5%
4%
3%
2%
2%
4%

Alunos 06/07
/ População
20-64 Anos

5%
7%
6%
6%
4%
2%
2%
6%

Fonte: INE (2007). Estimativas Provisórias de População Residente Intercensitárias – Portugal, NUTS II,
NUTS III e Municípios - 2006; GPEARI-OCES – Direcção de Serviços de Estatísticas e Indicadores.

Todavia, os alunos do ensino superior na sua totalidade não provêm apenas da faixa
etária 20-24 anos, ainda que seja esse o intervalo mais significativo. De facto, de acordo
com o estudo do Eurostudent 2005 (2006), constata-se que os estudantes portugueses
entram no ensino superior mais jovens do que na maior parte dos países europeus, e fazemno esmagadoramente pelas “vias tradicionais” (mais de 80% pelos cursos gerais do ensino
secundário) e apenas 7% pelas “vias não tradicionais” (ensino profissional, formação de
adultos, reconhecimento de competências).
No entanto, de acordo com o mesmo estudo, o valor relativo às “vias não
tradicionais” não difere muito do que se regista em países como a Espanha, a Itália, a
Finlândia, o Reino Unido ou a França, mas é significativamente inferior ao registado na
Irlanda (18%). Por outro lado, apenas 19% dos estudantes portugueses tiveram uma
experiência de trabalho antes de ingressarem no ensino superior.
Apesar da tendência da frequência do ensino superior ter sido sempre de crescimento,
foi a partir dos anos de 1980 e seguintes que se registou a maior expansão. A evolução a
partir de 1980 está indicada no quadro seguinte.
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Quadro 33 – Evolução do número de estudantes inscritos por tipo de ensino e de instituição

Univers.

1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/2000
2000/2001
2001/2002 ***
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008

66.876
68.969
71.493
74.998
78.006
79.821
80.764
84.263
87.985
94.542
102.916
110.450
119.292
126.042
131.314
138.267
146.499
150.493
158.850
164.722
171.735
176.303
178.000
176.827
173.897
171.575
169.449
175.998

Ensino Público
Esc.Dupla
I.Politec.
Tutela

6.597
7.139
8.001
9.034
9.675
10.455
12.309
15.077
18.266
22.316
28.171
33.389
38.465
43.447
48.020
52.301
58.152
65.378
71.730
80.410
88.581
105.751
109.598
108.389
105.103
100.769
103.151
106.783

1.126
1.187
1.230
1.273
1.563
1.587
1.579
1.797
1.783
2.875
4.263
5.828
6.676
6.753
6.957
8.207
8.075
8.220
8.277
9.876
13.214
2.735
2.934
3.093
3.273
3.177
2.721
1.552

Total
Publico

74.599
77.295
80.724
85.305
89.244
91.863
94.652
101.137
108.034
119.733
135.350
149.667
164.433
176.242
186.291
198.775
212.726
224.091
238.857
255.008
273.530
284.789
290.532
288.309
282.273
275.521
275.321
284.333

Part.Coop.
Universidades

2.591
2.431
2.924
4.397
5.229
5.418
9.143
9.967
11.080
15.682
19.487
26.571
30.378
32.281
41.369
43.702
48.528
46.207
50.039
48.679
43.995
41.463
39.671
37.601
34.027
30.972
31.251
31.561

Ensino Não Publico
Part.Coop.
Outros *
U.C.P **

2.609
2.742
2.622
3.185
4.125
4.827
7.777
8.252
11.891
16.426
24.830
34.351
42.600
52.686
53.220
61.444
62.380
64.242
57.313
59.711
59.501
60.114
60.090
58.358
54.274
50.717
49.386
49.597

2.629
3.063
3.194
2.979
4.028
4.364
4.719
5.088
5.558
6.028
7.113
7.728
8.671
8.813
9.473
9.574
10.491
10.327
10.581
10.347
10.677
10.235
10.538
10.795
10.363
10.102
10.771
11.426

Total
Não Publico

7.829
8.236
8.740
10.561
13.382
14.609
21.639
23.307
28.529
38.136
51.430
68.650
81.649
93.780
104.062
114.720
121.399
120.776
117.933
118.737
114.173
111.812
110.299
106.754
98.664
91.791
91.408
92.584

Total
Global

82.428
85.531
89.464
95.866
102.626
106.472
116.291
124.444
136.563
157.869
186.780
218.317
246.082
270.022
290.353
313.495
334.125
344.867
356.790
373.745
387.703
396.601
400.831
395.063
380.937
367.312
366.729
376.917

* Estabelecimentos não integrados em universidades e que possem cursos de ensino universitária e de ensino politécnico.
** A UCP Inclui cursos de ensino universitário e politécnico.
*** A maioria das escolas de enfermagem e de saúde foram integradas nos institutos politécnicos, com excepção das de Lisboa, Coimbra e Porto.
Nota: A partir do ano de 1998/1999 inclui os inscritos em cursos de doutoramento

Fonte: DEGSup – DSAT; GPEARI – OCES/DSEI

Em termos de cursos, foi havendo, ao longo dos anos, alguma variação no tipo de
cursos oferecidos pela rede do ensino superior, os quais foram mudando de designação e
também de objectivo prosseguido45, processo que se acelerou com a implementação do
processo de Bolonha e a adopção do modelo de três ciclos (1.ºciclo – licenciatura; 2.º ciclo
– mestrado; mestrado integrado; 3.º ciclo – doutoramento). Em relação ao curso de
doutoramento, só a partir dos finais dos anos de 1990 existem dados na série estatística
oficial, ainda que tenha havido um significativo aumento (ver Quadro 34).

45

Por exemplo, os cursos CESES ministrados nos institutos politécnicos após o grau de bacharel foram
extintos a partir de 1998/1999, tendo sido criados os cursos de licenciatura bietápica. Por sua vez, em
1999/2000 foram criados os cursos de formação complementar.
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Quadro 34 – Evolução do número de estudantes inscritos no ensino público e privado por tipo de curso
Tipo de curso
Bacharelato
Licenc. Bietápica
Licenciatura
Licenciatura-1º ciclo
CESE
Professor ensino básico
Mestrado Integrado
Compl. de formação
Esp. pós-licenc., Esp. pós-b
Mestrado
Mestrado-2º ciclo
Doutoramento (3º Ciclo)
Total

1991/1992
49636

1994/1995
63533

154346

207739

4305
4546

11891

1318
4166
n.d

1999/2000
18 713
73 820
259 438

1457
5925
n.d

218317

290545

2004/2005
2006/2007 2007/2008
4 888
2 740
901
102 149
66 441
20 588
242 868
159 224
55 690
90 035
206 899

6 988

18 326
3 041
5 729
9 093
2 515
9 585

47 525
1 914
4 852
4 624
22 580
11 344

380 937

366729

376917

8 292
1 802
8 725

9 113
3 509
11 422

2 955
373745

Fonte: DEGSup – DSAT; GPEARI – OCES/DSEI.

Outro aspecto relevante do ensino superior português prende-se com a rápida
feminização ocorrida nas últimas décadas. Como podemos ver pelo Quadro 35, em
1960/1961 as mulheres apenas representavam 41% dos estudantes inscritos. Desde aí, foi
sempre crescente a sua participação e no decorrer da década de 1990 ultrapassam o número
de homens inscritos. Em 1994/1995, o indicador de paridade do género (IPG)46 atingiu o
valor 1,42, o que denota uma significativa disparidade a favor das mulheres. No último ano
lectivo, esse indicador tinha descido para 1,15, mas ainda assim favorável às mulheres.
Quadro 35 – Número de estudantes inscritos por género – Indicador de Paridade de Género
HM
Ano lectivo
1960/61
1965/66
1970/71
1975/76
1980/81
1986/87
1990/91
1994/95
2000/01
2006/07
2007/08

24149
33972
49461
70224
84173
116291
186780
290353
387703
366729
376917

Mulheres

7038
12602
21964
29356
37845
48436
87083
170205
221042
197908
201740

Homens

17111
21370
27497
40868
46328
67855
99697
120148
166661
168821
175177

Indicador de
Paridade de
Género - IPG
0,41
0,59
0,80
0,72
0,82
0,71
0,87
1,42
1,33
1,17
1,15

Fonte: DEGSup – DSAT; GPEARI – OCES/DSEI
Nos anos 1960/61 a 1994/95 in A situação Social em Portugal, 1960-1995, A. Barreto (Org.).
46

O Indicador de Paridade de Género (IPG) é igual ao quociente entre o número de mulheres e o número de
homens, como já anteriormente referido no Capítulo 1.
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Se observarmos agora a distribuição por área científica dos estudantes, e o número de
homens e mulheres em cada uma das áreas, no ano lectivo de 2006/2007, vemos que há
apenas três áreas em que os homens predominam. São elas a área da Engenharia (IPG=
0,34), a das Ciências, Matemática e Informática (IPG=0,93) e a dos Serviços (IPG=0,90).
Nas outras áreas predominam as mulheres, com especial destaque para a área da Educação
(IPG=4,68).

Quadro 36 – Número de alunos estudantes por área científica e género em 2006/2007 – Indicador de
Paridade de Género e Ratio de Participação Homem/Mulher

Áreas Científicas
Educação
Artes e Humanidades
Ciências Sociais, Comércio e Direito
Ciências, Matemática e Informática
Eng. ª, Indústrias Transf. e Construção
Agricultura
Saúde e Protecção Social
Serviços
Total

TOTAL
HM
MULHERES
21 381
17 618
30 896
18 075
117 399
68 425
26 808
12 918
81 832
20 662
6 939
3 887
60 599
46 451
20 875
9 872
366 729
197 908

HOMENS
3 763
12 821
48 974
13 890
61 170
3 052
14 148
11 003
168 821

Indicador de
Ratio de
Paridade do
Género
Participação
IPG=M/H
H/M
4,68
0,21
1,41
0,71
1,40
0,72
0,93
1,08
0,34
2,96
1,27
0,79
3,28
0,30
0,90
1,11
1,17
0,85

Fonte: A partir de dados de GPEARI – OCES/DSEI.

Ciente desta característica, Amaral (2008), ao analisar a influência do capital cultural
e socioeconómico das famílias dos estudantes na escolha dos respectivos cursos, conclui
que há uma “forte influência do género sobre a escolha dos cursos devido à relação
estabelecida entre a reputação do emprego em relação à sua masculinidade/feminilidade” e
isso explicaria, por exemplo, a fraca preferência das estudantes portuguesas pelas
engenharias, dado que a sociedade portuguesa verá estas áreas preparando para empregos
tipicamente masculinos (pelo menos em algumas das áreas da engenharia).
A importância crescente do ensino privado relativamente ao ensino público no que
respeita ao número de alunos inscrito foi notória. Ou, como Barreto et al. (2000, p. 45) nos
informam:
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“No ensino superior privado já pode falar-se de crescimento explosivo, até porque só
nas décadas de 80 e 90 as autoridades aprovaram um regime quase “liberal” de
criação de estabelecimentos de ensino privado.”

Efectivamente, desde o final da década de 1970, a taxa de crescimento do ensino
privado tem registado valores muito elevados, só se começando a evidenciar uma inversão
desta tendência a partir do ano de 1996/97, onde pela primeira vez o ensino público mostra
uma taxa de crescimento maior do que a do outro subsistema. Nos últimos anos, a
frequência do ensino superior privado decresce cerca de 20% em relação ao ano de
2000/2001, e o ensino público, depois de alguns anos de descida, parece ter travado essa
tendência (ver Quadro 37).
Quadro 37 – Evolução do número de estudantes inscritos no ensino superior por tipo de instituição

Ensino Superior Público
Ensino Superior Particular
Total

Variação %
Ensino Superior Público
Ensino Superior Particular
Total

1960/61
21.927
2.222
24.149

1970/71
46.172
3.289
49.461

1980/81
74.599
7.829
82.428

70/71-60/61
80/81-70/71
110,6%
61,6%
48,0%
138,0%
104,8%
66,7%

90/91-80/81
81,4%
556,9%
126,6%

1990/91
135.350
51.430
186.780

2000/2001
2007/2008
273.530
284.333
114.173
92.584
387.703
376.917

00/01-90/91 06/07-00/01 07/08-60/61
110,1%
3,9%
1196,7%
80,0%
-18,9%
4066,7%
101,8%
-2,8%
1460,8%

Fonte: Nos anos 1960/61 a 70 /71 in A situação Social em Portugal, 1960-1995, A-. Barreto (Org.);
De 1980/81, 1990/91 e 2000/2001 – Direcção Geral do Ensino Superior – DSAT;
De 2002/2003 a 2006/2007 - GEPEARI-OCES/DSEI.

Num período de 40 anos, o sistema de ensino superior português viu o sector privado
crescer perto de 4000%: de pouco significativo (9% do total), passou a representar cerca de
25% de todo o sistema de ensino superior, como se ilustra na Figura 10.
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Figura 10 – Evolução do número de estudantes inscritos por tipo de instituição
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Fonte: Nos anos 1960/61 a 70 /71 in A situação Social em Portugal, 1960-1995, A-. Barreto (Org.);
De 1980/81, 1990/91 e 2000/2001 – Direcção Geral do Ensino Superior – DSAT;
De 2006/2007 – GPEARI-OCES/DSEI.

Dando expressão a este crescimento explosivo do ensino privado, Cabrito (2004, p. 7)
evidencia que “A partir de 1986 o ensino superior transformou-se, pois, em mais um
serviço que o mercado oferece e que é consumido por quem o pagar. Na verdade, com a
construção de um mercado “educativo” (no sentido dado por Weiler, 1999) o ensino
superior passou a estar disponível em função das classificações obtidas nas provas de
avaliação; e/ou, ao ensino privado, desde que possuíssem os recursos financeiros
necessários para fazer face às mensalidades exigidas.”
O aparecimento de instituições de ensino superior privado não se deu de forma
equilibrada em todas as regiões do país. Se analisarmos a localização das instituições de
ensino superior privado e o número de alunos aí inscritos nas últimas duas décadas,
verificamos que os três distritos de Lisboa, Porto e Coimbra concentram próximo de 80%
dos alunos inscritos no ensino superior privado. Mais recentemente, esta desproporção tem
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vindo a atenuar-se com a diminuição nestes três distritos e o aumento no resto do país,
como se pode constatar no Quadro 38.
Quadro 38 – Percentagem do número de estudantes inscritos por distrito e por tipo de instituição

Público
Não Público

Lisboa
40,2%
61,9%

Porto
17,5%
25,0%

Público
Não Público

Lisboa
29,8%
48,4%

Porto
15,3%
29,5%

Público
Não Público

Lisboa
30,3%
43,4%

Porto
15,4%
31,4%

1990/1991
Coimbra
14,9%
1,0%
1998/1999
Coimbra
12,2%
3,0%
2006/2007
Coimbra
10,9%
3,5%

Outros
27,5%
12,1%

Total
100,0%
100,0%

Outros
42,7%
19,2%

Total
100,0%
100,0%

Outros
43,4%
21,7%

Total
100,0%
100,0%

Fonte: Direcção Geral do Ensino Superior – DSAT; GPEARI –OCES/DSEI.

Tal concentração nos grandes aglomerados urbanos portugueses é real, não obstante
opiniões ou expectativas como a de Sousa Franco (1994), que defendia que o ensino
privado (não apenas no ensino superior) poderia ajudar a uma melhor cobertura regional e,
consequentemente, ter uma função supletiva à da escola pública:
“Um sistema com liberdade escolar pode ser – e tem sido em muitos casos – factor
relevante de redução das desigualdades regionais no acesso ao sistema escolar,
alargando a rede escolar não oficial às regiões e a certos sectores da população que
são mais desfavorecidos.”

O ensino superior privado surgiu, e cresceu, sobretudo nas áreas de Ciências Sociais,
Comércio e Direito, ultrapassando nestas áreas o ensino público em 1998/1999, como se
constata na Figura 11. Simultaneamente, verifica-se que o ensino não público é pouco
representativo nas áreas das Engenharias e Tecnologias.
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Figura 11 – Número de estudantes inscritos no ensino superior em 1998/1999 por área científica e por
tipo de instituição
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Fonte: GPEARI –OCES/DSEI.

Nos últimos anos esta situação modificou-se significativamente com a diminuição do
número de alunos. Se analisarmos, em 2006/2007, a distribuição dos alunos por área
científica e tipo de instituição, vemos que há uma quebra acentuada de representatividade
do ensino privado na área das Ciências Sociais, Comércio e Direito, na ordem de -44%. Na
Figura 12 vê-se com clareza a diminuição da área das Ciências Sociais, Comércio e Direito,
ao mesmo tempo que a área da Saúde e Protecção Social regista um crescimento
significativo (cursos de enfermagem e cursos de tecnologias da saúde).
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Figura 12 – Número de estudantes inscritos no ensino superior em 2007/2008 por área científica e por
tipo de instituição
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Fonte: GPEARI – OCES/DSEI

A evolução do número de estudantes do ensino público e não público de 1980/1981 a
2007/2008 está representada na Figura 13. A tendência de abrandamento ou de estagnação
no final da década de 1990 revelou-se primeiro no ensino privado, o qual desde 1997/1998
viu decrescer o número de alunos inscritos. Essa quebra é significativa nos anos de
2004/2005 e 2005/2006, com diminuições na ordem dos -8% e -7%, respectivamente. O
ensino superior público regista também um decréscimo, mas com um ritmo mais modesto
de -1% em 2003/2004, e de -2% em 2004/2005 e 2005/2006. No ano lectivo de 2006/2007,
essa evolução parece ter sido travada, quer no ensino público (-0,1%), quer no privado
(-0,4%), e em 2007/2008 registou-se de novo um crescimento no sistema.
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Figura 13 – Evolução do número de estudantes inscritos no ensino superior por tipo de instituição
entre 1980/81 e 2007/2008
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Fonte: DGES – DSAT; GPEARI – OCES/DSEI.

No ensino superior público foram os institutos politécnicos os que mais cresceram. Se
nos centrarmos nos alunos inscritos no ano de 1985/1986 (ano mais representativo do
lançamento e criação de institutos politécnicos) e o comparamos com o do ano de
2006/2007, verificamos que a frequência destas instituições cresceu cerca de 890%, ou seja
aumentou o número de alunos cerca de 10 vezes. De resto, é também este subsistema que,
após três anos de diminuição do número de alunos inscritos, consegue uma recuperação
mais rápida, e em 2006/2007 volta a registar um crescimento de 2%.
No ano lectivo de 2007/2008, o ensino universitário foi o que mais recuperou
(+3,9%), mas o politécnico também cresceu em relação ao ano de 2006/2007 (+3,5%).
Veja-se a Figura 14, onde se compara a evolução das instituições universitárias e
politécnicas públicas desde 1980/1981 a 2007/2008.
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Figura 14 – Evolução da taxa de variação dos estudantes inscritos nas instituições universitárias e
politécnicas do ensino público
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Fonte: DGES – DSAT; GPEARI – OCES/DSEI.

A recuperação do número de alunos registada nos últimos anos está de alguma forma
ligada ao processo lançado com a iniciativa governamental (Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21
de Março) de abertura de vagas para os estudantes com mais de 23 anos e cuja formação
não seguiu a chamada via “tradicional”, sendo dada oportunidade a novos públicos,
fomentando a aprendizagem ao longo da vida e reconhecendo e creditando a experiência
dos candidatos a estudantes do ensino superior. De acordo com este enquadramento, as
instituições de ensino superior tiveram que fixar uma quota adicional no conjunto total das
vagas definidas anualmente para entrada de novos alunos, não inferior a 5% do total das
vagas aprovadas governamentalmente para cada ano lectivo.
Como se comprova pelos valores do Quadro 39, a resposta em termos de candidatos e
de novos alunos do ensino superior pode classificar-se de muito significativa, posto que
logo no ano lectivo de 2006/2007 se apresentaram 19.329 candidatos, dos quais foram
aprovados 14.444, tendo-se inscrito 10.856 estudantes no 1.º ano e pela primeira vez, o que
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representou cerca de 15% do total dos alunos que se inscreveram pela primeira vez e no 1.º
ano do ensino superior.

Quadro 39 – Provas especiais para avaliação da capacidade para frequentar o ensino superior dos
candidatos dos maiores de 23 anos

Tipo de ensino
Ensino superior público
Universidades
Politécnicos
Ensino superior privado
Universidades
Politécnicos

a)
b)
a)
b)

TOTAL

2006-2007
Peso %
N.º de
N.º de
N.º de
estudantes
estudantes
Insc. 1º 1ª
estudantes
inscritos nas
inscritos 1.º
provas
aprovado
ano 1.ª vez
vez
9605
6164
4257
39%
3117
1727
1271
12%
6488
4437
2986
28%
9724
8280
6599
61%
7252
6130
4820
44%
2472
2150
1779
16%
19329

14444

10856

10856

2007-2008
N.º de
N.º de
estudantes
estudantes
inscritos nas
provas
aprovados
18330
10498
6604
3130
11726
7368
7817
6804
5389
4630
2428
2174
26147

17302

Fonte: GPEARI – OCES/DSEI
a) Inclui instituições não integradas em universidades e unidades orgânicas de ensino politécnico integradas
em universidades.
b) Inclui instituições não integradas em institutos politécnicos.

Foi no ensino privado que a maioria destes alunos se inscreveu em 2006/2007 (61%),
o que pode estar relacionado com uma maior flexibilidade de horário oferecida por estas
instituições, ou por uma menor selectividade no processo de admissão dos candidatos. De
facto, em 2006/2007 e em 2007/2008, o nível de aprovação (número de estudantes
aprovados/número de candidatos) no ensino superior público (64% em 2006/2007 e 57%
em 2007/2008) foi sempre mais baixo do que no ensino privado (85% em 2006/2007 e 87%
em 2007/2008).
Salienta-se que, no ano lectivo de 2006/2007 uma percentagem muito significativa
dos alunos inscritos pela primeira vez no 1.º ano no ensino privado proveio deste
mecanismo de entrada no ensino superior (cerca de 29%, 6.599 estudantes num total de
22.524 estudantes). No ensino superior público, esse peso não foi tão grande (8%, 4.257
estudantes do grupo de maiores de 23 anos sobre 51.581 estudantes).
A diminuição da taxa demográfica sentida em Portugal, como na generalidade dos
países ocidentais, com a descida acentuada da população jovem, leva a que a entrada de
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pessoas deste grupo de idade não compense o número de pessoas que irão entrar na
situação de reforma, obrigando desta forma a colocar a questão da qualificação de uma
parte importante da população activa. Por outro lado, e de acordo com Amaral (2008):
“A rápida taxa de obsolescência do conhecimento e das competências, nomeadamente
nas áreas da ciência e da tecnologia, também forçará a conferir uma grande
centralidade ao problema da aprendizagem e desenvolvimento ao longo da vida.”

Deste modo, a importância dos novos públicos para o sistema de ensino superior terá
tendência a crescer, dado que Portugal necessita, com grande premência, de melhorar o
nível de qualificações da sua população activa, como é bem visível quando se analisa o
nível de qualificações da população portuguesa, em especial com idades superiores aos 24
anos (ver Figura 15) e, por consequência, perspectiva-se que a composição etária e social
dos estudantes do ensino superior venha a sofrer algumas alterações significativas com o
aumento do número de estudantes trabalhadores e de estudantes a tempo parcial.

Figura 15 – Portugal – Nível de escolaridade mais elevado completo da população activa
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Fonte: População activa (Série 1998) por Local de residência (NUTS - 2002), Sexo, Grupo etário e Nível
de escolaridade mais elevado completo - Trimestral; INE, Inquérito ao Emprego.
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No entanto, há que assinalar que a recente inversão da diminuição do número de
alunos no ensino superior pode também estar associada à implementação do processo de
Bolonha, designadamente nos estabelecimentos de ensino politécnico, dado que muitos
deles apelaram e fomentaram a possibilidade de antigos diplomados com o grau de bacharel
poderem, mediante alguma formação extra, vir a obter o grau de licenciado (1.º ciclo). No
entanto, o processo é ainda muito recente para que se possam ter conclusões e tendências
definitivas da implementação do processo de Bolonha.
O Quadro 40 mostra a distribuição por área científica dos estudantes inscritos no
ensino superior em 1997/1998 e em 2007/2008. Alguns aspectos devem ser evidenciados
nessa evolução:
- Na área da Saúde e Protecção Social, o número de estudantes cresce 149%,
passando de 7% para 17% do total dos alunos;
- A área de Engenharia também sobe (+15%) e a dos Serviços (46%);
- A área da Educação diminuiu fortemente (-51%) e perde peso relativo no total dos
alunos inscritos, passando de 11,1% dos alunos para apenas 5,1%;
- A área das Ciências, Matemática e Informática regride, com uma diminuição no
número de estudantes inscritos (-12%);
- A Agricultura sofre também um decréscimo acentuado (-28%).

Quadro 40 – Número de estudantes inscritos por área científica em 1997/1998 e 2007/2008

Áreas Científicas

1997/1998

Educação

39 574
11,1%
32 025
9,0%
129 145
36,2%
32 409
9,1%
72 883
20,4%
10 770
3,0%
25 072
7,0%
14 912
4,2%
356 790

% de inscritos
Artes e Humanidades
% de inscritos
Ciências Sociais, Comércio e Direito
% de inscritos
Ciências, Matemática e Informática
% de inscritos
Eng. ª, Indústrias Transf. e Construção
% de inscritos
Agricultura
% de inscritos
Saúde e Protecção Social
% de inscritos
Serviços
% de inscritos
Total

Fonte: GPEARI – OCES/DSEI.
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2007/2008
19 361
5,1%
32 536
8,6%
120 690
32,0%
28 465
7,6%
83 943
22,3%
7 785
2,1%
62 389
16,6%
21 748
5,8%
376 917

Variação %
-51,1%
1,6%
-6,5%
-12,2%
15,2%
-27,7%
148,8%
45,8%
5,6%
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A grande maioria dos estudantes portugueses inscritos no ensino superior é bastante
jovem, e encontra-se maioritariamente na faixa etária até aos 29 anos (81%), como se pode
observar pela distribuição que consta na Figura 16. Apenas 19% dos estudantes estão acima
dos 30 anos, o que poderá vir a mudar, se a política de promoção da abertura a novos
públicos continuar a ter sucesso. A aposta na formação e qualificação da população activa
portuguesa, e o empenho na concretização da formação ao longo da vida, deverá trazer
novos públicos e, consequentemente, estudantes de faixas etárias de maior idade.

Figura 16 – Distribuição do total de estudantes inscritos em 2006/2007 por idades
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Fonte: GPEARI – OCES/DSEI

Há que assinalar um outro importante aspecto do ensino superior português: a elevada
taxa de insucesso. Habitualmente a taxa de sucesso47 pode ser definida pela proporção dos
diplomados num determinado curso/grau em relação aos inscritos no 1.º ano, pela primeira
vez desse curso “n” anos antes (sendo “n” o número de anos de estudos requeridos para se
completar esse curso/grau). Quanto maior for esta razão, aproximando-se de 1, maior será,

47

De acordo com a nomenclatura da OCDE designa-se por “survival rate”.
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em princípio, a eficácia do sistema, visto que menos perdas se registam no percurso escolar
dos estudantes.
Em Portugal, e para o ano de 2005/2006, encontramos uma taxa de sucesso global do
ensino superior de 67%, sendo que a do ensino não público é superior à do ensino público.
O ensino politécnico privado é o que apresenta a taxa de sucesso mais elevada do sistema.
Ao mesmo tempo, é o ensino politécnico público o que evidencia piores resultados, com
uma taxa de sucesso de 61%, isto é, cerca de 39% dos estudantes que entraram num
determinado ano não concluem o seu curso no tempo nominal de duração do mesmo, como
podemos ver na figura seguinte.

Figura 17 – Taxa de sucesso no ensino superior no ano lectivo de 2005/2006
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Fonte: GPEARI – OCES/DSEI.

Obviamente que estes resultados têm consequências em termos orçamentais, dado que
não só entram, e ocupam vagas, estudantes que acabam por não concluir o curso no tempo
previsto (porque demoram mais do que o número de anos de duração do seu curso, ou
porque desistem), como impedem que os recursos sejam usados de forma mais eficiente,
abrangendo com um montante financeiro igual mais estudantes. Assim, de futuro será uma
questão que se irá colocar, até porque o desempenho das instituições deverá ser tido em
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conta para a definição de um modelo de financiamento que pretenda atingir uma maior
eficiência na aplicação dos recursos públicos.
Em termos de comparação internacional, podemos concluir que Portugal, com uma
taxa de sucesso de 66% (ano de referência de 2004), se encontra abaixo da média dos
países da OCDE e da UE19, que apresentam 70% e 69%, respectivamente, conforme se
mostra na figura seguinte:

Figura 18 – Comparação da taxa de sucesso no ensino superior nos países da OCDE e EU 19
(ano de referência 2004)
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Fonte: OCDE, Education at a Glance 2007, Indicator A3: How many students finish tertiary
education?

Por reconhecerem esta fragilidade do sistema de ensino superior português os
examinadores da OCDE (2006b, p. 105) registaram que:
“Universities and polytechnics need to take the responsibility for the educational
success of their students. They should set limits on acceptable rates of student failure,
repletion and wastage, monitor the progression of students, and provide additional
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programmes and specific learning support services as required to increase rates of
success. Mechanisms should be introduced for obtaining systematic student feedback
on the quality of teaching and a commitment to make the feedback known and to
improve performance.”

Assinala-se, por fim, a existência de um tipo de cursos que são ministrados pelas
instituições de ensino superior, mas que não têm carácter de cursos do ensino superior. A
dinamização destes cursos deve-se à intenção governamental de aumentar a formação e
qualificação profissional de todos os jovens, como se refere no preâmbulo do Decreto-Lei
n.º 88/2006, de 23 de Maio, o qual criou os Cursos de Especialização Tecnológica (CET).
Dizia-se nesse diploma:
“Neste âmbito, visando o acesso ao ensino superior e a igualdade de oportunidades e
tendo em vista trazer mais jovens e adultos para o sistema de educação e inserção
profissional, o Governo assumiu, entre os seus compromissos, alargar a oferta de
formação ao longo da vida e para novos públicos e envolver as instituições de ensino
superior na expansão da formação pós-secundária, na dupla perspectiva de
articulação entre os níveis secundário e superior de ensino e de creditação, para
efeitos de prosseguimento de estudos superiores, da formação obtida nos cursos de
especialização pós-secundária.”

Os CET são cursos de formação pós-secundária não superior48 ministrados pelas
instituições de ensino superior, que permitem conceder uma qualificação profissional de
nível 4. Podem concorrer os titulares de um curso do ensino secundário, ou os que tenham
obtido aprovação das disciplinas dos 10.º e 11.º anos e tenham estado inscritos no 12.º ano,
mas sem o terem terminado e, ainda, os titulares de uma qualificação profissional de nível 3
e os que possuam idade igual ou superior a 23 anos, cujas capacidades e experiência
possam ser reconhecidas.
Desde a sua instituição até 2007/2008 foram criados 257 cursos CET, sendo as
instituições públicas aquelas que predominam (213 cursos; 83%) e de entre elas o ensino

48

Por não se tratarem de cursos de índole superior, os CET não estão incluídos nas séries estatísticas de
estudantes inscritos no ensino superior do GPEARI e constam de forma autonomizada.
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politécnico com 196 cursos (76% do total dos cursos, público e não público). São cursos
frequentados maioritariamente por homens, os quais constituem 70% da sua frequência.
Veja-se a evolução do número de alunos inscritos no Quadro 41.

Quadro 41 – Evolução do número de estudantes inscritos nos CET desde 2004/2005 a 2007/2008
Subsistemas de ensino

2004-05

Ensino Superior Público
Universitário
Politécnico
Ensino Superior Privado
Universitário
Politécnico
TOTAL

277
217
60
17
0
17
294

a)
b)
a)
b)

2005-06
1017
546
471
242
211
31
1259

2006-07

2007-08

1913
118
1795
340
326
14
2253

4359
59
4300
452
430
22
4811

Fonte: GPEARI – OCES/DSEI.

Em termos de áreas científicas, e considerando o ano lectivo de 2007/2008,
predominam os cursos da área de “Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção”
com 34,3% (1.649) dos estudantes, seguidos dos cursos das áreas de “Ciências Sociais,
Comércio e Direito” com 20,5% (987) e das de “Ciências, Matemática e Informática” com
19,1% (920) dos estudantes. Veja-se a Figura 19.

Figura 19 – Estudantes inscritos em CET em 2007/2008 por área de educação e formação

Educação; 0; 0%
Artes e Humanidades;
349; 7%

Serviços; 589; 12%
Saúde e Protecção
Social; 165; 3%

Ciências Sociais,
Comércio e Direito; 987;
21%

Agricultura; 152; 3%

Engenharia, Indústrias
Transformadoras e
Construção; 1 649; 35%

Ciências, Matemática e
Informática; 920; 19%

Fonte: GPEARI – OCES/DSEI.
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2.2.1 A política de fixação de vagas
A evolução registada no ensino superior português pode ser explicada por um
conjunto múltiplo de razões, desde a política definida para a fixação do número de vagas
nos estabelecimentos de ensino superior público, até razões mais estruturais ligadas aos
problemas demográficos do país. Neste âmbito, a política seguida pelos diversos Governos
na fixação de vagas de acesso ao ensino superior tem-se mostrado um instrumento
poderoso para o desenho da rede e da partilha entre ensino privado e público.

Figura 20 – Evolução do processo de acesso ao ensino superior – Número de vagas iniciais do concurso
nacional e de número de candidatos ao ensino superior público

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

19
7

7/
7
19 8
78
/7
19 9
80
/8
19 0
81
/8
19 1
81
/8
19 2
82
/8
19 3
83
/8
19 4
84
/8
19 5
85
/8
19 6
86
/8
19 7
87
/8
19 8
88
/8
19 9
89
/9
19 0
90
/9
19 1
91
/9
19 2
92
/9
19 3
93
/9
19 4
94
/9
19 5
95
/9
19 6
96
/9
19 7
97
/9
19 8
9
19 8/9
99 9
/2
20 00
00 0
/2
20 00
01 1
/2
20 00
02 2
/2
20 00
03 3
/2
20 00
04 4
/2
20 00
05 5
/2
20 00
06 6
/2
20 00
07 7
/2
00
8

0

Candidatos

Vagas

Fonte: D.G.E.Sup – D.S.A/DST.

Nos finais da década de 1970, o número de candidatos ao ensino superior e o número
de vagas encontravam-se muito equilibrados, com uma taxa de cobertura na ordem dos
100% em 1977/78. No início dos anos de 1980, o número de candidatos vai subindo, com
um forte impulso no ano de 1983/84, enquanto que as vagas no ensino público revelam
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uma certa estabilização. Veja-se, no Quadro 42, a evolução do número de candidatos, vagas
iniciais do concurso nacional, número de colocados e de colocados de 1.ª opção.
Quadro 42 – Processo de acesso ao ensino superior público – 1.ª fase do concurso nacional entre
1977/1978 e 2007/2008
Candidatos

Vagas

Anos lectivos

1977/1978
1978/1979
1979/1980
1981/1981
1981/1982
1982/1983
1983/1984
1984/1985
1985/1986
1986/1987
1987/1988
1988/1989
1989/1990
1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008

12.829
13.537
17.200
17.223
17.222
15.949
25.126
24.441
23.273
24.452
25.035
29.206
51.779
58.867
55.342
59.166
58.431
66.871
80.576
68.798
54.950
54.414
50.431
52.596
47.550
48.758
43.776
44.096
39.193
40.860
52.148

12.920
13.215
14.415
14.435
14.785
14.425
14.620
13.757
13.823
14.385
15.914
18.186
21.817
25.081
28.479
29.127
31.847
32.630
33.306
36.873
40.704
43.293
46.243
48.042
49.355
49.740
45.357
46.052
46.399
46.528
48.710

Colocados Colocados
1ªopção Candidatos

10.859
9.921
10.280
11.537
12.224
11.163
13.589
12.751
13.345
13.830
15.570
17.335
21.023
24.446
27.250
28.571
30.476
31.891
33.473
32.873
35.452
37.901
36.782
40.100
36.381
38.379
36.077
37.568
33.520
34.860
41.938

14.250
17.046
19.102
19.318
16.248
16.112
15.566
15.566
18.629
19.330
21.804
23.105
22.127
23.168
22.944
23.978
20.473
21.238
22.159

5,5%
27,1%
0,1%
0,0%
-7,4%
57,5%
-2,7%
-4,8%
5,1%
2,4%
16,7%
77,3%
13,7%
-6,0%
6,9%
-1,2%
14,4%
20,5%
-14,6%
-20,1%
-1,0%
-7,3%
4,3%
-9,6%
2,5%
-10,2%
0,7%
-11,1%
4,3%
27,6%

Variação anual %
Peso %
Peso %
Vagas
Colocados Coloc.1ªopç. VagaS/cand Coloc./cand

2,3%
9,1%
0,1%
2,4%
-2,4%
1,4%
-5,9%
0,5%
4,1%
10,6%
14,3%
20,0%
15,0%
13,5%
2,3%
9,3%
2,5%
2,1%
10,7%
10,4%
6,4%
6,8%
3,9%
2,7%
0,8%
-8,8%
1,5%
0,8%
0,3%
4,7%

-8,6%
3,6%
12,2%
6,0%
-8,7%
21,7%
-6,2%
4,7%
3,6%
12,6%
11,3%
21,3%
16,3%
11,5%
4,8%
6,7%
4,6%
5,0%
-1,8%
7,8%
6,9%
-3,0%
9,0%
-9,3%
5,5%
-6,0%
4,1%
-10,8%
4,0%
20,3%

19,6%
12,1%
1,1%
-15,9%
-0,8%
-3,4%
0,0%
19,7%
3,8%
12,8%
6,0%
-4,2%
4,7%
-1,0%
4,5%
-14,6%
3,7%
4,3%

100,7%
97,6%
83,8%
83,8%
85,8%
90,4%
58,2%
56,3%
59,4%
58,8%
63,6%
62,3%
42,1%
42,6%
51,5%
49,2%
54,5%
48,8%
41,3%
53,6%
74,1%
79,6%
91,7%
91,3%
103,8%
102,0%
103,6%
104,4%
118,4%
113,9%
93,4%

85%
73%
60%
67%
71%
70%
54%
52%
57%
57%
62%
59%
41%
42%
49%
48%
52%
48%
42%
48%
65%
70%
73%
76%
77%
79%
82%
85%
86%
85%
80%

Fonte: D.G.E.Sup – D.S.A/DST.

Em 1989, o Ministro Roberto Carneiro49, ao decidir retirar o carácter eliminatório aos
exames de acesso ao ensino superior, criou as condições reais para um crescimento em
flecha do número dos candidatos, os quais não encontraram resposta na oferta de vagas do
ensino público e, por conseguinte, procuraram no ensino privado a sua colocação.

49

Ministro da Educação do XI Governo Constitucional, de 1987-1991.
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Entre o ano de 1988/1989 e o de 1989/1990, passou-se, de repente, de 29.206 para
51.779 candidatos, isto é, um acréscimo de 77% num só ano. Por sua vez, as vagas da 1.ª
fase do processo de acesso ao ensino superior público cresceram apenas cerca de 20% (de
18.186 para 21.817), não acompanhando a mudança e passando a representar uma taxa de
cobertura de somente 42% dos potenciais candidatos (Figura 21).

Figura 21 – Processo de acesso ao ensino superior público entre 1989/90 e 2007/2008 (concurso nacional
– 1.ª fase)
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Fonte: D.G.E.Sup – D.S.A/DST.

No mesmo sentido, a política da Ministra Manuela Ferreira Leite50 em 1994 e 1995,
ao facilitar a conclusão do ensino secundário a um grande número de alunos, e ao permitir
situações de excepção na transição do ensino secundário, na sequência da reforma do 11.º
ano de escolaridade em 1994/95 e do 12.º ano em 1995/96, levou a que se registasse de
novo um salto significativo no número de candidatos. Em 1993/94, os candidatos eram
cerca de 58.431, passam para 66.871 em 1994/1995 (+14,4%), e no ano de 1995/96
atingem-se os 80.576 candidatos (+20,5%).
50

Ministra da Educação do XII Governo Constitucional, de 1991 a 1995.
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Podemos ver que nos finais da década de 1980 as vagas51 fixadas para o ensino
público denotavam um crescimento assinalável (15% e 14%), passando no início dos anos
de 1990 a diminuir o seu ritmo de crescimento até ao ano de 1995/96. A partir de 1996/97,
com o Governo de António Guterres52, há de novo um incentivo forte ao seu crescimento.
Assim, da conjugação destes dois factores, diminuição do número de candidatos, a
que não será alheia a reintrodução do exame nacional no final do ensino secundário em
1995/1996 (que funcionou em sentido contrário à medida do então Ministro Roberto
Carneiro53, quando retirou o carácter eliminatório ao exame de acesso ao ensino superior), e
a política de aumento do número de vagas no ensino público, desenha-se uma situação em
que a taxa de cobertura das vagas (postas a concurso nacional) sobe significativamente,
atingindo em 1998/99 o valor de 80%.
A taxa de cobertura (vagas/candidatos) foi sempre crescendo, com o número das
vagas a ultrapassar o número de candidatos no ano de 2001/2002, situação essa que se
prolonga até ao ano lectivo de 2006/2007. No ano de 2007/2008, a situação mudou, com o
número de candidatos a voltar a ser maior do que o número de vagas (+3.438; 52.148
candidatos e 48.710 vagas), porventura por se ter registado uma melhoria nos resultados do
ensino secundário54 e pelo aumento ligeiro do número de vagas (+5%), como se constata a
partir dos dados da Figura 22.

51

Trata-se das vagas da 1.ª fase de acesso, não estando incluídas as vagas locais, pouco significativas, na
ordem de um milhar.
52
Primeiro-Ministro do XIII Governo Constitucional, de 1995-1999.
53
Ministro da Educação do XI Governo Constitucional, de 1987-1991
54
De acordo com o GEPE-ME os resultados escolares de 2006/2007 apresentaram uma melhoria, com as
taxas de retenção de todos os níveis de ensino a atingirem os valores mais baixos da década.
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Figura 22 – Taxa de cobertura do número de vagas, candidatos, colocados e colocados de 1.ª opção –
Concurso nacional de acesso ao ensino superior
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Fonte: D.G.E.Sup – D.S.A/DST.

De acordo com dados do Ministério da Educação55, no ano de 2006/2007 subiu o
número de alunos matriculados no ensino secundário, em especial, pela subida dos inscritos
nos cursos profissionais, que passaram de 33.341 para 44.466 estudantes. Ao mesmo
tempo, evidenciava-se uma melhoria nas taxas de retenção e de desistência do ensino
secundário, nomeadamente no 12.º ano, com níveis de 37% nos cursos gerais e nos cursos
tecnológicos, o que pode explicar o aumento do número de candidatos à primeira fase do
concurso nacional de acesso verificado nos últimos dois anos (Figura 23).

55

Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação http://www.gepe.min-edu.pt/np3/48.html.
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Figura 23 – Evolução da taxa de retenção e desistência do ensino secundário no 12.º Ano
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Fonte: ME – Gabinete de Estatísticas e Planeamento da Educação56.

Em termos globais, a oferta de vagas (concurso nacional e concurso local),
considerando as do ensino público e também as vagas do ensino privado e da Universidade
Católica, cresceu 18% entre 1995/1996 e 2006/2007, sendo o ensino público o que mais se
evidenciou (+38%) (ver Figura 24).

56

http://www.gepe.mun-edu.pt/np3/114.html 22-04-2008.
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Figura 24 – Evolução das vagas de acesso ao ensino superior por tipo de instituição entre 1995/1996 e
2006/2007 (concurso nacional e local)
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No que toca ao nível de satisfação dos estudantes no processo de colocação e entrada
no ensino superior (ver Figura 22), medido pelo peso dos que foram colocados na 1.ª fase
do concurso nacional na 1.ª opção que fizeram por curso e estabelecimento de ensino, não
se regista uma melhoria ao longo do período para que se obtiveram dados, havendo mesmo
uma regressão, visto que os estudantes de 1.ª opção representavam no ano de 1989/90 um
valor de 68% dos colocados, e no ano de 2007/2008 esse valor baixou para 53% (ver Figura
22). Ou seja, apenas pouco mais de metade dos estudantes colocados no ensino superior em
2007/2008 o foi na sua primeira escolha (curso e estabelecimento).
Considerando que o número de vagas tem vindo a crescer mais que o dos candidatos,
a situação atrás identificada poderá estar ligada ao facto de a oferta actual de cursos do
ensino superior público não corresponder aos que os estudantes pretendem frequentar, ou
ao facto de em certos cursos não haver um número de vagas suficiente para responder à
procura, o que leva à 2.ª e 3.ª opção.
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De acordo com os resultados obtidos no Inquérito Socioeconómico (CNASES/CEOS,
1997), realizado em 1997 aos alunos do ensino superior, concluiu-se que o grau de
satisfação, medido pela escolha em 1.ª opção (curso e estabelecimento) era maior no ensino
universitário público, com 60% dos alunos inscritos nessa situação, seguindo-se o
politécnico público com 42% e ensino privado com 40%.
O mesmo relatório mostrava que para o ensino privado e para o ensino politécnico o
factor de proximidade de residência era crucial para a opção, enquanto no ensino
universitário público contavam maioritariamente as questões relacionadas com a qualidade
e o prestígio do curso e da instituição.
Para a escolha do ensino politécnico público, os estudantes mencionavam a facilidade
de entrada no ensino superior (com as médias de acesso mais baixas) e o facto de as
despesas poderem ser mais reduzidas, porventura por este subsistema estar mais
regionalizado e, consequentemente, as despesas de alojamento e outras poderem ser
menores.
Mais recentemente, um estudo do CIPES (2008) salienta que:
“As instituições de ensino superior público em Portugal recrutam os seus estudantes,
antes de mais, localmente. Os estudos sobre os processos de decisão na escolha dos
cursos superiores a que se candidatam os potenciais estudantes têm revelado que, uma
vez tomada a decisão da candidatura e, consequentemente, a decisão de tirar um curso
superior, o facto proximidade é prioritário. O aluno candidata-se à instituição que lhe
fica mais próxima.”

Outro aspecto relevante na análise da evolução da frequência do ensino superior
relaciona-se com a distribuição das vagas pelas diversas áreas científicas. Se nos
reportarmos à Figura 25, onde se comparam as vagas fixadas por área científica e o número
de alunos inscritos no 1.º ano e primeira vez, concluímos que a generalidade das áreas
regista uma diminuição de vagas (-2%), com excepção das “Artes e Humanidades” (+20%),
“Saúde e Protecção Social” (+159%; tendo-se passado de 5.368 para 13.912 vagas) e os
“Serviços” (+37%).
No que respeita aos estudantes inscritos no 1.º ano e pela primeira vez, podemos ver
que cresceram entre 1997/1998 e 2006/2007 cerca de 12%. No entanto, por um lado, há
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áreas em que existe uma descida acentuada no número de alunos que entram no sistema,
como são a área da “Educação” (-56%; de 5.107 para 3.578 estudantes), a da “Agricultura”
(-39%; de 2.011 para 1.221 estudantes) e das “Ciências, Matemática e Informática” (-15%;
de 6.240 para 5.293 estudantes) e, por outro lado, há áreas onde se registaram evoluções
positivas – na “Saúde e Protecção Social” (153%; de 5.404 para 13.668), nos “Serviços”
(+58%; de 3.033 para 4.796 estudantes), nas “ Artes e Humanidades” (12%; de 6.451 para
7.109 estudantes), nas “Ciências Sociais, Comércio e Direito” (+11%; de 22.446 para
24.994) e na “Engenharia, Indústria Transformadora e Construção” (+8%; de 12.423 para
13.446 estudantes).

Figura 25 – Número de vagas e inscritos no 1.º ano e pela 1.ª vez, por área científica em 1997/1998 e
2006/2007
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Fonte: A partir dos dados de GPEARI – OCES/DSEI

Para além do crescimento do sistema em número de alunos, ocorreu uma
diversificação no tipo de instituições e no tipo de ensino e cursos, com a constituição de
uma rede de estabelecimentos de ensino superior que cobre todos os distritos do país;
conforme é referido no relatório do CIPES (2008, p. 13): “A rede do Ensino Superior
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público de que dispomos actualmente é, naturalmente, o resultado da vontade de
democratizar o acesso, por um lado, e do aumento da procura, por outro, este último
condicionado pelo desenvolvimento do país.”
Mas, ao mesmo tempo, continua a verificar-se uma forte assimetria no acesso ao
ensino superior em Portugal. De acordo com diversos estudos57 efectuados no país,
verifica-se haver uma significativa influência do capital cultural das famílias no processo de
acesso ao ensino superior, o qual influencia não só a entrada no ensino superior, como a
própria escolha da instituição e do tipo de curso. Realçando esse facto, Amaral (2006, p.
12) afirma:
“Quanto maior é o capital social da família maior é a tendência para a opção por
cursos universitários, mais longos e com maior relevo social. Pelo contrário, no caso
das famílias de menor capital cultural este efeito desaparece, havendo uma maior
procura de cursos mais curtos e mais dirigidos para o mercado.”

Apesar de o ensino superior português evidenciar ao longo das últimas décadas um
forte crescimento, subsiste uma persistente desigualdade de oportunidades conforme a
proveniência dos estudantes. Na realidade, constata-se que há uma sobre representação do
grupo de estudantes cujos pais possuem uma habilitação de grau superior, ao mesmo tempo
que é reduzido o peso do grupo dos estudantes cujos pais possuem o nível básico de
escolaridade, contrariando assim o previsto na Constituição Portuguesa, a qual prevê a
democratização do acesso e frequência do ensino superior.
Para além disso, a escolha do tipo de estabelecimento que o estudante vai frequentar
também denota diferenças significativas em consonância com o capital cultural dos pais.
De acordo com o estudo elaborado pela DGESup/CIES (2005, p. 38), “no sector público, o
politécnico é, nesta perspectiva, claramente o mais aberto no recrutamento social: 63% das
famílias de origem não têm mais do que o ensino básico. A estrutura socioeducacional é
significativamente mais qualificada nos pais dos estudantes que frequentam quer o ensino
superior particular, quer o ensino universitário público (com mais 41% e 43% de famílias

57

Os estudos efectuados pelo CIPES (2008) e pela DGESup e CIES (2005).
234

Capítulo 2 – O Ensino Superior Português – Análise e descrição da evolução do sistema de financiamento

de origem com o ensino superior, respectivamente), enquanto no politécnico são 20%”.
Veja-se o Quadro 43, elaborado a partir dos dados desse estudo.

Quadro 43 – Níveis de escolaridade dos pais dos estudantes do ensino superior por tipo de
estabelecimento e comparação com a população portuguesa 40-60 anos

Estabelecimento de ensino
Particular e

Níveis de escolaridade
do grupo doméstico de
origem
Superior
Secundário
Básico 3
Básico 2
Básico 1

Público

População

Total

Universitário Politécnico
40,8
20,4
16,2
16,6
13,0
13,0
11,4
17,9
18,6
32,1

Cooperativo
43,4
16,5
12,9
10,1
17,1

portuguesa 40-60
anos

35,7
16,4
13,0
12,9
22,0

9,8
8,9
10,0
8,8
62,5

Fonte: A partir dos dados de DGESup/CIES – Condições Socioeconómicas dos Estudantes do Ensino
Superior em Portugal, 2005.

2.2.2 Distribuição da rede de estabelecimentos do ensino superior
Passamos agora a apresentar a distribuição dos alunos pelos diversos distritos e
regiões de Portugal, comparando a situação nos anos lectivos de 1990/91, 1997/1998 e
2006/2007. Como vemos, em 1990/91, o conjunto dos três distritos de Lisboa, Porto e
Coimbra absorve de uma forma esmagadora (77% dos estudantes) a frequência do ensino
superior. Contudo, em 2006/2007, a importância desses distritos tinha diminuído (66%), ao
mesmo tempo que outros distritos – como os de Braga, Aveiro e Faro – aumentam o seu
peso relativo, havendo, apesar de tudo, uma rede mais equilibrada ao longo do país (ver
Figura 26).
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Figura 26 – Alunos inscritos no ensino superior por distrito nos anos de 1990/1991, 1997/1998 e
2006/2007
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onte: A partir dos dados de GPEARI – OCES/DSEI

Tal como Arroteia (2007, p. 95) refere, esta repartição da rede do ensino superior
acompanha a desigual repartição da população portuguesa no território, e “a maior
concentração urbana e industrial da metade ocidental do continente português, entre as
bacias do Minho e do Sado” . De acordo com este autor (op.cit., p. 111), esta distribuição
não permite a afirmação de uma “matriz urbana geradora de um desenvolvimento
harmónico da terra e da sociedade portuguesa” para a qual a formação dos recursos
humanos, nomeadamente no ensino superior, poderia dar um valioso contributo.
Esta realidade é de novo realçada no relatório sobre o acesso elaborado no âmbito do
CIPES (2008), quando se afirma:
“A rede do Ensino Superior em Portugal reproduz, hoje em dia, de uma forma geral, o
padrão territorial da distribuição das populações e das actividades económicas,
acompanhando as respectivas concentrações e decalcando os mesmos desequilíbrios
regionais.”
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Se analisarmos a evolução recente dos inscritos no ensino superior por tipo de
instituição (pública ou não pública) e de ensino (politécnico ou universitário), concluímos
que, desde o final da década de 1990, se registou um decréscimo significativo do ensino
não público, que diminuiu em 23% os seus alunos, sendo o ensino universitário não público
aquele que mais diminuiu, 32,1%.
Por sua vez, o ensino público globalmente cresceu 15% neste período, com o ensino
politécnico público a ter um forte incremento no número de alunos inscritos (+32%) e o
ensino universitário um acréscimo mais moderado (+6,7%). No entanto, o ensino público
está desde 2003/2004 em decréscimo de alunos. Assinala-se que o ensino politécnico
público em 2006/2007 mostra uma pequena inversão nessa tendência negativa e regista um
aumento de 1,9%. Veja-se, a propósito, o Quadro 44.

Quadro 44 – Evolução do total de inscritos por tipo de instituição e tipo de ensino entre 1998/1999 a
2006/2007

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

Tipo de ensino
Politécnico Não Público

28 572

30 547

31 194

31 904

33 190

33 046

31 507

30 051

30 749

Universitário Não Público

89 361

88 190

82 979

79 908

77 109

73 708

67 157

61 740

60 659

117 933

118 737

114 173

111 812

110 299 106 754

98 664

91 791

91 408

80 007

90 286

101 795

108 486

112 532 111 482

108 376

103 946

105 872

158 850

164 722

171 735

176 303

178 000 176 827

173 897

171 575

169 449

238 857

255 008

273 530

284 789

290 532 288 309

282 273

275 521

275 321

Total Não Público
Politécnico Público
Universitário Público
Total Público

Var.
2006/071998/99

Variação Anual %
Politécnico Não Público
Universitário Não Público
Total Não Público
Politécnico Público
Universitário Público
Total Público

6,9%

2,1%

2,3%

4,0%

-0,4%

-4,7%

-4,6%

2,3%

7,6%

-1,3%

-5,9%

-3,7%

-3,5%

-4,4%

-8,9%

-8,1%

-1,8%

-32,1%

0,7%

-3,8%

-2,1%

-1,4%

-3,2%

-7,6%

-7,0%

-0,4%

-22,5%

12,8%

12,7%

6,6%

3,7%

-0,9%

-2,8%

-4,1%

1,9%

32,3%

3,7%

4,3%

2,7%

1,0%

-0,7%

-1,7%

-1,3%

-1,2%

6,7%

7%

7%

4%

2%

-1%

-2%

-2%

-0,1%

15%

Fonte: A partir dos dados de GPEARI – OCES/DSEI.

Apesar de Portugal ter registado uma evolução significativa na frequência do ensino
superior, continua a ter um nível de qualificações da sua população muito baixo, com
consequências a nível da produtividade da nossa economia. Em 2007, a estrutura de
qualificações da população activa portuguesa era a que consta na Figura 27, onde se
observa que apenas 14% possuía habilitação de nível superior.
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Figura 27 – Níveis de qualificação da população activa portuguesa em 2007
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Fonte: INE – População activa (Série 1998) por Local de residência (NUTS - 2002), Sexo, Grupo
etário e Nível de escolaridade mais elevado completo – Trimestral; INE, Inquérito ao Emprego,
4º Trimestre 2007.

Em termos internacionais, a desvantagem do nosso país aparece de forma clara
quando comparamos os valores da população que obteve um grau superior. Para o conjunto
dos países da OCDE e da União Europeia (19), e tendo o ano de 2005 como referência, a
faixa dos mais jovens (25-34 anos), atingiu valores na ordem dos 32 e 30%, e apenas no
escalão dos mais idosos essa proporção desce para os 19 e 17%. Em Portugal, para o
mesmo escalão (25-34 anos) temos apenas 19%. No total da população (25-64 anos), a
média da OCDE é o dobro (26%) da de Portugal.
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Figura 28 – Comparação do nível de qualificações de nível superior na população portuguesa e nos
países da OCDE e EU (19) em 2005
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Fonte: OCDE – Education at a Glance 2007, Table A1.3a.

Todavia, não se pode deixar de reconhecer a evolução positiva sofrida nas últimas
décadas. Segundo os dados disponíveis (DEPGEF, 1994), em 1991 haveria no país um total
de cerca de 270.268 diplomados com grau de nível superior. Por sua vez, em cerca de 15
anos (de 1990/91 a 2004/2005) graduaram-se no ensino superior (bacharelatos, diplomas de
estudos superiores especializados, licenciaturas, especializações pós-licenciaturas e
mestrados) cerca de 774.738 diplomados, o que significa que em pouco mais de uma
década o número de diplomados com um curso de nível superior triplicou.
De 1960/61 a 2005/2006, o número de diplomados pelas instituições de ensino
superior passou de 2.184 para 71.828 diplomados por ano lectivo, o que pode, com justeza,
ser considerado uma verdadeira “revolução” no nível de qualificações dos jovens, com
inevitáveis impactes futuros na sociedade portuguesa (ver Figura 29).
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Figura 29 – Evolução do número de diplomados por tipo de instituição
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Fonte: DGES – DSAT; GPEARI – OCES/DSEI.

Na década de 1990, assistiu-se a um franco crescimento do número de diplomados
com grau superior. No Quadro 45, podemos ver que no ano de 1990/91, se diplomaram
18.671 estudantes, cabendo ao ensino público uma percentagem próxima dos 75%. Em
2006/2007, esse valor tinha mais do que triplicado, passando para próximo dos 83.000
diplomados, dos quais cerca de 70% provinham do ensino público.
De facto, todos os anos da década anterior foram de grande expansão no número de
diplomados, com o ensino privado a crescer de importância, e a conseguir em 1999/2000
representar cerca de 40% dos diplomados saídos das instituições de ensino superior. Os
últimos anos registaram um crescimento bastante mais modesto, em particular, no ensino
privado que, mercê da quebra de alunos, também vê diminuir o número dos seus
diplomados, passando de novo a representar apenas 30% do total dos diplomados.
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Quadro 45 – Número de diplomados por tipo de instituição de 1990/1991 a 2006/2007

1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07

Nº Diplomados
Público
Não Público
13912
4759
15090
6359
18121
9349
20844
11857
22707
13689
24658
14528
26345
16219
27 903
18 575
30 109
21 227
32 401
21 854
38 617
22 523
42 200
21 898
46 499
22 012
46 854
21 814
49 184
20 803
50 518
21 310
62 063
21 213

Variação Anual %
Total
Público Não Público
Total
18671
21449
8,5%
33,6%
14,9%
27470
20,1%
47,0%
28,1%
32701
15,0%
26,8%
19,0%
36396
8,9%
15,5%
11,3%
39186
8,6%
6,1%
7,7%
42564
6,8%
11,6%
8,6%
46478
5,9%
14,5%
9,2%
51336
7,9%
14,3%
10,5%
54255
7,6%
3,0%
5,7%
61140
19,2%
3,1%
12,7%
64098
9,3%
-2,8%
4,8%
68511
10,2%
0,5%
6,9%
68668
0,8%
-0,9%
0,2%
69987
5,0%
-4,6%
1,9%
71828
2,7%
2,4%
2,6%
83276
26,2%
2,0%
19,0%

Peso %
Público
Não Público
74,5%
25,5%
70,4%
29,6%
66,0%
34,0%
63,7%
36,3%
62,4%
37,6%
62,9%
37,1%
61,9%
38,1%
60,0%
40,0%
58,7%
41,3%
59,7%
40,3%
63,2%
36,8%
65,8%
34,2%
67,9%
32,1%
68,2%
31,8%
70,3%
29,7%
70,3%
29,7%
74,5%
25,5%

Fonte: DGES – DSAT; GPEARI – OCES/DSEI.

Nos anos mais recentes, o número de diplomados com o grau de bacharel ou de
licenciado cresceu fortemente entre 1990/91 e 2006/2007, na ordem dos 285%. Os
diplomados com o grau de mestre sobem mais do que 21 vezes, já que passam de 297 em
1990/91 para cerca de 6.307 em 2006/2007. O número de diplomados que obtêm o grau de
doutor cresce substancialmente, ultrapassando um milhar em 2006/2007 (ver Figura 30).
Figura 30 – Evolução do número de diplomados por tipo de grau académico
51.236

12.762

4.248
1.094

2005/06

2.488

2.117

31.193

12.172

375

1997/98

621

4.567

13.807 297
223

1990/91

0

10.000
Bacharel

20.000

30.000

Licenciado e equiparado

40.000

50.000

Especialização pós-licenciatura

Fonte: DGES – DSAT; GPEARI – OCES/DSEI.
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Portugal demonstra um rácio de mulheres/homens de diplomados dos mais elevados
de toda a União Europeia. No ano de 1994/95, havia no nosso país 165 mulheres para cada
100 homens diplomados, enquanto que para o conjunto dos países da União esse valor não
subia acima dos 110. Em 2006/2007, esse indicador desceu um pouco, e encontramos para
cada 100 homens diplomados perto de 159 mulheres (Figura 31).

Figura 31 – Evolução dos diplomados do ensino superior por género entre 1994/1995 e 2006/2007
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Fonte: DGES – DSAT; GPEARI – OCES/DSEI.

A feminização dos diplomados do ensino superior é evidenciada no Quadro 46, sendo
muito elevada na área da “Educação” e na de “Saúde e Protecção Social”, e extensível a
todas as áreas, com a única excepção da de “Engenharia, Indústria Transformadora”, em
que os diplomados do sexo masculino são maioritários.
Quadro 46 – Ratio entre a participação dos homens/ mulheres nos diplomados do ensino superior
entre 1997/1998 a 2005/2006
1997-98

Educação
Artes e Humanidades
Ciências Sociais, Comércio e Direito
Ciências, Matemática e Informática
Engenharia, Indústrias Transformadoras e
Agricultura
Saúde e Protecção Social
Serviços
TOTAL

0,22
0,37
0,56
0,73
1,92
0,83
0,27
0,86
0,57

1998-99

1999-00

0,20
0,43
0,57
0,70
2,00
0,69
0,28
0,74
0,56

Fonte: A partir de DGES – DSAT; GPEARI – OCES/DSEI.
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0,19
0,42
0,54
0,69
1,91
0,77
0,28
0,83
0,52

2000-01

0,17
0,48
0,55
0,70
1,84
0,73
0,26
0,78
0,49

2001-02

0,17
0,49
0,52
0,73
1,91
0,63
0,27
0,81
0,49

2002-03

0,15
0,50
0,55
0,71
1,95
0,65
0,25
0,75
0,49

2003-04

0,16
0,50
0,54
0,81
1,99
0,64
0,25
0,74
0,52

2004-05

0,18
0,50
0,53
0,78
2,04
0,69
0,26
0,76
0,53

2005-06

0,18
0,54
0,50
0,79
2,05
0,66
0,26
0,78
0,53
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Quando comparamos a distribuição dos diplomados pelas áreas científicas e a sua
evolução entre 1997/1998 e 2005/2006 (Figura 32), vemos que há um forte crescimento,
especialmente nas áreas da “Saúde e Protecção Social”58 (+313%; de 4.429 para 16.583
diplomados), na área de “Serviços” (+244%; de 2.076 para 4.820 diplomados) e na área de
“Engenharia e Indústrias Transformadoras” (+240%; de 6.155 para 15.583 diplomados).
Entretanto, assinale-se que os diplomados da área da “Educação” têm vindo a decrescer
desde o ano de 2003/2004.

Figura 32 – Evolução do número de diplomados por área científica entre 1997/1998 a 2005/2006
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Fonte: A partir de DGES – DSAT; GPEARI – OCES/DSEI.

Estamos perante uma valorização dos cursos das áreas tecnológicas e da saúde, em
detrimento dos cursos das áreas das ciências sociais e humanas, os quais sofreram uma
desvalorização social e política.
58

Neste agrupamento estão não só incluídos os cursos da área de estudos “72 – Saúde”, como também os da
área de estudos “76 – Serviços Sociais”.
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Em termos de idade, cerca de 18% dos estudantes obtêm o seu diploma até à idade de
22 anos, e a grande maioria na faixa dos 23-29 anos (57%). Contudo, cerca de 25% termina
o seu curso após os 30 anos de idade, conforme se vê na Figura 33.
Figura 33 – Distribuição dos diplomados do ensino superior por idades no ano lectivo de 2005/2006

50 e mais anos;
1 493; 2%
40 - 49 anos;
4 724; 7%

20-22 anos;
12 937; 18%

30 - 39 anos;
11 525; 16%

23-29 anos;
41 149; 57%

Fonte: A partir de DGES – DSAT; GPEARI – OCES/DSEI.

Uma das características recentes da evolução do ensino superior português está ligada
ao aumento de diplomados com o grau de doutor. Entre 1970 e 1979 realizaram-se em
Portugal 292 doutoramentos, e foram reconhecidos 477 realizados no estrangeiro, num total
de 769. No período de 1980 a 1989, esses números passaram para 1.247, 818 e 2.065,
respectivamente. Por sua vez, entre 1990 e 2007, realizaram-se em Portugal 11.288
doutoramentos (80%), a que se somam 2.749 (20%) realizados no estrangeiro, totalizando
14.037 novos doutores.
Trata-se de um crescimento exponencial e que tem estado muito ligado, num primeiro
momento, à formação e qualificação do pessoal docente das instituições de ensino superior,
e, mais recentemente, à formação de quadros qualificados para outros sectores da vida
económica. A repartição destes doutoramentos realizados entre 1970 a 2007 por área
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científica aponta para que tenham sido as áreas das “Ciências Biológicas” (8,9%), da
“Engenharia Electrotécnica, Electrónica e Informática” (6,5%), da “Economia e Gestão”
(6,1%), da “Química” (5,6%), das “Línguas e Literaturas” (5,5%) e da “Matemática”
(5,1%) as mais produtivas na formação de doutores. Veja-se o Quadro 47.

Quadro 47 – Doutoramentos realizados ou reconhecidos por universidades portuguesas
entre 1970 a 2007

Ciências Biológicas
Engenharia Elect., Electrónica e Informática
Economia e Gestão
Química
Línguas e Literaturas
Matemática
Física
Ciências da Educação
Medicina Básica
Engenharia Civil
Engenharia Química
História e Arqueologia
Medicina Clínica
Ciências da Terra e C. Ambiente
Engenharia Mecânica
Sociologia
Psicologia
Ciências da Saúde
Agricultura, Silvicultura e Pescas
Outras Ciências da Engenharia e Tecnologias
Filosofia, Ética e Religião
Engenharia do Ambiente
Outras Ciências Médicas
Direito
Engenharia dos Materiais
Artes
Ciências Veterinárias
Ciências da Comunicação
Geografia Económica e Social
Ciências da Computação e da Informação
Biotecnologias
Ciências Políticas
Outras Ciências Naturais
Outras Ciências Agrárias
Ciência Animal e dos Lacticínios
Outras Humanidades
Outras Ciências Sociais
Total

Fonte: GPEARI
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Total 1970 a 2007
1.503

Peso %
8,9%

1.100

6,5%

1.023
944
923
867
825
756
726
607
588
584
566
539
529
522
509
504
418
322
278
274
263
260
248
205
185
121
118
113
103
100
91
50
48
33
26
16.871

6,1%
5,6%
5,5%
5,1%
4,9%
4,5%
4,3%
3,6%
3,5%
3,5%
3,4%
3,2%
3,1%
3,1%
3,0%
3,0%
2,5%
1,9%
1,6%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,2%
1,1%
0,7%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
100,0%
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Entre 1970 e 2007, três das universidades portuguesas concentraram em si a
capacidade de formar perto de 46% dos doutores formados ou reconhecidos em Portugal:
Universidade do Porto (2.675 doutores; 15,9%), Universidade Técnica de Lisboa (2.636
doutores; 15,6%) e Universidade de Lisboa (2.363; 14%). Entretanto, deve assinalar-se que
o ensino privado não tem praticamente expressão no que toca à formação de doutores. A
Figura 34 mostra-nos a posição relativa das instituições, públicas e privadas, no que toca ao
número de doutoramentos realizados.

Figura 34 – Doutoramentos realizados ou reconhecidos por instituição entre 1970 a 2007
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Fonte: GPEARI

2.3 O financiamento do ensino superior – evolução recente
O acentuado crescimento do ensino superior levou a que a questão do financiamento
se viesse a colocar como uma questão central da política do ensino superior, dado que se
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estava perante um crescimento em flecha das necessidades orçamentais para este subsector
da Educação59.
No que toca às instituições de ensino superior privadas, os mecanismos de
financiamento resultam, no essencial, da captação de receitas provenientes das matrículas e
propinas pagas pelos estudantes, e dos capitais das entidades detentoras dessas instituições.
A intervenção dos poderes públicos limitou-se inicialmente e, no que toca ao
financiamento, à concessão de subsídios para propinas e, na última década, à atribuição de
bolsas de estudo, generalizando este benefício a todos os estudantes.
Em Portugal, as instituições de ensino superior públicas dependem fortemente do
Orçamento de Estado, representando este a maioria das receitas das universidades e dos
institutos politécnicos. A evolução das dotações afectas às instituições de ensino superior
tem registado um crescimento notório.
No ano de 1980, a despesa efectuada com financiamento provindo do Orçamento de
Estado para o chamado Orçamento de Funcionamento traduzia-se num valor próximo dos
27 milhões de euros, onde se incluía a dotação das universidades, dos institutos politécnicos
e outros estabelecimentos de ensino superior tutelados financeiramente pelo então
Ministério da Educação (não estão incluídos os serviços de acção social)60. Em 1990, esse
valor tinha passado para cerca de 263 milhões de euros. Num espaço de dez anos, os
encargos com o orçamento das instituições de ensino superior públicas tinham crescido
perto de 877% (com um crescimento de alunos nesse mesmo período de 81%). Na década
seguinte, esse crescimento continuou a ser acentuado, e no ano de 2000 atingiu-se uma
despesa na ordem dos 858 milhões de euros, o que representa em relação aos anos 1990 um
aumento de 226%. Para o ano de 2006, tinha-se chegado a perto de 1.102 milhões de euros.
A evolução da despesa está representada na Figura 35.

59

Interessa salientar que não existem dados financeiros publicados relativos ao ensino superior, nem no
Ministério da Educação, nem no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, nem mesmo no
Instituto de Estatística. Assim, a grande maioria dos dados ou pertencem a documentos e ficheiros de
trabalho da autora, enquanto responsável da Direcção de Recursos da Direcção Geral do Ensino Superior e
como Coordenadora Executiva do PRODEP II, ou foram cedidos por responsáveis do GPEARI e DGESup,
a quem se agradece a disponibilização.
60
O Ministério da Educação, do ponto de vista financeiro, não tutelava todos os estabelecimentos de ensino
superior público. Por exemplo, as escolas de enfermagem dependiam até 2001 do Ministério da Saúde, e só
nesse ano vieram para o âmbito do orçamento do ME/MCTES.
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Figura 35 – Evolução da despesa do orçamento de funcionamento do ensino superior entre 1980 a 2007
(a preços correntes)
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Fonte: De 1980 a 1983 GEF; de 1984 a 1998 a DGESup – DSR; de 1999 a 2007 GGF/GPEARI.
* A partir de 2001 inclui as Escolas de Enfermagem que transitaram para o ME.
** Em 2006 inclui a Escola Superior de Turismo e Hotelaria.
*** Em 2007 – Dotação Inscrita (o MCTES não dispõe ao momento do valor da despesa).

Mesmo considerando que se trata de valores a preços correntes, os quais para serem
comparados deveriam ser deflacionados, podemos constatar o enorme salto operado, em
parte relacionado com o crescimento de alunos do sistema, mas também por outros factores
(revalorização salarial do pessoal docente e de investigação, etc.).
A maior parte da despesa das instituições é suportada pelo Orçamento de Estado,
tendo as Receitas Próprias um peso menor. Em 1989, após a saída da Lei da Autonomia das
Universidades, verificava-se que o Orçamento de Estado suportava cerca de 95% das
despesas do ensino superior, restando apenas uma fatia de 5% para as Receitas Próprias. O
valor de receitas provinha na sua maior parte da “Venda de Bens e Serviços” e “Outros
Subsídios”.
Contudo, a situação tem vindo a evoluir, verificando-se uma tendência lenta para o
aumento da contribuição das Receitas Próprias dos estabelecimentos. No ano de 1993, a
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proporção era de 92% para o Orçamento de Estado e 8% para as Receitas Próprias. Em
1996, a proporção era de 87% e 13%; no final dos anos 1990 e anos seguintes as receitas
próprias atingiram cerca de 30% do orçamento global das instituições (na dotação corrigida
de receitas próprias estão incluídos os saldos de Orçamento de Estado e de receitas
próprias).

Figura 36 – Evolução do peso do Orçamento de Estado e de Receitas Próprias nas instituições de ensino
superior público
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Fonte: DGESup – DSR; GGF/GPEARI.

Apesar desta tendência ser generalizada em toda a Europa e noutros países, os fundos
públicos continuam a ser nos 27 países da União Europeia a fonte mais significativa. Em
2003 (Eurydice, 2008), na União Europeia cerca de 79,9% do financiamento das
instituições de ensino superior provinham de fundos públicos.
As receitas obtidas através das propinas foram até à última década do século passado
relativamente marginais para o financiamento do ensino superior público. Até 1992, o valor
da propina fixado era totalmente simbólico. Nesse ano é publicada a Lei n.º 20/92, de 14 de
Agosto, com o objectivo de actualizar o valor das propinas no ensino universitário e
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politécnico público. De acordo com aquele diploma, a propina era calculada da seguinte
forma:
- divisão da despesa de funcionamento corrente de cada instituição num determinado
ano (incluindo as despesas de capital, inscritas no orçamento de funcionamento,
deixando de fora as despesas de investimentos plurianuais para a construção de
edifícios e o seu apetrechamento) pelo número de alunos da instituição;
- no 1.º ano de aplicação da lei os estudantes pagariam cerca de 12% da despesa/ano,
nos anos seguintes seria 20% até se chegar aos 25% desse valor.
A implementação da Lei n.º 20/92 veio criar forte polémica no meio estudantil e
académico, o que acabou por levar à aprovação de uma nova Lei (Lei n.º 5/94, de 14 de
Maio), a qual introduziu algumas modificações na forma de cálculo da propina, destacandose os seguintes aspectos:
- os alunos que fossem beneficiários de uma bolsa ficavam isentos de pagamentos de
propina;
- os alunos cujo rendimento familiar anual ilíquido per capita ou global fosse inferior
a determinados valores definidos anualmente pelo Ministério da Educação,
beneficiavam de uma redução para metade do valor da propina.
As dotações arrecadadas através das propinas não constituíam receita do Estado, mas
sim receita própria das instituições, devendo ser afectas à prossecução de acções que
visassem melhorar a qualidade de ensino e a promoção do sucesso educativo.
A fixação do valor da propina era competência do CRUP (Conselho de Reitores das
Universidades Portuguesas) e do CCISP (Conselho Coordenador dos Institutos Superiores
Politécnicos). Contudo, aquelas entidades acabaram por se recusar fazê-lo, e nos anos
lectivos de 1992/93 a 1995/96, foi o próprio Ministério da Educação que, de acordo com o
previsto no enquadramento legal, acabou por calcular o valor da propina para as instituições
universitárias e politécnicas.
Em 1996, com a entrada de um novo Governo, verificou-se a suspensão da Lei das
Propinas, através da Lei n.º1/96, de 9 de Janeiro, voltando a fixar-se o valor da propina de
acordo com o sistema anterior que data dos anos de 1950 e de 1960.
Em 1997, foi publicada a Lei de Base do Sistema de Financiamento Público (Lei n.º
113/97, de 16 de Setembro), onde se determinou o pagamento de uma propina indexada ao
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salário mínimo fixado para o país (no ano de 1998 o salário mínimo nacional era de
56.700$00; 283,00 euros). Apresenta-se na Figura 37 a evolução entretanto registada no
valor da propina no ensino superior público.
O valor a arrecadar por via da receita das propinas não ultrapassava até ao ano de
2003 mais do que 8% do Orçamento Global das instituições de ensino superior (Orçamento
de Estado + Propinas), como podemos ver na série de 1998 a 2003 (Quadro 48).

Quadro 48 – Comparação entre a dotação de orçamento de Estado inscrita e a previsão de receitas de
propinas entre 1998 a 2003

ORÇ.ESTADO
PREVISAO PROPINAS
TOTAL ENSINO SUPERIOR
PESO % PREV. PROPINAS /ORÇ.TOTAL

1998
1999
2000
663.186.673 738.588.671 850.394.669
57.704.861 63.773.725
69.892.564
720.891.534 802.362.397 920.287.233
8,0%

7,9%

7,6%

2001
2002
2003
923.423.814
960.926.819
980.747.814
75.234.114
81.754.357
85.571.112
998.657.927 1.042.681.176 1.066.318.926
7,5%

7,8%

8,0%

Fonte: DGESup – DSR; GGF/GPEARI

Defendendo uma maior comparticipação das famílias e dos estudantes, o então
Ministro do Ensino Superior e da Ciência, Pedro Lynce de Faria61, no prefácio de
apresentação do livro “Ensino Superior: uma visão para a próxima época” (Simão, Santos e
Costa, 2002), afirmava:
“Depois, em relação ao ensino público, foi sentida a necessidade de exigir dos
estudantes ou das suas famílias uma comparticipação nos custos de educação. De novo
e em primeiro ligar, por uma questão de princípio. Para que os estudantes
compreendam que a educação superior é um investimento feito pelos portugueses,
através dos impostos que pagam. Quando se diz que o ensino superior deve ser
gratuito não pode esquecer-se que ele é oneroso para todos os contribuintes.”

Em consequência, foi publicada a Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto, que no seu artigo
16.º instituiu uma taxa de frequência que pode variar entre um valor mínimo de 1,3 do
salário mínimo nacional e um valor máximo que não poderá ser superior ao valor fixado no

61

Ministro da Ciência e do Ensino Superior do XV Governo Constitucional, de 2002 a 2004.
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n.º 2 do artigo 1.º da tabela anexa ao Decreto-Lei n.º 31 658 de 21 Novembro de 1941,
actualizado através da aplicação do índice de preços no consumidor do INE.
De acordo com Cerdeira (2003), estima-se que a receita arrecadada, caso todas as
instituições universitárias tivessem fixado o valor da propina máxima, poderia representar
16% do orçamento para 2004 (para o valor da propina mínima próximo dos 9%). A
evolução do valor da propina, desde o ano lectivo de 1993/94, está representada na Figura
37:

Figura 37 – Evolução do valor de propinas fixado entre 1993/1994 a 2007/2008 no ensino superior
público (a preços correntes)
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Fonte: Cerdeira (2007). Funding for Bologna. A Perspective on the Financial Impacts of the Bologna
Process.

A única alteração que a Lei n.º 37/2003 sofreu foi a prevista na Lei n.º 49/2005, de 30
de Agosto, que veio alterar a Lei de Bases do Sistema de Educativo, tendo introduzido
pequenas alterações decorrentes do processo de Bolonha, nomeadamente na cobrança de
propinas dos cursos de pós-graduação, que para o caso dos chamados mestrados integrados
e nos casos em que no acesso a uma determinada actividade profissional seja exigido o grau
de mestre, então a propina tem que ser igual à praticada no 1.º ciclo.
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De qualquer forma, e tendo em conta a evolução do número de alunos inscritos,
podemos concluir que a introdução de propinas em 1992 e 1994 (Lei n.º 20/92, de 14 de
Agosto, e Lei n.º 5/94, de 14 de Maio) e, posteriormente, com as alterações introduzidas em
1997 (Lei n.º 113/97, de 16 de Setembro), não parece ter tido impacte negativo no número
de estudantes inscritos, visto que houve até 2002/2003 uma tendência de crescimento.
No caso da Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto, o aumento do valor das propinas fez-se
sentir para os anos lectivos de 2003/2004 em diante, sendo precisamente este o ano em que
começa a notar-se uma ligeira quebra no número de inscritos, com agravamento nos anos
subsequentes. Contudo, não se pode tirar uma conclusão linear de causa e efeito, porquanto
há outros factores sistémicos que podem justificar este comportamento. Assim, vemos que
em 2003/2004 se registou uma grande quebra no número de candidatos ao ingresso no
ensino superior e nos inscritos no 1.º ano pela 1.ª vez, o que pode estar ligado à tendência
demográfica portuguesa e, também, ao comportamento dos estudantes do ensino secundário
(abandono, taxa de insucesso), mais do que ao impacte provocado por uma subida de
propinas. Esta evolução está espelhada no Quadro 49.

Quadro 49 – Evolução do número de estudantes de 1.º ano, 1.ª vez, inscritos e candidatos ao ensino
superior de 1995/1996 a 2007/2008

Inscritos 1.ª 1.º A

1995-96
47 450

Inscritos

198 774

Candidatos
1ª Fase Acesso

80.576

1996-97
1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
51 734
56 187
55 232
59 074
65 929
65 921
67 640
64 801
63 365
63 691
70 151
84 279
9,0%
8,6%
7,0%
11,6%
0,0%
2,6%
0,5%
10,1%
20,1%
-1,7%
-4,2%
-2,2%
212 726
7,0%

226 642
6,5%

238 857
5,4%

255 008
6,8%

273 530
7,3%

284 789
4,1%

290 532
2,0%

288 309
-0,8%

282 273
-2,1%

68.798

54.950

54.414

50.431

52.596

47.550

-14,6%

-20,1%

-1,0%

-7,3%

4,3%

-9,6%

275 521
-2,4%

275 321
-0,1%

284 333
3,3%

48.758

43.776

2,5%

-10,2%

44.096

39.193

40.860

52.148

0,7%

-11,1%

4,3%

27,6%

Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto

Lei n.º 113/97, 16 de Setembro

Fonte: A partir de DGES – DSAT; GPEARI – OCES/DSEI.

2.3.1 Mecanismos de orçamentação nas instituições de ensino superior público
Procuraremos de seguida descrever a evolução dos mecanismos usados na
determinação do financiamento do ensino superior público português.
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Na década de 1980, a elaboração dos orçamentos das instituições assentava,
fundamentalmente, no orçamento histórico com base no ano anterior, o qual era depois
ponderado por alguns outros factores, como sejam o crescimento dos alunos da instituição,
o início de funcionamento de novos cursos, etc.
Em 1986, o governo de Cavaco Silva62 procurou, com a Resolução 87/86, de 15 de
Dezembro, modernizar o mecanismo, e perspectivou que a estrutura do orçamento
apontasse para níveis razoáveis na distribuição entre despesas de pessoal e as outras
despesas correntes e de capital, ao mesmo tempo que se previa custos por aluno, por tipo de
curso, e rationes entre alunos/docentes e pessoal não docente/pessoal docente.
Contudo, mercê das dificuldades das instituições em adaptar-se, a Resolução foi sendo
abandonada, e as questões orçamentais passaram a ser uma das grandes preocupações
governamentais e das próprias instituições. Na prática, as distorções perpetuavam-se, e o
tecto orçamental dependia, muitas vezes, do poder negocial de cada instituição.
Em Novembro de 1990, surge o chamado “Livro Branco sobre o Financiamento
Público ao Sistema de Ensino Superior”, elaborado no âmbito de um Grupo de Trabalho,
criado pelo Despacho 87/ME/90, onde a problemática do financiamento do ensino superior
é abordada. Dizia-se nesse documento (Livro Branco sobre o Financiamento Público ao
Sistema de Ensino Superior, 1990):
“Existe hoje um amplo consenso sobre a ineficiência, e em certos aspectos, até a
perversidade do sistema de ensino superior. É evidente a sua baixa produtividade, com
reduzidos graus de aproveitamento e elevados índices de abandono, e a sua falta de
justiça em termos sociais.”

Algumas das ideias base do documento deixaram um rasto que perdurou, e de uma ou
outra forma acabaram por se impor:
- defesa da autonomia administrativa e financeira das instituições, cabendo ao Estado
o dever de respeitar essa autonomia, mas também o de exigir resultados da aplicação
dos fundos, com uma consequente responsabilização das instituições e posterior
publicitação de contas;

62

Primeiro-Ministro do X Governo Constitucional, de 1985 a 1987.
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- princípio de que as universidades e institutos politécnicos não devem estar sujeitos
às regras da contabilidade pública;
- flexibilização da gestão, nomeadamente em áreas como a da gestão de pessoal,
património, etc.
- convicção de que a gratuitidade do sistema reduz a eficiência;
- assunção de que, do ponto de vista da eficiência e da justiça social, é preferível que
se perspective que as receitas das propinas possam assegurar uma parte significativa
do financiamento do ensino e que os estudantes que realmente necessitem recebam
uma bolsa, que lhes permita cobrir não só valor da propina, como também os custos
de vida e uma compensação parcial do custo de oportunidade (resultante da renúncia
a um emprego remunerado);
- constituição de uma unidade, de elevada autonomia – Instituto de Gestão Financeira
do Sistema de Ensino Superior (IGF-SES) – que assegure, em termos executivos e
operacionais, o funcionamento corrente do sistema de financiamento das instituições
de ensino superior;
- constituição de um Instituto de Política Social Escolar para o Ensino Superior,
através do qual o Estado garanta e fomente a acessibilidade do ensino superior;
- reconhecimento de que as instituições de ensino privado devem poder aceder ao
financiamento público, mercê de contratos-programa em determinadas condições,
bem como a concessão de bolsas aos seus estudantes.
Apesar de muitas das ideias avançadas no documento não terem tido aplicação prática
imediata, a discussão sobre o tema foi lançada. Começa, então, a falar-se em “corrigir as
assimetrias orçamentais existentes” (determinadas instituições chegavam a ter 95, 96 e 97%
do seu orçamento afecto a despesas de pessoal, restando para o funcionamento corrente
uma dotação que inviabilizava um funcionamento com qualidade), perspectivando-se a
celebração de “Contratos-Programa” para o financiamento das instituições de ensino
superior público.
Em 1993, foi criado um Grupo de Trabalho pelo Despacho nº 112/I/SEES/93
(SEES/CRUP/CCISP/DESUP) encarregue de propor uma metodologia conducente à
elaboração de Contratos-Programa, baseada na definição de uma fórmula de financiamento.
Uma proposta veio a ser entregue e assumida pelo poder político, sendo a base de cálculo

255

O Financiamento do Ensino Superior Português. A Partilha de Custos

desde o ano de 1994 até recentemente (ainda que desde 2005 tenham sido feitas muitas
alterações que desfiguraram o mecanismo).
De acordo com Rodrigues (2003), as rationes padrão por área de ensino e por aluno,
definidos e quantificados, constituíram os parâmetros fundamentais da fórmula de
financiamento e também da determinação dos padrões de pessoal docente ETI (equivalente
em tempo integral) e não docente, necessários face às novas regras de admissão de pessoal
em vigor a partir do ano de 1993/94.
Com efeito, foi introduzida uma disposição especial no decreto de execução
orçamental que permitiu a fixação, por despacho do ministro da tutela, não só de
contingentes padrão de docentes ETI e de não docentes, como também das regras de
admissão e substituição. Em simultâneo, para as instituições que se encontravam acima ou
muito próximo dos padrões de docentes ETI foram fixados contingentes extraordinários
que permitiam as admissões para áreas científicas deficitárias.
Este mecanismo ganhou ainda maior consistência com a publicação do Decreto-Lei
de Flexibilização da Gestão Universitária (Decreto-Lei n.º 252/97 de 26 de Setembro), o
qual aprofundou este mecanismo das rationes no sistema universitário público. Para os
Institutos Politécnicos continuou a ser necessário haver em cada ano uma menção especial
no decreto de execução orçamental. A gestão de pessoal das instituições passou, assim, a
ser regulada pelo despacho de contingentes de pessoal, com princípios conhecidos e
estáveis.
A experiência da aplicação da fórmula e as orientações políticas do Ministério da
Educação vão conduzir à Lei n.º 113/97 (a Lei de Base do Sistema de Financiamento
Público), onde se definiram as responsabilidades do Estado, das instituições de ensino
superior e dos cidadãos, enunciando-se as linhas mestras de financiamento do sistema. O
Estado assumia a responsabilidade financeira na efectivação do direito ao ensino,
considerando mecanismos de financiamento que passam pela fixação de um orçamento de
funcionamento para as instituições de ensino superior público, com base numa fórmula
(orçamento padrão, aluno elegível, curso elegível, etc.) e um orçamento de investimento e,
ainda, pelo apoio directo aos estudantes mais carenciados do ponto de vista
socioeconómico. No entanto, nem a fórmula nem as rationes padrão foram publicados em
Diário da República.

256

Capítulo 2 – O Ensino Superior Português – Análise e descrição da evolução do sistema de financiamento

Os Contratos-Programa e os Contratos de Desenvolvimento eram instrumentos postos
à disposição das instituições. Os primeiros serviriam para a resolução de alguns problemas
e dificuldades pontuais (apoio a instituições em crise, encerramento de cursos, apoio a
cursos em fase de arranque, apoio a projectos de investigação, e promoção da qualidade).
Foram assinados três Contratos-Programa entre o Estado e as instituições de ensino
superior públicas (Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa e o Instituto de
Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa) e um com a
Universidade Católica Portuguesa – Viseu.
Os Contratos de Desenvolvimento serviriam para equacionar o apoio ao
desenvolvimento das instituições, tendo em vista a concretização de investimentos
considerados prioritários. Apesar de, ao longo dos anos, terem decorrido na Direcção-Geral
do Ensino Superior trabalhos técnicos de análise dos planos estratégicos das instituições e
das suas propostas de investimento, nunca até ao momento (2008) foi celebrado qualquer
Contrato-Desenvolvimento com as instituições de ensino superior.
2.3.2. A experiência de aplicação da fórmula – Anos de 1994 a 2003, e anos
recentes
A aplicação da fórmula de financiamento para a fixação do tecto orçamental das
instituições de ensino superior iniciou-se com o exercício de 1994, e desde esse ano tem
vindo a servir de base ao cálculo do Orçamento Padrão e consequente afectação da
componente de Orçamento de Estado pelo Ministério da Educação às diversas instituições
universitárias e politécnicas.
De acordo com Rodrigues (2003), a fórmula de financiamento aplicada entre 1994 e
2003 pretendia introduzir critérios objectivos e transparentes de financiamento, obter uma
distribuição equitativa das disponibilidades orçamentais e corrigir as distorções no
financiamento, permitindo uma progressiva convergência para o orçamento padrão
(inicialmente 1999 seria o ano previsto para atingir o orçamento padrão). Este objectivo não
foi conseguido, e por isso aquela autora afirma (2003, p. 3):
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“No entanto, ao longo dos anos a fórmula de financiamento tornou-se uma fórmula
distributiva das disponibilidades orçamentais e a progressiva convergência tornou-se
na progressiva divergência do orçamento padrão. Assim enquanto o orçamento padrão
aumentava essencialmente por efeito do acréscimo de alunos, do aumento dos
vencimentos médios dos docentes (não só por maior qualificação como também pela
revalorização da carreira docente efectuada de 1994 a 1999) e da triplicação da
parcela para investigação, as disponibilidades orçamentais do sector apenas
acompanhavam parcialmente tais acréscimos.”

De uma forma sintética, esta fórmula assentava, no início da sua aplicação, nas
seguintes variáveis:
- Número de alunos por tipo de curso da instituição de ensino superior;
- Definição de rationes de pessoal docente por aluno, por tipo de curso (por exemplo:
nas Engenharias, 1 docente ETI para cada 11 alunos; nas Medicinas, 1 docente para
cada 6 alunos; nas Humanidades 1 docente para cada 20 alunos, etc.).
- Definição de pessoal não docente em função do pessoal docente “padrão” por tipo de
curso, ao qual é somado o respeitante ao pessoal das reitorias e serviços centrais
(Engenharias, 1 docente ETI padrão → 0, 75 não docente; Medicina, 1 docente →
0,85 não docente; Humanidades, 1 docente → 0,35 não docente, etc.);
- Cálculo do pessoal “padrão” para cada instituição, o qual constituía uma
determinada percentagem do orçamento global da instituição;
- Se a situação real das instituições se afastava desse orçamento “virtual” de
referência, perspectiva-se um período de adaptação, com a definição de níveis de
convergência anual de aproximação dessa meta, num período de quatro a cinco
anos;
- No cálculo foram, ainda, acrescidas verbas para as promoções do pessoal (2%),
verbas para a investigação (+2% para as universidades, 0,8% para o ensino
politécnico), etc.
Em 1994, o Orçamento Padrão do conjunto do ensino superior ascendia a 454,1
milhões de euros, para um universo de alunos financiáveis de 166.390 (previsão de alunos
de 1993/94 de formação inicial e de alunos de pós graduação com duração igual ou superior
a um ano e da parte escolar do mestrado).
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O Governo, apesar de aprovar o mecanismo de cálculo, não dispunha, à data, da
totalidade dos meios orçamentais necessários para financiar o sistema, tendo assim de
perspectivar a concessão de apenas uma parte do valor padrão. Concretamente, em 1994 o
Orçamento de Estado Transferido (425,6 milhões de euros) para as instituições representou
94% do Orçamento Padrão.
A situação de partida das Universidades e dos Institutos Politécnicos no que respeita à
taxa de cobertura foi distinta. Em 1994, as Universidades obtinham uma inscrição de
Orçamento de Estado na ordem dos 336,8 milhões de euros, o que significava uma taxa de
cobertura de 97,1% do valor do Orçamento Padrão, enquanto os Institutos Politécnicos
atingiam numa taxa de cobertura de apenas 83%, com uma dotação de 107,1 milhões de
euros.

Figura 38 – Taxa de cobertura do orçamento inscrito e o orçamento padrão entre 1994 a 2003 das
universidades e dos institutos politécnicos
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Fonte: Cerdeira (2003); Rodrigues (2003).

Ao longo do período em análise, a capacidade de financiamento do Estado face ao
padrão foi diminuindo, com perda acentuada nos finais da década de 1990 e anos seguintes.
Em 2003, dez anos passados em relação ao primeiro ano de aplicação da fórmula, o
conjunto das instituições de ensino superior recebia 76% do que o valor padrão apontava
como necessário para fazer funcionar o sistema, como se demonstra no Quadro 50:
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Quadro 50 – Comparação do Orçamento Padrão e o Orçamento de Estado Inscrito63 entre 1994 a 2003
por tipo de instituição (a preços correntes)

Anos

Universidades
Institutos Politécnicos
Orçamento
Orçamento
Taxa de
Orçamento
Orçamento
Taxa de
Estado
Cobertura =
Estado
Cobertura =
Padrão =OP Inscrito =OE
Padrão =OP Inscrito =OE
OP/OE
OP/OE

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

346.977.868
375.091.170
438.604.760
520.063.199
598.311.815
655.424.033
732.326.659
805.567.988
885.096.337
918.676.953

336.763.445
360.561.477
423.902.247
470.986.345
503.475.542
548.046.663
621.140.811
671.528.277
701.361.338
713.253.111

97%
96%
97%
91%
84%
84%
85%
83%
79%
78%

107.100.608
110.529.160
139.724.637
168.883.380
203.148.390
236.842.530
281.990.453
309.440.476
343.248.570
368.733.449

88.833.247
97.816.228
122.112.868
140.019.901
159.711.131
190.542.009
229.253.858
251.895.537
259.565.481
269.516.624

244%

203%

83%
88%
87%
83%
79%
80%
81%
81%
76%
73%

Unidade; Euros
Total
Orçamento
Orçamento
Taxa de
Estado Inscrito Cobertura =
Padrão =OP
=OE
OP/OE

454.078.476
485.620.330
578.329.396
688.946.579
801.460.205
892.266.564
1.014.317.112
1.115.008.465
1.228.344.907
1.287.410.403

425.596.692
458.377.705
546.015.115
611.006.246
663.186.673
738.588.671
850.394.669
923.423.814
960.926.819
982.769.735

94%
94%
94%
89%
83%
83%
84%
83%
78%
76%

Variação
2003- 1994 %

165%

112%

184%

131%

Fonte: Cerdeira (2003), Rodrigues (2003)64.

Nesse período, o orçamento padrão das Universidades cresceu em valores nominais
cerca de 165%, passando de 347 para 919 milhões de euros (157% se se comparar sem as
Universidades dos Açores e da Madeira, que só passaram a ser financiados pelo Governo
Central – Ministério da Educação, no ano de 1996), ao mesmo tempo que o valor do
Orçamento de Estado Transferido cresceu 111%, passando de 337 para 713 milhões de
euros. Os Institutos Politécnicos têm um crescimento ainda mais significativo, na ordem
dos 244%, com o orçamento padrão a passar de 107 para 368 milhões de euros, e a parte do
Orçamento de Estado a aumentar em 203% (de 89 para 270 milhões de euros).
Globalmente, o orçamento padrão do ensino superior cresce 184% e o Orçamento de
Estado 131%.

63

Apenas inclui a dotação calculada pela fórmula, pelo que há unidades de certas instituições cujo orçamento
foi fixado fora do processo de cálculo da fórmula de financiamento.
64
Documentos e dados elaborados por Antonieta Rodrigues e Luisa Cerdeira na Direcção Geral do Ensino
Superior e na Secretária de Estado do Ensino Superior e no Gabinete do Ministro da Ciência e do Ensino
Superior.
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Figura 39 – Comparação do Orçamento Padrão e o Orçamento de Estado do ensino superior entre 1994
a 2003 (preços correntes)
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Fonte: Cerdeira (2003); Rodrigues (2003).

Para além das verbas do Orçamento de Estado, as instituições acederam a outras
fontes para financiar o orçamento de funcionamento, como foram os fundos comunitários
do PRODEP II65, da Acção 5.1 – “Melhoria da Qualidade – Apoio à formação em cursos de
bacharelato e licenciaturas em áreas estratégicas do ensino superior”, com os quais se
pretendia apoiar cursos de bacharelato e licenciatura, em particular em áreas estratégicas,
através do aumento do peso relativo das despesas correntes (despesas de funcionamento)
não referentes a pessoal no total do orçamento das instituições do ensino superior.
A aprovação destes financiamentos foi articulada com a aplicação da fórmula de
financiamento. Fixava-se uma certa despesa elegível a ser recebida do FSE (Fundo Social
Europeu), sob certas condições, com a qual se pretendia complementar a verba a receber do
Orçamento de Estado para as despesas de funcionamento corrente (sem pessoal).
Este mecanismo suplementar de apoio às verbas provindo do orçamento público
perdurou entre os anos de 1995 e 1999. Aquando da aprovação inicial o montante
65

PRODEP II, Programa de Desenvolvimento Educativo para Portugal, 1994 a 1999.
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envolvido ascendia a cerca de 86,7 milhões de euros. No entanto, esse valor, mercê da
aplicação das regras do Fundo Social Europeu, acabou por diminuir, dado que houve
restrição nas despesas consideradas elegíveis. Apresenta-se a dotação aprovada entre 1995
a 1999 no Quadro 51:

Quadro 51 – Financiamento aprovado no âmbito do PRODEP II – Acção 5.1 – Melhoria da Qualidade
(a preços correntes)
ACÇÃO 5.1 PRODEP II - FSE
1995
1996
1997
1998
1999
euros
euros
euros
euros
euros
7.804.486 9.644.397 13.354.494 16.187.244 13.709.894
2.958.016 3.313.016 6.081.625 7.497.441 6.169.053
10.762.502 12.957.413 19.436.119 23.684.685 19.878.947

TOTAL UNIVERSIDADES
TOTAL INSTITUTOS POLITÉCNICOS
TOTAL ENSINO SUPERIOR

Fonte: Cerdeira (2003); Rodrigues (2003).

Do mesmo modo, a forma como foi aplicada a calculatória da fórmula de
financiamento, a partir de 1998, tinha em conta a previsão do valor a arrecadar pelas
instituições no que toca às receitas das propinas dos cursos de formação inicial. Esse
montante era deduzido ao valor a transferir para as instituições, dado que se passou a
entender que esse valor era uma receita do Estado arrecadada directamente por essas
instituições. Entre 1998 e 2003, o valor que foi previsto ser recebido pelo conjunto das
instituições cifrou-se em 433,9 milhões de euros (Quadro 52):

Quadro 52 – Previsão de receitas a arrecadar através das propinas efectuada na aplicação da fórmula
de financiamento (a preços correntes)

TOTAL UNIVERSIDADES
TOTAL INSTITUTOS POLITÉCNICOS
TOTAL ENSINO SUPERIOR

PREVISÃO DE PROPINAS DE FORMAÇÃO INICIAL
1998
1999
2000
2001
2002
euros
euros
euros
euros
euros
41.944.234 44.971.913 47.434.568 49.684.454 54.049.625
15.760.627 18.801.813 22.457.996 25.549.659 27.704.732
57.704.861 63.773.725 69.892.564 75.234.114 81.754.357

2003
euros
55.750.992
29.820.120
85.571.112

Fonte: Cerdeira (2003); Rodrigues (2003).

Assim, se ao valor transferido do Orçamento de Estado adicionarmos as verbas que
foram aprovadas no âmbito do PRODEP II (Fundo Social Europeu) e as receitas pela via
das propinas, e compararmos com o valor do orçamento padrão, a taxa de cobertura é quase
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total nos primeiros anos e vai decrescendo no final do período, quando chega a 83% do
valor de referência.
Quadro 53 – Comparação do Orçamento de Funcionamento (Orçamento de Estado, PRODEP e
Propinas) versus o Orçamento Padrão entre 1994 a 2003
Orçamento de Funcionamento (Orçamento de Estado + Acção 5.1 + Previsão de Propinas) /Orçamento Padrão
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
Universidades
I.Politécnicos
Total

99,9%
87,0%
96,8%

98,2%
91,2%
96,6%

98,8%
89,8%
96,7%

93,1%
86,5%
91,5%

93,9%
90,1%
92,9%

92,6%
91,0%
92,2%

91,3%
89,3%
90,7%

89,5%
89,7%
89,6%

85,3%
83,7%
84,9%

83,7%
81,2%
83,0%

Fonte: Cerdeira (2003); Rodrigues (2003).

Esta circunstância, de divergência entre o valor de referência ou valor padrão e o que
realmente era transferido para as instituições, levou a que desde 2004 os diversos governos
tenham procedido a numerosas alterações na aplicação da fórmula, não só introduzindo
novas variáveis, mas sobretudo deixando de usar, ou tornando menos visível, o conceito de
orçamento padrão, por decidirem que havia necessidade de conter o plafond para o
orçamento do ensino superior, face às severas condições orçamentais do país.
A evolução do orçamento padrão, dado o tipo de fórmula usada em Portugal, esteve
profundamente relacionada com o crescimento do número de estudantes do ensino superior,
bem como com a sua distribuição por cada área científica. Apresenta-se no Quadro 54 a
evolução do número de estudantes elegíveis.
Quadro 54 – Previsão de alunos utilizada na aplicação da fórmula de financiamento entre 1994 a 2003

PREVISÃO DE ALUNOS USADOS NA FÓRMULA - BACHARELATO E LICENCIATURA (inclui CESE)

1994
euros
UNIVERSIDADES

119.292

Var %
I.POLITECNICOS

41.835

Var %
TOTAL

161.127

Var %

1995
euros

125.967
5,6%
44.484
6,3%
170.451
5,8%

1996

1997

euros

euros

135.287
7,4%
49.145
10,5%
184.432
8,2%

140.572
3,9%
54.864
11,6%
195.436
6,0%

1998

1999

2000

2001

euros

euros

euros

euros

149.349
6,2%
63.759
16,2%
213.108
9,0%

153.656
2,9%
69.379
8,8%
223.035
4,7%

155.332
1,1%
75.468
8,8%
230.800
3,5%

156.438
0,7%
80.966
7,3%
237.404
2,9%

2002
euros

161.819
3,4%
83.690
3,4%
245.509
3,4%

2003
euros

160.204
-1,0%
85.690
2,4%
245.894
0,2%

Acrésc.Alu.
1994=>2003
%

34,3
104,8
52,6

Fonte: Cerdeira (2003); Rodrigues (2003).

Podemos analisar a evolução do orçamento padrão por aluno (razão entre o orçamento
padrão e o número de alunos financiáveis para aquele ano), e verificar que esse valor
263

O Financiamento do Ensino Superior Português. A Partilha de Custos

cresceu 86% entre 1994 e 2003, passando no conjunto do ensino superior de 2.818 para
5.236 euros. Se considerarmos o valor do Orçamento de Estado transferido por aluno entre
1994 e 2003, vemos que há um crescimento a preços correntes de 50%, passando-se de
2.641 para 3.997 euros.
Contudo, uma parte significativa desta variação está ligada à evolução dos preços e
por conseguinte interessa deflacionar os valores para que se possam realmente comparar.
Assim, usando os deflactores do PIB publicados pela OCDE (base 1995=100), vemos
que a variação do orçamento padrão por aluno nos dez anos analisados sobe cerca de 51% e
o valor do Orçamento de Estado por aluno realmente transferido para as instituições de
ensino superior por aluno apenas 10%. Ou seja, se retirarmos o efeito dos preços, podemos
ver que o financiamento público por aluno em 1994 era de 2.732 euros e que em 2003 esse
valor a preços constantes (base 1995) apenas tinha atingido os 3.014 euros66 (ver os dados
do Quadro 55).

Quadro 55 – Orçamento Padrão e Orçamento de Estado por aluno
(a preços correntes e preços constantes)
Orçamento
padrão/aluno
preços correntes

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Var. 1994-2003%

Orçamento de

Orçamento

Unid: Euros
Orçamento de

Estado/aluno

padrão/

Estado/aluno

preços

aluno preços

preços

correntes

constantes

constantes

2818
2849
3136
3525
3761
4001
4395
4697
5003
5236
86%

2641
2689
2961
3126
3112
3312
3685
3890
3914
3997
51%

2915
2849
3043
3298
3389
3494
3722
3791
3883
3949
35%

2732
2689
2873
2924
2804
2892
3120
3140
3038
3014
10%

Deflator

Base= 1995

0,967
1,000
1,030
1,069
1,110
1,145
1,181
1,239
1,289
1,326

Nota: Como deflatores consideraram-se os índices de preços implicitos no PIB, publicados pela OCDE
em Novembro de 2002 (1995=1,00)

Fonte: Cerdeira (2003); Rodrigues (2003).

66

Deve ter-se em atenção que estes valores dizem respeito ao orçamento inscrito e que no período em apreço
foi posteriormente reforçado ao longo do ano com outras dotações, nomeadamente com reforços para cobrir
o aumento salarial.
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Recentemente, a afectação dos recursos anuais para o ensino superior sofreu algumas
alterações significativas, e na preparação do orçamento de 2006 o Governo adoptou novos
critérios na aplicação da fórmula, com a introdução progressiva de indicadores relativos à
qualidade e ao desempenho, que se passam a identificar:
- Qualificação do pessoal docente, medida pela razão entre o número de doutorados e
o número total de docentes em tempo integral em cada instituição;
- Taxa de graduação, medida por dois indicadores – o número de diplomados em
relação ao total dos inscritos na formação inicial e o número de mestres e doutores
diplomados em relação aos doutores existentes.
Contudo, desde 2006, a calculatória tem mudado em cada ano, causando
instabilidade, e impedindo que a fórmula funcione como importante instrumento de gestão.
Assinale-se que na preparação do orçamento de 2009 o Governo não utilizou nenhum
indicador de qualidade.
Para além do financiamento básico calculado através do mecanismo da fórmula,
foram aprovados outros financiamentos através do mecanismo dos contratos-programa com
objectivos específicos e, para novos edifícios, através dos contratos de desenvolvimento.
Entre 2004 e 2007 (MCTES, 2006a, p.76), foram aprovados contratos-programa num valor
de 36,2 milhões de euros, com as universidades a receberem 25,4 milhões e os institutos
politécnicos 10,9 milhões de euros.
No relatório (OCDE, 2006b) elaborado pelos peritos da OCDE nos finais de 2006,
aquando do exame às políticas para a Educação – Ensino Superior, recomendava-se a
revisão do processo de distribuição dos fundos de funcionamento corrente anual, propondo
(2006b, p. 92):
“[…] we recommended a further evolution in the distribution of all institutional
operating funds, away from formulae that cannot work equally well for diverse
institutions, toward contracts between institutions and the Government, negotiated by
CCES and allocated by it subject to Government final approval. The contracts should
be based on strategic plans and indicators of performance agreed to between the
institutions and the Secretariat in MCTES serving CCES.”
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Desta forma, vive-se nos últimos anos um processo dúbio em que se mantêm alguns
dos aspectos da antiga fórmula, mas cuja aplicação global está hoje desvirtuada e não
adaptada às condições actuais das instituições. Esta evolução está bem retratada na
evolução da dotação calculada no processo de preparação orçamental que medeia os anos
de 2005 a 2009, na qual se constata que a dotação fixada para o próximo ano de 2009 é
nominalmente inferior 2% à dotação fixada em 2006. Se nos lembramos de que as
instituições passaram em 2007 a ter que pagar como entidade patronal para a Caixa Geral
de Aposentações (7,5% em 2007 e 11% em 2008 e 2009) e que, entretanto, houve inflação
e a subida da grelha salarial, podemos concluir que tem vindo a haver uma diminuição
significativa acumulada do esforço orçamental público para o financiamento das
instituições de ensino superior. Veja-se o Quadro 56, onde se identificam as dotações
fixadas para as universidades e institutos politécnicos entre os anos de 2004 a 2009.

Quadro 56 – Evolução do Orçamento de Estado inicial atribuído pela fórmula de financiamento

UNIVERSIDADES
INSTITTUTOS POLITÉCNICOS
OUTROS ESTABELECIMENTOS
RESERVA/POR DISTRIBUIR
TOTAL - EDUCAÇÃO/FÓRMULA

2004
710.319.516 €
282.638.204 €
23.810.952 €

1.016.768.672 €

2005
711.453.090 €
286.243.641 €
23.911.644 €

2006
2007
710.850.949 € 668.849.959 €
306.240.823 € 291.150.041 €
5.955.263 €
0€

2008
673.652.520 €
293.647.481 €
0€
3.300.000 €

2009
706.460.955 €
280.025.753 €
0€
19.673.917 €

1.021.608.375 € 1.023.047.035 € 960.000.000 €

970.600.001 €

1.006.160.625 €

Variação % Anual

2004

2005

UNIVERSIDADES
INSTITTUTOS POLITÉCNICOS
OUTROS ESTABELECIMENTOS
RESERVA/POR DISTRIBUIR

2006
0,2%
1,3%
0,4%

-0,1%
7,0%
-75,1%

2007
-5,9%
-4,9%
-100,0%

2008

2009
0,7%
0,9%

4,9%
-4,6%
496,2%

TOTAL - EDUCAÇÃO/FÓRMULA

0,5%

0,1%

-6,2%

1,1%

3,7%

Fonte: Ficheiros da calculatória elaborados pelo MCTES e entregues anualmente às instituições de ensino
superior.

Parece, pois, ter toda a oportunidade a implantação em Portugal de um mecanismo
que alie a discussão e a celebração de contratos-programa com as instituições, que atenda
às suas especificidades (aos politécnicos, a sua maior interpenetração da actividade
empresarial e regional; a algumas universidades a centralidade da função investigação, a
outras a sua capacidade de internacionalização, etc.) e que utilize um algoritmo
suficientemente simples para calcular os custos reconhecidos das instituições.
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Aliás, deve registar-se que no documento de 1993 que deu origem à aplicação da
fórmula de financiamento se previa que o mecanismo da fórmula se inseria no processo
mais amplo de celebração de contratos-programa plurianuais com as instituições.
Considerava-se no documento aprovado pela Secretaria de Estado do Ensino Superior em
12 de Agosto de 1993 (1993, p. 1), e que tem ainda hoje grande actualidade:
“Há pois que dar início a um processo em que as instituições enquadram as suas
actividades em planos de desenvolvimento cuja execução, uma vez aprovados, tenha
financiamento plurianual assegurado.
A natureza plurianual dos planos de desenvolvimento, com objectivos e metas em
função do interesse social, tem assim de corresponder uma lógica de financiamento
plurianual, a exprimir em contratos-programas.”

Tal acabou por não acontecer pela resistência que desde sempre o Ministério das
Finanças levantou a que um mecanismo plurianual de orçamentação viesse a ser aprovado.

2.3.3 Evolução dos recursos financeiros afectos ao ensino superior
Torna-se necessário evidenciar que até ao momento não existem em Portugal
quaisquer séries de dados orçamentais recentes do ensino superior67 publicados ou editados
por fonte oficial e governamental, pelo que se torna muito difícil ter informação actualizada
e validada do orçamento e despesa das instituições de ensino superior. Estes dados também
não existem no Instituto Nacional de Estatística. Assim, houve que usar os dados que a
autora possuía até 2000, atentas as funções de coordenação financeira do ensino superior
exercidas e, ainda, os dados conseguidos nos organismos de coordenação financeira do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Direcção-Geral do Ensino Superior e
Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais).

67

A única excepção é a obra de Barreto, A., Preto, C.V., Rosa, M.J.V., Lobo, M.C. e Chitas, P. (2000). A
Situação Social em Portugal, 1960-1999, na qual constam dados para alguns indicadores referidos ao
período de 1960-1999 e alguns poucos estudos efectuados na Direcção-Geral do Ensino Superior entre
2000 e 2005 sobre a Acção Social.
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Por conseguinte, teve de se optar por analisar a evolução dos recursos financeiros
deste subsector em alguns dos aspectos em que foi possível reunir a informação adequada.
Todavia, o conjunto da informação obtida é, no contexto português, bastante relevante,
porquanto não existem dados publicados e validados da informação financeira em Portugal.
No futuro, sente-se ser necessário que as autoridades competentes publiquem, e
disponibilizem, séries de dados do orçamento e execução financeira do ensino superior para
que o grande público e os investigadores possam ter acesso a este tipo de informação.
De seguida, apresenta-se no Quadro 57 a evolução dos recursos financeiros afectos ao
ensino superior, com destaque para as componentes do orçamento de funcionamento
(apenas a componente do Orçamento de Estado, não se incluindo as receitas próprias das
instituições) e dos Investimentos do Plano. Constata-se claramente o crescimento
exponencial da despesa efectuada pelos estabelecimentos do ensino superior no período que
vai de 1980 a 2007.
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Quadro 57 – Evolução da despesa efectuada no ensino superior público (universidades, institutos
politécnicos e escolas de enfermagem) entre 1980 e 2007 (não inclui as receitas próprias)
(a preços correntes e preços constantes de 2007)
Unidade: Euros
A PREÇOS CORRENTES
ORÇAMENTO
FUNCIONAMENTO

ORÇAMENTO DE ESTADO

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001*
2002
2003
2004
2005
2006**
2007 ***

26.898.809
32.975.988
43.812.397
55.448.664
67.977.699
89.425.380
114.844.999
146.781.666
164.168.514
209.108.429
262.786.884
321.097.889
398.205.495
417.699.215
443.246.985
502.276.169
582.550.379
621.548.543
691.467.169
766.344.849
857.487.156
998.308.924
1.048.664.665
1.056.229.043
1.029.375.953
1.053.004.882
1.102.251.135
993.211.904

A PREÇOS CONSTANTES BASE 2007

INV.PLANO

Conversor *
TOTAL

PIDDAC+FEDER

3.715.925
5.648.328
7.114.295
9.673.242
12.267.071
11.757.335
26.213.141
32.430.537
41.948.150
49.715.266
58.543.520
58.855.922
111.019.962
190.057.881
92.281.429
78.492.104
86.212.740
100.033.125
105.856.915
126.254.911
114.432.016
110.031.609
100.418.816
75.293.425
55.885.221
68.112.400
61.657.674
89.153.978

30.614.733
38.624.315
50.926.692
65.121.906
80.244.770
101.182.715
141.058.140
179.212.204
206.116.664
258.823.695
321.330.404
379.953.811
509.225.457
607.757.095
535.528.414
580.768.273
668.763.118
721.581.668
797.324.084
892.599.760
971.919.172
1.108.340.533
1.149.083.481
1.131.522.468
1.085.261.174
1.121.117.282
1.163.908.809
1.082.365.882

ORÇAMENTO

INV.PLANO

com base IPC
FUNCIONAMENTO
preços
constantes
2007 (INE) ORÇAMENTO DE ESTADOPIDDAC+FEDER

9,658
8,051
6,579
5,241
4,054
3,397
3,042
2,781
2,537
2,253
1,988
1,785
1,639
1,538
1,462
1,404
1,361
1,333
1,298
1,268
1,233
1,181
1,141
1,105
1,079
1,056
1,024
1,000

259.791.700
265.503.146
288.245.930
290.627.381
275.558.224
303.766.804
349.359.255
408.136.939
416.490.398
471.202.159
522.322.818
573.032.096
652.560.626
642.443.388
647.951.898
705.187.088
793.119.364
828.330.285
897.283.348
971.739.852
1.057.134.915
1.179.463.053
1.196.526.383
1.166.657.636
1.111.180.664
1.112.480.158
1.128.966.378
993.211.904

35.888.815
45.476.992
46.805.621
50.701.116
49.726.491
39.938.192
79.740.552
90.175.433
106.421.148
112.027.721
116.362.796
105.034.426
181.934.345
292.319.029
134.899.795
110.201.562
117.375.245
133.312.946
137.365.375
160.093.630
141.075.092
129.998.054
114.577.869
83.165.342
60.326.431
71.959.489
63.152.070
89.153.978

TOTAL

295.680.515
310.980.138
335.051.551
341.328.497
325.284.715
343.704.996
429.099.807
498.312.371
522.911.546
583.229.881
638.685.613
678.066.522
834.494.971
934.762.417
782.851.693
815.388.650
910.494.609
961.643.230
1.034.648.723
1.131.833.481
1.198.210.007
1.309.461.107
1.311.104.252
1.249.822.978
1.171.507.095
1.184.439.647
1.192.118.448
1.082.365.882

Fonte: Orçamento de Funcionamento – 1980 a 1983 GEF; 1984 a 2000 DGESup; 2001 a 2007 GPEARI.
PIDDAC e FEDER – 1980 a 2000 DGESup e GEF; 2001 a 2007 GPEARI.
* A partir de 2001 inclui as Escolas de Enfermagem que transitaram para o ME.
** Em 2006 inclui a Escola Superior de Turismo e Hotelaria
*** Em 2007 – Dotação Inscrita (o MCTES não dispõe ao momento do valor da despesa)
Nota: O conversor dos preços foi fornecido directamente pelo INE, com base nas médias anuais do Índice de
Preços no Consumidor (IPC) referentes ao Continente, total excluindo a Habitação (1980 a 2007)

A preços correntes, a despesa deste subsector da educação passou de um limiar de
pouco mais de trinta milhões de euros68 por ano no conjunto do orçamento de
funcionamento e dos investimentos do plano para cerca de mil milhões de euros, o que
68

Converteu-se os escudos a euros 1€=200,482 Esc., dado que não se está a fazer comparações internacionais,
onde as diferenças cambiais teriam impacte.
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obviamente é em grande parte explicado pelo próprio crescimento das instituições e do
número de alunos abrangidos.
Devemos, entretanto, salientar que, no ano de 2001, as escolas de enfermagem que
tinham dupla tutela do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde passaram, do
ponto de vista orçamental, para o Ministério da Educação, o que só no seu conjunto
representava uma despesa, em 2001, de 37,3 milhões de euros. Podemos concluir, para
mais considerando este facto, que a despesa do orçamento de funcionamento mostra uma
acentuada travagem nos últimos anos, mesmo tendo em conta que as instituições usaram
saldos de dotações de anos anteriores.
A despesa efectuada no ensino superior, considerando as fontes públicas e privadas,
não ultrapassa 1% do PIB português, tendo como referência o ano de 2004, o que coloca
Portugal abaixo da média dos países da OCDE e da União Europeia (UE 19)69. A média da
OCDE situava-se nos 1,4% a da UE19 em 1,3%. Apresentam-se os valores em causa na
Figura 40.
Figura 40 – Comparação da despesa das instituições de ensino superior como percentagem do PIB –
Ano de referência 2004 (incluindo as fontes públicas e privadas e fundos internacionais)
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Fonte: OCDE, Education at a Glance 2007, Indicator B2: What proportion of national wealth is spent on
education?
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Se, entretanto, analisarmos a evolução da despesa a preços constantes entre 1980 e
2007, tendo em conta a inflação e convertendo os preços do ano de 200770, vemos que a
evolução seguida em termos reais é ainda mais modesta, dando-se uma inflexão no ano de
2002, com a despesa do orçamento de funcionamento a cair ou a abrandar de forma
acentuada.
Para 2007, ainda não se dispõe do valor da despesa realizada, usando-se por isso a
dotação inscrita. Apesar de se tratar do orçamento inscrito e não de despesa71, é evidente a
significativa quebra na dotação afecta ao sector do ensino superior. Além de que o ano de
2007 é o primeiro ano em que o Governo entendeu obrigar as instituições de ensino
superior, como entidades autónomas, a pagarem enquanto entidade patronal 7,5% sobre a
massa salarial para a Caixa Geral de Aposentações. Este encargo é, sobremaneira, uma
forte restrição orçamental para todo este subsector, o que no futuro terá de ser tido em conta
para compreender a evolução da despesa do ensino superior.
Em relação aos investimentos do plano, podemos dizer que a execução é muito
oscilante, tendo a ver, sobretudo, com as políticas de aplicação dos fundos comunitários e
com a conjuntura do ciclo de cada quadro comunitário de apoio.
Para melhor percepção veja-se a Figura 41, que demonstra a evolução do orçamento
de funcionamento e dos investimentos do plano a preços do ano de 2007, não incluindo as
receitas próprias das instituições.

69

De acordo com o relatório “Higher Education Governance in Europe, Policies, strutures, funding and
academic staff” de 2008 da Eurydice, em 2003 a despesa pública no ensino superior representava nos 27
membros da UE cerca de 1,14% do PIB.
70
Solicitou-se ao INE indicação do conversor a usar na série entre 1980 e 2007, e este conversor foi fornecido
com base nas médias anuais do Índice de Preços no Consumidor (IPC) referentes ao Continente, total
excluindo Habitação (1980 a 2007), tendo em conta serem esses os únicos agregados disponíveis em
simultâneo no momento inicial e final da série (1980 a 2007).
71
No ano de 2007, não foram concedidos reforços para compensação do aumento salarial e do pagamento
para a Caixa Geral de Aposentações. Assim, a despesa do Orçamento de Funcionamento, componente do
Orçamento de Estado será muito próximo do valor inscrito, acrescido dos saldos transitados de anos
anteriores.
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Figura 41 – Evolução da despesa efectuada no ensino superior público entre 1980 e 2007 a preços
constantes (base 2007)
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Fonte: Orçamento de Funcionamento – 1980 a 1983 GEF; 1984 a 2000 DGESup; 2001 a 2007
GPEARI.
PIDDAC e FEDER – 1980 a 2000 DGESup e GEF; 2001 a 2007 GPEARI.

2.3.3.1 Orçamento de Funcionamento
Se agora considerarmos os estudantes inscritos72 por ano lectivo no ensino público
tutelado financeiramente pelo Ministério da Educação (actualmente Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior) conjugadamente com o valor da despesa realizada nos
estabelecimentos do ensino superior, vemos que se passou de uma despesa por aluno73 a
preços correntes de 369 euros para 4.046 euros no ano de 2006 (em 2007, o orçamento
72

Foram incluídos todos os alunos inscritos, qualquer que fosse o grau – bacharelato, licenciatura, mestrado e
doutoramento.
73
Para o cálculo da despesa por aluno foi usada a seguinte afectação dos alunos por ano lectivo em relação ao
ano económico: Despesa por aluno do ano n = despesa do ano n / (N.º Alunos n-1/n x 0,75 + N.º Alunos
n/n+1 x 0,25).
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inscrito por aluno foi de apenas 3.610 euros, pelo que o diferencial foi financiado através
dos saldos transitados dos anos anteriores).
Uma visão mais clara da evolução do financiamento do Estado para o ensino superior
pode ser obtida com os dados a preços constantes de 2007. Vemos claramente que a
despesa por aluno nos últimos anos tem vindo a ser contida ou mesmo a diminuir, com
realce para o ano de 2007. Vejam-se os valores da despesa por aluno constantes do Quadro
58:

Quadro 58 – Evolução da despesa por aluno do Orçamento de Estado a preços correntes e a preços
constantes (base = 2007)
Unidade: Euros

Anos

Alunos

Ano

Público - ME

Económico

Lectivos

1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/2007
2007/2008

(financiados
pelo
ME/MCTES
72820
73473
1980
76108
1981
79494
1982
84032
1983
87681
1984
90276
1985
1986
93073
99340
1987
106251
1988
1989
116858
131087
1990
143839
1991
1992
157757
169489
1993
179334
1994
190568
1995
204651
1996
215871
1997
230580
1998
1999
245132
260316
2000
282054
2001
2002
287598
285216
2003
279000
2004
272344
2005
272600
2006
282.781 2007 (Inscrito)

Orç.Funcionamen Despesa por
to
Despesa a preços
Aluno *
correntes
(Euros)

a preços
correntes

26.898.809
32.975.988
43.812.397
55.448.664
67.977.699
89.425.380
114.844.999
146.781.666
164.168.514
209.108.429
262.786.884
321.097.889
398.205.495
417.699.215
443.246.985
502.276.169
582.550.379
621.548.543
687.933.291
766.344.849
857.487.156
998.308.924
1.048.664.665
1.056.229.043
1.029.375.953
1.053.004.882
1.102.251.135
993.211.904

Factor
de conversão

a preços
constantes 2007
(INE)

369
445
569
688
800
1.012
1.262
1.551
1.624
1.920
2.182
2.391
2.703
2.599
2.578
2.758
3.001
2.996
3.133
3.272
3.445
3.757
3.700
3.680
3.629
3.797
4.046
3.610

9,658
8,051
6,579
5,241
4,054
3,397
3,042
2,781
2,537
2,253
1,988
1,785
1,639
1,538
1,462
1,404
1,361
1,333
1,298
1,268
1,233
1,181
1,141
1,105
1,079
1,056
1,024
1,000

Orç.Funcionamen
to
Despesa

Despesa por

a preços 2007

(Euros)

Aluno *

(INE)
259.791.700
265.503.146
288.245.930
290.627.381
275.558.224
303.766.804
349.359.255
408.136.939
416.490.398
471.202.159
522.322.818
573.032.096
652.560.626
642.443.388
647.951.898
705.187.088
793.119.364
828.330.285
892.697.606
971.739.852
1.057.134.915
1.179.463.053
1.196.526.383
1.166.657.636
1.111.180.664
1.112.480.158
1.128.966.378
993.211.904

3.560
3.582
3.746
3.605
3.244
3.439
3.840
4.313
4.121
4.327
4.338
4.268
4.430
3.998
3.768
3.872
4.086
3.993
4.066
4.149
4.247
4.438
4.221
4.065
3.917
4.011
4.144
3.610

Variaçã Variação % Variação
o%
%
Alunos Despesa a
Despesa
preços de
2007
por aluno
a preços de
2007
1%
4%
4%
6%
4%
3%
3%
7%
7%
10%
12%
10%
10%
7%
6%
6%
7%
5%
7%
6%
6%
8%
2%
-1%
-2%
-2%
0%
4%

2%
9%
1%
-5%
10%
15%
17%
2%
13%
11%
10%
14%
-2%
1%
9%
12%
4%
8%
9%
9%
12%
1%
-2%
-5%
0%
1%
-12%

Fonte: Orçamento de Funcionamento – 1980 a 1983 GEF; 1984 a 2000 DGESup; 2001 a 2007 GPEARI.
Alunos – DGES – DSAT; GPEARI – OCES/DSEI.
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1%
5%
-4%
-10%
6%
12%
12%
-4%
5%
0%
-2%
4%
-10%
-6%
3%
6%
-2%
2%
2%
2%
5%
-5%
-4%
-4%
2%
3%
-13%
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A comparação entre o valor da despesa de Orçamento de Estado por aluno a preços
correntes e a preços constantes surge mais detalhada na figura seguinte. Da análise da
evolução da despesa por aluno a preços constantes de 2007, ressalta o facto de nos anos que
vão entre 1987 e 1992 se terem registado valores mais elevados do que nos últimos anos.
Isto pode ser parcialmente explicado pelo facto de os anos de 1993 e 1994 marcarem o
início da aplicação da fórmula de financiamento, e de por outro lado, estar no horizonte dos
responsáveis governamentais de então a contenção das despesas no ensino superior, através
de uma distribuição mais racional e clara dos recursos orçamentais.
Por sua vez, a partir do ano de 2001, há uma travagem da despesa efectuada por
aluno, que passa de 4.438 euros em 2001 para 4.144 euros em 2006, isto é, em cinco anos
verifica-se uma diminuição de cerca de 7%, a qual não é ainda mais expressiva porque
nesse período há também uma queda no número de alunos (-3%).
Se nos ativermos ao valor do orçamento inscrito por aluno em 2007 (3.610 euros),
podemos concluir que esse valor está ao nível registado do início dos anos de 1980, quando
a estrutura de custos das instituições era muito diversa da actual, quer em termos das
remunerações médias dos docentes e não docentes, quer mesmo no tipo de funcionamento
dos espaços de ensino e de investigação. Veja-se a Figura 42:
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Figura 42 – Evolução da despesa do Orçamento de Estado (funcionamento) por aluno entre 1980 a 2007
a preços correntes e a preços constantes (base=2007)
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Fonte: Orçamento de Funcionamento – 1980 a 1983 GEF; 1984 a 2000 DGESup; 2001 a 2007 GPEARI.
Alunos – DGES – DSAT; GPEARI – OCES/DSEI.

Em termos da despesa, as universidades públicas no seu conjunto absorvem a grande
fatia do Orçamento de Estado gasto no ensino superior (cerca de 82% em 1990, reduzindose para cerca de 71% no final de 2006; por contraponto ao peso nos alunos inscritos no
ensino superior de 79% em 1990/91 e de 62% em 2007/2008). A afectação da despesa do
orçamento de funcionamento (componente do Orçamento de Estado) pelas universidades e
institutos politécnicos e escolas não integradas entre os anos de 1990 e 2006 foi a indicada
no Quadro 59:
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Quadro 59 – Evolução da despesa efectuada no orçamento de funcionamento – Orçamento de Estado
por tipo de instituição entre 1990 a 2006 (preços correntes e preços constantes, base 2007)
Unidade: Euros
Preços Correntes
Orçamento de Estado (Fonte 310) - Despesa Efectuada
Universidades
I. Politécnicos
Outros
Total
estabelecimentos
/Enfermagens

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

216.415.439
260.177.667
316.112.299
334.236.959
355.748.686
406.612.529
448.445.865
490.070.355
518.388.274
570.118.400
622.018.595
686.030.623
734.109.267
728.326.082
715.911.283
734.620.596
777.622.496
n.a

45.266.997
59.862.551
80.130.979
82.846.684
87.222.165
98.110.524
118.957.198
130.947.691
169.545.017
196.226.449
235.468.561
274.947.829
273.517.369
284.923.045
271.725.683
292.362.842
295.103.501
n.a

1.104.448
1.057.671
1.962.216
615.571
450.335
410.196
466.361
532.048
0
0
0
37.330.472
41.038.029
42.979.916
41.738.987
26.021.443
29.525.138
n.a

262.786.884
321.097.889
398.205.495
417.699.215
443.421.185
505.133.249
567.869.425
621.550.094
687.933.291
766.344.849
857.487.156
998.308.924
1.048.664.665
1.056.229.043
1.029.375.953
1.053.004.881
1.102.251.135
n.a

Conversor a
preços
constantes 2007
(INE)
1,988
1,785
1,639
1,538
1,462
1,404
1,361
1,333
1,298
1,268
1,233
1,181
1,141
1,105
1,079
1,056
1,024
1

Preços Constantes de 2007
Orçamento de Estado (Fonte 310) - Despesa Efectuada
Universidades I. Politécnicos
Outros
Total
estabelecimento
s /Enfermagens

430.153.592
464.313.715
518.030.119
514.074.044
520.044.228
570.876.985
610.541.359
653.110.882
672.687.276
722.920.980
766.842.477
810.518.421
837.618.674
804.472.468
772.804.895
776.113.055
796.469.720
n.a

89.973.993
106.830.859
131.314.918
127.422.563
127.504.008
137.745.485
161.955.533
174.512.417
220.010.331
248.818.871
290.292.438
324.840.135
312.083.318
314.711.708
293.319.777
308.875.929
302.255.920
n.a

2.195.233
1.887.522
3.215.588
946.781
658.313
575.909
634.932
709.054
0
0
0
44.104.497
46.824.391
47.473.460
45.055.993
27.491.173
30.240.739
n.a

522.322.818
573.032.096
652.560.626
642.443.388
648.206.549
709.198.379
773.131.824
828.332.352
892.697.606
971.739.852
1.057.134.915
1.179.463.053
1.196.526.383
1.166.657.636
1.111.180.664
1.112.480.157
1.128.966.378
n.a

Fonte: 1990-1997 – DGESup – D.S.Recursos.
1998 – 2006 GPEARI.

Analisamos agora com maior detalhe a evolução das dotações de Orçamento de
Estado disponibilizadas às instituições de ensino superior públicas na última década.
Verificamos que desde o ano de 2003 se regista uma tendência notória de abrandamento
nas dotações iniciais que o Governo afecta às instituições de ensino superior, com a dotação
inscrita em 2007 a ser nominalmente inferior em perto de 6% em relação ao ano anterior.
Em alguns anos, a despesa realizada é superior à dotação inicial (1999, 2001, 2002, 2006 e
2007), tendo as instituições tido necessidade de recorrer a saldos que transitaram de anos
anteriores ou recebido durante a execução orçamental alguns reforços para compensar
situações decorrentes da revisão salarial (até 2003) ou para colmatar as situações de
desequilíbrio mais acentuadas.
Assim, a evolução entre 1998 a 2007 na componente do Orçamento de Estado das
universidades e dos institutos politécnicos e das escolas de enfermagem teve a evolução a
preços correntes que o Quadro 60 mostra:
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Quadro 60 – Evolução da dotação de orçamento de estado inscrita e despesa efectuada por tipo de
instituição de ensino superior público entre 1998 a 2007 (a preços correntes)
Unidade: Euros
Orçamento de Estado (Fonte 310) - Dotação Inicial

Universidades
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Var.
Var.
Var.
Var.
Var.
Var.
Var.
Var.
Var.

I. Politécnicos

563.647.006
644.699.923
692.612.504
723.686.602
734.613.482
723.391.983
727.941.716
745.867.642
697.256.676

189.714.239
229.486.118
249.126.027
273.173.834
285.002.757
275.835.716
294.290.112
286.059.714
270.443.769

14%
7%
4%
2%
-2%
1%
2%
-7%

21%
9%
10%
4%
-3%
7%
-3%
-5%

% 1999-98
% 2000-99
% 2001-00
% 2002-01
% 2003-02
% 2004-03
% 2005-04
% 2006-05
% 2006-06

Enfermagens

Orçamento de Estado (Fonte 310) - Despesa Efectuada

TOTAL

0
0
44.436.648
34.915.208
41.991.020
40.825.180
24.189.990
26.180.667
25.511.459

753.361.245
874.186.041
986.175.179
1.031.775.644
1.061.607.259
1.040.052.879
1.046.421.818
1.058.108.023
993.211.904

-21%
20%
-3%
-41%
8%
-3%

16%
13%
5%
3%
-2%
1%
1%
-6%

Universidades

I. Politécnicos

518.388.274
570.118.400
622.018.595
686.030.623
734.109.267
728.326.082
715.911.283
734.620.596
777.622.496
n.a

169.545.017
196.226.449
235.468.561
274.947.829
273.517.369
284.923.045
271.725.683
292.362.842
295.103.501
n.a

10%
9%
10%
7%
-1%
-2%
3%
6%

16%
20%
17%
-1%
4%
-5%
8%
1%

0
0
0
37.330.472
41.038.029
42.979.916
41.738.987
26.021.443
29.525.138
n.a

TOTAL
687.933.291
766.344.849
857.487.156
998.308.924
1.048.664.665
1.056.229.043
1.029.375.953
1.053.004.881
1.102.251.135
n.a

10%
5%
-3%
-38%
13%

11%
12%
16%
5%
1%
-3%
2%
5%

Enfermagens

Fonte: GPEARI74.
Nota: 2007 – n.a; aquando do fornecimento dos dados, a despesa de 2007 ainda não estava apurada.

Quando comparamos os mesmos valores, mas agora a preços constantes (usando o
ano de 2007 como ano base), vê-se de uma forma muito clara a tendência de diminuição
dos recursos para o ensino superior, os quais registam um decréscimo a partir do ano de
2002. Destaca-se o ano de 2007, que diminui 9% na dotação inscrita em relação a 2006,
sendo o ensino universitário o que mais decresce. De resto, entre 1998 e 2007, o ensino
universitário decresce a preços constantes cerca de 2%, o ensino politécnico cresceu perto
de 12% e as escolas de enfermagem sofreram um forte corte desde que a sua tutela foi
transferida para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (deve ter-se em nota
que muitas das escolas de enfermagem foram sendo integradas nas universidades e nos
institutos politécnicos, estando apenas as de Lisboa, Porto e Coimbra como autónomas).
Em termos da despesa, há um decréscimo a partir de 2002 até 2004, e uma estagnação
a partir daí, prevendo-se que no ano de 2007 essa tendência continue a acentuar-se. Veja-se
o Quadro 61, onde se compara a preços constantes de 2007 as dotações dos
estabelecimentos de ensino superior:
74

Ficheiros obtidos em 2006 através da Directora do GEF/GPEARI, Dra. Isabel Carvalho e em 2007 do
Director Dr. Francisco Cal, a quem se agradece a disponibilidade.
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Quadro 61 – Evolução da dotação de orçamento de estado inscrito e despesa efectuada por tipo de
instituição de ensino superior público entre 1998 a 2007 (a preços constantes, base 2007)
Unidade: Euros

Orçamento de Estado (Fonte 310) - Dotação Inicial

Universidades

I. Politécnicos

Enfermagens

n.a

n.a

n.a

1998

240.561.265

Orçamento de Estado (Fonte 310) - Despesa Efectuada

TOTAL

0

Universidades

955.276.395

I. Politécnicos

Enfermagens

TOTAL

672.687.276

220.010.331

0

892.697.606

722.920.980

248.818.871

0

971.739.852

1999

714.715.130

2000

794.804.673

282.917.110

0 1.077.721.782

766.842.477

290.292.438

0 1.057.134.915

2001

818.294.657

294.332.683

52.500.166 1.165.127.506

810.518.421

324.840.135

44.104.497 1.179.463.053

2002

825.726.413

311.691.345

39.838.252 1.177.256.010

837.618.674

312.083.318

46.824.391 1.196.526.383

2003

811.417.215

314.799.754

46.381.175 1.172.598.144

804.472.468

314.711.708

47.473.460 1.166.657.636

2004

780.880.088

297.756.435

44.069.565 1.122.706.088

772.804.895

293.319.777

45.055.993 1.111.180.664

2005

769.056.943

310.912.054

25.556.276 1.105.525.273

776.113.055

308.875.929

27.491.173 1.112.480.157

2006

763.945.224

292.992.939

26.815.207 1.083.753.370

796.469.720

302.255.920

30.240.739 1.128.966.378

2007

697.256.676

270.443.769

25.511.459

Var. % 2000-99

11%

18%

Var. % 2001-00

3%

4%

Var. % 2002-01

1%

6%

-24%

Var. % 2003-02

-2%

1%

Var. % 2004-03

-4%

Var. % 2005-04
Var. % 2006-05

993.211.904

n.a

n.a

n.a

n.a

7%

13%

9%

13%

6%

17%

9%

8%

6%

12%

1%

3%

-4%

6%

1%

16%

0%

-4%

1%

1%

-2%

-5%

-5%

-4%

-4%

-7%

-5%

-5%

-2%

4%

-42%

-2%

0%

5%

-39%

0%

-1%

-6%

5%

-2%

3%

-2%

10%

1%

Var. % 2007-06

-9%

-8%

-5%

-8%

Var. % 2007-1998

-2%

12%

-51%

4%

18%

37%

-31%

26%

Var. % 1999-98

12%

Fonte: GPEARI.

Faz-se ainda notar que no ano de 2007 foi determinado governamentalmente que as
instituições de ensino superior, mercê de serem serviços autónomos, passariam a ter de
pagar como entidade patronal 7,5% sobre a massa salarial para a Caixa Geral de
Aposentações. Dado que já de si havia um corte nominal (preços correntes) significativo de
menos 6%, esta imposição constitui-se como o mais violento corte orçamental feito no
âmbito do ensino superior nas últimas décadas. De resto, esta situação piorou com o
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orçamento de 2008, em que essa comparticipação passou para 11% do valor dos salários
ilíquidos75.
Quando calculamos a despesa por aluno por tipo de instituição entre 1990 e 2006 a
preços correntes, concluímos que no ensino universitário se dá um acréscimo muito
significativo. Contudo, quando passamos estes valores para preços constantes de 2007,
verificamos que se dão crescimentos reais muito menores e apenas no ensino universitário,
com uma subida de 5%. No ensino politécnico, a preços constantes de 2007, regista-se um
decréscimo significativo, na ordem dos -21% (passa-se de 3.784 euros em 1990 para 2.982
euros em 2007).

Figura 43 – Evolução da despesa do Orçamento de Estado (funcionamento) por aluno entre 1998 a 2006
por tipo de instituição (a preços correntes e a preços constantes base 2007)
5.000
4.500
4.000
3.500

Euros€

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Univ. pr. Correntes 2.240 2.483 2.806 2.763 2.793 3.056 3.196 3.323 3.397 3.556 3.736 3.968 4.154 4.098 4.065 4.239 4.546
Univ. preços 2007

4.451 4.430 4.598 4.249 4.083 4.291 4.351 4.428 4.409 4.509 4.606 4.688 4.740 4.527 4.389 4.478 4.657

Polit. Pr. Correntes 1.904 2.031 2.312 2.086 1.956 1.999 2.213 2.184 2.532 2.655 2.856 2.960 2.563 2.607 2.526 2.811 2.911
Polit. Preços 2007

3.784 3.624 3.789 3.209 2.859 2.806 3.012 2.911 3.285 3.367 3.521 3.498 2.925 2.879 2.727 2.969 2.982

Fonte: GPEARI.

Estamos, pois, perante valores da despesa de Orçamento de Estado por aluno a preços
constantes (2007) relativamente baixos. Por outro lado, sabendo-se os impactes que os
recursos docentes e não docentes das instituições do ensino superior, quer nos níveis
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Apesar dos pedidos efectuados junto do Gabinete do MCTES, GPEARI não foram fornecidos dados
financeiros recentes.
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remuneratórios (entretanto, foi negociada uma nova grelha salarial a ser implementada
entre 1998 a 2000), quer por efeito de melhoria da qualificação do pessoal docente e não
docente, podemos concluir ter havido grande rigor na aplicação dos recursos afectos aos
estabelecimentos de ensino superior.
A evolução das remunerações médias do pessoal docente e não docente das
instituições do ensino superior público em Portugal demonstra um crescimento acentuado
de acordo com os cálculos da fórmula de financiamento de 1993 a 200376, no qual o valor
das remunerações médias dos docentes e não docentes constituía um dos factores
essenciais. A variação das remunerações médias a preços correntes dos docentes em tempo
integral (Doc ETI) registou um crescimento de 93% e de 64%, respectivamente nas
universidades e nos institutos politécnicos (mercê da subida salarial e do nível de
qualificação do pessoal docente e não docente). Ainda que se deflacionem os valores a
preços de 199577, a variação continua a ser muito significativa, na ordem dos 40% e 19%.
O mesmo aconteceu para as remunerações do pessoal não docente, que cresce 34% e 26%
(a preços constantes, base 1995) (ver Quadro 62).

Quadro 62 – Evolução das remunerações médias anuais dos docentes em tempo integral e das não
docentes usadas no cálculo da fórmula de financiamento
(a preços correntes e a preços constantes base=1995)
Unidade: Euros
Remunerações médias anuais a preços correntes
Doc. ETI
Não doc. ETI

Universidades I.Politécnicos
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Var % 2003-1994

20.153
21.177
22.613
25.470
27.406
29.239
32.369
35.185
37.675
38.804
92,5%

Universidades

19.372
19.477
20.988
22.875
23.764
25.371
27.595
28.730
30.694
31.717
63,7%

8.501,77
9.427,55
9.905,44
10.765,39
11.779,91
12.008,09
13.027,69
13.925,60
14.769,75
15.586,45
83,3%

I.Politécnicos

7.947,51
8.473,29
9.527,57
9.910,30
10.621,45
11.268,12
11.963,85
13.278,23
11.956,47
13.778,15
73,4%

Remunerações médias anuais a preços constantes (1995=base)
Doc. ETI
Não doc. ETI

Universidades I.Politécnicos

20.844
21.177
21.947
23.825
24.698
25.537
27.414
28.399
29.238
29.266
40,4%

20.037
19.477
20.370
21.398
21.416
22.158
23.370
23.189
23.820
23.921
19,4%

Universidades I.Politécnicos

8.793
9.428
9.614
10.070
10.616
10.488
11.033
11.240
11.462
11.755
33,7%

8.220
8.473
9.247
9.270
9.572
9.841
10.132
10.717
9.279
10.391
26,4%

Fonte: Cerdeira (2003); Rodrigues (2003).
Nota: Como deflactores consideraram-se os índices de preços implícitos no PIB, publicados pela OCDE em
Novembro 2002 (Base=1995).
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77

Não se dispõe dos valores dos anos posteriores a esta data para todas as instituições.
Usou-se o ano de 1995, dado o período em análise.
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Na análise efectuada pela OCDE (Santiago et al., 2008, p. 153), quando foi
comparada a despesa por estudante no ensino superior entre 1995 e 2004, incluindo as
fontes públicas e as do privado, concluía-se que Portugal pertencia ao grupo dos países que
tinham tido uma diminuição, dizendo que: “The main conclusion is that only a few
countries – The Czech Republic, Hungary, Portugal, Sweden and the United Kindgom –
experienced a decline in the expenditure per student on TEIs between 1995 and 2004 […]”
(sublinhado da autora).
Se nos detivermos a analisar a despesa realizada por tipo de instituição e por fonte de
financiamento para os últimos três anos de que se tem dados financeiros (2004 a 2006),
podemos concluir que as universidades apresentam nestes anos uma maior capacidade de
despesa com financiamento nas receitas próprias do que os institutos politécnicos e as
escolas de enfermagem. Em 2006, cerca de 31% da despesa realizada pelas universidades
teve financiamento próprio, enquanto nos institutos politécnicos e nas escolas de
enfermagem esse valor se ficava pelos 26% e 22%, respectivamente. Em termos globais,
em 2006, o Orçamento de Estado (orçamento de funcionamento) representou 67% do valor
gasto, as Receitas Próprias 29% e os Investimentos do Plano 4% (PIDDAC, fundos
comunitários e recursos próprios), como podemos constatar pelo Quadro 63:
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Quadro 63 – Despesa efectuada por tipo de instituição e por fonte de financiamento entre 2004 e 2006
(a preços correntes e a preços constantes, base 2007)
Unidade: Euros

Universidades

2006

2005

2004

Orçamento de Estado
Receitas Próprias
PIDDAC (inc.Fundos
Comunitários )
Total
Orçamento de Estado
Receitas Próprias
PIDDAC (inc.Fundos
Comunitários )
Total
Orçamento de Estado
Receitas Próprias
PIDDAC (inc.Fundos

Peso relativo %
Peso relativo % 2005 Peso relativo % 2004
2006

Orçamento de Estado

Var % 2006-2005 Var % 2005-2004

Comunitários )
Total

Orçamento de Estado

Receitas Próprias
PIDDAC (inc.Fundos
Comunitários )
Total
Orçamento de Estado
Receitas Próprias
PIDDAC (inc.Fundos
Comunitários )
Total
Orçamento de Estado
Receitas Próprias
PIDDAC (inc.Fundos
Comunitários )
Total

Receitas Próprias
PIDDAC (inc.Fundos
Comunitários )
Total
Orçamento de Estado
Receitas Próprias
PIDDAC (inc.Fundos
Comunitários )
Total

Despesa a preços correntes
Esc.
Enfermagens
e Esc.Sup
Hotelaria e
I. Politécnicos
Turismo.

715.911.283

271.725.683

294.357.906

86.297.615

41.207.171
1.051.476.360

Despesa a preços constantes (base=2007)
Esc.
Enfermagens
e Esc.Sup
Hotelaria e
Universidades I. Politécnicos
Total
Turismo.

Total

41.738.987 1.029.375.953

772.804.895

293.319.777

15.863.120

317.750.588

93.155.703

13.515.482
371.538.780

1.162.568
55.885.221
44.481.913
58.764.675 1.481.779.815 1.135.037.396

14.589.560
401.065.040

1.254.958
60.326.431
63.434.715 1.599.537.151

734.620.596
336.909.894

292.362.842
99.440.074

26.021.443 1.053.004.881
6.926.132
443.276.100

776.113.055
355.939.064

308.875.929
105.056.596

27.491.173 1.112.480.157
7.317.330
468.312.991

57.842.770
1.129.373.260

10.269.630
402.072.546

0
68.112.400
61.109.815
32.947.575 1.564.393.381 1.193.161.935

10.849.674
424.782.199

0
71.959.489
34.808.503 1.652.752.637

777.622.496
359.900.881

295.103.501
108.058.592

29.525.138 1.102.251.135
8.561.628
476.521.102

302.255.920
110.677.606

30.240.739 1.128.966.378
8.769.136
488.070.536

323.165

396.518.641

796.469.720
368.623.793
41.960.842

20.860.230

38.409.932 1.640.429.911 1.207.054.355

433.793.756

45.055.993 1.111.180.664
17.123.765

40.967.904

20.366.605

1.178.491.281

423.528.698

68%

73%

71%

69%

68%

73%

71%

69%

28%

23%

27%

27%

28%

23%

27%

27%

4%

4%

2%

4%

4%

4%

2%

4%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

65%

73%

79%

67%

65%

73%

79%

67%

30%

25%

21%

28%

30%

25%

21%

28%

61.657.674

330.998

428.030.056

63.152.070

39.340.873 1.680.188.984

5%

3%

0%

4%

5%

3%

0%

4%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

66%

70%

77%

67%

66%

70%

77%

67%

31%

26%

22%

29%

31%

26%

22%

29%

3%

5%

1%

4%

3%

5%

1%

4%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
0%

3%

8%

-38%

2%

0%

5%

-39%

14%

15%

-56%

12%

12%

13%

-57%

9%

40%

-24%

-100%

22%

37%

-26%

-100%

19%

7%

8%

-44%

6%

5%

6%

-45%

3%

6%
7%

1%
9%

13%
24%

5%
7%

3%
4%

-2%
5%

10%
20%

1%
4%

-29%
4%

98%
5%

17%

-9%
5%

-31%
1%

92%
2%

13%

-12%
2%

Fonte: GPEARI.

Merece realce a grande contenção verificada nestes últimos anos, visível quer a
preços correntes, mas sobretudo a preços constantes. Em termos globais e a preços de 2007,
há um crescimento real de apenas 3% (2005 em relação a 2004) e 2% (2006 em relação a
2005) em relação aos anos anteriores. Entre 2004 e 2005, nas universidades, a despesa
efectuada com financiamento do Orçamento de Estado manteve-se ao mesmo nível,
crescendo 3% entre 2005 e 2006, enquanto nos institutos politécnicos entre 2005 e 2006 há
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uma diminuição real da despesa financiada pelo Orçamento de Funcionamento –
Orçamento de Estado.
A implementação do Processo de Bolonha, com o encurtamento dos cursos, e
consequentemente do número de estudantes a frequentarem o 1.º ciclo de estudo, pode levar
a uma diminuição do número de estudantes elegíveis para efeitos de cálculo da fórmula de
financiamento, e redundar numa menor dotação provindo do Orçamento de Estado.
O Governo pode considerar, agora ou no futuro, que não faz parte da sua
responsabilidade social financiar, total ou parcialmente, os estudantes do 2.º ciclo, os quais
terão assim de entrar mais cedo no mercado de trabalho ou perspectivar a obtenção de
apoios familiares ou outros, como sejam os empréstimos estudantis, para poderem
continuar a sua formação académica.
Por outro lado, na aplicação da fórmula de financiamento, quer na versão inicial, quer
nas versões dos últimos anos, os estudantes do 2.º ciclo (pós-graduação e parte mestrado
escolar) só contam para efeito do pessoal padrão, o que quererá dizer que irá aumentar a
proporção dos estudantes em que o apoio do Orçamento de Estado é menor. Esta situação
poderá ter implicações na própria política de fixação de propinas das instituições, as quais
se verão forçadas a subir as propinas do 2.º ciclo, pelo menos em alguns cursos onde a
procura for mais significativa.
Em Portugal, nos últimos anos, tem vindo a registar em algumas instituições uma
subida do valor das propinas dos cursos de mestrado e de pós-graduação, especialmente nos
cursos com maior prestígio e impacte na empregabilidade dos diplomados (algumas áreas
da gestão, direito, medicina, etc.).
De resto, esta tendência foi desde logo cedo assinalada no relatório “Bologna with
student eyes” (ESIB, The National Unions of Students in Europe, 2005, p. 16), quando se
concluía:
“There is noticeably also a bad tendency that parallel to the reform of the degree
structure, tuition fees for second cycle studies were introduced even if they did not exist
in the previous system (for example partially in Slovenia according to new legislation)
or they are higher than for the first cycle (like in Estonia, Latvia, Italy or France for
example). In Malta master degree students do not receive any study grants, which is
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also an obstacle for students. In Germany fees are often charged for so-called non
consecutive second cycle”

Por fim, o incentivo à mobilidade dos estudantes obrigará as instituições de ensino
superior a estarem sujeitas a uma maior pressão na procura de estudantes, porquanto os
estudantes irão ter a possibilidade de se inscrever, e procurarão inscrever-se nas instituições
que no seio da Europa possam oferecer os cursos mais atractivos e de maior qualidade. Em
especial nos cursos de 2.º e 3.º ciclo, esta dimensão pode trazer um novo desafio aos
sistemas de ensino superior de cada país e, por conseguinte, em Portugal pode vir a assistirse a uma saída de estudantes, pelo menos dos mais favorecidos do ponto de vista
sócioeconómico ou dos que ambicionam seguir cursos de pós-graduação em instituições de
referência internacional.
2.3.3.2 Investimentos do Plano
No que respeita aos investimentos do plano, há uma grande oscilação da despesa, que
pode estar relacionada com o ciclo de conclusão dos empreendimentos. No entanto, parece
haver uma tendência de descida nesses investimentos.
Nas últimas décadas, o desenvolvimento das novas instituições universitárias
localizadas fora das três cidades tradicionais (Lisboa, Coimbra e Porto), a implementação
do ensino politécnico com a construção de inúmeras escolas em todos os distritos do país, e
o alargamento da rede pública da área da saúde (novas faculdades de medicina, escolas de
enfermagem, escolas de saúde e de tecnologias da saúde), retratou-se num forte
investimento, que mudou de forma significativa as condições de funcionamento e de
qualidade das infra-estruturas do ensino superior, dando ao mesmo tempo resposta ao
aumento da sua frequência. O investimento realizado permitiu a construção de novas infraestruturas, quer em edifícios de ensino, bibliotecas, complexos pedagógicos, laboratórios,
bem como a aquisição de mobiliário e outro equipamento.
Apresenta-se de seguida a evolução do investimento realizado no ensino superior (não
inclui as infra-estruturas da acção social) entre 1980 e 2006. Observamos que neste período
se investiu perto de 1,8 mil milhões de euros, e que o investimento foi sobretudo
significativo nos anos de 1990 a 2000, nos quais se concentrou um investimento de perto de
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mil milhões de euros (cerca de 56% de todo o investimento aplicado entre 1980 e 2006).
Foram as universidades quem mais beneficiou, com cerca de 1,3 mil milhões de euros, isto
é, 73% de todo o investimento realizado. O Quadro 64 regista o investimento realizado nas
universidades, nos institutos politécnicos e nas escolas de enfermagem durante aquele
período.
Quadro 64 – Despesa efectuada dos investimentos do plano por tipo de instituição entre 1980 a 2006
(a preços correntes e a preços constantes, base 2007)
Unidade: Euros

Universidades

A preços correntes
I.Politécnicos Esc.Enfermag

Total

Conversor
com base
preços
Universidades

A preços constantes de 2007
I.Politécnicos Esc.Enfermag

Total

constantes

em
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total 1980-2006

3.180.570
5.048.593
4.596.577
6.662.214
8.262.567
9.082.117
18.370.268
24.668.225
29.742.865
32.741.079
41.229.492
39.918.452
70.714.932
130.305.349
63.440.584
56.825.507
66.199.171
79.155.882
78.288.780
106.949.439
87.454.268
87.539.123
72.645.315
49.742.811
41.207.171
57.842.770
40.967.904
1.312.782.024

535.355
599.735
2.517.717
3.011.028
4.004.504
2.675.218
7.842.874
7.762.313
12.205.285
16.974.187
17.314.028
18.937.471
40.305.030
59.752.531
28.840.845
21.666.597
20.013.569
20.877.243
21.892.349
19.305.472
18.290.499
12.680.254
24.942.183
21.535.841
13.515.482
10.269.630
20.366.605
448.633.845

0
8.687.249
9.812.232
2.831.318
4.014.773
1.162.568
0
801.997
27.310.137

em

2007 (INE)

3.715.925
5.648.328
7.114.295
9.673.242
12.267.071
11.757.335
26.213.141
32.430.537
41.948.150
49.715.266
58.543.520
58.855.922
111.019.962
190.057.881
92.281.429
78.492.104
86.212.740
100.033.125
100.181.129
126.254.911
114.432.016
110.031.609
100.418.816
75.293.425
55.885.221
68.112.400
62.136.505
1.788.726.006

9,658
8,051
6,579
5,241
4,054
3,397
3,042
2,781
2,537
2,253
1,988
1,785
1,639
1,538
1,462
1,404
1,361
1,333
1,298
1,268
1,233
1,181
1,141
1,105
1,079
1,056
1,024
1,000

30.718.299
40.648.283
30.241.319
34.919.179
33.493.607
30.850.813
55.882.477
68.591.766
75.456.720
73.778.313
81.948.932
71.238.568
115.884.338
200.416.489
92.739.372
79.782.032
90.127.561
105.490.094
101.591.546
135.613.924
107.816.146
103.424.059
82.888.304
54.943.415
44.481.913
61.109.815
41.960.842
2.046.038.127

5.170.516
4.828.709
16.564.302
15.781.937
16.232.883
9.087.379
23.858.074
21.583.667
30.964.428
38.249.408
34.413.864
33.795.858
66.050.007
91.902.540
42.160.422
30.419.529
27.247.684
27.822.852
28.408.638
24.479.706
22.549.055
14.981.225
28.459.031
23.787.410
14.589.560
10.849.674
20.860.230
725.098.587

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.709.891
11.592.769
3.230.534
4.434.517
1.254.958
0
821.435
32.044.104

35.888.815
45.476.992
46.805.621
50.701.116
49.726.491
39.938.192
79.740.552
90.175.433
106.421.148
112.027.721
116.362.796
105.034.426
181.934.345
292.319.029
134.899.795
110.201.562
117.375.245
133.312.946
130.000.183
160.093.630
141.075.092
129.998.054
114.577.869
83.165.342
60.326.431
71.959.489
63.642.507
2.803.180.818

Fonte: PIDDAC e FEDER – 1980 a 2000 DGESup e GEF78; 2001 a 2007 GPEARI.
* A partir de 2001 inclui as Escolas de Enfermagem que transitaram para o ME.
** Em 2006 inclui a Escola Superior de Turismo e Hotelaria
Nota: O conversor dos preços foi fornecido directamente pelo INE, com base nas médias anuais do Índice de
Preços no Consumidor (IPC) referentes ao Continente, total excluindo a Habitação (1980 a 2007).
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Trata-se de dados retirados de ficheiros de trabalho de Luisa Cerdeira, que entre 1990 a 2000 foi
responsável na DGESup pelos recursos financeiros e foi Coordenadora Executiva do PRODEP II.
285

O Financiamento do Ensino Superior Português. A Partilha de Custos

Esta incidência do investimento na década de 1990 a 2000, com especial relevância
no ano de 1993 (foi quando se atingiu o maior valor de investimento alguma vez realizado
em Portugal no ensino superior, 190 milhões de euros) e nos anos de 1998 a 2000, está
profundamente ligada ao apoio recebido dos fundos comunitários, através do PRODEP I
(1990-1993) e PRODEP II (1994-1999). O contributo recebido através do FEDER atingiu
cerca de 33% de todo o investimento realizado entre 1990 e 2006, conforme se vê na Figura
44:
Figura 43 – Investimento realizado no ensino superior por fonte de financiamento entre 1990 e 2006 (a
preços correntes)
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Fonte: PIDDAC e FEDER – 1980 a 2000 DGESup e GEF79; 2001 a 2007 GPEARI.

Desde o ano de 2001 que o financiamento através do PIDDAC (financiamento
público português) tem vindo a decrescer de forma muito expressiva, com o último ano de
que se possui dados (2006) a diminuir perto de 28% em relação ao ano de 2005, ao mesmo
tempo que sobe a despesa com financiamento comunitário, que tem nestes anos a maior
taxa de comparticipação já registada (47% de todo o investimento realizado).
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Trata-se de dados retirados de ficheiros de trabalho de Luisa Cerdeira, que entre 1990 a 2000 foi
responsável na DGSup pelos recursos financeiros e simultaneamente Coordenadora Executiva do PRODEP
II.
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Se é certo que após a conclusão de inúmeros novos empreendimentos se reduziram as
necessidades de investimento, esta tendência de diminuição também parece ser uma
consequência da mudança de política, focando os investimentos na área da ciência em
detrimento do ensino superior e das infra-estruturas dos estabelecimentos de ensino, não
respondendo à necessidade actual de obras de conservação e de reapetrechamento no
parque escolar.
No período entre 1980 e 2004, as universidades80 que mais beneficiaram do
investimento foram a Universidade Técnica de Lisboa (227,7 milhões de euros), a
Universidade do Porto (177,3 milhões de euros), a Universidade de Lisboa (133,8 milhões
de euros), a Universidade Nova de Lisboa (121,9 milhões de euros), a Universidade de
Coimbra (105,02 milhões de euros), a Universidade do Minho (92,1 milhões de euros) e a
Universidade de Aveiro (85,9 milhões de euros).
Figura 45 – Investimento realizado nas universidades públicas entre 1980 a 2004 (a preços correntes)
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Fonte: PIDDAC e FEDER – 1980 a 2000 DGESup e GEF; 2001 a 2007 GPEARI.

80

As Universidades da Madeira e dos Açores só passaram para a dependência do financiamento do Ministério
da Educação no ano de 1995, dado que até àquela data foram financiadas pelos Governos das regiões
autónomas. Deste modo, a leitura do gráfico, para estas duas universidades, não é representativo do total do
investimento realizado.
287

O Financiamento do Ensino Superior Português. A Partilha de Custos

No que respeita aos institutos politécnicos, podemos concluir que foram o Instituto
Politécnico do Porto (68,2 milhões de euros), o Instituto Politécnico de Lisboa (54,1
milhões de euros), o Instituto Politécnico de Santarém (40 milhões de euros; até 1998
incluía também a Escola Superior de Tecnologia de Tomar, pelo que no valor de
investimento está incluído até 1998) e o Instituto Politécnico de Viana de Castelo (30
milhões de euros) os que mais aproveitaram do investimento realizado.

Figura 46 – Investimento realizado nos institutos politécnicos públicos entre 1980 a 2004
(a preços correntes)
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Fonte: PIDDAC e FEDER – 1980 a 2000 DGESup e GEF; 2001 a 2007 GPEARI.
Nota: O investimento do IPTomar está até 1998 incluído no IPSantarém.
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2.4 O financiamento da acção social no ensino superior

2.4.1 Os mecanismos de apoio social
O sistema de apoio social aos estudantes do ensino superior português é constituído
por um conjunto de apoios directos (bolsas, subsídio de alojamento, complemento de
transporte, auxílios de emergência) e indirectos (alojamento a preços sociais em residências
e refeições a preços sociais, actividades desportivas, assistência médica e reprografia), e
tem desempenhado um papel relevante na expansão do sistema de ensino superior e na sua
acessibilidade, procurando-se com ele diminuir as dificuldades financeiras dos estudantes
provindo dos meios mais carenciados.
Este apoio é tanto mais importante quanto maior for o nível de comparticipação dos
estudantes e das famílias nos custos de educação, consequência da política seguida de
aumento das propinas, quer no ensino público, quer no ensino privado.
Até à criação dos serviços sociais autónomos em cada universidade, e mais tarde nos
institutos politécnicos, através do Decreto-Lei n.º 132/80, de 17 de Maio, o apoio social era
prestado directamente pelas universidades. Este enquadramento legal veio permitir a
implementação de serviços com grande autonomia administrativa e financeira, mesmo
maior do que a registada ao tempo para as próprias universidades (a lei de autonomia das
universidades só vem a ser publicada em 1988, Lei n.º 108/88), permitindo que estes
serviços tivessem uma gestão de recursos humanos mais flexível do que a consagrada na
administração pública, podendo contratar pessoal para as cantinas e residências dentro das
regras de contratação privada.
Apesar destes serviços terem o reitor como o principal dirigente, cabia a um
administrador proposto pelo reitor, mas nomeado pelo governo, a gestão operacional do
apoio social. Posteriormente, e em consequência do novo enquadramento previsto pelas leis
de autonomia das universidades (1988) e dos politécnicos (1990), foi publicado o DecretoLei n.º 129/93, de 22 de Abril, que veio integrar os serviços de acção social como unidades
das universidades e dos institutos politécnicos.
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A concessão de bolsas para apoio aos estudantes mais carenciados e que tenham
aproveitamento escolar é uma peça base no sistema de apoio social português, sendo
concedidas aos estudantes no âmbito do ensino superior público e também privado.
Em 1977, o Despacho n.º 313/77, de 19 Dezembro regulamentou o sistema de
atribuições de bolsas, definindo os critérios de elegibilidade socioeconómica e académica
dos candidatos, o montante das bolsas de estudo e ainda a forma de operacionalização do
processo. Em relação ao montante, as bolsas de estudo foram indexadas aos custos de
frequência do ensino superior, devendo ter-se em conta os encargos com o material escolar,
transportes, alimentação, alojamento e lavagem de roupa.
De acordo com Carvalho (2004), em 1977, o valor da de referência para os estudantes
deslocados era de 39.000$00 ao ano e para os residentes de 16.000$00. Os estudantes, para
poderem ser elegíveis, tinham que ter aproveitamento escolar a todas as disciplinas do
plano de estudos do ano em que estivessem matriculados, ou aproveitamento no certo
número de disciplinas que lhes permitissem concluir o curso dentro do tempo previsto.
Além disto, o agregado familiar teria que ter um rendimento anual per capita inferior a
48.000$00. Contudo, o controlo do rendimento dos candidatos e dos bolseiros era muito
difícil.
Este sistema vigorou até 1981, aquando da publicação da Portaria n.º 760/81, de 4 de
Setembro. Este novo enquadramento permitia que os Serviços de Acção Social definissem
critérios mais precisos para aferir e avaliar os rendimentos dos familiares, ao mesmo tempo
que se definiam alguns factores de ponderação (favoráveis ou desfavoráveis) para efeito de
integração na tabela de rendimentos por escalões e o respectivo montante de bolsa de
estudo.
Ao longo dos anos foi sendo implementada uma leitura menos restritiva da
elegibilidade académica, permitindo-se que os estudantes com menor grau de sucesso
pudessem, em certas condições, continuar a poder usufruir de bolsa de estudo.
No que toca aos estudantes do ensino superior privado, o apoio só se iniciou em 1991,
e de forma muito modesta, com a concessão de alguns subsídios. Estabelecia-se um
determinado tecto orçamental a ser concedido em subsídios aos estudantes do ensino
privado carenciados, os quais eram seriados e posicionados por ordem decrescente de
carência. Os estudantes que viessem a ser abrangidos até ao valor do tecto global
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orçamental aprovado tinham direito a receber; quem, mesmo reunindo condições, não
estivesse dentro desse tecto não recebia qualquer apoio.
Em 1997, com a publicação da Lei de Bases do Financiamento (Lei n.º 113/97, de 6
de Setembro), o sistema de bolsas foi efectivamente alargado ao sector do ensino superior
privado, ainda que só a partir do ano de 2000 os termos de referência usados no ensino
público fossem totalmente adoptados para o ensino privado, tendo-se também previsto uma
compensação extra para o pagamento das propinas pagas neste sector. Por sua vez, o
Governo determinou um valor limite de propina do ensino privado que podia ser
reconhecido para este efeito, o que serviu de certa forma para regular este subsistema e
evitar uma subida demasiada de propinas no ensino superior privado.
Actualmente as bolsas de estudo são concedidas por ano lectivo e pagas mensalmente
aos estudantes carenciados, sendo que essa noção de “carenciado” corresponde a estudantes
cuja capitação mensal do rendimento do agregado familiar é inferior ao Rendimento
Mínimo Mensal Garantido (RMMG) acrescido de vinte por cento (1,2 RMMG).
Para o efeito de cálculo da bolsa consideram-se todos os rendimentos do agregado
familiar, sendo que a este pertencem todos os elementos que vivem em comunhão,
independentemente da sua situação familiar ou profissional. A este rendimento familiar são
efectuadas deduções (as despesas com habitação até ao limite de 30% do rendimento anual;
despesas de saúde – medicamentos com doenças crónicas, etc.; e certos abatimentos até ao
limite de 10% do rendimento anual, para as famílias com mais de um filho a estudar no
ensino superior, rendimentos que provenham exclusivamente de pensões, reformas,
subsídio de desemprego, subsídio de doença de longa duração, rendimento de inserção
social, incapacidade de trabalho daquele(a) que é o suporte do rendimento familiar).
O candidato tem que ter aproveitamento em todas as unidades curriculares ou ECTS.
No ano lectivo de 2007/2008, o valor da bolsa de estudo mensal, de acordo com a
Direcção-Geral do Ensino Superior81, oscilava entre um mínimo de 40,30 euros e um
máximo de 544 euros.
Ao valor da bolsa base mensal podem ser adicionados certos complementos – ao
estudante não deslocado pode ser atribuído um subsídio para o transporte até 25% da bolsa
mensal de referência – BMR (em 2007/2008, o valor era de 100,80 euros). Ao estudante
81

http://www.dges.mctes.pt.
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deslocado é atribuído um complemento do valor fixado para a mensalidade base a pagar
pelos bolseiros nas residências dos SAS (Serviços de Acção Social) e, no caso de não haver
vaga em residência dos serviços de acção social, um subsídio para alojamento entre 25% e
35% da BMR (em 2007/2008, entre 100,80 euros e 141,10 euros) – os quais permitem que
o apoio concedido através da bolsa seja aumentado.
Para além das bolsas de estudo que apoiam os estudantes carenciados, existem desde
1998 (Despacho n.º 2331/98), na sequência da Lei n.º 113/97, de 16 de Setembro, as bolsas
de estudo por mérito a estudantes do ensino superior. Estas bolsas de mérito pretendem
premiar os estudantes com aproveitamento excepcional, e são atribuídas por cada
instituição de ensino superior. Cada instituição tem direito por ano lectivo a uma bolsa por
cada 500 alunos ou fracção inscritos no ano lectivo imediatamente anterior nos cursos de
formação inicial (bacharelato, licenciatura, cursos superiores especializados, cursos de 1.º
ciclo e de mestrado integrado). O valor da bolsa é de cinco vezes o salário mínimo em vigor
no ano lectivo em que é atribuída.
Os estudantes podem candidatar-se a viver numa residência através dos Serviços de
Acção Social e serão preferencialmente escolhidos os bolseiros. Em 2006/2007, os
bolseiros pagavam 57,88 euros por mês (0,015 SMN), e os restantes residentes de acordo
com o valor fixado por cada instituição.
Nas cantinas e nos bares são servidas refeições com preços subsidiados; em
2005/2006 o preço social mínimo fixado era de 1,95 euros (0,005 SMN) por refeição.
Em termos de infra-estruturas, as instalações de apoio social aos estudantes do ensino
superior público em 2006 podem ser descritas de acordo com os dados do Quadro 65:
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Quadro 65 – Capacidade das infra-estruturas físicas dos serviços de apoio social do ensino público em
2006

Número de

Espaços

Total de área

(m2)

Capacidade

Número de

estimada (nº

utilizadores

utilizadores)

padrão

Administração central
Administração
Serviços
Atendimento público
Pessoal técnico
Outros

2151
15
1714
4249
2045
10174

135

126

Subtotal

50
1
81
190
86
408

3268
276
292
3971

972
285
398
1781

Infraesturas de apoio social
Cantinas
Bares/Restaurantes
Residências
Infraesturas desportivas (incluindo estádios universitários)
Serviços de apoio Sócio-Cultural
Serviços de Saúde
Outros
Subtotal
Total SAS

152
190
2686
149
14
43
24
3258
3666

87053
20520
223475
171426
2653
1949
1254
508330
518504

32592
13372
14282
7467
647
494
367
69221
73192

38387
30308
nd
9140
1175
453
107
79570
81351

Fonte: MCTES (2006a). Review of National Policies for Education – Tertiary Education in Portugal,
Background Report.

Dos resultados do estudo realizado recentemente (Martins et al., 2005) constata-se
que a esmagadora maioria dos bolseiros (80%) provêm de famílias cujo rendimento per
capita mensal está abaixo dos 1.440 euros, e 33% deles de agregados com um rendimento
mensal per capita de 720 euros. Ou seja, mais de um quarto dos bolseiros tem um
rendimento do seu agregado que apenas representa um valor até dois salários mínimos (375
euros em 2005), e quase metade deles até quatro salários, como se pode observar na Figura
47.
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Figura 47 – Distribuição dos bolseiros de acordo com o rendimento per capita mensal do agregado
familiar em 2004/2005
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Fonte: Martins et al., Eurostudent (2005).

Em relação ao nível habilitacional, a grande maioria dos pais dos bolseiros apresenta
um nível habilitacional baixo, com 73% deles a possuírem a escolaridade básica ou menos.
Dos restantes, 14% atingiu o nível secundário e 13% possuía um curso superior. Veja-se a
Figura 48.

Figura 48 – Nível habilitacional dos pais dos estudantes bolseiros em 2004/2005
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13%
Secundário
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73%

Fonte: Martins et al., Eurostudent (2005).
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O valor da bolsa deve contribuir para o apoio aos custos dos estudantes, quaisquer que
sejam: as propinas, o alojamento, a alimentação, os transportes e outros custos. Como de
acordo com o enquadramento legal, as propinas são receitas das instituições do ensino
superior, não existe isenção ou redução de propinas e os bolseiros têm direito a receber
dentro do valor da bolsa atribuída o valor da propina.
Se analisarmos a evolução registada no que toca ao número de bolseiros no ensino
superior no período que vai desde 1990/1991 a 2006/2007, vemos que existem seis vezes
mais bolseiros em 2005/2006 do que o verificado em 1990/1991 (+512%). Nesta evolução
de crescimento, chama-se a atenção para a situação dos bolseiros do ensino privado: de
quase inexistentes, acabam em 2005/2006 por representar 18% do total de bolseiros e perto
de 37% do valor da despesa (ver Quadro 66).
Quadro 66 – Evolução do número de bolseiros e da despesa com bolsas de estudo por tipo de instituição
entre 1990 a 2007

Número de

Ensino público
Despesa com

Número de

Ensino privado
Despesa com

Ensino superior total
Número de
Total Despesa

1990/1991
1991/1992

bolseiros
10.919
13.866

Anos
1990
1991

Bolsas €
6.814.826 €
8.808.561 €

bolseiros
24
84

Anos
1990
1991

Bolsas €
26.252 €
89.095 €

bolseiros
10.943
13.950

Anos
1990
1991

com Bolsas €
6.841.078 €
8.897.657 €

1992/1993

16.452

1992

10.482.422 €

213

1992

277.990 €

16.665

1992

10.760.412 €

1993/1994

21.438

1993

15.134.985 €

227

1993

311.454 €

21.665

1993

15.446.439 €

1994/1995

29.651

1994

17.727.173 €

1.054

1994

1.639.628 €

30.705

1994

19.366.801 €

1995/1996

28.909

1995

25.762.557 €

1.500

1995

2.453.437 €

30.409

1995

28.215.994 €

1996/1997

28.463

1996

27.280.853 €

4.280

1996

9.507.527 €

32.743

1996

36.788.380 €

1997/1998

38.390

1997

33.271.466 €

1997

14.269.645 €

43.542

1997

47.541.111 €

1998/1999

43.159

1998

43.625.936 €

5.152
7.277

1998

19.752.397 €

50.436

1998

63.378.333 €

1999/2000

44.994

1999

33.480.991 €

11.052

1999

23.393.621 €

56.046

1999

56.874.612 €

2000/2001

46.846

2000 *

39.753.275 €

12.450

2000 *

25.830.055 €

59.296

2000 *

65.583.330 €

2001/2002

46.463

2001 *

41.180.854 €

13.180

2001 *

27.433.884 €

59.643

2001 *

68.614.738 €

2002/2003

44.817

2002 *

39.879.279 €

12.805

2002 *

29.429.076 €

57.622

2002 *

69.308.355 €

2003/2004

48.957

2003 *

38.052.833 €

14.074

2003 *

27.030.059 €

63.031

2003 *

65.082.892 €

2004/2005

52.787

2004 *

42.918.482 €

13.393

2004 *

26.391.496 €

66.180

2004 *

69.309.978 €

2005/2006
2006/2007

54.768
56.080

2005 *
2006 *

43.698.566 €
43.205.978 €

12.221
12.593

2005 *
2006 *

25.957.688 €
27.000.000 €

66.989
68.673

2005 *
2006 *

69.656.254 €
70.205.978 €

2007/2008

n.a

2007 *

n.a

n.a

2007 *

n.a

n.a

2007 *

n.a

Fonte: De 1990 a 1998 Direcção Geral do Ensino Superior – Direcção de Serviços de Recursos.
De 1998 a 2007 DGESup – Fundo de Apoio ao Estudante/ Direcção de Serviços de Apoio ao
Estudante.
As dotações a partir de 2000 são dotações inscritas e não a despesa.

295

O Financiamento do Ensino Superior Português. A Partilha de Custos

Em termos globais, a taxa de cobertura dos bolseiros em relação à população escolar
elegível para este efeito tem vindo sempre a melhorar: sendo em 1998/1999 de apenas 15%,
passados oito anos já atingia 21%. A mesma tendência registou-se na razão entre os
bolseiros e os candidatos a bolsa, que passaram de uma taxa de aprovação de 67% para
76,% como se vê na Figura 49.

Figura 49 – Comparação do número de bolseiros do ensino superior versus o número de alunos
elegíveis e candidatos a bolsas de estudo entre 1998/1999 a 2006/2007
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 20062007

Alunos

327.643

339.263

350.058

355.285

357.150

347.881

339.332

312.240

323.135

Candidatos a Bolsa

74.872
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Fonte: DGESup – Fundo de Apoio ao Estudante/ Direcção de Serviços de Apoio ao Estudante.

Se nos detivermos em cada subsector, podemos verificar que nas instituições de
ensino superior privadas houve uma subida acentuada na taxa de cobertura dos bolseiros
em relação aos alunos desse subsector, passando de apenas 6,3% em 1998/1999 para 14,4%
em 2006/2007. No ensino público, vemos que o número de bolseiros do ensino politécnico
em relação ao número de alunos elegíveis era superior ao das universidades no início do
período, mas tem vindo a reduzir-se, e no ano de 2006/2007 o ensino politécnico e o
universitário tinham a mesma percentagem de alunos bolseiros, cerca de 24% do total dos
alunos (ver Figura 50).
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Figura 50 – Taxa de cobertura dos bolseiros do ensino superior sobre os estudantes elegíveis por tipo de
instituição entre 1998/1999 e 2006/2007
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Fonte: DGESup – Fundo de Apoio ao Estudante/ Direcção de Serviços de Apoio ao Estudante.

No ensino privado, o valor médio da bolsa anual atribuída desceu de 2.704 euros em
1998/1999 para 1.858 euros em 2006/2007, ao mesmo tempo que a propina subia de 1.958
euros para 3.023 euros, o que representa uma diminuição na cobertura dos custos de
educação, apesar de nos últimos dois anos se ter registado um crescimento do valor médio
da bolsa de 10%. O valor médio da bolsa do ensino privado apenas cobre cerca de 62% do
valor médio da propina cobrada neste sector.
No ensino público, o valor médio da bolsa anual subiu de 1.083 euros em 1998/1999
para 1.531 euros em 2006/2007. Devemos realçar o crescimento entre 2005/2006 e
2006/2007, que num só ano parece ter crescido 20% (1.280 euros em 2005/2006).
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Figura 51 – Comparação do valor da bolsa média e propina média do ensino superior público e privado
entre 1998/1999 a 2006/2007
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Fonte: DGESup – Fundo de Apoio ao Estudante/ Direcção de Serviços de Apoio ao Estudante.

Em síntese, podemos visualizar no Quadro 67 a evolução dos bolseiros e da bolsa
média por tipo de instituição, observando-se uma tendência de igualização da bolsa média
entre o ensino universitário e o ensino politécnico público, e um abaixamento na do ensino
privado.

Quadro 67 – Evolução do número de alunos, bolseiros e da bolsa média anual por tipo de instituição
ente 1998/1999 e 2006/2007

Anos lectivos
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007

Universidades públicas
Alunos
Bolseiros
Bolsa média
anual €
148.831
28.816
1.230 €
155.716
30.133
1.237 €
159.487
31.067
1.225 €
160.558
30.224
1.269 €
160.576
28.314
1.329 €
157.402
30.624
1.337 €
155.664
32.097
1.301 €
138.985
33.972
1.295 €
146.066
34.385
1.632 €

Inst. Politécnicos públicos
Alunos
Bolseiros Bolsa média
anual €
63.056
14.343
1.088 €
71.587
14.861
1.082 €
78.443
15.779
1.098 €
83.947
16.239
1.111 €
88.873
16.503
1.221 €
90.545
18.333
1.319 €
88.146
20.690
1.285 €
86.566
20.796
1.266 €
89.466
21.695
1.431 €

Institutições privadas
Bolseiros Bolsa média
anual €
115.756
7.277
2.704 €
111.960
11.052
2.119 €
112.128
12.450
2.024 €
110.780
13.180
1.892 €
107.701
12.805
1.878 €
99.934
14.074
1.698 €
95.522
13.393
1.563 €
86.689
12.200
1.688 €
87.603
12.593
1.858 €

Alunos

Fonte: DGESup – Fundo de Apoio ao Estudante/ Direcção de Serviços de Apoio ao Estudante.
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Os baixos valores das bolsas de estudo são reconhecidos quer pelo governo
português, quer pelos serviços com competências de gestão e coordenação no âmbito do
apoio social ao ensino superior. Num estudo interno (Justino, 2005) no âmbito da DirecçãoGeral do Ensino Superior elaborado em 2005 sobre a possibilidade de implementar um
sistema de empréstimos, afirmava-se:
“Em termos comparativos, a percentagem de alunos bolseiros está na média Europeia,
mas o valor médio das bolsas anuais atribuídas é demasiado baixo. Este fenómeno é
explicado pelo facto de a grande maioria das bolsas atribuídas se destinar
essencialmente, ao pagamento de propinas (> 40% no sector público e praticamente
100% no privado), sendo extremamente baixa a percentagem dos alunos do sector
público com bolsa máxima. Ou seja, Portugal só consegue atingir uma percentagem
aceitável de bolseiros pagando bolsas extremamente baixas, com valores que nunca
permitirão autonomizar os alunos em relação às famílias.”

Contudo, temos que ter algum cuidado com as comparações internacionais, dado que
a noção de bolsa de estudo não é homogénea em todos os países e, por conseguinte, há que
saber se o apoio dado, por exemplo, para alimentação e alojamento social está ou não
incluído.
Todavia, já no ano de 2003, os responsáveis do então Fundo de Apoio ao Estudante
(FAE) definiam algumas orientações estratégicas (Justino e Pereira, 2005), com as quais
entendiam poder alterar alguns dos problemas identificados no modelo de apoio social do
nosso país. De entre outras sugeriam as seguintes medidas:
- pagamento por estudante de uma quota anual de acção social (entre 5 e 10 euros), à
semelhança da subscrição automática de um seguro de saúde ou de adesão a uma
associação académica para poder beneficiar de certas vantagens (por exemplo,
acesso a cantinas e bares com preços mais acessíveis), contribuindo para assegurar a
sustentabilidade do apoio social no ensino superior;
- estabelecimento de parcerias com privados ou outras entidades públicas, que
permitam fazer aumentar os apoios, os patrocínios e a assinatura de protocolos que
não ponham em causa a missão e filosofia do apoio social no ensino superior;
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- implementação de nova modalidade de apoio financeiro, prefigurada na figura dos
empréstimos bonificados, que alargue o âmbito do número de estudantes apoiados;
- concessão de uma “bolsa de estudos para acesso”, que seria atribuída a todos os
estudantes que obtivessem uma nota no processo de acesso ao ensino superior acima
de um determinado nível (por exemplo, 16 valores). Seria um apoio a fundo
perdido, pago numa única vez; poderia ascender a dois salários mínimos e
constituiria uma espécie de subsídio de instalação.
A reforma da estrutura de apoio aos estudantes do ensino superior português passa por
se adoptar uma nova metodologia do cálculo das bolsas de estudo, em que exista um
mecanismo de actualização indexado à inflação registada no país e que proceda à
actualização dos escalões de rendimento da tabela utilizada na análise dos pedidos de
bolsas. Esta actualização é crucial, visto que é importante alargar o âmbito do apoio aos
estudantes com dificuldades económicas.
Ao mesmo tempo, deverá caminhar-se no sentido de melhorar os mecanismos de
verificação do nível de rendimento dos candidatos a bolseiros, o que está muito interligado
com o sucesso ou insucesso da transparência fiscal existente no país.
Em termos futuros perspectivam-se algumas alterações resultantes da implementação
do Processo de Bolonha. Sabemos que na maioria dos países europeus o apoio social aos
alunos sob a forma de bolsas de estudo abrange, sobretudo, os estudantes da formação
inicial, englobando os quatro ou cinco anos que o curso durava. Agora, com a mudança da
duração do 1.º ciclo para 3 anos, o apoio concedido aos estudantes do 2.º ciclo poderá
diminuir.
Esta diminuição do apoio social aos estudantes do 2.º ciclo está a ocorrer em muitos
países, e é referenciada em diversos estudos. Ao analisarem a experiência austríaca,
Mansberger, Schuh e Steinkellner (2006, p. 11) afirmam que:
“Another problem must be solved by the politics. In general the public

scholarships for students are only planned for one study course. In the previous
system the financial subsidies were at least five years for the duration of a
diploma course. Nowadays the financial support in some cases will be stopped
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for students after having reached their bachelor degreeUm outro problema que
tem que ser resolvido pelos políticos.”

A mobilidade dos estudantes no espaço europeu de ensino superior surge assim como
um desafio, visto se detectarem diferenças profundas no nível de rendimento de alguns dos
países, nomeadamente na Europa de Leste, como constataram Bienefeld e Almqvist (2004,
p. 435), quando afirmam:
“A student from Romania has far greater difficulties to go and study in Norway,
even if the grant that the Romanian government pays is portable, than the other
way round. Thus, the question of how to create a European Higher Education
Area that is inclusive and offers the option of mobility independence of one’s
country of origin and of how rich one’s family is still remains to be efficiently
tackled and solved. Otherwise, the Bologna Process could lead to a European
Higher Education Area that creates a new mechanism of selection and
exclusion.”
Todavia, os responsáveis europeus procuraram estar atentos à dimensão social do
processo de Bolonha, quando afirmaram no comunicado da Conferência dos Ministros
Europeus Responsáveis pelo Ensino Superior (Bergen, 19-20 Maio, 2005, p. 4) o seguinte:
“We therefore renew our commitment to making quality higher education equally
accessible to all, and stress the need for appropriate conditions for students so that
they can complete their studies without obstacles related to their social and economic
background.”

2.4.2 Evolução da dotação afecta à Acção Social
Torna-se difícil analisar a evolução das dotações afectadas à Acção Social do ensino
superior, dado que não existem dados publicados até ao momento e terem mudado ao longo
do tempo os organismos com responsabilidade na coordenação financeira. Assim, numa
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tentativa de se obter uma retrospectiva, procurou-se encontrar informação sobre a dotação
inscrita e a despesa efectuada pelos serviços de apoio social das universidades e institutos
politécnicos públicos, e sobre o apoio concedido através das bolsas aos estudantes das
instituições privadas. Nem sempre foi possível obter dados relativos à despesa
correspondente a todas as fontes de financiamento.
Apresentam-se no Quadro 68 os dados obtidos entre 1981 e 2006, onde não estão
incluídas as receitas próprias dos serviços, nem a despesa dos serviços de coordenação da
acção social pertencentes à administração central.
Quadro 68 – Evolução da despesa efectuada do orçamento de estado na acção social do ensino superior
por fonte de financiamento entre 1981 a 2006 (a preços correntes)
Unidade: Euros
Despesa efectuada a preços correntes

Total público

Funcionamento

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Privado

Investimento

Total

Total despesa pública para Acção Social

Total

Funcionamento

Investimento

Total

3.946.245

0

3.946.245

0

3.946.245

0

3.946.245

4.871.420

399.038

5.270.458

0

4.871.420

399.038

5.270.458

5.605.845

249.399

5.855.244

0

5.605.845

249.399

5.855.244

6.695.040

224.459

6.919.499

0

6.695.040

224.459

6.919.499

9.818.338

1.024.725

10.843.063

0

9.818.338

1.024.725

10.843.063

11.766.099

3.133.284

14.899.382

0

11.766.099

3.133.284

14.899.382

12.802.765

2.953.881

15.756.646

0

12.802.765

2.953.881

15.756.646

16.471.773

3.203.520

19.675.293

0

16.471.773

3.203.520

19.675.293

19.757.839

2.527.638

22.285.477

0

19.757.839

2.527.638

22.285.477

23.200.068

2.793.268

25.993.336

0

23.200.068

2.793.268

25.993.336

27.792.680

5.218.483

33.011.163

997.596

28.790.275

5.218.483

34.008.759

34.732.505

13.984.243

48.716.748

1.246.995

35.979.499

13.984.243

49.963.742

38.058.684

17.616.504

55.675.188

748.197

38.806.880

17.616.504

56.423.385

40.956.141

20.704.672

61.660.812

648.437

41.604.578

20.704.672

62.309.250

47.385.800

20.852.047

68.237.847

2.045.071

49.430.872

20.852.047

70.282.918

57.990.029

13.570.001

71.560.030

5.686.296

63.676.325

13.570.001

77.246.326

64.542.443

8.879.999

73.422.442

10.873.794

75.416.237

8.879.999

84.296.236

66.920.048

10.369.998

77.290.046

14.664.658

81.584.706

10.369.998

91.954.704

79.171.946

9.379.999

88.551.945

16.709.730

95.881.675

9.379.999

105.261.674

93.094.627

8.979.998

102.074.625

27.234.365

120.328.992

8.979.998

129.308.990

9.099.999

102.222.329

28.231.961

121.354.291

9.099.999

130.454.290

93.122.330
n.a

n.a

n.a

29.429.076

n.a

n.a

n.a

na.

na.

na.

27.030.059

na.

na.

na.

108.374.334

26.391.496

126.171.407

8.594.423

134.765.830

105.052.194

25.957.688

131.009.882

na.

na.

115.725.994

27.000.000

134.926.892

7.799.102

142.725.994

na.

na.

na.

na.

99.779.911
105.052.194
107.926.892
na.

8.594.423
na.
7.799.102
na.

na.

Fonte: DGESup – Fundo de Apoio ao Estudante/ Direcção de Serviços de Apoio ao Estudante.
FAS (2004), 10 Anos de Acção Social no Ensino Superior – Contributos e Reflexões, Fernando
Medina.
GPEARI – Despesa dos anos de 2004 a 2006.

Vemos claramente que houve uma expansão nas dotações afectas ao apoio social do
ensino superior. No início dos anos de 1980, a verba aplicada (a preços correntes) na Acção
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Social não chegava a um montante de 4 milhões de euros (ano de 1981). Apesar de não se
conhecer toda a despesa dos últimos anos (não se dispõe da despesa relativa à atribuição do
apoio aos estudantes do ensino privado, pelo que se trabalhou com a dotação inicial), vê-se
que a despesa da acção social do Orçamento de Estado ultrapassa os 142 milhões de euros
em 2006.
No ano de 1981, gastava-se a preços correntes do Orçamento de Estado no ensino
superior uma verba de 3,9 milhões de euros (incluindo o orçamento de funcionamento e de
investimento). Por consequência, a componente da acção social representava cerca de 9%
da despesa das instituições públicas de ensino superior. Se fizermos o mesmo raciocínio,
mas agora para o ano de 2006 (Acção Social com uma despesa de 142,7 milhões e as
instituições de ensino superior com 1.163,9 milhões), concluímos que o esforço global para
o apoio social sobe alguns pontos (11%) em relação ao verificado no início do período.
Todavia, temos que analisar a evolução da despesa aplicada na Acção Social a preços
constantes do ano de 2007 para melhor podermos aferir do crescimento do apoio social no
ensino superior. Ao contrário do que parece ressaltar da série a preços correntes, identificase uma tendência de abrandamento nos últimos anos na despesa do apoio social nas
instituições públicas, quer no orçamento de funcionamento, quer no PIDDAC. Verifica-se
que nos anos de 2000 (159,4 milhões de euros) e 2001 (154,1 milhões de euros) o valor
gasto na Acção Social foi mais elevado do que o verificado em 2006 (146,2 milhões de
euros).
No Quadro 69 apresenta-se a evolução da despesa a preços constantes de 2007.

303

O Financiamento do Ensino Superior Português. A Partilha de Custos

Quadro 69 – Evolução da despesa efectuada do orçamento de estado na acção social do ensino superior
por fonte de financiamento entre 1981 a 2006 (a preços constantes de 2007)
Unidade: Euros
Despesa efectuada a preços constantes de 2007
Conversor *
Total público
com base IPC
Privado
Total da despesa pública
preços
constantes
Total
Total
Funcionamento Investimentos
2007 (INE) Funcionamento Investimentos
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

9,658
8,051
6,579
5,241
4,054
3,397
3,042
2,781
2,537
2,253
1,988
1,785
1,639
1,538
1,462
1,404
1,361
1,333
1,298
1,268
1,233
1,181
1,141
1,105
1,079
1,056
1,024
1,000

Total

31.772.827

0

31.772.827

0

31.772.827

0

31.772.827

32.049.535

2.625.311

34.674.846

0

32.049.535

2.625.311

34.674.846

29.382.350

1.307.194

30.689.544

0

29.382.350

1.307.194

30.689.544

27.139.391

909.880

28.049.270

0

27.139.391

909.880

28.049.270

33.351.663

3.480.864

36.832.526

0

33.351.663

3.480.864

36.832.526

35.792.551

9.531.470

45.324.021

0

35.792.551

9.531.470

45.324.021

35.599.006

8.213.478

43.812.484

0

35.599.006

8.213.478

43.812.484

41.788.374

8.127.229

49.915.603

0

41.788.374

8.127.229

49.915.603

44.522.051

5.695.747

50.217.798

0

44.522.051

5.695.747

50.217.798

46.113.127

5.551.981

51.665.107

0

46.113.127

5.551.981

51.665.107

49.598.886

9.312.919

58.911.804

1.780.312

51.379.198

9.312.919

60.692.116

56.918.012

22.916.726

79.834.738

2.043.517

58.961.529

22.916.726

81.878.255

58.536.259

27.095.111

85.631.371

1.150.766

59.687.026

27.095.111

86.782.137

59.870.930

30.266.718

90.137.648

947.905

60.818.835

30.266.718

91.085.553

66.528.847

29.275.914

95.804.761

2.871.245

69.400.092

29.275.914

98.676.006

78.951.137

18.475.022

97.426.159

7.741.668

86.692.805

18.475.022

105.167.827

86.014.939

11.834.268

97.849.207

14.491.375

100.506.314

11.834.268

112.340.582

86.838.894

13.456.643

100.295.537

19.029.614

105.868.509

13.456.643

119.325.152

100.391.534

11.894.017

112.285.551

21.188.255

121.579.789

11.894.017

133.473.806

114.769.743

11.070.801

125.840.544

33.575.311

148.345.054

11.070.801

159.415.855

110.020.401

10.751.294

120.771.695

33.354.961

143.375.361

10.751.294

154.126.655

n.a

n.a

n.a

33.578.576

n.a

n.a

na.

na.

na.

29.856.048

na.

na.

107.709.441

9.277.424

110.985.697

na.

110.542.714

7.988.129

na.

116.986.864
na.
118.530.843

na.

na.

28.488.833

136.198.274

9.277.424

27.423.817

138.409.514

na.

27.654.399

138.197.113

7.988.129

na.

na.

na.

n.a
na.
145.475.698
na.
146.185.242
na.

Fonte: DGESup – Fundo de Apoio ao Estudante/ Direcção de Serviços de Apoio ao Estudante.
FAS (2004). 10 Anos de Acção Social no Ensino Superior – Contributos e Reflexões, Fernando
Medina.
GPEARI – Despesa dos anos de 2004 a 2006.

Será, também, relevante comparar este esforço financeiro com o número de
estudantes inscritos nos anos em análise. Iremos considerar a totalidade dos estudantes e
não apenas os que são elegíveis para bolseiros, porquanto a Acção Social tem outras
dimensões de apoio que abrangem a totalidade (caso das cantinas, residências, snack-bares,
infra-estruturas desportivas e de apoio médico, etc.). Se nos ativermos ao primeiro ano
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(1981) em que se dispõe de dados, verificamos que o apoio por aluno concedido através dos
serviços de acção social (a preços constantes de 2007) era de 382 euros e que em 2006 esse
valor não ultrapassava 376 euros por aluno. Vemos, ainda, que houve uma subida
acentuada nos anos de 1999 e 2000, e que desde aí tem vindo a verificar-se um
abrandamento no apoio por aluno.

Figura 52 – Evolução da despesa em apoio social por estudante inscrito no ensino superior a preços
correntes e a preços de 2007
450

400

393

382
370

350

337
322 329

323

328
301

300

314

298
264

250
€

237
221
200

150

129 139
100

95

47

56 62

141

235

234

324

376

369
351

328

278

272

262

336

348

304

279

278

50

367
368

247

206

163
170
156
152
152

108 108

69

0
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Apoio por aluno Preços Correntes

Apoio por aluno Preços Constantes

Fonte: DGESup – Fundo de Apoio ao Estudante/ Direcção de Serviços de Apoio ao Estudante.
FAS (2004). 10 Anos de Acção Social no Ensino Superior – Contributos e Reflexões, Fernando
Medina.
GPEARI – Despesa dos anos de 2004 a 2006.

Contudo, a dotação afecta à Acção Social é mais alargada do que aquela que foi
anteriormente apresentada, visto que engloba os apoios que são prestados às escolas de
enfermagem e outras escolas não integradas nas universidades e institutos politécnicos e a
dotação que é inscrita no Fundo de Apoio ao Estudante/Fundo de Acção Social, a qual vai
ao longo da execução orçamental sendo distribuída pela Direcção-Geral do Ensino
Superior.
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Assim, e de acordo com os valores fornecidos centralmente, a dotação inscrita de
Orçamento de Estado, Investimento e Receitas Próprias para o apoio social na sua
globalidade entre 1998 e 2008 é a que consta no Quadro 70, a qual se indica a preços
correntes e também a preços constantes de 2007.

Quadro 70 – Evolução da dotação inscrita global da Acção Social por fonte de financiamento, a preços
correntes e a preços constantes de 2007
Unidade: Euros

OE

Dotação Inscrita a preços correntes
Investimentos
Receitas

Total

com base IPC
preços

Dotação inscrita a preços constantes de 2007
OE
Investimentos
Receitas
Total

constantes
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Funcionamento
81.499.850
95.228.250
120.814.571
121.955.861
129.333.397
127.202.372
161.028.620
150.039.969
171.250.362
163.357.443
164.648.711

do Plano
13.441.795
14.237.438
13.261.230
11.590.317
11.799.267
11.137.244
15.498.258
16.047.729
3.201.707
7.890.032
9.343.935

Próprias
32.239.610
31.276.863
31.444.489
35.371.494
36.369.291
38.073.380
42.778.490
44.561.753
44.909.488
45.331.265
45.309.454

127.181.256
140.742.550
165.520.290
168.917.672
177.501.955
176.412.996
219.305.368
210.649.451
219.361.557
216.578.740
219.302.100

Funcionamento
2007 (INE)
1,298
105.758.396
1,268
120.751.233
1,233
148.943.690
1,181
144.086.093
1,141
147.569.406
1,105
140.501.362
1,079
173.825.596
1,056
158.514.449
1,024
175.400.954
1,000
163.357.443

Variação % da dotação inscrita a preços correntes
OE
Investimentos
Receitas
Total
Funcionamento
do Plano
Próprias
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

16,8%
26,9%
0,9%
6,0%
-1,6%
26,6%
-6,8%
14,1%
-4,6%
0,8%

5,9%
-6,9%
-12,6%
1,8%
-5,6%
39,2%
3,5%
-80,0%
146,4%
18,4%

-3,0%
0,5%
12,5%
2,8%
4,7%
12,4%
4,2%
0,8%
0,9%
0,0%

do Plano
17.442.765
18.053.342
16.348.828
13.693.508
13.462.964
12.301.641
16.729.908
16.954.129
3.279.307
7.890.032

Próprias
41.835.775
39.659.657
38.765.674
41.790.040
41.497.361
42.053.946
46.178.105
47.078.667
45.997.959
45.331.265

165.036.936
178.464.232
204.058.191
199.569.641
202.529.731
194.856.949
236.733.609
222.547.244
224.678.220
216.578.740

Variação % da dotação inscrita a preços constantes de 2007
OE
Investimentos
Receitas
Total
Funcionamento
do Plano
Próprias

10,7%
17,6%
2,1%
5,1%
-0,6%
24,3%
-3,9%
4,1%
-1,3%
1,3%

14,2%
23,3%
-3,3%
2,4%
-4,8%
23,7%
-8,8%
10,7%
-6,9%

3,5%
-9,4%
-16,2%
-1,7%
-8,6%
36,0%
1,3%
-80,7%
140,6%

-5,2%
-2,3%
7,8%
-0,7%
1,3%
9,8%
2,0%
-2,3%
-1,4%

0
8,1%
14,3%
-2,2%
1,5%
-3,8%
21,5%
-6,0%
1,0%
-3,6%

Fonte: DGESup – Fundo de Apoio ao Estudante/ Direcção de Serviços de Apoio ao Estudante.

Em termos da origem do financiamento para a Acção Social, é a componente do
Orçamento de Estado – Orçamento de Funcionamento tem a maior fatia, representando em
1998 cerca de 64% do valor inscrito, enquanto que os Investimentos do Plano atingiam
11% e as Receitas Próprias 25%. Em 2008, esta predominância do Orçamento de Estado –
Orçamento de Funcionamento reforçou-se (75%), com a descida acentuada do Investimento
(4%) e também das receitas próprias (21%).
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Em termos de variação anual, vemos que os anos de 1999 e 2000 foram anos em que
a dotação inscrita cresceu significativamente, quer a preços correntes, quer a preços
constantes, e que posteriormente, com excepção do ano de 2004, há uma estagnação ou
diminuição.
Em 2004, há que referir que se verificou o impacte da aplicação da nova Lei de Bases
do Financiamento (Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto), a qual alterou o valor e a forma de
fixação das propinas das instituições de ensino superior, passando a existir um intervalo
entre a propina mínima e máxima. Dado que o valor da bolsa de estudo atende ao valor da
propina paga pelos estudantes, nesse ano houve um aumento de encargos significativo.
Assim, a subida acentuada no Orçamento de Estado – Orçamento de Funcionamento entre
os anos de 2003 e 2004 tem a sua razão explicada na evolução das propinas no ensino
público.
O mecanismo de fixação das dotações dos Serviços de Acção Social tem ao longo das
últimas décadas assentado nos valores históricos e em função das despesas dos anos
anteriores, quer no que respeita aos fundos de apoio às bolsas de estudo, quer aos fundos de
funcionamento dos serviços e apoios indirectos aos estudantes (isto é, refeições,
alojamento, desporto e assistência médica).
Tendo tomado consciência de que este mecanismo necessita de ser alterado, o
Governo ensaia desde a preparação do orçamento de 2006, mudar o modelo de
financiamento, introduzindo também aqui uma fórmula de distribuição da dotação para a
acção social.
De acordo com o documento elaborado pelo Governo (MCTES, 2006b, p. 77) para o
processo de avaliação do ensino superior português realizado pela OCDE em 2006, a
fórmula usada para o financiamento da acção social baseou-se em dois principais cálculos,
a saber:
“- the service level of each support service, measured through the number and average
cost of scholarships, meals, and occupied places in student residences registered in the
previous year activity;
- the efficiency of each support service, in terms of direct support grants given to
students as a percentage of global service expenditure.”
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Da análise dos dados relativos à afectação do apoio público aos serviços de acção
social conclui-se haver uma distribuição dos recursos, que tem muito em conta o percurso
histórico e a tradição de algum tipo de apoios em algumas instituições, enquanto que as
instituições mais jovens têm tido um campo de apoio menos diversificado. Esta situação
tornou-se mais visível aquando do cálculo do orçamento de 2006 através de fórmula
desenhada para os serviços de acção social.
Partindo dos dados obtidos no já referido relatório de 2006 para o processo de
avaliação da OCDE, verificamos, com clareza, que os serviços de acção social das
instituições universitárias acabaram por receber mais 17% de apoio do que a fórmula
estabelece para estes serviços. Em sentido contrário, temos os serviços de acção social dos
institutos politécnicos que receberam menos 24%, como se vê no Quadro 71:
Quadro 71 – Cálculo do orçamento dos serviços de acção social públicos para o ano de 2006 (aplicação
da nova fórmula de cálculo)
Unidade: Euros
2.005
Orçamento Final

2.006
Variação % Financiamento
Orçamento
Orç. Final e
final após
Fórmula
por aluno €
coesão €
2.314.025
39,1%
837
2.877.217
26,5%
344
4.612.868
3,2%
419
3.546.346
-6,7%
684
12.067.655
45,4%
657
3.065.120
0,0%
395
8.232.733
32,6%
438
1.828.061
-2,3%
696
8.845.109
-13,4%
613
3.807.147
21,5%
284
9.843.019
34,3%
407
9.168.884
20,6%
446
4.362.288
12,1%
713

Instituições
AÇORES
ALGARVE
AVEIRO
BEIRA INTERIOR
COIMBRA
ÉVORA
LISBOA
MADEIRA
MINHO
NOVA LISBOA
PORTO
TÉC. LX.
TRåS M.A.DOURO

€
2.361.250
2.935.936
4.707.008
3.463.497
12.313.934
3.027.644
8.400.748
1.785.354
8.638.472
3.884.844
10.043.897
9.356.004
4.451.314

Aplicação
directa da
fórmula
1.663.483
2.274.402
4.468.348
3.801.414
8.298.823
3.065.120
6.209.916
1.871.989
10.213.309
3.134.582
7.330.043
7.602.403
3.889.828

TOTAL UNIVERSIDADES

75.369.902

63.823.660

74.570.472

16,8%

485

1.547.402
2.908.698
2.241.453
3.097.601
1.617.899
3.278.990
2.959.266
1.737.722
2.607.125
1.904.952
2.493.636
1.989.620
1.570.164
3.465.670

2.135.174
4.175.433
3.478.110
4.035.034
2.305.985
4.809.247
3.625.684
2.187.565
3.221.653
2.288.344
3.570.610
2.505.998
2.210.209
4.417.395

1.584.417
2.978.276
2.295.070
3.171.697
1.656.600
3.357.425
3.030.053
1.779.289
2.669.489
1.950.520
2.553.285
2.037.213
1.607.723
3.548.571

-25,8%
-28,7%
-34,0%
-21,4%
-28,2%
-30,2%
-16,4%
-18,7%
-17,1%
-14,8%
-28,5%
-18,7%
-27,3%
-19,7%

538
592
529
367
517
395
222
541
183
549
438
645
555
622

TOTAL INT.POLITÉCNICOS

33.420.198

44.966.441

34.219.628

-23,9%

401

TOTAL GLOBAL

108.790.100

108.790.101

108.790.100

0,0%

455

UNIV.
UNIV.
UNIV.
UNIV.
UNIV.
UNIV.
UNIV.
UNIV.
UNIV.
UNIV.
UNIV.
UNIV.
UNIV.

INST.
INST.
INST.
INST.
INST.
INST.
INST.
INST.
INST.
INST.
INST.
INST.
INST.
INST.

POL.
POL.
POL.
POL.
POL.
POL.
POL.
POL.
POL.
POL.
POL.
POL.
POL.
POL.

BEJA
BRAGANÇA
C. BRANCO
COIMBRA
GUARDA
LEIRIA
LISBOA
PORTALEGRE
PORTO
SANTARÉM
SETÚBAL
TOMAR
V. do CASTELO
VISEU

Fonte: DGESup – Fundo de Apoio ao Estudante/ Direcção de Serviços de Apoio ao Estudante. A partir
de MCTES (2006b, p. 78).
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Apesar de ser necessário ter em conta que os serviços de acção social têm estruturas
muito diversas, uns, os mais antigos, com um grande número de infra-estruturas que são
exploradas directamente pelos serviços, com um leque bastante alargado de intervenção,
como é o caso dos Serviços de Acção Social de Coimbra (que recebe mais 45% do que a
aplicação da fórmula lhe daria), e os outros, os mais recentes, como os dos institutos
politécnicos, que mostram uma maior eficiência e menores custos de estrutura e que
recebem aquém do que era expectável, há que reconhecer que existe um desajustamento na
afectação de recursos que é imperioso corrigir no futuro.
Assim, e apesar de se verificar que os estudantes dos institutos politécnicos têm uma
origem social mais desfavorecida82, o apoio concedido por aluno no subsistema politécnico
público (401 euros) é bastante inferior ao do correspondente valor no ensino universitário
(485 euros).
Quando analisamos a afectação do orçamento afecto aos serviços de apoio social,
vemos que os custos de pessoal são bem mais pesados nas universidades do que nos
institutos politécnicos. Da análise da evolução da dotação corrigida dos serviços de acção
social entre 1998 e 2005 torna-se notório que nos serviços sociais universitários a
componente dos custos de pessoal representa mais do que 30% do total, enquanto que nos
institutos politécnicos esse valor não chega a 20%.
Por sua vez, o apoio para bolsas suportado via serviços dos politécnicos representava
em 2005 cerca de 73% do orçamento global, enquanto que nas universidades esse valor se
quedava pelos 57%. Em 2005 e em termos globais, a despesa com bolsas representava
cerca de 62% do apoio concedido através dos serviços de acção social, como se pode ver no
Quadro 72.

82

Eurostudent 2005 e da aplicação do inquérito efectuado no âmbito desta tese de dissertação.
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Quadro 72 – Estrutura por tipo de despesa do orçamento corrigido de 1998 e 2005 dos serviços sociais
do ensino público
Unidade: Euros
Orçamento Estado 1998 (OE)
Tipo de despesa
Universidades I.Politécnicos
Total
Pessoal
20.912.067
3.250.756
24.162.823
Bolsas
31.141.075
13.211.810
44.352.885
Outras despesas correntes
6.486.976
1.097.455
7.584.432
capital
3.179.901
413.079
3.592.981
Total
61.720.020 17.973.100 79.693.120

Orçamento Estado 2005 (OE)
Universidades
I.Politécnicos
Total
27.016.483
6.742.332
33.758.815
46.551.858
25.648.340
72.200.198
6.668.026
2.759.459
9.427.485
1.210.361
131.761
1.342.122
81.446.727
35.281.892
116.728.619

Orçamento Estado 1998 (OE) %
Universidades I.Politécnicos
Total
Tipo de despesa
Pessoal
34%
18%
30%
Bolsas
50%
74%
56%
Outras despesas correntes
11%
6%
10%
capital
5%
2%
5%
Total
100%
100%
100%

Orçamento Estado 2005 (OE) %
Universidades
I.Politécnicos
Total
33%
19%
29%
57%
73%
62%
8%
8%
8%
1%
0%
1%
100%
100%
100%

Fonte: DGESup – Fundo de Apoio ao Estudante/ Direcção de Serviços de Apoio ao Estudante.

A constatação desta realidade levou os peritos da OCDE (2006b, p. 104) a
recomendar a revisão desta situação, aconselhando que:
“To improve equity of access, the student support system should be reformed also so
that a wider group can be reached. Administrative overhead in the student support
function is too high. Incentives for institutions to reduce these administrative costs
should be included in the proposed approach of performance – based contracts.
Current funding practices favour subsidies for students who are relatively advantaged
over the improvement of access to previously excluded groups. These practices should
be reviewed and corrective measures should be adopted.”

Entretanto, a partir do ano de 2007 o Governo pretendeu reforçar o montante global
para bolsas de estudo, e anunciou aquando da preparação do orçamento de 2007 (MCTES,
2007a), a fixação do objectivo de aumentar em 9,7% o valor para bolsas de estudo em
relação ao ano de 2006 (previa-se no documento cerca de 45 milhões de euros de fundos
comunitários). Para o efeito, passou a recorrer-se aos fundos comunitários previstos no
QREN e no Programa Operacional Temático – Potencial Humano 2007-2013.
Neste Programa Potencial Humano 2007-2013 (2007, p. 117) preconiza-se o apoio:
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“Bolsas e programas para estudantes do ensino superior, de forma a facilitar o
alargamento da base social de recrutamento do ensino superior, promover a
mobilidade nacional e internacional de estudantes e a sua integração em actividades
de I&D”.

Pretende-se, assim, implementar novos mecanismos de apoio a estudantes de escalões
com menores recursos, viabilizando o aumento do número de diplomados do ensino
superior. Previa-se que pudesse haver aprovação de acções elegíveis para as bolsas de
estudo para estudantes do 1.º e 2.º ciclos de Bolonha e, também, para as bolsas de mérito
dos estudantes.
Neste programa comunitário, a Direcção-Geral do Ensino Superior é tida como
entidade beneficiária, cabendo-lhe depois promover a aplicação do financiamento das
bolsas através das instituições de ensino superior. Contudo, estas bolsas com apoio
comunitário só poderão ser dirigidas a estudantes cujas instituições de ensino superior se
encontram no Norte, Centro e Alentejo,83 estando excluídos os estudantes que frequentam
instituições de Lisboa, Algarve e Regiões Autónomas.

2.5 Os sistemas de empréstimos em Portugal

2.5.1 Evolução histórica do enquadramento legal sobre empréstimos estudantis
Desde a publicação da Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior Público
(Lei n.º 113/97, de 16 de Setembro) que se previu (artigo 26.º) o apoio do Estado “a
sistemas de empréstimos que tenham como objectivo possibilitar ao estudante a sua
autonomização financeira.”
Em 1999 foi criado pelo Decreto-Lei n.º512/99, de 24 de Novembro um regime de
crédito bonificado para os estudantes do ensino superior. Para que se pudesse obter apoio

83

Apesar de se ter tentado obter dados financeiros da aplicação destas medidas junto da DGESup e do
GPEARI e do Gabinete do MCTES, esses dados não foram fornecidos.
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bonificado era necessário que os estudantes do ensino superior satisfizessem
cumulativamente diversas condições, das quais se destacam as seguintes:
- serem cidadãos da UE ou de países de língua portuguesa, ou de países com os quais
existisse protocolo de reciprocidade;
- frequentarem o penúltimo ou o último ano curricular de um curso superior de
licenciatura;
- ser o rendimento mensal bruto per capita do respectivo agregado igual ou inferior a
duas vezes o salário mínimo nacional;
- terem aproveitamento escolar.
Previa-se ainda que os estudantes deficientes pudessem usufruir de um tratamento
mais favorável em termos do prazo do empréstimo e da taxa de bonificação.
O crédito seria concedido pelos bancos Caixa Geral de Depósitos, Caixa Económica
Montepio Geral e a Caixa Central do Crédito Agrícola Comum. Os pedidos eram feitos
directamente a estes bancos, os quais tinham que responder dentro de um mês. Cabia às
instituições bancárias terem em conta para a fixação do montante do empréstimo a situação
económica do estudante, o valor das propinas, a eventualidade de estar deslocado do
agregado familiar, etc.
O valor do empréstimo a conceder não podia ultrapassar um dos seguintes montantes:
- 24 vezes o salário mínimo nacional para os estudantes no penúltimo ano do curso;
- 12 vezes o salário mínimo nacional para os estudantes no último ano do curso.
Por sua vez, o pagamento do empréstimo não podia exceder oito anos e a taxa de juro
contratual era negociada entre as partes: a bonificação seria de 50% da taxa de referência,
ou da taxa contratual se esta fosse inferior. Exigia-se fiança, podendo em alternativa
constituir-se um seguro de vida do mutuário. A Direcção-Geral do Tesouro e o Fundo de
Apoio ao Estudante acompanhariam todo o processo. Aquele diploma previa a saída
posterior de regulamentação por parte do Ministério das Finanças e da Educação, o que
acabou por não acontecer.
Nas condições atrás descritas, facilmente se pode concluir que este sistema de
empréstimos não teve muito sucesso no seio dos estudantes do ensino superior, e pode
considerar-se que nunca foi implementado, nem sequer em termos reduzidos.
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Num estudo interno da Direcção-Geral do Ensino Superior (2006), reportando-se ao
ano de 2004/2005, do universo de alunos que tinham respondido ao Boletim de Aluno84 só
318 estudantes de cursos até ao grau de licenciatura, e 79 de cursos pós-licenciatura tinham
referido ter recorrido a um empréstimo bancário para fazer face às despesas de ensino.
Se é certo que na cultura portuguesa não existe a perspectiva de recorrer ao crédito
para financiar o investimento em educação, e que isso era ainda mais visível no final da
década de 1990, o próprio desenho do modelo de empréstimos não se adequava ao leque de
estudantes que se pretendia atingir, isto é, limitava-se a concessão de crédito aos agregados
com rendimento inferior a um limite baixo (rendimento per capita de menos de dois
salários mínimos, que eram ao tempo de 305,76 euros), agregados esses que porventura
seriam os menos atraídos por este tipo de mecanismo de financiamento já que, de acordo
com os estudos anteriormente citados, são os estudantes provindos de famílias com mais
carências socioeconómicas os que denotam maior “aversão à dívida”.
Neste contexto, é relevante salientar que em Portugal as famílias, apesar de
culturalmente se sentirem responsáveis pela educação dos seus filhos e serem quem mais
contribui para o financiamento dos estudantes do ensino superior, não apresentam na
estrutura da sua despesa média anual valores significativos no tocantre a despesas com
educação. Assim, no último inquérito ao orçamento das famílias portuguesas (ano de
referência 2000), as despesas com educação apenas significavam cerca de 1,3% da despesa
média anual, muito abaixo do item de “hotéis, restaurantes, cafés” (9,5%), “lazer,
distracção e cultura” (4,8%), ou até mesmo “bebidas alcoólicas e tabaco” (2,8%), como se
mostra na Figura 53.

84

O boletim do aluno é respondido pelos estudantes que ingressam pela primeira vez num dos graus de ensino
do ensino superior.
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Figura 53 – Despesas médias anuais dos agregados domésticos privados e estrutura das despesas por
produto consumido
Produtos alimentares e bebidas não
alcoólicas
Bebidas alcoólicas, tabaco e narcóticos

6,1%
18,7%

9,5%

Vestuário e calçado

1,3%

Habitação, água, electricidade, gás e outros
combustíveis

4,8%

2,8%

3,3%

6,6%

Acessórios para o lar, equipamento
doméstico e manutenção corrente da
habitação
Saúde
Transportes
Comunicações

15,0%

Lazer, recreação e cultura

19,8%
5,2%

Educação
Restaurantes e hotéis

7,2%

Bens e serviços diversos

Fonte: INE, Inquérito aos Orçamentos Familiares 2000.

A implementação de um sistema de empréstimos em Portugal foi ganhando
defensores. A Direcção-Geral do Ensino Superior (2006), em 2005/2006, realizou um
estudo sobre a possibilidade de aplicar em Portugal um programa de empréstimos
estudantis. Num documento bem estruturado, perspectiva-se a possibilidade de
implementar um sistema de empréstimos dependentes do rendimento (income contingent
loans), cujo pagamento por parte dos diplomados seria feito através da Segurança Social, e
que caducaria após um período de 20 a 25 anos. No entanto, reconhecia-se que para a
exequibilidade do projecto será necessário que se verifiquem duas condições fundamentais:
“que o Estado não tenha dificuldades financeiras e que o sistema fiscal seja eficaz” (DGES,
2006, p. 5).
Nesse mesmo estudo desenharam-se vários cenários. Calculava-se que, para um
sistema de empréstimos destinado a 10.000 alunos/ano durante quatro anos (cerca de
40.000 estudantes em velocidade cruzeiro), o que para 2005/2006 representaria menos de
3% dos estudantes inscritos no ensino superior, bastante longe de poder ser classificado
como um sistema universal, o montante global da dívida acumulada para pagamento em
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dez anos representaria um valor de cerca de 0,67% do PIB. Por outro lado, a capacidade do
sistema fiscal português, ao momento, também se mostrava bem incipiente.
Considerando que os 10.000 empréstimos do primeiro ano se distribuiriam
proporcionalmente à distribuição dos estudantes pelos diversos subsistemas do ensino
superior, teríamos 4.837 no ensino universitário público (com um valor de 3.326
euros/empréstimo ano), 3.134 no ensino politécnico público (com um valor de 2.817
euros/empréstimo ano) e 2.029 no ensino privado (com um valor de 5.157
euros/empréstimo ano); considerando três cenários (10, 15 e 25 anos) para a amortização da
dívida, teríamos, de acordo com o já citado estudo, os montantes globais indicados no
Quadro 73.

Quadro 73 – Montante global de empréstimo para 10 000 estudantes do ensino superior

10 Anos

Prazo do empréstimo
15 Anos

25 Anos

Ensino universitário público

77.571.295 €

86.572.592 €

107.829.896 €

Ensino politécnico público

36.515.996 €

40.753.276 €

50.759.963 €

Ensino privado

50.461.912 €

56.317.463 €

70.145.829 €

164.549.203 €

183.643.331 €

228.735.688 €

0,12%

0,14%

0,17%

Total
Peso % no PIB (2004)

Fonte: DGES (2006). Empréstimos_v04_Min Finanças.

Caso se considerasse o cenário mais favorável para o Estado, isto é, o cenário do
empréstimo a dez anos, a dívida acumulada até ao final do período de dez anos, com um
máximo de 40.000 estudantes (cerca de 12% do universo de 2005/2006) iria ascender, de
acordo com os cálculos da Direcção-Geral do Ensino Superior, a um montante de pelo
menos 910 milhões de euros. Veja-se a Figura 54 elaborada a partir dos cálculos do estudo
já citado.
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Figura 54 – Previsão da despesa anual e da dívida acumulada para um cenário de 10 anos
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Fonte: DGES (2006). Empréstimos_v04_Min Finanças.

Nestes cálculos considera-se, por simplificação, que toda a dívida é recuperada
(contudo, tal não é plausível), e que o período de carência é de um ano após o estudante ter
acabado o seu curso.
No contexto conjuntural vivido nos últimos anos pelo país, não é surpresa concluir
que foi difícil passar à prática e desenhar um sistema de empréstimos viável. Para que se
tenha um ponto de comparação, no ano de 2004, o Estado português tinha afectado para a
acção social um tecto orçamental que não excedia 145 milhões de euros.
A OCDE, em 2006, na análise efectuada ao nosso sistema de ensino superior,
defendeu de uma maneira muito veemente a necessidade de introduzir um programa
alargado de empréstimos, na modalidade de empréstimos pagos em função dos rendimentos
que os diplomados venham a auferir após a conclusão do curso (ou dependentes dos
rendimentos), fazendo a seguinte proposta (OCDE, 2006b, p. 88):
“The Review Team believes that Portugal should give serious attention to the design of
an income-contingent loan scheme as a bias for the equitable expansion of the system
to help achieve the nation’s social and economic objectives. An expanded student loan
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program may be a good option for Portugal, because of the need to prioritise
expenditure in the context of limited fiscal capacity.”

2.5.2 O novo sistema de empréstimos estudantis com garantia governamental
Em 2007, seguindo o conselho da OCDE, há uma nova iniciativa governamental neste
âmbito, com a publicação do Decreto-Lei nº. 309-A/2007, de 7 de Setembro, onde se
preconiza que:
“De facto, a instituição de um sistema de garantias de empréstimos para estudantes do
ensino superior revela-se um instrumento crucial para o desenvolvimento de uma
política de apoio à escolarização da população no patamar mais elevado do sistema de
ensino, visando-se assim combater o atraso existente em Portugal em termos de
crescimento da frequência do ensino superior face a uma Europa mais qualificada.”

Considerando as restrições orçamentais, o Governo entendeu que a única forma de
poder avançar para a implementação de um sistema de empréstimos seria usar o mecanismo
do sistema português de garantia mútua, que se destinava a apoiar micro, pequenas e
médias empresas (PME) e alargar esse mecanismo a “pessoas singulares, em especial
estudantes e investigadores”.
O Governo optou por não seguir o modelo de empréstimos dependentes do
rendimento dos diplomados (Income Contingent Loans), tendo-se decidido por um sistema
de empréstimos convencionais, isto é, um sistema onde se fixa, à partida, as condições de
pagamento, que não estão dependentes do rendimento dos estudantes após a conclusão do
curso, o que se prefigura mais adaptado às condições portuguesas, nomeadamente pelas
condicionantes do sistema fiscal.
Este forte constrangimento relacionado como o nosso sistema fiscal determinou, de
facto, a opção do Governo, como é claramente reconhecido pelo Secretário de Estado da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, quando afirma (Heitor, 2008a, p. 4):
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“Although income-contingent loan systems are becoming a typical reference
worldwide, as clearly acknowledge by the OECD, it should be noted that their
applicability is particularly dependent on the characteristic of the existing fiscal
system. This is why we have introduced last autumn in Portugal an innovative system of
student loans with mutual guarantee underwritten by the State, which complements the
system of public grants, thereby improving access to higher education for all students.”

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior85, “pretendeuse aproveitar o sistema de garantia já desenvolvido no país, em que as sociedades de
garantia mútua são contragarantidas (resseguradas) por um fundo público, o Fundo de
Garantia Mútuo, gerido pela sociedade gestora do Fundo – a SPGM – para efeitos de
promoção do acesso ao ensino superior.”
Trata-se, pois, de prestar garantias financeiras para facilitar a obtenção de crédito em
condições adequadas, cabendo ao Estado assumir a responsabilidade de ser fiador. De
acordo com o MCTES (2007b), os bancos que venham a aderir a este mecanismo obrigamse a adquirir para esta Sociedade de Garantia Mútua (SGM) um valor equivalente a 0,5%
do montante total da garantia a conceder no âmbito desta Linha de Garantia Mútua. Essas
acções ficarão à guarda do Banco, sendo constituído penhor em benefício da Sociedade de
Garantia Mútua, como contrapartida da garantia prestada por essa Sociedade. Ao mesmo
tempo, não é exigido qualquer tipo de aval ou fiador, sendo apenas considerada a garantia
mútua através de um Fundo público, o Fundo de Garantia Mútuo.
Foi constituída uma Comissão de Acompanhamento do sistema de empréstimos, que
envolve a SPGM e o MCTES, através da Direcção-Geral do Ensino Superior e
representantes das instituições de ensino superior. Os bancos informarão semestralmente
sobre os empréstimos concedidos, bem como a sua distribuição por curso e instituições de
ensino superior. Deverão também informar sobre o número de pedidos de empréstimo
recusados e bem assim sobre os eventuais incumprimentos, sendo que as diligências de
recuperação do crédito caberão sempre à entidade bancária.

85

MCTES, Comunicado de 23 de Agosto de 2007.
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O novo sistema de empréstimo lançado em 2007 tem um âmbito de aplicação
universal, abrangendo todos os estudantes do ensino superior e todas as instituições, quer
sejam estudantes da formação inicial ou de pós graduação e doutoramento, quer sejam os
que estão envolvidos em programas de mobilidade internacional (Programa Erasmus ou
outros), nomeadamente com estadias de três a doze meses.
As condições estabelecidas para este modelo de empréstimos podem ser resumidas do
seguinte modo:
- o montante do empréstimo pode variar entre 1.000 e 5.000 euros por ano de curso,
no máximo de 25.000 euros (para cursos de cinco anos de duração). Para situações
especiais, como sejam as dos alunos de doutoramento e de pós-graduação, pode
haver outras condições;
- o prazo de utilização de empréstimo é de um a cinco anos, consoante a duração do
curso. Para os estudantes em programas de mobilidade internacional será de três a
doze meses;
- o valor do empréstimo será pago em doze mensalidades;
- haverá um período de um ano de carência após a conclusão do curso, durante o qual
serão pagos juros mensais;
- o reembolso será fixado tendencialmente num período igual ao dobro da duração do
curso;
- não é pedida qualquer garantia patrimonial ou outra;
- não são pedidos seguro de vida ou seguro de protecção de pagamentos;
- a candidatura é entregue nos bancos aderentes, e pretende-se uma resposta rápida
aos estudantes. A aprovação do crédito até 25.000 euros é automática, desde que o
candidato tenha conta nesse banco e não tenha passado bancário com problemas;
- a taxa de juro é fixa para o prazo legal do contrato (incluindo período de carência e
do reembolso), e é apurada com base na taxa dos “swaps” (taxa IRS em euros –
EURIRS) acrescida de um spread de 1,0%. O spread será reduzido em 0,35% para
os estudantes com classificação média anual ou superior a 70% da nota máxima (14
a 20 valores) e em 0,80% para os que tenham uma classificação anual igual ou
superior a 80% da máxima (16 a 20 valores).
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De acordo com os últimos dados conhecidos provenientes da Comissão de
Acompanhamento do Sistema de Empréstimos (Heitor, 2008b), tem havido um razoável
interesse dos estudantes, isto se considerarmos a fraca tradição portuguesa no que respeita a
este tipo de créditos e o pouco tempo ainda decorrido desde a aprovação do sistema. Entre
Novembro de 2007 e Maio de 2008 foram estabelecidos 3.000 contratos de empréstimos,
num valor total que ascende a 33,7 milhões de euros, e que corresponde a um valor de
empréstimo para 2007/2008 de 14 milhões de euros.
Os estudantes abrangidos distribuíam-se entre 60% no ensino público e 40% no
ensino privado. Em termos de áreas científicas, as áreas da Gestão (cerca de 9%), da
Enfermagem (cerca de 8%), do Direito (com 7%), da Psicologia (cerca de 5%), da
Arquitectura e Medicina (com um valor um pouco abaixo dos 5%) reuniram o maior
número de estudantes que recorreram aos empréstimos. Em termos geográficos, e como
seria natural, dada a distribuição regional da rede de ensino superior, são os distritos de
Lisboa (cerca de 21%), Porto (cerca de 18%) e Setúbal (cerca de 9%) os que têm maior
número de empréstimos.
O peso dos estudantes que contraíram um empréstimo até ao final de Maio de 2008
versus o número de inscritos em 2007/2008 é ainda muito pouco significativo, nem
chegando a 1% (0,8%; 3.000 em 376.917) dos estudantes matriculados no ensino superior.
De qualquer forma, está a dar-se os primeiros passos na implementação de um sistema de
empréstimos para estudantes em Portugal.
Todavia, o tipo de programa de empréstimos lançado em 2007 (empréstimos tipo
convencionais) poderá vir a ter necessidade de ser alterado, com a introdução de um
modelo de empréstimos de tipo “híbrido”.
A conjuntura económica do país e do resto do mundo leva a perspectivar no futuro
momentos de crise, com os diplomados do ensino superior a poderem ter de enfrentar
períodos mais alargados de espera para entrarem na vida activa e, também, períodos de
desemprego.
O modelo híbrido de empréstimos poderá responder melhor às situações de
dificuldades dos diplomados, porquanto estes poderiam ter a possibilidade de passar
temporariamente do empréstimo tipo convencional (o contrato de amortização fixa as
condições de reembolso, as quais se mantém inalteradas ao longo de todo o período) para o
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empréstimo do tipo dependente do rendimento, sempre que o diplomado não obtivesse um
nível mínimo de rendimento. Posteriormente, quando o seu nível de rendimento voltasse a
subir, o empréstimo voltaria ao modelo convencional.

2.5.3 Algumas reflexões sobre a exequibilidade do novo sistema de empréstimos
estudantis
Para o sucesso e difusão dos empréstimos muito contribuirá não só a divulgação das
respectivas condições de acesso e a agilidade de todo o processo de candidatura, mas
sobretudo a percepção que o estudantes e as suas famílias tiverem da capacidade de arcar
no futuro com os encargos decorrentes deste crédito. Para isso, os estudantes terão de ter a
percepção de que aquilo que poderão vir a auferir em termos do seu rendimento futuro
ultrapassa o investimento feito para estudar no ensino superior, incluindo os encargos com
o empréstimo que vão contrair. Assim, para o alargamento do programa de empréstimos é
muito importante que se façam estudos que permitam ter informação sustentada sobre os
impactes financeiros, quer para o Governo, quer para os próprios estudantes e diplomados.
Procurar-se-á, pois, analisar a exequibilidade do pagamento do reembolso dos
empréstimos, tendo em conta não só o tempo médio que os diplomados do ensino superior
levam a obter o primeiro emprego, como também o tempo que habitualmente ficam na
situação de desemprego e, ainda, o nível de rendimentos que os diplomados poderão
aspirar.
2.5.3.1 O pagamento dos empréstimos estudantis e os ganhos dos diplomados
Para que se possa ter uma noção do impacte do encargo com a amortização na vida
futura do diplomado, podemos comparar o valor da dívida que um estudante enfrenta
quando contrai um empréstimo de 5.000 euros ou de 25.000 euros, tendo em conta duas
hipóteses de spread (0,2% para os alunos com uma classificação acima de 16 valores e 1%
para os que têm classificação abaixo de 14 valores). Para um empréstimo de 5.000 euros, o
encargo mensal futuro é baixo, 96 euros e 98 euros por mês, consoante o spread e para um
montante de empréstimo máximo de 25.000 euros, esses valores sobem para 478 euros e
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488 euros por mês. No final, os estudantes irão pagar mais do que o capital recebido, um
excesso que oscilará entre +35% e +40%.
Se agora se comparar o valor do encargo mensal de um diplomado que recorreu a um
empréstimo e o ganho médio mensal (valor disponível para o ano de 2005) a que um
licenciado em Portugal tem acesso, vemos que esse peso varia entre 4% e 6% (para um
empréstimo de 5.000 euros) e de 20% a 31% (para um empréstimo de 25.000 euros) do
ganho mensal, dependendo do género86. Assim, se for uma diplomada que tenha contraído
o valor máximo de empréstimo, a amortização do empréstimo ascenderá a um valor
significativo do seu rendimento, especialmente se nos lembrarmos de que após a conclusão
do curso do ensino superior se segue um conjunto de outras despesas de investimento
(habitação, etc.), também elas com grande incidência nos encargos mensais dos jovens.
Vejam-se os dados do Quadro 74.

Quadro 74 – Simulação dos encargos com empréstimos de acordo com o valor e spread e comparação
com o ganho médio dum licenciado em Portugal
Unidade: Euros

Taxa de Período de
Juro Fixa
(em
Empréstimo de 5.000€ com spread de 1%

Prestação no

Período de

Prestação

Total pago

período de

7/2008) Carência
carência
Amortização
6,823% 12 meses 0,94€ a 26,53€ 60 meses

Mensal
97,52 €

7.008,70 €

95,59 €

6.747,57 €

Empréstimo de 5.000€ com spread de 0,2%

5,952% 12 meses 0,89€ a 23,11€

60 meses

Empréstimo de 25.000€ com spread de 1%

6,823% 12 meses 4,71€ a 132,88€

60 meses

487,60 € 35.053,44 €

Empréstimo de 25.000€ com spread de 0,2%

5,952% 12 meses 4,43€ a 115,55€

60 meses

477,93 € 33.736,63 €

Ganho
médio
mensal
dum
licenciado
H (2005)

Ganho
médio
mensal
duma
licenciada
M (2005)

2.386,29 € 1.571,81 €

Fonte: Simulação obtida dos sítios das instituições bancárias aderentes ao Fundo de Contragarantia Mútua (2008/04).
INE – Indicadores Sociais – 2006, Ano de Edição 2007 (com base no Ministério do Trabalho e Solidariedade
Social – GEP – Quadros de Pessoal).

86

Em Portugal há um desnível salarial elevado entre homens e mulheres. O ganho médio de um homem
dividido pelo de uma mulher é de 1,3, mas atinge o maior valor deste indicador para os trabalhadores com
grau de licenciatura, sendo 1.5 (Ganho H/Ganho M). As mulheres licenciadas ganham menos 34% do que
os homens licenciados. No conjunto da OCDE, e de acordo com os dados do “2008 Employment Outlook”,
em média, as mulheres ganhavam menos 17% do que os homens.
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De qualquer forma, deve também assinalar-se que em Portugal a obtenção de um
curso superior é um bom trunfo. No contexto internacional, Portugal87 é dos países em que
há um maior retorno nos ganhos dos diplomados com grau superior (179) em relação aos
que só completaram o ensino secundário (100), sendo apenas ultrapassado pela Hungria e
pela República Checa. De resto, é Portugal quem apresenta também a maior diferença entre
um trabalhador com menos habilitação do que o ensino secundário e um diplomado com o
grau secundário (57).
Figura 55 – Ganhos relativos da população trabalhadora por conta de outrem por nível de habilitações
ano de referência 2004 ou 2005 (os ganhos do nível secundário = 100)
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Fonte: OECD, Education at a Glance 2007, Indicator A9: What are the economic benefits of education?

87

No âmbito da aplicação da Teoria do Capital Humano e dos consequentes estudos da medição donde
ressaltam os de Mincer (1974), foram efectuados estudos que aplicaram a Portugal esta metodologia. Por
exemplo, George Psacharopoulos (1981), num estudo efectuado feito com base nos dados até 1977, estimou
que a média das taxas de rendimento de um ano adicional de educação era de 7,5% para os homens e 8,4%
para as mulheres, e que um ano adicional de antiguidade na profissão fazia subir a média dos rendimentos
de 2,0% nos homens e 2,6% nas mulheres. Num outro estudo elaborado em 1991 por Kiker e Maria
Clementina Santos (Kiker e Santos, 1991), referenciado ao ano de 1985, encontraram-se valores análogos,
desta vez na ordem de 9,4% para os homens e 10,4% para as mulheres (uma taxa global de 10%).
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O facto de Portugal registar um alto retorno financeiro para os diplomados que
investiram na sua formação superior foi ainda recentemente salientado em estudo elaborado
com base em dados do ano de 2001 por Boarini et al. (2008, p. 15), considerando:
“Finally, the United States, Australia, Luxembourg, Switzerland, the United Kingdom,
Portugal and Ireland have the highest returns because these countries have the highest
wage premia, reinforced either by high employability premia and/or low costs of
education.”

No mesmo sentido conclui o relatório da OCDE (Santiago et al., 2008, p. 21-22),
Tertiary Education for the Knowledge Society, ao salientar também esta característica do
nosso país, para o qual são identificadas taxas de retorno acima dos 11,2% nos homens e
13,3 nas mulheres.
2.5.3.2 O pagamento dos empréstimos estudantis e a situação dos diplomados face ao
desemprego
Outro dos aspectos a ter em conta pelos estudantes do ensino superior quando
contraem um empréstimo diz respeito ao tempo que poderão estar à espera do primeiro
emprego, ou aos períodos em que poderão estar desempregados no futuro. O modelo de
empréstimos implementado em Portugal, como já se referiu, prevê um período de carência
de um ano. Assim, para que o pagamento ocorra dentro do sistema previsto assume-se que
os estudantes obtenham um emprego antes de terem que fazer face à amortização do
empréstimo.
Dos diversos estudos conhecidos88 podemos realçar alguns dos resultados mais
recentes do relatório do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações
Internacionais sobre a procura dos diplomados do ensino superior. Nesse estudo (GPEARI,
2008, p. 8) refere-se que:

88

Arroteia e Martins, 1998; Cerdeira, 1999; Alves, 2000; DGESup, 2001; Alves, 2007; GPEARI, 2008.
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“Entre 2003 e 2007, a população com habilitação superior em Portugal aumentou
cerca de 20%. Em contrapartida, entre Dezembro de 2003 e Dezembro de 2007 o
número de pessoas com habilitação superior inscritas nos centros de emprego não
variou significativamente (Dezembro de 2003: 39 785; Dezembro de 2007: 39 627), o
que revela a capacidade do mercado de trabalho para absorver os novos diplomados.”

Cerca de 75% dos diplomados do ensino superior inscritos nos centros de emprego e
85% dos que estão à procura do primeiro emprego estão nessa situação há menos de um
ano, o que é muito significativo e um indicador de que a obtenção de um grau superior
constitui uma vantagem comparativa em relação à restante população activa. Por sua vez,
70% dos diplomados à procura do primeiro emprego conseguem-no num prazo até seis
meses. Veja-se a Figura 56.

Figura 56 – Desempregados com habilitação superior por situação de procura de emprego e tempo de
inscrição (Dezembro de 2007)
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Fonte: Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P. do Ministério do Trabalho e da Solidariedade
Social.
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A posse de um grau superior coloca os diplomados numa situação mais favorável do
que a restante população face ao desemprego. Em Dezembro de 2007, os diplomados
desempregados representavam 4,4% da totalidade da população residente (15-64 anos) com
grau superior, enquanto que nos restantes esse peso subia para 5,4%.
Quando comparamos o tempo de inscrição nos centros de emprego dos
desempregados com habilitação superior e dos que não possuem esse grau, é visível que os
diplomados do ensino superior esperam menos tempo para encontrar um emprego.
Enquanto 75% dos diplomados do ensino superior obtém um emprego antes de um ano,
relativamente ao outro grupo só 56% o consegue. Ao mesmo tempo, é pouco frequente
entre os diplomados com grau superior o desemprego de maior duração (> de 24 meses),
com apenas 7,9% dos diplomados nessa situação, enquanto nos restantes a percentagem dos
que estão há mais de 24 meses à procura de emprego sobe para 23,6%.
Figura 57 – Desempregados com habilitação superior em relação ao total, por tempo de inscrição
(Dezembro de 2007)
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Fonte: Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P. do Ministério do Trabalho e da Solidariedade
Social.

Podemos analisar como se distribuem os desempregados registados em Dezembro de
2007 em comparação com o número de diplomados que obtiveram o seu grau superior entre
o período que vai desde 1996/1997 a 2005/2006 por tipo de ensino frequentado. Nestes oito
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anos diplomaram-se 576.090 estudantes. Em Dezembro de 2007, encontravam-se na
situação de desempregados cerca de 38.795 diplomados de grau superior. O ensino
universitário, quer no ensino público quer no privado, apresenta sempre uma contribuição
maior para o número de desempregados do que o ensino politécnico. Veja-se a Figura 58.
Figura 58 – Desempregados com habilitação superior versus os diplomados de grau superior entre
1996/1997 a 2005/2006 por tipo de instituição e ensino
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Fonte: Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P. do Ministério do Trabalho e da
Solidariedade Social

Em relação às áreas de estudo que os diplomados cursaram e a respectiva situação de
desemprego, pode dizer-se, de acordo com o já citado relatório do GPEARI (2008), que
encontramos três áreas em que a comparação entre estes valores denuncia uma menor
procura do mercado em relação ao número de diplomados formados. Essas áreas são as das
“31 – Ciências Sociais e do Comportamento89”, que regista o valor mais elevado
(Coeficiente de distribuição 5% e de 163 em índice de procura90) e as “22 – Humanidades”
89

O relatório do GPEARI realça aqui a situação dos diplomados do curso de Psicologia de alguns
estabelecimentos de ensino.
90
De acordo com a definição do GPEARI, neste indicador de procura “Índice de Procura de Emprego” um
valor superior a 100 significa que o nível de procura dessa área é superior ao valor médio global de todas as
áreas; se uma área de formação apresenta um valor inferior a 100 significa que o nível de procura de
emprego dessa área é inferior ao valor médio de todas as áreas. Quanto maior for a distância a 100 do
resultado maior é o nível de procura de emprego da área de estudo respectiva.
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(Coeficiente de distribuição 2,3% e de 150 em índice de procura) e “76 – Serviços
Sociais91” (Coeficiente de distribuição 2,3% e de 206 em índice de procura). Pelo contrário
nos diplomados oriundos da área “72 – Saúde92” (Coeficiente de distribuição -6,9% e de 47
em índice de procura) e dos da “14 – Formação de Professores/formadores e Ciências da
Educação” (Coeficiente de distribuição -1,5% e de 91 em índice de procura) e “34 –
Ciências Empresariais” (Coeficiente de distribuição -1,4% e de 92 em índice de procura), a
procura dos diplomados é inferior à média.
Quadro 75 – Diplomados de grau superior entre 1996/1997 a 2005/2006 e desempregados em Dezembro
de 2007 – Indicadores de procura
Desempregados
Diplomados
(Dezembro 07)

Áreas de estudo
96-97 a 05-06
N.º

% (A)

14 - Formação de professores/formadores e
ciências da educação
21 - Artes
22 - Humanidades
31 - Ciências sociais e do comportamento
32 - Informação e jornalismo
34 - Ciências empresariais
38 - Direito
42 - Ciências da vida
44 - Ciências físicas
46 - Matemática e estatística
48 - Informática
52 - Engenharia e técnicas Afins
54 - Indústrias transformadoras
58 - Arquitectura e construção
62 - Agricultura, silvicultura e pescas
64 - Ciências veterinárias
72 - Saúde
76 - Serviços sociais
81 - Serviços pessoais
84 - Serviços de transporte

24.307
26.295
45.946
12.226
101.663
23.756
8.274
10.183
7.171
9.642
44.030
7.506
26.886
10.344
1.904
75.605
12.719
18.854
503

17,2%
4,2%
4,6%
8,0%
2,1%
17,6%
4,1%
1,4%
1,8%
1,2%
1,7%
7,6%
1,3%
4,7%
1,8%
0,3%
13,1%
2,2%
3,3%
0,1%

85 - Protecção do ambiente
86 - Serviços de segurança
TOTAL

6.576
2.355
576.090

1,1%
0,4%
100,0%

99.345

N.º *
6.023
1.751
2.611
4.976
1.045
6.189
1.145
550
814
225
324
3.210
702
1.595
1.031
106
2.375
1.735
1.057
24

% (B)

Coeficientes

N.º índice de

de

procura de

distribuição

emprego **
96-97 a 05-06

(B) - (A)

15,8%
4,6%
6,8%
13,0%
2,7%
16,2%
3,0%
1,4%
2,1%
0,6%
0,8%
8,4%
1,8%
4,2%
2,7%
0,3%
6,2%
4,5%
2,8%
0,1%

-1,5%
0,4%
2,3%
5,0%
0,6%
-1,4%
-1,1%
0,0%
0,4%
-0,7%
-0,8%
0,8%
0,5%
-0,5%
0,9%
-0,1%
-6,9%
2,3%
-0,5%
0,0%

662
1,7%
54
0,1%
38.204 100,0%

0,6%
-0,3%

91
109
150
163
129
92
73
100
121
47
51
110
141
89
150
84
47
206
85
72
152
35
100

Fonte: GPEARI – Relatório “A procura de emprego dos Diplomados com habilitação superior”,
Dezembro de 2007.
* Número de desempregados inscritos em centros de emprego que identificaram a área de estudo.
** Indicador de procura = quociente entre os desempregados e o total dos diplomados de 1996/1997 a
2005/2006, pelo valor apurado para o conjunto das áreas, multiplicado por 100.

91

O relatório do GPEARI realça a situação dos diplomados do curso de “Serviço Social” de alguns
estabelecimentos de ensino.
92
No entanto, há que registar que em alguns cursos como enfermagem e outros cursos de tecnologias da
saúde, dietética, etc., regista-se uma procura bem maior do que o valor médio registado nesta área, que é
sobretudo influenciada pelos diplomados do curso de medicina.
328

Capítulo 2 – O Ensino Superior Português – Análise e descrição da evolução do sistema de financiamento

A

situação

dos

diplomados

da

área

de

estudos

“14

–

Formação

de

Professores/Formadores e Ciências da Educação” é distinta daquela que a opinião pública
tem e da que os meios de comunicação transmitem, visto que a procura de emprego por
parte dos diplomados é inferior ao que se regista na média. Ao mesmo tempo, vemos que
estes diplomados representaram 17,2% dos formados entre 1996/1997, mas são apenas
15,8% do total dos diplomados desempregados (-1,5%). Claro que nesta análise temos de
ter em consideração que os quadros do pessoal das escolas básicas e secundárias estão
preenchidos no médio prazo e que o número de crianças em Portugal tem estado a diminuir.
Assim, a correcta leitura destes dados necessitaria de um conjunto de outros dados e
indicadores.
Apesar de os diplomados do ensino superior terem vindo a defrontar maiores
dificuldades do que ocorria anteriormente, a posse de um grau superior parece continuar a
ser um instrumento que dá aos diplomados uma maior capacidade para enfrentar as
alterações da estrutura económica e das exigências o mercado de trabalho.
Em síntese, podemos concluir que os diplomados ou entram directamente no mercado
de trabalho ou o tempo de procura do emprego não excede os 12 meses, o que coincide com
o tempo dado no sistema de empréstimos como período de carência, viabilizando o
processo de reembolso.

Nota síntese do Capítulo 2
Neste capítulo demos conta de que Portugal assistiu nas últimas décadas do século
XX a uma expansão massiva do acesso e frequência do ensino superior, tendo passado de
uma participação de pouco mais de 24.000 estudantes, em 1960/1961, para próximo de
377.000 estudantes, em 2007/2008. Em grandes traços, podemos reter como principais
factores o crescimento quantitativo acentuado, o desenvolvimento do ensino politécnico, o
desenvolvimento do ensino pós-graduado, a expansão da rede do ensino superior a todas as
regiões do país, a implantação de um sistema de ensino privado, e a concessão da
autonomia pedagógica-científica, administrativa e financeira às instituições de ensino
superior público.
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Concluímos que, nos últimos vinte anos, a política de privatização e liberalização no
ensino superior português foi fomentada essencialmente pelas políticas governamentais, no
âmbito da definição quer das vagas do ensino público/privado (lado da oferta), quer das
condições pedagógico-científicas e de avaliação no ensino secundário, desenhando, assim,
pelo lado da procura (número de candidatos ao ensino superior), mais do que pelos apoios
financeiros directos, através de subsídios ou outros mecanismos, o apoio e incentivo às
instituições de ensino superior privadas.
Em 1994, Marçal Grilo, ao descrever a situação do ensino superior privado, afirmava
que o ensino superior particular era um mercado particularmente importante, e que a
política de ‘numerus clausus’ definida pelo Estado para as Universidades e os restantes
Estabelecimentos do Ensino Superior fomentava uma procura muito elevada das
instituições privadas.
O Estado limitou a concessão de apoios financeiros aos estabelecimentos de ensino
superior privado, suportando de forma muito diminuta verbas para a acção social escolar
aos alunos do ensino particular. Até 1996, o Ministério da Educação atribuía um montante
limitado para a concessão de subsídios e de bolsas para os alunos do ensino particular,
tendo apenas sido equacionada a generalização do apoio das bolsas aquando da aprovação
da Lei nº 113/97 – Lei do Financiamento do Ensino Superior. Por sua vez, a atribuição de
subsídios estatais às instituições particulares foi muito restrita, apenas registando-se a
concessão de subsídios anuais à Universidade Católica Portuguesa e a assinatura de um
Contrato-Programa com a UCP-Viseu. No entanto, as instituições de ensino privado
puderam usufruir de apoios no âmbito dos fundos comunitários, podendo candidatar-se ao
PRODEP, onde foram abrangidos apoios para investimento em infra-estruturas e
concedidas verbas para a formação de docentes e de apoio à realização de estágios aos
alunos recém licenciados.
O desenho da rede do ensino superior português resultou, como vimos, em grande
medida, da pressão social gerada pela criação de um “contingente” de candidatos, que após
a conclusão do ensino secundário, aguardava a entrada no ensino superior. Dizendo de
outro modo, os candidatos que concluíam o ensino secundário e que pretendiam entrar no
ensino superior público (mercê da melhor imagem social e qualidade deste subsistema), ao
não encontrarem vagas suficientes de acolhimento, dado não existir capacidade instalada

330

Capítulo 2 – O Ensino Superior Português – Análise e descrição da evolução do sistema de financiamento

nas universidades e institutos politécnicos públicos, criaram as condições objectivas para o
aparecimento de um “mercado educativo”, com o desenvolvimento do ensino superior
privado, que de marginal em 1980/81 (9% do total de alunos inscritos) passou, em poucos
anos, para cerca de um terço de todo o sistema (25% em 2006/2007).
Por sua vez, o crescimento significativo da rede de ensino público implicou uma forte
pressão sobre os meios orçamentais postos à disposição deste subsector, com exigências
crescentes e com um aumento acentuado do orçamento das instituições universitárias e
politécnicas. Desde logo, pelo vigoroso plano de construção e de apetrechamento de novas
instalações em todas as regiões do país, o que resultou num esforço de investimento entre
1980 e 2006 a preços correntes de perto de 1,8 mil milhões de euros (ou de 2,8 mil milhões
de euros a preços constantes de 2007). Por outro lado, o forte crescimento do sistema
público repercutiu-se num esforço financeiro significativo por parte do Estado, com as
questões do financiamento a ocuparem o centro das preocupações na década de 1990 e
seguintes. A pressão sobre o Orçamento de Estado foi sempre crescente, e entre 1980 e
1990, a despesa subiu cerca de 877% (em 1980, a despesa do Orçamento de Estado –
Orçamento de Funcionamento situava-se nos 27 milhões de euros e em 1990 tal tinha já
subido para próximo dos 263 milhões de euros, a preços correntes).
Perante esta pressão, e num contexto de partilha de custos, os sucessivos governos
equacionaram a implementação de uma política de aplicação de propinas, dando-se o
primeiro passo no ano de 1992 (Lei n.º 20/92, de 14 de Agosto) e posteriormente nos anos
de 1994 (Lei n.º 5/94, de 14 de Maio), 1997 (Lei n.º 113/97, de 16 de Setembro) e
finalmente em 2003 (Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto). Neste enquadramento de 2003, o
valor pago pelos estudantes varia dentro de um intervalo de uma propina mínima e máxima.
Estava, pois, aberta a possibilidade de os estudantes comparticiparem nos custos da
educação e, desde então, as receitas das propinas ganharam crescente importância para o
financiamento das instituições do ensino superior, como foi demonstrado neste trabalho.
Foi-nos possível concluir que os mecanismos de financiamento do ensino superior
português desde o final dos anos de 1980 e princípios dos anos de 1990 do século passado
assentaram na aplicação de uma fórmula de financiamento (Secretário de Estado do Ensino
Superior, Despacho nº 112/I/SEES/93, 12 de Agosto de 1993), e que esse mecanismo
acabou por constituir um influente meio de regulação do sistema, porquanto definiu um
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certo número de parâmetros (pessoal docente e não docente padrão, estrutura da despesas,
etc.) que moldaram a gestão financeira das instituições públicas. Apesar de, desde 2005 e
anos seguintes ter havido um forte desvirtuamento da aplicação deste mecanismo, com o
governo a mudar anualmente a metodologia e os parâmetros de referência, há que
reconhecer que a utilização do cálculo do orçamento por fórmula trouxe até então alguma
estabilidade e regulação ao sistema público.
O esforço público no sector do ensino superior português, se bem que se tenha
registado algum progresso, é no contexto internacional ainda fraco (próximo de 1% do
PIB), visto que a média dos países da OCDE e da União Europeia era em 2004 já de 1,4% e
1,3%, respectivamente. Aliás, nos últimos anos as instituições de ensino superior têm sido
confrontadas com cortes nominais na dotação orçamental fixada pelo governo, sendo
notório e visível uma tendência de descida do orçamento por aluno, caso se tenha em
devida conta o nível de inflação registado e também o facto de que desde 2007 foi imposto
às universidades e institutos politécnicos o pagamento da contribuição para a Caixa Geral
de Aposentações como entidades patronais (em 2008 um valor de 11% sobre os
vencimentos), o que não acontece em mais nenhum sector da administração pública.
No que toca ao apoio social concedido aos estudantes do ensino superior, pode traçarse um trajecto de alargamento do apoio, quer no ensino superior privado, quer no ensino
público. Na realidade, o número de bolseiros apoiados subiu de forma muito significativa,
passando de apenas 5% em 1990/91 dos estudantes elegíveis para este tipo de apoio
(estudantes de formação inicial), para 15% em 1998/99, e para 21% em 2007/2008.
Contudo, o apoio monetário não demonstra uma evolução tão positiva, uma vez que o valor
médio da bolsa de estudo do ensino privado (1.858 euros em 2006/2007) apenas cobre
cerca de 62% do valor médio de propina praticado neste subsector (3.023 euros em
2006/2007). Os estudantes do ensino superior público estão em melhor situação, dado que o
valor da bolsa média (1.531 euros) cobre o valor da propina média praticada no conjunto do
ensino público (estima-se em 779 euros em 2006/2007).
Analisámos as dotações orçamentais afectas ao apoio social e verificámos que, se em
termos nominais os orçamentos para a acção social foram sempre crescendo, tal não
acontece quando temos em conta a inflação (a preços constantes de 2007) e quando temos
em conta a evolução do número total de estudantes passíveis de apoio. Através dos dados
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obtidos, pode concluir-se que os anos de 1999 e 2000 foram os que registaram o momento
de maior apoio e que desde então há uma tendência de estagnação, senão mesmo de
diminuição do apoio social.
Neste capítulo da dissertação, podemos evidenciar o facto de o apoio médio
concedido aos estudantes do ensino politécnico público ser inferior ao que em média é
prestado aos estudantes do ensino universitário, ainda que a proveniência sócio económica
dos estudantes do ensino politécnico seja de meios mais desprotegidos. Por sua vez, o apoio
financeiro concedido aos serviços sociais dos institutos politécnicos vai em maior
proporção (73%) directamente para apoio directo aos estudantes sob a forma de bolsas,
relativamente ao que acontece nos serviços de apoio social das universidades (57%), o que
denota maiores custos de estrutura, nomeadamente com despesas de pessoal e outras.
Em conclusão, parece haver necessidade de se corrigir, a breve prazo, quer os
mecanismos de orçamentação das instituições de ensino superior (com a revisão da fórmula
de financiamento e a celebração de contratos-programa discutidos entre as instituições e o
Governo), quer o sistema de apoio social (com a revisão do mecanismo de atribuição de
bolsas, actualização e fixação de um valor de bolsa que possa atender aos custos de
educação e de vida do estudante e, também, da introdução do cálculo do orçamento anual
dos serviços de acção social através de um mecanismo de fórmula, como de resto a OCDE
preconizou em 2006 no exame efectuado ao ensino superior português).
Por fim, podemos concluir que um programa de empréstimos estudantis pode ser um
forte aliado para os estudantes com problemas financeiros conjunturais, ajudando-os a
poder continuar a estudar, e que o novo sistema de empréstimos com garantia
governamental criados em 2007 está a ter alguma receptividade junto dos estudantes,
envolvendo em 2007/2008 para cima de 3.000, o que no cenário português pode constituir
um bom indicador de adesão. A modalidade escolhida (tipo convencional, com o governo
como fiador, através de uma articulação com Sociedade de Garantia Mútua), os limites de
financiamento e as condições de reembolso parecem estar ajustadas às condições de
Portugal. Contudo, deveria perspectivar-se a adopção de um modelo de empréstimos (tipo
híbrido) que pudesse responder a situações de menor rendimento dos diplomados ou de
períodos maiores de desemprego, dado que a conjuntura económica anuncia maiores
dificuldades futuras.
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Capítulo 3 – Inquérito aos estudantes do ensino superior:
apresentação do estudo, análise do perfil do estudante do ensino
superior
Relembramos que a questão de investigação central colocada no presente estudo foi a
de conhecer como se distribuíam em Portugal os custos de frequência do ensino superior
entre o governo e os contribuintes, por um lado, e os estudantes e suas famílias, por outro,
bem como aferir como esses custos variavam consoante os estudantes estivessem inscritos
em instituições públicas ou privadas, universitárias ou politécnicas e, ainda, consoante a
localização das instituições de ensino superior frequentadas.
Atendendo a que no país não existiam dados financeiros sobre esta realidade,93
decidimos elaborar um percurso próprio, e aplicar um inquérito a uma amostra
representativa dos estudantes de ensino superior português, tendo-se tido desde o início da
investigação o apoio e a orientação do Center for Comparative and Global Studies da
Graduate School of Education da The State University of New York at Buffalo.
Neste Capítulo 3, iremos descrever a metodologia da elaboração do inquérito, da
definição da amostra e proceder à apresentação dos resultados obtidos. A apresentação está
organizada de modo a, num primeiro momento, caracterizarmos o perfil individual do
estudante do ensino superior português (tipo de ensino, idade, sexo, processo de acesso
ao ensino superior, situação do estudante face ao alojamento, situação sócio-habilitacional
dos pais, situação dos estudantes face ao emprego, fontes de apoio financeiro dos
estudantes, acesso à internet, posse de viatura, situação dos estudantes bolseiros,
empréstimos estudantis, e opinião dos estudantes sobre questões relevantes ao
financiamento do ensino superior) e, num segundo momento, identificarmos os custos
totais suportados pelos estudantes no ano lectivo 2004/2005, numa base mensal e anual

93

Apenas se conhecia o estudo de Belmiro Cabrito, realizado em 1995, e que não abrangia a totalidade do
ensino superior, visto que tinha como objecto de estudo o ensino universitário, ficando de fora o subsistema
do ensino politécnico.
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(despesas correntes – alojamento, alimentação, transportes, despesas médicas, telefone e
telemóvel, outras despesas pessoais; despesas de educação – propinas, taxa de matrícula,
outras taxas, livros e outros materiais escolares, equipamentos).

3.1 Enquadramento do estudo
Considerando a escassa informação quantitativa relativa aos custos suportados
directamente pelos estudantes e suas famílias no âmbito do Ensino Superior em Portugal,
entendeu-se necessário aplicar um inquérito aos estudantes do ensino superior em todo o
país, que permitisse obter dados estatísticos fiáveis e actualizados.
Para o efeito, foi elaborado um questionário (em apêndice), inserido nas orientações e
na metodologia do trabalho de investigação desenvolvido no International Comparative
Higher Education Finance and Accessibility Project (ICHEFAP), sediado no Center for
Comparative and Global Studies da Graduate School of Education da The State University
of New York at Buffalo.
No âmbito do projecto do ICHEFAP, foi construído um questionário a ser aplicado a
estudantes de formação inicial que se encontrassem num segundo ano de frequência do
ensino superior, em diversos países, devendo ser adaptado às diferentes circunstâncias e
contextos de cada país.
A razão para a escolha deste subgrupo de estudantes do ensino superior prende-se
com o facto de no ICHEFAP se considerar que os estudantes a ele pertencentes reuniam um
conjunto de atributos importantes,
- por já terem tido a experiência de frequentarem um ano lectivo no ensino superior e
do consequente desembolso de despesas para financiarem os seus estudos,
- por não estarem a terminar o seu curso e de alguma forma já poderem ter outro tipo
de interpenetração no mercado de trabalho, com a consequente alteração de estatuto
de mero estudante.
Deste modo, os estudantes pertencentes a este subgrupo reuniriam condições mais
favoráveis para poderem identificar com um grau de certeza elevado os encargos
decorrentes de serem estudantes do ensino superior.
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A elaboração do questionário seguiu diversas etapas em articulação com o ICHEFAP,
sendo apenas expurgado de perguntas que no contexto português não tinham pertinência,
ou seriam completamente desajustadas.
Os trabalhos de elaboração e aplicação do questionário passaram pelas seguintes
etapas:
- elaboração do inquérito (Outubro 2004-Janeiro 2005);
- teste do inquérito e definição da metodologia (universo, amostra) e escolha da
equipa técnica para a aplicação do inquérito (Fevereiro-Março 2005);
- aplicação do inquérito (5 de Maio a 23 de Junho 2005);
- leitura óptica dos resultados e introdução dos dados no programa informático de
estatística SPSS – (Statistical Package for the Social Sciences) (Julho a Agosto
2005);
- tratamento estatístico dos resultados e análise dos resultados através do SPSS
(Setembro 2005 a Junho 2006).
Na elaboração do questionário, houve que efectuar adaptações à realidade portuguesa,
cortando algumas questões que no nosso contexto não tinham pertinência (por exemplo,
questões relativas à questão do género ou religião) e introduzindo algumas outras, que se
tinha interesse e necessidade de obter (questões relativas à opinião dos estudantes sobre os
mecanismos de financiamento do ensino superior).
O questionário é composto por 45 perguntas agrupadas em 6 principais blocos:
- informação básica do curso e instituição que o estudante frequenta;
- situação do estudante face ao alojamento;
- condições sócio-familiares e contexto económico do estudante;
- condicionantes da escolha no processo de acesso ao ensino superior;
- opinião do estudante sobre o financiamento do ensino superior;
- despesas suportadas pelos estudantes no último ano académico.
Para a aplicação do inquérito, dado que teria de ser efectuado no local onde o
estudante estava inscrito, foi necessário solicitar a autorização dos Reitores/Presidentes/
Directores e Presidentes dos Conselhos Directivos de um conjunto vasto de 74 instituições
(e dentro delas bastantes mais, dada a organização descentralizada de um grande número de
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universidades e de institutos politécnicos). Para facilitar a receptividade dos órgãos
directivos das instituições foi pedida uma carta de apresentação do projecto de investigação
ao Professor Doutor António Sampaio da Nóvoa, na sua qualidade de professor catedrático
da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. Na
generalidade dos casos, foi obtida a sua imediata anuência e em outros houve que reincidir
no pedido para que tal viesse a ocorrer.
Face à necessidade de calendarizar o trabalho empírico da investigação no contexto
do desenvolvimento desta dissertação, decidiu-se que seria aplicado o questionário no ano
lectivo de 2004/2005 aos estudantes do ensino superior português que se encontrassem
matriculados pela segunda vez nesse grau de ensino.
Aquando da preparação do questionário e da definição da amostra, no decorrer do ano
lectivo de 2004/2005, apenas se conheciam dados relativos ao ano de 2003/2004. De
acordo com o Observatório da Ciência e do Ensino Superior (OCES, actual GPEARI), em
2003/2004 e com os dados referidos a 31 Dezembro de 2003, estavam inscritos no ensino
superior em Portugal 388.724 alunos, dos quais 44% (170.356 alunos) eram do sexo
masculino. Este número englobava todos os graus de ensino com cursos presenciais:
formação inicial, pós-licenciatura, complementos de formação e cursos de mestrado. Para
2003/2004, tinham entrado pela primeira vez no ensino superior 87.781 alunos (35.603
homens, 41%), o que representa 23% do total dos alunos inscritos.
Como se pretendia incluir no estudo apenas os alunos da formação inicial, retiraramse os estudantes de mestrado, pós licenciatura e também as licenciaturas – parte terminal do
ramo educacional, de complementos de formação e alunos de outras “funções educativas”
e, ainda, os alunos das escolas militares ou policiais (estas últimas, pela sua especificidade,
têm procedimentos diferentes do resto do subsistema no que respeita aos encargos pagos
pelos estudantes).
Assim, este estudo, embora feito sobre um universo menor, refere-se a um universo
de 361.130 alunos (162.779 homens, 45%) em 2003/2004, dos quais estão inscritos pela
primeira vez, primeiro ano um contingente de 68.874 alunos (29.776 homens, 43%), e que
representavam 19% dos inscritos no ensino superior português, conforme o Quadro 76.
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Quadro 76 – Alunos inscritos em cursos de formação inicial em 2003/2004
Peso %

PV_HM

14 Educação
2 Artes e Humanidades
3 Sociais e Direito
4 Ciências
5 Engenharia e Tecnologias
6 Agric. Veterinária
7 Saúde
8 Serviços
Total Global

PV_H

TOT_HM

TOT_H

PV_HM /
TOT_HM

PV_H /
PV_HM

TOT_H /
TOT_HM

4.802
6.694
22.352
5.039
13.112
860
11.921
4.094

768
2.681
8.988
2.751
9.555
378
2.657
1.998

28.178
30.925
117.761
27.332
82.187
8.159
46.497
20.091

5.275
11.424
47.039
14.058
60.540
3.676
10.846
9.921

17,0%
21,6%
19,0%
18,4%
16,0%
10,5%
25,6%
20,4%

16,0%
40,1%
40,2%
54,6%
72,9%
44,0%
22,3%
48,8%

18,7%
36,9%
39,9%
51,4%
73,7%
45,1%
23,3%
49,4%

68.874

29.776

361.130

162.779

19,1%

43,2%

45,1%

PV_HM – Primeira vez, 1º ano, Homens e Mulheres
PV_H – Primeira vez, 1º ano, Homens
TOT_HM – Total de alunos inscritos, Homens e Mulheres
TOT_H – Total de alunos inscritos, Homens

Fonte: OCES – Observatório da Ciência e do Ensino Superior.

No ano lectivo de 2003/2004, a distribuição dos estudantes por áreas científicas
revelava que a área das Ciências Sociais e do Direito com 32% dos alunos inscritos,
seguida das Engenharias e Tecnologias, com 22%, absorviam a maioria dos alunos do
ensino superior (ver Figura 59).

Figura 59 – Número de alunos inscritos em cursos de formação inicial em 2003/2004 por área científica
e peso relativo

7 Saúde; 46.497; 13%

8 Serviços; 20.091;
6%

14 Educação; 28.178;
8%

6 Agric.Veterinária;
8.159; 2%

5 Engenharia e
Tecnologias; 82.187;
22%

2 Artes e
Humanidades;
30.925; 9%

3 Sociais e Direito;
117.761; 32%
4 Ciências; 27.332;
8%
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Como se pretendia aplicar o inquérito no ano lectivo de 2004/2005 a alunos com uma
segunda inscrição no ensino superior e dado não haver por parte do MCIES/OCES a
identificação dos alunos nesta situação, houve necessidade de estimar esse número.
Entendeu-se que uma forma apropriada de proceder a essa estimativa seria partir do
número de alunos que se inscreveram no 1.º ano no ensino superior em 2003/2004 (o OCES
forneceu o ficheiro com todos os alunos inscritos em 2003/2004 por escola e curso, género
e classificação da área científica), e considerar que esses alunos estariam em 2004/2005
inscritos uma segunda vez, com excepção dos que tinham abandonado o ensino superior no
decorrer de 2003/2004.
Decorrente da experiência técnica e dos dados provenientes do OCES, estabeleceu-se
que se poderia trabalhar com uma taxa de abandono no 1.º ano de inscrição no ensino
superior na ordem dos 8 a 10% dos alunos. Apesar de se saber que a taxa de abandono varia
de curso para curso e de instituição para instituição, considerou-se ser aceitável padronizar,
com pequeno erro, uma taxa de abandono de 8% para a generalidade dos
cursos/instituições.
Com este pressuposto, chegou-se a uma estimativa de 63.364 alunos que no ano
lectivo de 2004/2005 estariam inscritos uma segunda vez no ensino superior, dos quais
27.394 seriam homens (43%) e 35.970 mulheres (ver Quadro 77).
Este universo de alunos foi agrupado por área científica, tendo-se seguido a
classificação da CITE – Classificação Internacional Tipo da Educação (Portaria nº
316/2001):
- Educação (1) – Formação de Professores / Formadores e Ciências da Educação, etc.
- Artes e Humanidades (2) – Artes / Belas Artes, Artes do Espectáculo, Design e
Humanidades / Línguas e Literaturas Estrangeiras, Língua e Literatura Modernas,
Filosofia, História e Ciências Afins, etc.
- Ciências Sociais, Comércio e Direito (3) – Ciências Sociais, Jornalismo, Ciências
Empresariais,

Comércio,

Finanças,

Contabilidade,

Secretariado,

Ciências

Empresariais e Direito, etc.
- Ciências (4) – Ciências da Vida, Ciências Físicas, Matemática e Estatística e
Informática, etc.
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- Engenharia, Indústria Transformadora e Construção (5) – Engenharia e Técnicas
Afins, Indústrias Transformadoras, Arquitectura e Construção, etc.
- Agricultura (6) – Agricultura, Silvicultura e Pescas, Ciências Veterinárias, etc.
- Saúde (7) – Medicina (721) / Serviços de Saúde (722) / Enfermagem (723) /
Medicina Dentária (724) / Serviços de Saúde (762).
- Serviços (8) – Serviços Pessoais, Serviços de Transporte, Protecção do Ambiente,
Serviços de Segurança.

Quadro 77 – Estimativa dos alunos inscritos com uma segunda inscrição em 2004/2005 por área
científica e por sexo
PV_HM
2003/2004

14 Educação
2 Artes e Humanidades
3 Sociais e Direito
4 Ciências
5 Engenharia e Tecnologias
6 Agric. Veterinária
7 Saúde
8 Serviços
Total Global

prev. 2ª Peso %
Prev. 2ª ano Peso por
PV_HM
áreas %
H
2003/2004 2004/2005 prev.2ºano ano PV_H
TOT_HM

prev. 2ª
ano
PV_M

Peso %
M

prev.2º
ano
Peso H

2,6%
9,0%
30,2%
9,2%
32,1%
1,3%
8,9%
6,7%

prev.2º
ano
Peso M

4.802
6.694
22.352
5.039
13.112
860
11.921
4.094

28.178
30.925
117.761
27.332
82.187
8.159
46.497
20.091

4.418
6.158
20.564
4.636
12.063
791
10.967
3.766

7,0%
9,7%
32,5%
7,3%
19,0%
1,2%
17,3%
5,9%

707
2467
8269
2531
8791
348
2444
1838

16,0%
40,1%
40,2%
54,6%
72,9%
44,0%
22,3%
48,8%

3711
3692
12295
2105
3272
443
8523
1928

84,0%
59,9%
59,8%
45,4%
27,1%
56,0%
77,7%
51,2%

10,3%
10,3%
34,2%
5,9%
9,1%
1,2%
23,7%
5,4%

68.874

361.130

63.364

100,0%

27394

43,2%

35970

56,8% 100,0% 100,0%

Tendo em conta o número de alunos distribuídos pelo tipo de ensino – ensino
universitário, ensino politécnico, ensino público e ensino particular e cooperativo – por
áreas científicas e a previsão de alunos inscritos com uma segunda inscrição no ensino
superior, o universo de 63.364 alunos definido para este trabalho estava distribuído de
acordo com os dados do Quadro 78.
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Quadro 78 – Estimativa do número de alunos inscritos com uma segunda inscrição em 2004/2005 por
área científica e por tipo de ensino
prev. 2ª ano PV_HM
Politécnico Universitário Politécnico
Público
Privado
Privado

Universitário
Público
14 Educação
2 Artes e Humanidades
3 Sociais e Direito
4 Ciências
5 Engenharia e Tecnologias
6 Agric. Veterinária
7 Saúde
8 Serviços
Total Global

Total

1326
3499
8090
3639
5612
425
2257
1078

1894
1303
5378
349
4697
308
3632
1694

0
525
3424
359
1315
58
1019
244

1198
832
3672
290
440
0
4059
751

4418
6158
20564
4636
12063
791
10967
3766

25925

19255

6944

11241

63364

Se se cruzarem as áreas científicas com o tipo de ensino frequentado (universitário
público, politécnico público, universitário privado e politécnico privado), vê-se que o
ensino universitário público representa 41%, o politécnico público 30%, e que o ensino
privado tem um peso de 29%, com 11% no ensino universitário e 18% no politécnico (ver
Quadro 79):

Quadro 79 – Estimativa da distribuição percentual dos alunos inscritos com uma segunda inscrição em
2004/2005 por área científica por tipo de ensino (em linha)
prev. 2ª ano PV_HM
Politécnico Universitário Politécnico
Público
Privado
Privado

Universitário
Público
14 Educação
2 Artes e Humanidades
3 Sociais e Direito
4 Ciências
5 Engenharia e Tecnologias
6 Agric. Veterinária
7 Saúde
8 Serviços
Total Global

Total

30,0%
56,8%
39,3%
78,5%
46,5%
53,7%
20,6%
28,6%

42,9%
21,2%
26,2%
7,5%
38,9%
39,0%
33,1%
45,0%

0,0%
8,5%
16,7%
7,7%
10,9%
7,3%
9,3%
6,5%

27,1%
13,5%
17,9%
6,3%
3,6%
0,0%
37,0%
19,9%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

40,9%

30,4%

11,0%

17,7%

100,0%

Do mesmo modo, o cruzamento em coluna do tipo de ensino por área científica
resulta na distribuição do Quadro 80.
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Quadro 80 – Distribuição percentual dos alunos inscritos com uma segunda inscrição em 2004/2005 por
área científica por tipo de ensino (em coluna)
prev. 2ª ano PV_HM
Politécnico Universitário Politécnico
Público
Privado
Privado

Universitário
Público
14 Educação
2 Artes e Humanidades
3 Sociais e Direito
4 Ciências
5 Engenharia e Tecnologias
6 Agric. Veterinária
7 Saúde
8 Serviços
Total Global

Total

5,1%
13,5%
31,2%
14,0%
21,6%
1,6%
8,7%
4,2%

9,8%
6,8%
27,9%
1,8%
24,4%
1,6%
18,9%
8,8%

0,0%
7,6%
49,3%
5,2%
18,9%
0,8%
14,7%
3,5%

10,7%
7,4%
32,7%
2,6%
3,9%
0,0%
36,1%
6,7%

7,0%
9,7%
32,5%
7,3%
19,0%
1,2%
17,3%
5,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Na leitura da dimensão área da “Saúde” tem que ter em conta que está aqui incluída
uma diversidade grande de cursos, e não apenas os cursos de Medicina e Enfermagem, o
que explica a relativa importância do ensino superior privado. Observando a desagregação
a 3 dígitos da área 7 Saúde, podemos ter uma ideia mais clara (ver Quadro 81).

Quadro 81 – Estimativa do número de alunos inscritos com uma segunda inscrição em 2004/2005 na
área 7 – Saúde e por tipo de ensino

721 Medicina
724 Medicina Dentária
723 Enfermagem
722 Serviços de Saúde
762 Saúde -Serv.Sociais
Total

prev. 2ª ano PV_HM
Universitário Politécnico Universitário Politécnico
Público
Público
Privado
Privado
1012
256
112
278
2077
0
1422
727
1166
0
2140
262
389
317
809
2257
3632
430
4649

Total
1012
646
3500
4032
1777
10967

3.2 Construção da amostra
A construção da amostra processou-se de acordo com os ensinamentos de Quivy e
Campenhoudt (1995) e Pestana e Gageiro (1998). Assim, a nossa preocupação foi a de
considerar um conjunto de estudantes que fosse representativo dos quatro subgrupos mais
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significativos para o desenvolvimento do trabalho – ensino universitário público, ensino
politécnico público, ensino universitário privado (incluindo-se aqui a Universidade Católica
Portuguesa, dado que se considerou que a UCP, para efeitos das despesas a suportar pelos
estudantes, teria um comportamento análogo), ensino politécnico privado, – visto que este
agrupamento de instituições permitiria criar categorias relevantes no que respeita ao tipo de
custos que os estudantes têm que suportar e que à partida interessa estudar.
Assim, construiu-se uma amostra estratificada, em que os estratos da população
compreendem os tipos de ensino e de instituição acima enunciados (ensino universitário
público, ensino politécnico público, ensino universitário privado e ensino politécnico
privado), o que, admitindo um erro máximo de 3% para erro amostral, com um nível de
confiança de 0,95 para o universo definido de 63.365 alunos (estimativa de alunos com uma
segunda inscrição em 2004/2005), levou a uma amostra com a dimensão de 1.040
estudantes. A definição da amostra está explicitada do Quadro 82.
Quadro 82 – Definição da Amostra do Inquérito
AMOSTRA ESTRATIFICADA
ESTRATOS DA POPULAÇÃO
UNIVERSITÁRIO PÚBLICO
POLITÉCNICO PÚBLICO
UNIVERSITÁRIO PRIVADO (INCLUINDO UCP)
POLITÉCNICO PRIVADO

Total Estrato
25925
19255
6944
11241

TOTAL
AMOSTRA
UNIVERSITÁRIO PÚBLICO
POLITÉCNICO PÚBLICO
UNIVERSITÁRIO PRIVADO (INCLUINDO UCP)
POLITÉCNICO PRIVADO
TOTAL

Peso do
Estrato
40,9%
30,4%
11,0%
17,7%

63.365
100,0%
Nº Estudantes
a inquirir
426
316
114
184
1.040

Em consequência, para cada instituição e atendendo às proporções definidas por tipo
de ensino, e por tipo de instituição, procedeu-se, à identificação do número de alunos a
inquirir em cada instituição, por curso e sexo, seguindo-se em termos gerais o peso que
cada instituição tinha no conjunto de cada um dos quatro subgrupos criados: no ensino
universitário público seriam questionados 426 alunos, no ensino politécnico público 316
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alunos, no ensino universitário privado 114 alunos e no ensino politécnico privado 184
alunos. O ensino público representa 71% da amostra e o privado 29%.
Contudo, nos estabelecimentos do ensino superior particular, em especial do ensino
politécnico, dada a dispersão dos alunos pelas diferentes instituições, foi necessário outro
processo de selecção desta subamostra. Assim, escolheram-se todas as instituições com um
número de alunos com uma 2ª inscrição em 2004/2005 superior a 500 e, para os restantes,
efectuou-se uma selecção aleatória no programa SPSS.
Desta forma, a amostra final segmentada por instituição, curso e sexo é a descrita nos
Quadros 83 a 86.
Quadro 83 – Amostra – Ensino Universitário Público
Ensino Universitário Público
Nº

H

Universidade do Porto
Universidade Coimbra
Universidade de Lisboa
Universidade Tecnica de Lisboa
Universidade Nova de Lisboa
Universdiade do Minho
Universidade de Aveiro
Universdiade do Algarve /I.Politécnico de Faro
Universidade Aberta
Univ. da Beira Interior
Universidade de Trás os Montes e Alto Douro
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e Empresa
Universidade de Évora
Universidade dos Açores
Universidade da Madeira

M

56
54
51
45
39
34
29
22
22
17
16
15
14
7
5

19
20
15
24
23
15
12
7
13
8
4
7
3
4
3

37
34
36
21
16
19
17
15
9
9
12
8
11
3
2

426

177

249

Quadro 84 – Amostra – Ensino Universitário Privado
Ensino Universitário Privado
Nº
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Universidade Católica Portuguesa
Universidade Lusíada (Porto)
Universidade Fernando Pessoa
Universidade Lusíada
Universidade Independente
Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões
Universidade Portucalense Infante D. Henrique
Universidade Atlântica
Universidade Moderna (Lisboa)
Universidade Internacional

347

H

M

24
25
13
13
10
7
7
5
4
3
3

12
11
4
4
5
4
3
2
0
2
1

12
14
9
9
5
3
4
3
4
1
2

114

48

66
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Quadro 85 – Amostra – Ensino Politécnico Público

Ensino Politécnico Público
Nº
Instituto Politécnico do Porto
Instituto Politécnico de Leiria
Institituto Politécnico de Lisboa
Instituto Politécnico de Coimbra
Institituto Politécnico de Viseu
Institituto Politécnico de Setúbal
Instituto Politécnico de Bragança
Institituto Politécnico de Castelo Branco
Instituto Politécnico de Tomar
Instituto Politécnico de Santarém
Instituto Politécnico de Portalegre
Institituto Politécnico da Guarda
Institituto Politécnico de Viana do Castelo
Institituto Politécnico de Beja
Instituto Politécnico do Cavado e Ave Barcelos

H
20
12
16
10
5
7
5
4
5
2
2
2
5
2
3

19
20
13
12
13
13
13
10
9
11
10
10
6
8
3

273

100

170

Nº
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
Escola Superior de Enfermagem do Dr. Ângelo da Fonseca
Escola Superior de Enfermagem de Bissaya Barreto
Escola Superior de Enfermagem de Calouste Gulbenkian de Lisboa
Escola Superior de Enfermagem de São João
Escola Superior de Enfermagem de Artur Ravara
Escola Superior de Enfermagem de Maria Fernanda Resende
Escola Superior de Enfermagem de Calouste Gulbenkian
Escola Náutica Infante D. Henrique
Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus
Escola Superior de Enfermagem de Francisco Gentil
Escola Superior de Enfermagem de Vila Real
Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo
Escola Superior de Enfermagem de D. Ana Guedes
Escola Superior de Enfermagem Cidade do Porto
Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada
Escola Superior de Enfermagem da Madeira
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M

39
32
29
22
21
20
18
14
14
13
12
12
11
10
6

H

M

6
6
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

6
6
3
4
3
3
2
2
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

42

2

40

315

102
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Quadro 86 – Amostra – Ensino Politécnico Privado

Ensino Politécnico Privado
Nº
Instituto Superior da Maia
Instituto Politécnico de Saúde do Norte
Instituto Superior de Psicologia Aplicada
Instituto Superior Miguel Torga
Instituto Superior Politécnico Gaya
Escola Superior Artística do Porto
Escola Superior de Educação Jean Piaget de Almada
Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares - Viseu
Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa
Escola Superior de Educação de João de Deus
Instituto Superior Politécnico Internacional
Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Viseu
Instituto Superior de Humanidades e Tecnologias de Lisboa

H

M

45
31
27
16
11
9
8
8
7
6
6
6
5

22
7
5
6
7
5
0
2
0
0
3
2
2

23
24
22
10
14
4
8
6
7
6
3
4
3

185

61

134

O questionário foi pré-testado com estudantes do ensino superior antes da sua
aplicação, tendo-se usado estudantes da Faculdade de Letras e Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação da Universidade de Lisboa94. O pré-teste permitiu, numa primeira
fase, aferir da adequação do questionário à realidade portuguesa e, numa segunda fase,
averiguar qual o tipo de dúvidas que o questionário colocava, bem como testar a duração do
período de resposta dos estudantes que participaram nesta fase.
Foi feito um pedido de autorização a todas as instituições de ensino envolvidas, num
primeiro momento, a todos os reitores e presidentes de institutos politécnicos,
posteriormente, a todos os presidentes de conselhos directivos e directores de cada
Faculdade, escola e instituto, solicitando-se que fosse permitido inquirir alunos com uma
segunda inscrição no ensino superior. De uma maneira geral, foi obtida a concordância dos
responsáveis da gestão das instituições, com algumas excepções que foram posteriormente
ultrapassadas com uma nova explicação sobre os objectivos do estudo.
As respostas das instituições ao pedido de autorização e ajuda foram muito diversas.
Algumas instituições reagiram afirmativamente e ofereceram os seus recursos, quer
humanos, quer materiais, para ajudar a encontrar os alunos necessários. Outras deram a sua
94

Foi solicitada a colaboração dos seguintes Professores da Universidade de Lisboa: Teresa Alves no curso de
Geografia da Faculdade de Letras e Belmiro Gil Cabrito no curso de Ciências da Educação na Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação, a quem se agradece o apoio.
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autorização e não disponibilizaram a sua ajuda aos entrevistadores. Outras ainda deram a
sua autorização, mas limitaram fisicamente os esforços de recrutamento de respondentes a
algumas zonas das instalações da instituição, nomeadamente bares ou refeitórios.
O limite temporal que se tinha para a elaboração da dissertação levou a tomar a
decisão de a aplicação do inquérito ter que ocorrer apenas num momento (Maio a Junho de
2005), impedindo que pudesse ser equacionada uma metodologia que captasse as respostas
de uma amostra de estudantes ao longo do ano lectivo, o que podia dar uma melhor
identificação dos custos dos estudantes portugueses.
A opção de inquirir uma amostra representativa dos estudantes portugueses com uma
segunda inscrição no ensino superior, ainda que fundamentada, dado se ter entendido que
este grupo de estudantes estaria em melhores condições de identificar os custos, pode
estreitar a visão de um grupo mais alargado de tipologia de custos.
No que respeita à metodologia, a investigação também apresenta limites inerentes aos
próprios instrumentos utilizados (análise documental e dados estatísticos, aplicação de
inquérito). Com efeito, estamos conscientes de que a aplicação de um inquérito via
electrónica poderia propiciar a obtenção de dados mais precisos e actualizados dos custos,
dado que o estudante poderia reportar a realização das despesas em tempo mais próximo.
O inquérito foi aplicado em todo o território nacional, incluindo regiões autónomas da
Madeira e Açores, entre 5 de Maio e 23 de Junho de 2005.
Na zona sul do país (Santarém, Grande Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja, Faro
e Portimão) os questionários foram aplicados por uma equipa de cinco elementos, enquanto
que no Norte do país e regiões autónomas, onde as instituições estavam geograficamente
mais dispersas, se actuou em equipa com um total de doze entrevistadores. Estas equipas de
entrevistadores foram devidamente instruídas pela investigadora em reuniões de trabalho de
coordenação da aplicação do inquérito.
Os estudantes foram identificados de acordo com a segmentação definida na amostra.
Os respondentes necessários, quando em número superior ao pretendido, foram
seleccionados aleatoriamente, optando-se nomeadamente pelo método de selecção do
respondente cujo aniversário futuro estava mais próximo.
Os questionários foram preenchidos pelos alunos isoladamente e na presença de um
entrevistador, tendo sido a única excepção o caso da Universidade Aberta, uma vez que,
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sendo uma universidade de ensino a distância, se torna difícil encontrar os alunos nas
respectivas instalações. Neste caso, os inquéritos foram entregues à Administração da
Universidade, a qual os enviou por correio aos alunos seleccionados.
A maior parte das entrevistas decorreram nas instalações das instituições de ensino,
embora tenha sido necessário para alguns cursos da área de enfermagem que o
entrevistador se deslocasse a estabelecimentos de saúde onde os estudantes se encontravam
a estagiar para recolher o questionário, com a devida autorização destes e das instituições
de ensino onde os estudantes estão inscritos. Estão neste caso os estudantes dos cursos de
Enfermagem da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa, da Universidade
Atlântica e da Escola Superior de Saúde de Faro.
Depois de finalizada a recolha dos inquéritos foram controlados 10% dos
questionários através de entrevista telefónica. Nesta entrevista foram verificados os dados
demográficos do questionário e completadas informações em falta.
Seguiu-se a introdução das respostas dos questionários através de leitura óptica e a
construção de um ficheiro no programa SPSS, com o qual se procedeu à análise e
tratamento dos dados.

3.3 Resultados do Inquérito – Caracterização básica e perfil individual dos
estudantes

3.3.1 Tipo de Ensino, Idade e Sexo
Na amostra definida para o estudo, e de acordo com o universo dos estudantes do
ensino superior em Portugal, as mulheres são maioritárias, atingindo cerca de 63% do total
dos alunos. Essa proporção é sempre maior no ensino politécnico, quer público quer
privado. No ensino universitário, o peso entre homens e mulheres está mais equilibrado,
mas apresenta sempre uma preponderância das mulheres.
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Quadro 87 – Distribuição das respostas por tipo de ensino e sexo

Sexo
Feminino
58,8

Masculino
41,2

Total
100,0

Politécnico público

67,2

32,8

100,0

Universitário privado

59,3

40,7

100,0

Politécnico privado

66,5

33,5

100,0

Total

62,8

37,2

100,0

Universitário público

O nível de feminização é tanto maior quanto mais novos são os alunos, como
podemos ver nos estudantes que têm 20 e 21 anos, onde o peso das mulheres atinge de 70 a
67% do total. No intervalo entre os 23 e os 25 anos, regista-se uma inversão e é nesse único
escalão que os homens são predominantes (51%). Acima dos 25 anos, de novo são as
mulheres a constituir a maioria, mas não de forma tão acentuada como a constatada nos
escalões dos mais jovens.

Quadro 87-A – Distribuição dos estudantes por sexo e idade
Sexo
20 anos

Feminino
69,9

Masculino
30,1

Total
100,0

21 anos

66,0

34,0

100,0

22 anos

61,0

39,0

100,0

23 a 25 anos

49,0

51,0

100,0

> 25 anos

53,2

46,8

100,0

Total

62,8

37,2

100,0

χ2(4) = 25,3831; p=0,000.

Estes dados vão ao encontro das conclusões de outros estudos efectuados à população
escolar do ensino superior em Portugal, onde é cada vez mais visível a crescente
feminização e a melhor prestação académica das mulheres, sobretudo no processo de
acesso ao ensino superior, situação que se estende ao ensino secundário.
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Por tipo de ensino, verificamos que os inquiridos se concentram maioritariamente no
ensino público, o qual envolve 71% do número dos inquiridos, sendo no ensino
universitário 41% e no ensino politécnico 30%. Por sua vez, o ensino privado atinge 29%
do total da amostra, o que corresponde à distribuição que encontramos na previsão de
alunos a frequentar uma segunda vez o ensino superior e também à totalidade dos alunos
inscritos no ensino superior português em 2003/2004 (onde o ensino público atingia 72,3%
e o ensino privado 27,7%). No ensino privado, prevalece o ensino politécnico.

Figura 60 – Distribuição das respostas do inquérito por tipo de ensino

Politécnico privado
18%

Universitário público
41%

Universitário privado
11%

Politécnico público
30%

No que respeita à distribuição dos inquiridos por área científica, deve esclarecer-se
que os inquiridos deviam identificar de entre oito áreas possíveis (Artes, Humanidades,
Línguas, etc.; Ciências, Gestão ou Ciências Computacionais; Ciências Sociais e Direito;
Engenharia e outros cursos técnicos; Educação, Medicina, Medicina Dentária, Farmácia;
Enfermagem e outras profissões de saúde) aquela em que se inseria o seu curso.
O inquérito, como atrás se explicitou, seguiu muito de perto a maioria das questões
colocadas no inquérito do International Comparative Higher Education Finance and
Accessibility Project (ICHEFAP) e difere ligeiramente da classificação da CITE (CITE,
Classificação Internacional de Tipo de Educação / ISCED, International Standard
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Classification of Education). Para que se pudesse comparar a distribuição pelas áreas da
CITE e a do ICHEFAP, houve que agregar algumas áreas (Gestão ou Ciências
Computacionais com Ciências Sociais ou Direito) e, em outras, a identificação não é viável
(Agricultura e Veterinária e Serviços). De qualquer das formas, a área das Ciências Sociais
e do Direito representa a maior fatia, seguida da Engenharia e outras Tecnologias.
Quadro 88 – Comparação entre a distribuição dos alunos por área científica no universo dos alunos
inscritos em 2003/2004, previsão de alunos com uma segunda inscrição em 2004/2005 e a dos alunos
inquiridos

Inscritos
2003/2004

Previsão 2º
Peso%

ano

TOT_HM

Áreas do
Peso%

PV_HM

Inquérito -

Peso%

Respostas

1 Educação

28.178

7,8%

4.418

7,0%

83

8,2%

2 Artes e Humanidades

30.925

8,6%

6.158

9,7%

140

13,8%

117.761

32,6%

20.564

32,5%

381

37,4%

4 Ciências

27.332

7,6%

4.636

7,3%

61

6,0%

5 Engenharia e Tecnologias

82.187

22,8%

12.063

19,0%

194

19,1%

8.159

2,3%

791

1,2%

7 Saúde

46.497

12,9%

10.967

17,3%

8 Serviços

20.091

5,6%

3.766

5,9%

361.130

100,0%

63.364

100,0%

3 Sociais e Direito

6 Agric. Veterinária

Total Global

0,0%
159

15,6%
0,0%

1.018

100,0%

Concretamente, em relação aos inquiridos verificamos que as áreas dominantes são as
das Ciências Sociais e Direito (19%), Engenharia e outros cursos técnicos (19%) e a Gestão
e Ciências Computacionais (18%). Seguem-se as Humanidades e Línguas (14%),
Enfermagem e outras profissões de saúde (11%), Educação (8%), Ciências (6%) e
Medicina (5%).
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Figura 61 – Respostas ao inquérito por área científica
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Ciências Sociais, Direito
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Em resumo, por área científica e tipo de ensino dos estudantes que responderam ao
inquérito a distribuição foi a seguinte:

Quadro 89 – Distribuição dos estudantes que responderam ao inquérito por tipo de ensino e área
científica (em percentagem)
Tipo de ensino

Artes, Humanidades, Línguas, etc.

Universitário
público
17,3

Politécnico Universitário
público
privado
9,4
21,2

Politécnico
privado
8,7

Total
13,8

Ciências

10,9

2,3

2,7

3,3

6,0

Gestão, Ciências Computacionais

13,6

26,8

18,6

12,5

18,0

Ciências Sociais, Direito

19,7

5,5

39,8

29,9

19,4

Engenharia e outros cursos técnicos

23,4

27,1

3,5

5,4

19,1

Educação

5,6

11,3

2,7

12,0

8,2

Medicina, Medicina Dentária, Farmácia

8,5

1,3

3,5

2,2

4,6

Enfermagem
Total

1,0

16,5

8,0

26,1

11,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

χ2(21) = 300,610; p=0,000.

No que respeita à naturalidade, verifica-se que existem 7% de estudantes estrangeiros
no total da amostra e que o ensino politécnico público é aquele onde o peso dos
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estrangeiros em relação aos portugueses é maior (8,7%), não havendo contudo diferenças
estatísticas significativas.

Quadro 90 – Distribuição dos estudantes por tipo de ensino e naturalidade (em percentagem)
Naturalidade
Portugues

Outra

Total

Universitário público

93,2

6,8

100,0

Politécnico público

91,3

8,7

100,0

Universitário privado

92,9

7,1

100,0

Politécnico privado

94,0

6,0

100,0

Total

92,7

7,3

100,0

χ2 n.s

No que respeita à idade dos inquiridos, verifica-se que o grupo mais numeroso é
aquele que tem 20 anos (34,4%), como era de esperar dado que os inquiridos são jovens
com uma segunda inscrição no ensino superior, vindo a decrescer o número de estudantes à
medida que a idade vai subindo, havendo apenas 9% de alunos com idade superior a 25
anos; a distribuição está apresentada na Figura 62.
Figura 62 – Distribuição dos estudantes por idade
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A média de idades dos alunos inquiridos é de 22 anos, tendo as mulheres uma média
ligeiramente mais baixa do que a dos homens, que, por sua vez, apresentam uma maior
dispersão etária, como se resume no Quadro 91.
Quadro 91 – Média de idades dos estudantes por sexo (média)
Idade
Sexo

Feminino

Média
Desvio-padrão
21,7
2,8

Masculino

22,7

4,7

Total

22,1

3,7

A média das idades dos estudantes de Enfermagem e outras profissões da área da
saúde e dos da área de Medicina, Medicina Dentária e Farmácia, é a mais baixa e aquela
que apresenta uma menor dispersão. Pelo contrário, os estudantes das áreas da Gestão e das
Ciências Computacionais, e os da área das Ciências Sociais e Direito, apresentam médias
de idades mais elevadas e também uma maior dispersão etária, conforme se verifica pelo
Quadro 92.

Quadro 92 – Média de idades dos estudantes por área científica
Idade
Média

Desvio-padrão

Artes, Humanidades, Línguas, etc.

22,1

3,4

Ciências

21,6

3,2

Gestão, Ciências Computacionais

23,0

4,6

Ciências Sociais, Direito

22,3

4,9

Engenharia e outros cursos técnicos

22,2

3,0

Educação

21,7

2,0

Medicina, Medicina Dentária, Farmácia

21,2

1,7

Enfermagem

21,0

1,8

Total

22,1

3,7

Em termos de tipo de ensino, vê-se que o universitário público é aquele em que o
grupo de alunos mais numeroso (43%) se encontra na faixa dos mais jovens, seguido do
universitário privado. Em sentido inverso, é o politécnico privado que regista o maior
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número de alunos com idade superior a 25 anos (15,7%), o que pode estar ligado ao facto
de ter mais alunos estudantes/trabalhadores (ver o Quadro 93).

Quadro 93 – Distribuição dos estudantes por tipo de ensino e por idade (%)
Idade
20 anos

21 anos

22 anos

23 a 25

> 25 anos

Total

Universitário público

42,9

25,4

12,5

10,8

8,4

100,0

Politécnico público

28,6

26,0

18,7

19,0

7,6

100,0

Universitário privado

35,1

28,9

11,4

18,4

6,1

100,0

Politécnico privado

24,9

20,5

21,6

17,3

15,7

100,0

Total

34,4

25,1

15,9

15,3

9,2

100,0

χ2(12) = 49,416; p=0,000.

3.3.2 Processo de Acesso ao Ensino Superior
Os resultados referentes à idade dos inquiridos têm relação, de alguma maneira, com
o facto de os estudantes terem entrado ou não directamente no ensino superior após
concluírem o ensino secundário. Assim, é no ensino universitário, e mais no privado do que
no público, que os alunos entraram directamente à primeira tentativa no ensino superior –
88,5% dos alunos do ensino universitário privado e 87,8% no universitário público. De
novo, os alunos do ensino politécnico privado são os que denotam um percurso mais
diversificado até chegar ao ensino superior, com 22% deles a não terem entrado
directamente do ensino secundário para o superior. Em termos globais, cerca de 14% dos
alunos não entraram no ensino superior da primeira vez que concorreram ao ensino
superior. A situação está resumida no Quadro 94.
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Quadro 94 – Distribuição dos estudantes por tipo de ensino e processo de entrada no ensino superior
(percentagem)
Entrou directamente no ensino
superior depois de ter terminado o
ensino secundário
Não

Sim

Total

Universitário público

12,2

87,8

100,0

Politécnico público

13,4

86,6

100,0

Universitário privado

11,5

88,5

100,0

Politécnico privado

22,3

77,7

100,0

Total

14,3

85,7

100,0

χ2(3) = 11,935; p=0,008.

Verifica-se que existe uma ligação entre o tipo de ensino frequentado no ensino
secundário e o do ensino superior. Enquanto que os alunos que frequentam o ensino
superior público provêm em 94% de uma escola pública, e apenas 6% de uma escola
privada no ensino secundário, os alunos do ensino privado apresentam uma percentagem
bem mais acentuada de alunos provindos de uma escola privada, cerca de 22%. Por outro
lado, é o ensino politécnico público o que apresenta uma menor proporção de alunos com
frequência de escolas secundárias de ensino privado (ver o Quadro 95).
Quadro 95 – Distribuição dos alunos por tipo de ensino e o tipo de escola frequentada no ensino
secundário (percentagem)
Tipo de escola secundária que
frequentou
Pública
Universitário público

92,8

Politécnico público
Universitário privado

Privada

Total

7,2

100,0

96,2

3,8

100,0

78,1

21,9

100,0

Politécnico privado

77,8

22,2

100,0

Total

89,5

10,5

100,0

χ2(3) = 62,064; p=0,000.

Os estudantes foram inquiridos sobre os factores que influenciaram a sua escolha no
que respeita à instituição e curso no ensino superior. Foi-lhes pedido que de entre quatro
factores – família, desempenho académico no ensino superior, localização da instituição e a
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despesa que a família tinha que suportar – identificassem os que eram “muito influente”,
“influente”, “pouco influente” ou que “não tinha influenciado a decisão”, escolhendo uma
só hipótese para cada um dos factores. As respostas estão resumidas no Quadro 96.

Quadro 96 – Os factores que influenciaram a escolha de instituição e de curso no ensino superior por
tipo de ensino (percentagem)
Tipo de ensino
Universitário
público
Família

Total

21,3

15,8

20,1

17,2

Influente

27,1

26,4

28,1

35,3

28,5

Pouco influente

29,3

26,4

22,8

25,5

27,0

30,5

25,8

33,3

19,0

27,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Muito influente

28,8

28,8

30,1

25,5

28,3

Influente

41,7

45,7

46,0

50,0

44,9

Pouco influente

17,3

16,0

13,3

12,5

15,6

Não influenciou

12,2

9,6

10,6

12,0

11,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Muito influente

28,3

26,5

20,4

23,5

26,0

Influente

34,6

30,0

29,2

33,9

32,5

Pouco influente

21,0

23,5

24,8

19,7

21,9

Não influenciou

16,1

20,0

25,7

23,0

19,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Muito influente

17,9

23,2

8,9

22,5

19,4

Influente

28,7

32,9

30,4

30,2

30,4

Pouco influente

24,8

24,2

25,0

19,8

23,7

Não influenciou

28,7

19,7

35,7

27,5

26,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

Total
A despesa
que a família
tinha que
suportar

Politécnico
privado

13,2

Total

Localização
da instituição

Universitário
privado

Muito influente

Não influenciou
Desempenho
académico no
ensino
secundário

Politécnico
público

Total

As respostas obtidas, quando agrupadas por tipo de ensino e considerando a média
das respostas mais escolhidas, denotam uma tendência para que os alunos, quaisquer que
seja a sua proveniência por tipo de ensino, considerarem que o desempenho académico no
ensino secundário foi “muito influente” ou “influente”, seguido da localização da
instituição frequentada, como se mostra na Figura 63.
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Figura 63 – Factores que determinaram a escolha do tipo de instituição e de curso (média)
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Na Figura 64 agrupam-se as respostas pelo sexo, podendo concluir-se que as
estudantes deram ao desempenho académico do ensino secundário uma importância maior
do que os seus colegas do sexo masculino, com 31% delas a considerar que teve muita
influência, contra 24% dos homens.
Figura 64 – Comparação por sexo da distribuição das respostas dos estudantes em relação aos factores
que determinaram a escolha do tipo de instituição e de curso (percentagem)
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Se as respostas forem agrupadas por tipo de ensino e tendo em conta a distribuição do
peso percentual para cada factor que influenciou a escolha dos alunos, verificam-se
algumas diferenças relevantes. No ensino universitário público, 71% dos estudantes
consideraram que o desempenho académico ou era “influente” ou “muito influente” e 61%
afirmam o mesmo para a localização da instituição. Por sua vez, a dimensão da despesa que
a família tem que suportar é para 47% “influente” ou “muito influente” e apenas 40%
consideram que a família teve grande influência na sua decisão.
No ensino politécnico público, 75% dos estudantes também consideram que o
desempenho académico é “influente” ou “muito influente” e a localização da instituição
assume 59%. O factor ligado ao montante da despesa a suportar pela família adquire neste
grupo maior expressão, com 56% dos estudantes a considerem “influente” ou “bastante
influente”. Do mesmo modo, a família aparece com mais influência do que no universitário
público, reunindo 48% de respostas a considerá-la “influente” ou “muito influente”.
No ensino universitário privado, 76% entendem que o desempenho académico
influenciou bastante a sua decisão, seguido da localização da instituição com 50% de
respostas a reportarem ser influente ou muito influente. A família ganha uma influência
maior no ensino politécnico privado, reunindo 55% de respostas que a identificam como
“influente” ou “muito influente”. Torna-se interessante notar que é no universitário privado
onde se regista o valor mais baixo dos estudantes que entendem que a despesa que a família
tinha que suportar influenciou de forma expressiva a sua decisão (39%). Tal facto decorre,
em nosso entender, da experiência laboral destes alunos para quem o prosseguimento de
estudos constitui um encargo pessoal, incluído no seu projecto individual de valorização
profissional. (ver Figura 65).
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Figura 65 – Comparação por tipo de ensino da distribuição das respostas dos estudantes em relação aos
factores que determinaram a escolha do tipo de instituição e de curso (percentagem)
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Os estudantes das áreas científicas da Medicina, Medicina Dentária e Farmácia,
seguidos dos de Enfermagem e outras profissões da saúde, foram os que de forma mais
significativa consideraram que o desempenho académico foi “muito influente” ou
“influente” para a sua escolha de instituição e de curso no ensino superior, como se observa
na Figura 66.
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Figura 66 – Factores que determinaram a escolha do tipo de instituição e de curso (média)
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Merece destaque o facto de que quanto maior eraa idade dos alunos, menos o
desempenho académico foi considerado influente, com os alunos com mais de 25 anos a
denotarem ter dado menos importância ao desempenho académico, ainda que continue para
todos eles a ser esse o factor preponderante. São também os alunos com mais de 25 anos os
que responderam que a despesa a suportar pela família tinha menos influência. As respostas
estão resumidas na Figura 67.
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Figura 67 – Factores que determinaram a escolha do tipo de instituição e de curso (média)
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Perguntou-se aos estudantes se o status económico da sua família tinha afectado a
escolha de instituição ou de curso que tinham feito aquando da candidatura ao ensino
superior, tendo 80% dos estudantes declarado que não tinha tido influência, sendo os
estudantes do ensino universitário público os que expressam esta opinião em maior valor
percentual (83,5%). O Quadro 97 resume as respostas obtidas.

Quadro 97 – Os factores que influenciaram a escolha de instituição e de curso no ensino superior por
tipo de ensino (percentagem)
Status económico da família afectou
a escolha da instituição ou do curso
Não

Sim

Total

Universitário público

83,5

16,5

100,0

Politécnico público

77,9

22,1

100,0

Universitário privado

77,3

22,7

100,0

Politécnico privado

77,2

22,8

100,0

Total

80,0

20,0

100,0

Aos estudantes que responderam considerando que o seu status económico afectou a
escolha de instituição e curso no ensino superior foi pedido que se pronunciassem em
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relação ao seu nível de concordância (concordo, discordo e não aplicável), com as
afirmações que se indicam no Quadro 98. As respostas obtidas apontam para que a mais
significativa das razões resida no facto de o status económico dos estudantes diminuir a sua
capacidade de escolha, na medida em que limita o nível de despesas de educação que o
aluno pode realizar. Esta razão é, de facto, a mais escolhida por todos os estudantes,
qualquer que seja o tipo de ensino que frequentam.

Quadro 98 – Como o status económico do estudante influencia a escolha do tipo de instituição e de
curso
Universitário
público
N

%

Aumentou as minhas escolhas, porque após ter obtido
as qualificações académicas necessárias, pude ir para
onde quis, mesmo apesar de não ter conseguido uma
vaga no ensino público (posso pagar)

Concordo

3

Discordo
Total

Diminuiu as minhas escolhas, porque apenas pude ir
para uma instituição próxima, podendo continuar a viver
em casa
Diminuiu as minhas escolhas, porque apenas pude ir
para uma instituição que me ofereceu uma bolsa de
estudo
Diminuiu as minhas escolhas, porque as minhas
despesas de educação não podem exceder um certo
limite

Politécnico
público
N

Universitário
privado

%

N

7,0

4

9,5

40

93,0

38

90,5

43

100,0

42

Concordo

27

58,7

Discordo

19

41,3

Total

46

Concordo
Discordo

%

Politécnico
privado
N

%
15

60,0

Total
N

%

13

100,0

35

10

40,0

88

71,5

100,0

13

100,0

25

100,0

123

100,0

30

55,6

6

46,2

18

54,5

81

55,5

24

44,4

7

53,8

15

45,5

65

44,5

100,0

54

100,0

13

100,0

33

100,0

146

100,0

13

27,1

18

34,6

3

21,4

5

18,5

39

27,7

35

72,9

34

65,4

11

78,6

22

81,5

102

72,3

Total

48

100,0

52

100,0

14

100,0

27

100,0

141

100,0

Concordo

45

78,9

53

84,1

11

68,8

20

58,8

129

75,9

Discordo

12

21,1

10

15,9

5

31,3

14

41,2

41

24,1

Total

57

100,0

63

100,0

16

100,0

34

100,0

170

100,0

Os estudantes do ensino superior não atribuem qualquer significado ou relação entre o
seu sexo e as possibilidades de acesso ao ensino superior, com 99,7% deles a considerarem
que a sua escolha de instituição e de curso nada teve a ver com o facto de ser homem ou
mulher, como se mostra no Quadro 99.

Quadro 99 – Acesso ao ensino superior e o sexo dos estudantes (percentagem)
O sexo teve impacto na sua escolha
da instituição ou do curso
Não

Sim

Total

Universitário público

99,5

,5

100,0

Politécnico público

99,7

,3

100,0

Universitário privado

100,0

,0

100,0

Politécnico privado

100,0

,0

100,0

99,7

,3

100,0

Total
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A grande maioria dos estudantes (88%) entrou no ensino superior na primeira vez que
se candidatou. Isto aconteceu em menor escala com os estudantes do ensino privado, com
17% os estudantes do universitário privado a não entrarem imediatamente no ensino no
superior. O Quadro 100 resume a situação para os vários grupos.
Quadro 100 – Acesso ao ensino superior por tipo de ensino (percentagem)
Entrou pela primeira vez que se
candidatou ao exame de acesso ao
ensino superior
Não
11,9

Sim
88,1

Total
100,0

Politécnico público

10,6

89,4

100,0

Universitário privado

17,0

83,0

100,0

Politécnico privado

14,1

85,9

100,0

Total

12,5

87,5

100,0

Universitário público

No grupo de estudantes que não entraram da primeira vez no ensino superior,
verifica-se que em média levaram 1,2 anos no processo de candidatura, sendo que 77%
repetiram um ano o acesso ao ensino superior e 22% levaram dois anos para conseguir
entrar, como se mostra na Figura 68.

Figura 67 – Número de anos em que os estudantes que não entraram no ensino superior à primeira vez
repetiram a candidatura ao ensino superior (percentagem)
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O nível de concretização da escolha efectuada no processo de acesso dos estudantes
em relação ao tipo de curso e estabelecimento de ensino que frequentam é
significativamente diferente, consoante o tipo de ensino em que os estudantes se encontram
inscritos. Globalmente, 74% dos estudantes estavam a frequentar o curso que escolherem
em 1.ª opção e 69% deles estão no estabelecimento de 1.ª opção, ou seja, há um grau mais
elevado de concretização da 1.ª opção em relação ao curso que frequentam do que em
relação ao estabelecimento de ensino.
A maioria dos estudantes do ensino privado (81%) responde que o curso que estão a
frequentar é o curso que escolheram como 1.ª opção, por contraponto aos do ensino
público, onde apenas cerca de 71% estão num curso de 1.ª opção. Ao mesmo tempo, em
relação ao estabelecimento de ensino, a situação inverte-se, isto é, são os estudantes do
ensino público (72%) que se encontram em maior número no estabelecimento de 1.ª opção,
enquanto os do privado só 62% estão no estabelecimento de 1.ª opção (ver Quadro 101).

Quadro 101 – Situação dos estudantes face à escolha no processo de acesso ao curso e estabelecimento
de ensino frequentado (1.ª opção) por tipo de ensino (percentagem)

Tipo
de
ensino

Universitário público
Politécnico público
Universitário privado
Politécnico privado
Total

O curso que frequenta foi a sua 1ª
opção?
Não
Sim
Total
%
%
%
24,6
75,4
100,0
35,9
64,1
100,0
19,3
80,7
100,0
18,9
81,1
100,0
26,4
73,6
100,0

χ2 (3) = 23,284 ; p=0,000.

O estabelecimento de ensino que
frequenta foi a sua 1ª opção?
Não
Sim
Total
%
%
%
19,4
80,6
100,0
39,9
60,1
100,0
45,0
55,0
100,0
34,8
65,2
100,0
31,2
68,8
100,0

χ2 (3) = 48,343 ; p=0,000.

Quando se compara a situação dos estudantes face à sua escolha no processo de
acesso no que respeita ao curso e estabelecimento, mas agora descendo ao nível da área
científica, concluímos que para todas as áreas científicas os estudantes do ensino privado
estão numa percentagem mais elevada no curso de 1.ª opção, com excepção dos da área da
Medicina95, Medicina Dentária e Farmácia, nos quais é no sector público que apresentam

95

O curso de Medicina só é ministrado em Portugal em instituições públicas.
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uma taxa mais elevada. Por sua vez, no que toca ao estabelecimento, é no ensino público
que se encontra uma taxa de 1.ª opção significativamente mais elevada em todas as áreas
científicas, com excepção da enfermagem e das outras profissões da saúde (ver Figura 69).
Figura 69 – Situação dos estudantes face à escolha no processo de acesso ao curso e estabelecimento de
ensino frequentado em 1.ª opção por tipo de ensino e área científica (percentagem)
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3.3.3 Situação do estudante face ao alojamento
Os estudantes, quando inquiridos sobre a sua residência no último ano académico,
indicam viver na sua grande maioria em “casa dos pais ou de familiares” (58%), seguindose em “quarto ou apartamento alugado” (28%), em “residência universitária” (8%), e
finalmente 6% dos estudantes indicam ter “casa própria”, como se mostra na Figura 70.
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Figura 70 – Distribuição dos alunos de acordo com a sua residência no último ano escolar
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Estes dados assemelham-se aos encontrados no estudo realizado pelo CIES-ISCTE
para Portugal no âmbito do estudo a nível europeu Eurostudent 2005. Nesse estudo,
realizado para o conjunto do ensino superior, constatou-se que 55% dos estudantes viviam
com os pais, 27% estavam em casa própria ou alugada, em quarto alugado 14% e em
residência universitária cerca de 4%. Assinale-se que o número de alunos em residência no
estudo Eurostudent é bastante menos expressivo do que o encontrado no nosso inquérito,
onde se registou que 8% dos inquiridos estavam em residências.

Figura 71 – Ensino Superior na Europa – Estudantes que vivem em residências estudantis
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Fonte: CIES-ISCTE, Eurostudent 2005.

Como a Figura 71 mostra, Portugal regista um baixo nível de estudantes em
residências estudantis quando comparado com outros países da Europa e em consonância
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com o facto de os estudantes permanecerem em casa dos pais durante o período escolar.
Portugal apresenta-se neste capítulo de acordo com a tradição dos países do sul da Europa,
em que a maioria dos estudantes se mantém a viver na casa da família durante o período
escolar no ensino superior, por oposição a outras culturas do centro e norte da Europa, onde
a maioria dos alunos sai cedo de casa dos pais, como se ilustra na Figura 72.

Figura 72 – Ensino Superior na Europa – Estudantes que vivem com a família
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Fonte: CIES-ISCTE, Eurostudent 2005.

Como já referido no Capítulo 2, existem em Portugal cerca de 2.686 residências
universitárias, dispondo de uma capacidade máxima de 14.282 residentes. Deste modo, a
maioria dos estudantes que se encontra deslocada tem que recorrer ao aluguer de quartos ou
de apartamentos, surgindo um mercado que acaba por financiar um número de famílias que
vivem em cidades com universidades e institutos politécnicos.
Se analisarmos o comportamento dos alunos em relação à residência, observa-se que
os alunos do ensino privado têm na sua esmagadora maioria residência em casa dos pais ou
de familiares (no universitário 84% e 74% no ensino politécnico), enquanto este valor baixa
para o ensino público: no universitário público cerca de 55% dos estudantes encontram-se
nessa situação, seguindo-se os do politécnico com 44%. Por outro lado, os estudantes do
ensino superior público são aqueles que têm acesso a residências universitárias, enquanto
que essa modalidade é quase inexistente no ensino privado. Veja-se o Quadro 102.
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Quadro 102 – Distribuição dos alunos por tipo de ensino e tipo de residência (percentagem)
Principal residência no último ano académico

Com os
pais/familiares
55,5

Residência
universitária
8,4

Casa/apartamento/
quarto em regime
de aluguer
29,1

Casa própria
7,0

Total
100,0

Politécnico público

44,7

12,5

40,8

1,9

100,0

Universitário privado

83,0

,0

8,9

8,0

100,0

Politécnico privado

72,8

1,7

17,2

8,3

100,0

Total

58,3

7,6

28,4

5,8

100,0

Universitário público

Estes resultados estão também relacionados com os dados obtidos relativamente à
situação dos estudantes no que respeita a encontrarem-se ou não deslocados da sua
residência, que se mostra no Quadro 103. Verifica-se também que é no ensino público que
o número de respostas “deslocado” tem maior peso. Assim, enquanto no ensino público
51% dos alunos se declara “deslocado”, sendo maior o peso dos deslocados no ensino
politécnico do que no universitário, no ensino privado apenas 24% estão deslocados e cerca
de 76% estão a viver na sua residência habitual.
Quadro 103 – Distribuição dos alunos inquiridos por tipo de ensino e situação de deslocado da sua
residência
Encontra-se deslocado da sua
residência habitual
Não

Sim

Total

Universitário público

55,3

44,7

100,0

Politécnico público

40,8

59,2

100,0

Universitário privado

76,1

23,9

100,0

Politécnico privado

75,8

24,2

100,0

Total

56,9

43,1

100,0

χ2(3) = 76,698; p=0,000.

Colocou-se uma questão para saber as razões que tinham levado os estudantes a fazer
a sua opção no que respeita ao alojamento no período de frequência do ensino superior,
apresentando-se um conjunto possível de razões e pedindo que indicassem o grau de
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importância para a sua decisão (de “muito importante” a “nada importante”). Os resultados
estão resumidos no Quadro 104.
Constata-se que as razões mais indicadas como “muito importante” ou “importante”
foram “A minha casa é noutra cidade e é muito longe para me deslocar”, com 59% dos
inquiridos a consideraram-na como “muito importante” e 23% “importante”, seguida de
“Queria minimizar custos” com 46% a considerá-la “muito importante” e 36%
“importante”. Por sua vez, é no ensino público que estas duas razões são escolhidas como
“muito importante” de forma mais notória do que no subsistema privado.
No sentido oposto, isto é, as razões que foram classificadas como “pouco importante”
ou “nada importante” encontramos: “A minha família não autorizava outras escolhas” com
71% a considerá-la como “nada importante” e 23% “pouco importante”, seguida da
resposta “Não era elegível para uma residência universitária” com 60% a considerar “nada
importante” e 28% “pouco importante”.
Por outro lado, pode concluir-se que não era importante para os estudantes inquiridos
ter uma experiência de vida numa residência universitária, e que são os estudantes do
ensino privado os que menos valorizam essa oportunidade.
No que concerne a possibilidade de “ser independente”, pode concluir-se que os
estudantes estão praticamente empatados nessa matéria, com 50,4% a indicarem que foi
“muito importante” ou “importante” para a sua escolha de residência a possibilidade de
serem independentes e 49,6% a dizerem que foi “pouco” ou “nada importante”.
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Quadro 104 – As razões que determinaram a escolha de residência por tipo de ensino
Indique a importância das seguintes
razões na sua escolha sobre o local
onde viver
Queria minimizar
Muito importante
custos
Importante
Pouco Importante
Nada Importante
Total
Queria ser
Muito importante
independente
Importante
Pouco Importante
Nada Importante
Total
Queria ter uma
Muito importante
experiência de vida
Importante
de estudante numa
Pouco Importante
residência
Nada Importante
Total
Não havia residência Muito importante
universitária
Importante
disponível
Pouco Importante
Nada Importante
Total
A minha casa é
Muito importante
noutra cidade e é
Importante
muito longe para me Pouco Importante
deslocar
Nada Importante
Total
A minha família não
Muito importante
autorizava outras
Importante
escolhas
Pouco Importante
Nada Importante
Total
Não era elegível para Muito importante
uma residência
Importante
universitária
Pouco Importante
Nada Importante
Total
Outra
Muito importante
Importante
Pouco Importante
Nada Importante
Total

Universitário
público
44,0
34,8
14,7
6,5
100,0
16,9
38,8
32,2
12,0
100,0
4,9
20,9
34,6
39,6
100,0
10,1
6,7
22,5
60,7
100,0
60,4
21,4
7,1
11,0
100,0
1,6
4,9
22,0
71,4
100,0
6,6
3,9
26,5
63,0
100,0
11,8
8,8
11,8
67,6
100,0

Politécnico
público
49,2
35,0
11,5
4,4
100,0
12,0
38,0
34,8
15,2
100,0
5,5
19,7
37,2
37,7
100,0
10,2
14,7
22,6
52,5
100,0
59,8
22,8
8,7
8,7
100,0
,5
6,6
25,7
67,2
100,0
4,4
10,0
35,0
50,6
100,0
8,8
11,8
,0
79,4
100,0

Tipo de ensino
Universitário
privado
40,0
36,0
8,0
16,0
100,0
24,0
16,0
24,0
36,0
100,0
8,0
12,0
36,0
44,0
100,0
8,0
,0
20,0
72,0
100,0
48,0
24,0
8,0
20,0
100,0
,0
,0
28,0
72,0
100,0
8,0
4,0
8,0
80,0
100,0
20,0
,0
20,0
60,0
100,0

Politécnico
privado
43,2
40,9
2,3
13,6
100,0
6,8
29,5
36,4
27,3
100,0
2,3
27,3
25,0
45,5
100,0
13,6
15,9
13,6
56,8
100,0
56,8
25,0
4,5
13,6
100,0
,0
,0
11,6
88,4
100,0
2,3
4,7
20,9
72,1
100,0
21,4
14,3
7,1
57,1
100,0

Total
45,9
35,6
11,7
6,9
100,0
14,2
36,2
33,3
16,3
100,0
5,1
20,5
34,8
39,6
100,0
10,4
10,6
21,5
57,5
100,0
59,1
22,5
7,6
10,8
100,0
,9
4,8
22,9
71,4
100,0
5,4
6,5
28,4
59,7
100,0
12,6
10,3
6,9
70,1
100,0

3.3.4 Situação socioeconómica e habilitacional dos pais dos estudantes
Quando se pediu aos estudantes para classificarem os rendimentos dos seus pais,
verificou-se que a grande maioria o faz no grupo dos rendimentos médios (78%), apenas
12,5% indicam provir de uma família de altos rendimentos, ao mesmo tempo que 9,7%
indicam que os seus pais têm baixos rendimentos.
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Por outro lado, são os alunos do ensino privado que classificam em maior número os
seus pais no grupo com altos rendimentos (cerca de 16,2%, sendo no universitário privado
de 21,2% e no politécnico privado de 13%), por oposição aos alunos do ensino público, em
que este grupo apenas é indicado por 11% dos alunos.
Por sua vez, é no extracto do ensino politécnico público onde o peso do grupo com
rendimentos baixos é maior (13,1%).
No conjunto dos alunos inquiridos, apenas 10% dos alunos classificam os seus pais
como pertencendo ao grupo de baixos rendimentos, o que denota, à semelhança de outras
variáveis, a acentuada selectividade do ensino superior no nosso país. O Quadro 105
resume as respostas obtidas.
Quadro 105 – Distribuição dos alunos por tipo de ensino e nível de rendimento dos pais
Rendimento familiar
Alto,
médio/alto
Universitário público
Politécnico público

Médio

Baixo

Total

16,2

75,5

8,2

100,0

4,2

82,7

13,1

100,0

Universitário privado

21,2

69,0

9,7

100,0

Politécnico privado

13,0

79,9

7,1

100,0

Total

12,5

77,8

9,7

100,0

χ2(6) = 37,305; p=0,000.

Como já se referiu, o inquérito aplicado neste trabalho seguiu de muito perto o
desenvolvido no âmbito do projecto ICHEFAP, de acordo com o qual, para efeitos de
comparação internacional, se entendeu que seria mais conveniente agrupar os rendimentos
familiares declarados pelos próprios estudantes em três sub-grupos (altos/médios/baixos
rendimentos), dado que, caso se definissem escalões com valores numéricos, seria quase
impossível comparar países com níveis de rendimento muito diferenciado.
Entretanto, podem comparar-se com os resultados encontrados no mencionado estudo
sobre as Condições Socioeconómicas dos Estudantes do Ensino Superior em Portugal
(Martins et al., 2005), que estabeleceu intervalos numéricos por níveis do rendimento
líquido mensal dos pais (até 720 euros; de 721 a 1.440 euros; 1.441 a 2.160 euros; 2.161 a
2.880 euros; de 2.881 euros e mais).
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Assim, e de acordo com o declarado pelos estudantes nesse estudo do CIES, quase
metade (46%) dos estudantes referiram que as suas famílias tinham um rendimento mensal
inferior a 1.440 euros/mês, sendo o intervalo de rendimentos entre os 721 euros e 1.440
euros o mais expressivo (30,7%).
Caso se agreguem os escalões intermédios do estudo do CIES (de 721 a 1.440 euros;
1.441 a 2.160 euros; 2.161 a 2.880 euros), e esses escalões sejam classificados como de
“rendimentos médios” e os escalões limites passem a ser de “baixos rendimentos” e “altos
rendimentos”, respectivamente, pode-se de alguma forma encontrar analogias nos
resultados dos dois inquéritos, que se comparam na Figura 73.
Obviamente que é necessário ser muito prudente na leitura destes dados, visto que a
representação que os alunos podem ter do que sejam altos/médios/baixos rendimentos é
demasiado subjectiva para que de forma mecânica se possa passar para uma escala
numérica, com intervalos de rendimentos bem definidos. Contudo, também se deve ter
algum cuidado na leitura de dados quantificados dos níveis de rendimento, porquanto é
bastante usual que os alunos não conheçam com precisão os reais rendimentos auferidos
pelos seus familiares.
Figura 73 – Comparação entre a distribuição dos rendimentos da família dos estudantes no inquérito e
a do CIES, por tipo de ensino e total do ensino superior

100,0%

8,2%

13,1%

8,1%

100,0%

9,7%

90,0%

90,0%

80,0%

80,0%

70,0%

70,0%

60,0%
50,0%

60,0%

75,8%

75,5%

77,8%

40,0%

30,0%

30,0%

20,0%

11,2%
20,1%

66,3%
71,9%

20,0%
16,2%

16,2%
4,2%

0,0%

Universitário
público

Politécnico
Público

Privado

18,9%

8,0%

0,0%

Total

Universitário
público

Baixos rendimentos

Politécnico
Público

Privado

Baixos rendimentos até 720 Euros
Rendimentos médios, de 721 a 2880 Euros
Rendimentos altos, > 2881 Euros

Rendimentos médios
Rendimentos altos, rendimentos médio/alto
Fonte: Inquérito aos estudantes do ensino superior, Tese de Doutoramento

26,6%

21,1%

10,0%

12,5%

14,8%

62,2%

65,3%

50,0%

82,7%

40,0%

10,0%

13,6%

Fonte: CIES-ISCTE
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De qualquer das formas, existem algumas linhas de força que podemos explicitar e
que são comuns aos dois inquéritos: quer neste trabalho, quer no do CIES, é o ensino
politécnico público o que evidencia mais estudantes a identificar o grupo de baixos
rendimentos, 13,1% e 20,1%, respectivamente; do mesmo modo, o ensino politécnico
público é o que evidencia menor número de estudantes a indicar altos rendimentos, 4,2% e
8%, respectivamente; o ensino universitário privado e público são aqueles que denotam
maior valor no grupo de altos rendimentos, sendo mais visível no estudo do CIES que o
ensino universitário privado é o que maior nível de rendimentos cita.
Quando se analisa a relação entre o número de estudantes por área científica e o nível
de rendimento dos pais, constata-se que há uma área que se destaca no grupo dos de
rendimento mais alto, a área da Medicina, Medicina Dentária e Farmácia, em que quase um
quarto dos alunos indicou provir deste extracto, seguidos dos da área das Ciências Sociais e
do Direito.
No entanto, os alunos da área da Medicina, Medicina Dentária e Farmácia apresentam
em simultâneo um valor relativamente elevado no grupo dos de rendimento mais baixos
(13%), sendo o grupo em que os rendimentos médios é o menos significativo, podendo dar
a indicação de que se está perante um extracto de alunos com uma origem socioeconómica
elevada coexistindo com um grupo expressivo oriundo de famílias de baixos rendimentos.
Em sentido inverso, encontram-se os alunos da área da Educação, onde 17% deles
declararam que o seu agregado familiar pertencia ao grupo dos baixos rendimentos, ao
mesmo tempo que no grupo de altos rendimentos apresenta um valor baixo (9,6%).
A distribuição está representada na Figura 74.
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Figura 74 – Distribuição dos estudantes por nível de rendimento do agregado escolar e por área
científica (percentagem)

12,5

Total

77,9

10,7

Enfermagem
Medicina, Medicina Dentária,
Farmácia

77,7

11,6

23,9

Educação

9,6

Engenharia e outros cursos técnicos

9,9

63,0

16,9
83,3

0,0

10,0

7,7

80,3

14,3

Artes, Humanidades, Línguas, etc.

7,7

82,9

11,5

Ciências

6,8

75,9

9,4

Gestão, Ciências Computacionais

13,0

73,5

16,4

Ciências Sociais, Direito

9,6

8,2

73,6
20,0

30,0

40,0

50,0

12,1
60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

%

Rendimentos altos, rendimentos médio/alto

Rendimentos médios

Baixos rendimentos

χ2(14) = 23,831; p=0,048.
Interpretação: as diferenças são estatisticamente significativas (p<0.001).

Em concordância com esta realidade, vê-se que o peso dos alunos que auferem o
apoio de uma bolsa de estudo no total de alunos da área da Medicina, Medicina Dentária e
Farmácia é o mais baixo do conjunto do ensino superior e o peso dos bolseiros da área da
Educação é o valor mais elevado, representando 53% dos alunos inquiridos (ver Figura 75).
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Figura 75 – Peso dos bolseiros no total dos alunos por área científica

34,8%

Total

40,2%

Enfermagem
Medicina, Medicina Dentária,
Farmácia

27,7%
53,0%

Educação

29,9%

Engenharia e outros cursos técnicos

31,8%

Ciências Sociais, Direito

34,4%

Gestão, Ciências Computacionais

31,1%

Ciências

35,0%

Artes, Humanidades, Línguas, etc.
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Peso dos Alunos com bolsa /Total

Passando à análise do nível de habilitações dos pais, encontra-se uma distribuição das
respostas dos alunos que aponta para uma situação em que a maioria indicou que o pai e a
mãe tinham habilitações em que o ensino secundário (agregaram-se as hipóteses de
“alguma frequência de ensino secundário”, “diplomado do ensino secundário” e “escola
profissional/técnica”) ou superior (“Alguma frequência do ensino superior”, “Bacharelato”,
“Licenciatura”, “Mestrado”, “Doutoramento”) predominam.
Podemos concluir que os pais dos estudantes do ensino superior apresentam um perfil
significativamente mais favorável no que toca ao nível habilitacional do que o conjunto da
população portuguesa de idade análoga. Com efeito, na população portuguesa com a idade
compreendida entre os 45 e 54 anos e os 55 e 64 anos (idades dos progenitores, que estarão
de acordo com a faixa etária dos estudantes do ensino superior), apenas 10% e 7%,
respectivamente, possuem um grau superior, enquanto que nos pais dos estudantes do
ensino superior esse valor se cifra nos 23, 9% para os homens e 23% para as mulheres.
Do mesmo modo, essa vantagem comparativa existe em relação à população com a
habilitação de nível secundário: 19% da população entre 45 e 54 anos e 13% da faixa dos

379

O Financiamento do Ensino Superior Português. A partilha de custos

55 e 64 anos possui como habilitação o ensino secundário, ao passo que nos pais dos
estudantes do ensino superior este valor sobe para 31,7% para os homens e 31,1% nas
mulheres.
Todavia, apesar de o nível habilitacional dos pais dos estudantes do ensino superior
ser mais qualificado do que o da população em geral, 43% dos inquiridos responderam que
o pai e a mãe possuíam a escolaridade básica ou menos. A Figura 76 retrata a situação
quanto as habilitações dos pais.

Figura 76 – Habilitações dos pais dos estudantes inquiridos

1,8
Não sabe

2,7

23,9

Alguma frequência do ensino
superior/ superior

23,0

31,7

Alguma frequência do ensino
secundário/ secundário

31,1

42,5
Escolaridade Básica ou menos

43,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Pai

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Mãe

Registam-se diferenças significativas entre os estudantes consoante o tipo de ensino
em que se encontram inscritos. Verifica-se que é no ensino privado que se regista o maior
número de estudantes cujo pai possui alguma frequência de ensino superior ou possui um
grau superior. Volta a ser no ensino politécnico público onde se regista o menor grupo com
habilitações superiores (14,4%), seguido do politécnico privado (16,6%). No ensino
universitário público, o número de estudantes cujo pai tem habilitações com grau ou
frequência do ensino superior é de 28%, e no ensino universitário privado atinge o valor
máximo de 39,5%. Por sua vez, o ensino politécnico público é o grupo em que o nível de
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habilitações mais baixo tem maior relevo (53,5%), com a escolaridade básica ou menos
(ver Quadro 106).

Quadro 106 – Distribuição dos alunos por tipo de ensino e nível de habilitações do pai
Escolaridade do pai
Escolaridade
Básica ou
menos

Frequência
de ensino
secundário/
Secundário

Frequência
de ensino
superior
/Superior

Não sabe

Universitário público

38,4

31,1

28,0

2,4

100,0

Politécnico público

53,5

29,2

14,4

2,9

100,0

Universitário privado

28,9

28,1

39,5

3,5

100,0

Politécnico privado

44,9

36,2

16,2

2,7

100,0

Total

43,2

31,1

23,0

2,7

100,0

Total

χ2(9) = 49,602; p=0,000.

No caso das habilitações da mãe, os estudantes do ensino privado denotam um nível
de habilitações mais elevado do que no ensino público. Também, à semelhança do que
ocorre com as habilitações do pai, no ensino politécnico constatamos que o grupo da
“escolaridade básica ou menos” é o mais significativo (55,4% no politécnico público e
45,4% no politécnico privado) (ver Quadro 107).

Quadro 107 – Distribuição dos alunos inquiridos por tipo de ensino e nível de habilitações da mãe
Escolaridade da mãe
Escolaridad
e Básica ou
menos

Frequência
de ensino
secundário/
Secundário

Frequência
de ensino
superior
/Superior

Não sabe

Total

Universitário público

36,4

31,8

30,6

1,2

100,0

Politécnico público

55,4

29,6

13,1

1,9

100,0

Universitário privado

24,6

32,5

38,6

4,4

100,0

Politécnico privado

45,4

34,6

18,4

1,6

100,0

Total

42,5

31,7

23,9

1,8

100,0

χ2(9) = 66,728; p=0,000.

Também é pertinente realçar que os alunos da área da Educação são os que
apresentam maior peso das habilitações do pai com “escolaridade básica ou menos”
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(57,3%), seguidos dos alunos da área científica da “Enfermagem” (53,6%). Contrariamente,
nas áreas de Medicina, Medicina Dentária e Farmácia apenas 23,4% dos estudantes tem o
pai com habilitações de escolaridade básica, havendo uma percentagem bastante elevada de
pais com a frequência ou grau de ensino superior (36,2%) (ver Quadro 108).

Quadro 108 – Habilitações dos pais dos estudantes por área científica
Escolaridade do pai
Escolaridade
Básica ou
menos
40,7

Frequência de
ensino
secundário/
Secundário
33,6

Frequência de
ensino
superior
/Superior
23,6

Não sabe
2,1

Total
100,0

Ciências

26,7

40,0

31,7

1,7

100,0

Gestão, Ciências Computacionais

44,5

30,2

21,4

3,8

100,0

Ciências Sociais, Direito

42,1

27,9

26,9

3,0

100,0

Engenharia e outros cursos técnicos

41,9

32,5

22,0

3,7

100,0

Educação

57,3

24,4

14,6

3,7

100,0

Medicina, Medicina Dentária, Farmácia

23,4

38,3

36,2

2,1

100,0

Enfermagem

53,6

30,4

16,1

,0

100,0

Total

43,0

31,2

23,0

2,8

100,0

Artes, Humanidades, Línguas, etc.

χ2(21) = 36,823; p=0,018.

A situação relativa às habilitações da mãe, resumida no Quadro 109, apresenta muitas
semelhanças com a do pai, continuando a verificar-se diferenças acentuadas entre os alunos
das diferentes áreas científicas e com os alunos da área de Medicina, Medicina Dentária,
Farmácia a apresentar as percentagens mais elevadas de pais com habilitações de nível
superior (47%) e as percentagens mais baixas de escolaridade básica (28%). Em sentido
contrário, continua a ver-se que os estudantes da área da Educação apresentam uma larga
maioria de 58% de pais com a escolaridade básica e, simultaneamente, um valor bastante
baixo com frequência ou grau de ensino superior (13%).
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Quadro 109 – Habilitações das mães dos estudantes por área científica
Escolaridade da mãe
Frequência
de ensino
secundário/
Secundário

Escolaridade
Básica ou
menos

Frequência
de ensino
superior
/Superior

Não sabe

Total

Artes, Humanidades, Línguas, etc.

37,9

32,1

28,6

1,4

100,0

Ciências

34,4

39,3

24,6

1,6

100,0

Gestão, Ciências Computacionais

47,0

35,5

15,8

1,6

100,0

Ciências Sociais, Direito

37,1

30,5

29,9

2,5

100,0

Engenharia e outros cursos técnicos

39,4

33,7

23,3

3,6

100,0

Educação

57,8

28,9

13,3

,0

100,0

Medicina, Medicina Dentária, Farmácia

27,7

25,5

46,8

,0

100,0

Enfermagem

55,4

25,9

17,9

,9

100,0

Total

42,5

31,9

23,7

1,9

100,0

χ2(21) = 52,258; p=0,000.

É interessante verificar que existe uma diferença acentuada entre homens e mulheres,
com os homens a evidenciarem um nível mais alto no que concerne as habilitações do pai
com nível superior e, simultaneamente, com menor peso com a escolaridade básica, como
se resume no Quadro 110. Esta diferenciação é também confirmada estatisticamente pelos
resultados do teste do qui-quadrado, como se pode ver:

Quadro 110 – Escolaridade do pai por sexo dos alunos
Escolaridade do pai
Escolaridade
Básica ou
menos
47,3

Frequência
de ensino
secundário/
Secundário
30,9

Frequência
de ensino
superior
/Superior
18,9

Não sabe
3,0

Total
100,0

Masculino

36,4

31,7

29,6

2,4

100,0

Total

43,2

31,2

22,8

2,7

100,0

Feminino

χ2(3) = 18.723; p=0,000.

No caso da habilitação da mãe, a diferenciação não é tão notória, mas vai no mesmo
sentido, isto é, os estudantes do sexo masculino têm uma situação mais vantajosa do ponto
de vista de habilitações do que as estudantes do sexo feminino.
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Quadro 111 – Escolaridade da mãe por sexo dos alunos
Escolaridade da mãe
Escolaridade
Básica ou
menos

Frequência
de ensino
secundário/
Secundário

Frequência
de ensino
superior
/Superior

Não sabe

Total

Feminino

46,7

30,8

21,2

1,4

100,0

Masculino

35,8

33,2

28,5

2,6

100,0

Total

42,6

31,7

23,9

1,9

100,0

χ2(3) = 14,374; p=0,002.

A situação anterior relacionada com a “herança cultural” e “género” confere um
significado relevante à designada “acessibilidade sociocultural” a qual, de acordo com
Arroteia (2008, p. 67), “pode conduzir à auto-eliminação de alguns grupos sociais a
determinados bens culturais e de ensino por razões de ‘herança cultural’ do seu agregado
familiar”. Esta situação, condicionando, embora, a frequência e o aproveitamento escolar
dos alunos em todos os níveis de ensino, torna-se agora menos efectiva dada a autonomia
da população inquirida em relação ao seu agregado escolar.

3.3.5 Situação dos estudantes face ao emprego
Relativamente à situação de ocupação no ano lectivo anterior, conclui-se que a grande
maioria dos alunos não esteve empregada no ano lectivo anterior, com apenas 17% dos
alunos a declararem ter tido uma experiência de trabalho.
Os dados evidenciam, e o valor do teste do qui-quadrado confirma, que existe uma
relação com significado estatístico entre o tipo de ensino frequentado e a situação relativa a
estar ou não empregado. Observa-se que, no ensino privado os estudantes têm uma taxa de
ocupação durante a vida académica maior do que a dos estudantes do ensino público, em
particular, os que frequentam as instituições do ensino politécnico, como se evidencia no
Quadro 112.
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Quadro 112 – Distribuição dos alunos por tipo de ensino e situação em relação ao emprego
Esteve empregado durante o período
relativo ao último ano escolar
Não
84,3

Sim
15,7

Total
100,0

Politécnico público

87,6

12,4

100,0

Universitário privado

78,9

21,1

100,0

Politécnico privado

72,8

27,2

100,0

Total

82,7

17,3

100,0

Universitário público

χ2(3) = 19,581; p=0,000.

Os resultados encontrados aproximam-se dos que foram obtidos no estudo elaborado
pelo CIES-ISCTE no âmbito do Eurostudent 2005, onde se registou que cerca de 20% dos
alunos do ensino superior português eram estudantes-trabalhadores que em média
realizariam uma ou mais horas de trabalho por semana.
Estes resultados, se comparados com os dados dos outros países europeus, levam a
concluir que em Portugal é ainda muito diminuta a percentagem dos estudantestrabalhadores, mesmo se em confronto com os países do Sul da Europa (ver a Figura 77).

Figura 77 – Ensino Superior na Europa – Estudantes Trabalhadores com tempo de trabalho >= 1 hora
/ semana
91 %

58 %
44 %

47 %

49 %

Letónia

França

Espanha

65 %

66 %

67 %

69 %

Finlândia

Alemanha

Áustria

Irlanda

30 %
20 %

Portugal

Itália

Reino Unido

Holanda

Fonte: CIES-ISCTE, Eurostudent 2005.

Os alunos do ensino público são os que apresentam uma menor percentagem na
situação de terem tido um emprego, sendo o politécnico público o que menos regista
estudantes com um trabalho. Por sua vez, o ensino politécnico privado é o que indica ter
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mais estudantes com um emprego, cerca de 27% dos seus alunos tiveram uma ocupação no
último ano escolar.
Como seria de esperar, existem diferenças significativas entre a idade dos estudantes e
a situação de terem estado empregados no último ano lectivo diferenças comprovadas, de
resto, pelo teste do qui-quadrado. A esmagadora maioria dos estudantes mais jovens não
tinham tido qualquer actividade (91%).
Por sua vez, os estudantes entre os 22 e 25 anos têm uma participação moderada
(entre 16,5% e 22,2%), sendo os de idade superior a 25 anos que denotam uma participação
no mercado de trabalho significativa, na ordem dos 65%.
Quadro 113 – Situação de emprego no último ano escolar por estrutura etária (percentagem)
Esteve empregado durante o período
relativo ao último ano escolar
Não

Sim

Total

20 anos

90,9

9,1

100,0

21 anos

90,7

9,3

100,0

22 anos

83,5

16,5

100,0

23 a 25 anos

77,8

22,2

100,0

> 25 anos

34,8

65,2

100,0

Total

82,7

17,3

100,0

χ2(4) = 178.341; p=0,000.

Parece interessante verificar que há um comportamento completamente análogo entre
homens e mulheres, no que respeita à inserção no mercado de trabalho durante a vida
académica (ver Quadro 114).
Quadro 114 – Situação de emprego no último ano escolar por sexo (percentagem)
Esteve empregado durante o período
relativo ao último ano escolar
Não

Sim

Total

Feminino

82,6

17,4

100,0

Masculino

82,6

17,4

100,0

Total

82,6

17,4

100,0

χ2(1) = n.s
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São os estudantes cujos pais têm baixos rendimentos os que mais se encontram a
trabalhar, o que não surpreende, uma vez que serão esses os que se confrontam com
maiores dificuldades financeiras para frequentarem o ensino superior. Esta diferenciação é
também comprovada pelo valor obtido no teste do qui-quadrado (ver Quadro 115).

Quadro 115 – Situação de emprego no último ano escolar e por tipo de rendimento familiar
(percentagem)
Esteve empregado durante o período
relativo ao último ano escolar
Não

Sim

Total

Alto, médio/alto

86,6

13,4

100,0

Médio

83,6

16,4

100,0

Baixo

71,4

28,6

100,0

Total

82,8

17,2

100,0

χ2(2) = 10,616; p=0,005.

Dos alunos que declararam ter trabalhado no último ano lectivo do seu curso, o grupo
mais numeroso (42,4%) encontra-se entre os que indicaram ter realizado em média mais do
que 21 horas por semana. No ensino universitário público e no politécnico privado
prevalece o grupo que trabalha mais do que 21 horas por semana, e que, por isso, se
classificam como estudante-trabalhador (ver Figura 78).
O somatório dos grupos com duração de trabalho inferior a 21 horas por semana e que
de algum modo podemos classificar como realizando trabalho a tempo parcial é numeroso e
absorve 58% dos estudantes trabalhadores.
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Figura 78 – Número médio de horas de trabalho por semana dos alunos que indicaram ter trabalhado
no último ano escolar
30

25

Nº Horas

20

15

10

5

0

Universitário público

Politécnico público

0-10 horas

11-15 horas

Universitário privado
16-20 horas

Politécnico privado

Mais do que 21 horas

Existem diferenças significativas por áreas científicas, com os estudantes das áreas
das Ciências Sociais, Direito (24,4%) e da Gestão, Ciências Computacionais (21,4%) a
evidenciarem uma maior ocupação profissional durante o período escolar, ao contrário dos
que estão inscritos na área da Enfermagem (9,85%) e das Ciências (10%), que evidenciam
um nível baixo de empregabilidade (Quadro 116).
Quadro 116 – Situação de emprego no último ano escolar por área científica (percentagem)
Esteve empregado durante o período
relativo ao último ano escolar
Não
84,3

Sim
15,7

Total
100,0

Ciências

90,0

10,0

100,0

Gestão, Ciências Computacionais

78,6

21,4

100,0

Ciências Sociais, Direito

75,6

24,4

100,0

Engenharia e outros cursos técnicos

83,4

16,6

100,0

Educação

86,7

13,3

100,0

Medicina, Medicina Dentária, Farmácia

87,2

12,8

100,0

Enfermagem

90,2

9,8

100,0

Total

82,7

17,3

100,0

Artes, Humanidades, Línguas, etc.

χ2(17) = 17,629; p=0,014.

388

Capítulo 3 – Inquérito aos estudantes do ensino superior: apresentação do estudo, análise do perfil
do estudante do ensino superior

Solicitou-se aos estudantes que responderam ter trabalhado no último ano escolar que
dessem a sua opinião sobre as consequências que esse facto poderia ter na sua progressão
académica e de vida. Relativamente às questões colocadas, verifica-se que os estudantes
concordam com maior ênfase (“concordo totalmente”) em que o facto de terem de trabalhar
leva a que deixem de “participar em mais actividades extra-curriculares” (55,2%), a que
possam “viver de forma independente” (45,9%), que no caso de não trabalharem “poderiam
ter melhores notas” (45,8%), “só trabalhando poderia estar inscrito na faculdade” (45,5%) e
que poderiam “terminar os estudos mais rapidamente” (37,1%) (ver a Figura 79).

Figura 79 – Opinião dos estudantes que trabalharam no último ano escolar (17,4%) sobre as
consequências para a vida académica, desse facto (percentagem)

A experiência de trabalhoirá ajudar-m e a obter um a ocupação
após a conclusão do curso

Só trabalhando eu poderia estar inscrito na faculdade

45,5

Eu poderia term elhores notas se não tivesse de trabalhar

45,8

Eu poderia participar em mais actividades extracurriculares se
não tivesse de trabalhar

0
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Concordo em Parte
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6,0 8,4

33,5

37,1
30

40

50

Discordo em Parte

60

16,4

16,0

9,3 4,1 5,2

26,2

55,2

Eu poderia terminar os m eus estudos mais rapidamente se não
tivesse de trabalhar

13,5

16,0

22,4

6,7

10,1 6,0 6,5

31,5

32,1

Eu poderia ter mais aulas se não tivesse de trabalhar

9,7

21,6

8,1

22,1

19,0

20,2

28,2

10,4

5,3 7,3

11,1

26,3

33,3

21,2

Consigo gerir melhor o m eu tempo desde que tenho um
trabalho

17,9

38,4

31,1

Eu não tenho que contrair tantos empréstim os desde que tenho
de trabalhar

6,5 2,4

44,7

45,9

Trabalhar perm ite-m e viver de form a independente

70

80

15,0
90

100

Discordo Completamente

Em relação ao rendimento auferido pelos estudantes que declararam ter estado
empregados no último ano lectivo do seu curso, encontra-se uma distribuição em que a
grande maioria dos estudantes (70%) não chegou a ter um rendimento anual superior a
3.100 euros e apenas 11% declaram ter recebido entre 3.101 a 4.500 euros, finalmente,
19,8% afirmam ter recebido mais do que 4.501 euros (ver Quadro 117).
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Quadro 117 – Distribuição dos estudantes por nível de rendimento auferido no emprego e tipo de
ensino (percentagem)
Quanto obteve de rendimento anual do seu emprego (valor líquido - Euros - após
impostos) durante o seu último ano escolar
0 a 380
euros

381 a 550

551 a
1400

1401 a
3100

3101 a
4500

Acima dos
4501

Total

Universitário público

16,9

15,3

15,3

22,0

8,5

22,0

100,0

Politécnico público

34,2

7,9

18,4

18,4

7,9

13,2

100,0

Universitário privado

13,6

9,1

22,7

27,3

9,1

18,2

100,0

Politécnico privado

10,4

6,3

20,8

22,9

16,7

22,9

100,0

Total

18,6

10,2

18,6

22,2

10,8

19,8

100,0

χ2(15) = n.s

Para que se tenha uma ordem de grandeza contextualizada na economia portuguesa,
pode comparar-se o valor do salário mínimo nacional em 2005 (375 euros) com os
resultados obtidos. Assim, se se pensar que o escalão superior que foi colocado aos
estudantes “Acima dos 4.501 euros” equivale a um rendimento resultante de 12 meses de
salário mínimo, pode concluir-se que 81% dos estudantes trabalhadores auferiram em
média um rendimento mensal inferior ao salário mínimo nacional do ano de 2005 e só 19%
dos estudantes que trabalham conseguem um rendimento superior a esse valor (Figura 80).

Figura 80 – Distribuição dos estudantes que trabalharam no último ano escolar por nível de
rendimento anual auferido
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Se se subdividir por tipo de ensino, vê-se que o ensino politécnico público é aquele
que simultaneamente apresenta a menor percentagem (13%) de estudantes que trabalham, a
menor percentagem dos que têm um rendimento no escalão superior (> 4.501 euros) e a
maior percentagem dos que se situam no escalão de menor rendimento (35% entre 0-380
euros) (ver Figura 81).
Figura 81 – Comparação por tipo de ensino da distribuição do rendimento dos estudantes que
trabalharam no ano anterior
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3.3.6 Fontes de apoio e suporte financeiro dos estudantes
Os estudantes foram convidados a identificar as principais fontes de apoio e suporte
financeiro que lhes tinham possibilitado frequentar o ensino superior no ano lectivo anterior
(2003/2004).
A principal conclusão que se pode tirar é a de que o principal apoio dos estudantes em
qualquer dos subsistemas de ensino assenta na família. Cerca de 87,1% dos estudantes
declararam (“verdadeiramente importante” ou “importante”) que foram os pais o principal
sustentáculo para pagarem as propinas. Do mesmo modo, 69% deles classificaram o apoio
em “género” (para além do dinheiro) dos pais e família como “verdadeiramente
importante” ou “importante”. Se a estas duas fontes se juntarem os outros apoios
provenientes do seu próprio agregado familiar, citado por 61% dos estudantes, pode de
alguma forma concluir-se que o esteio de apoio para a frequência do ensino superior em
Portugal reside fundamentalmente nos apoios concedidos pelos pais ou pelo seu próprio
agregado, quando o estudante já é autónomo.
O terceiro sustentáculo de apoio financeiro dos alunos parece ser constituído pelos
subsídios e bolsas de estudo, com 31,6% a indicarem que este tipo de apoio é
“verdadeiramente importante” ou “importante”. Neste tipo de apoios, os alunos do ensino
universitário privado são aqueles que referem em menor percentagem este apoio, apenas
8,2% indicam ser “verdadeiramente importante” e 11,8% “importante”.
Finalmente, os ganhos por via de empregos temporários ou de empregos de férias, são
pouco significativos, não se aplicando à maioria dos estudantes.
No mesmo sentido se encontra o financiamento provindo de empréstimos, que são
considerados como “não aplicável” por 92% dos estudantes inquiridos.
Estes resultados estão resumidos no Quadro 118.
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Quadro 118 – Nível de importância das várias fontes de apoio e suporte financeiro à frequência do
ensino superior de acordo com a opinião dos estudantes por tipo de ensino (percentagem)
Tipo de ensino
Universitário
público

Politécnico
público

Universitário
privado

Politécnico
privado

Total

Dinheiro dos pais ou
familiares (não o seu próprio
agregado familiar) pago
directamente à universidade,
por exemplo propinas, ou em
alojamento, ou em
alimentação

Verdeiramente Importante

69,9

72,1

71,9

67,6

70,4

Importante

Apoio "em género" (i.e. outro
além de dinheiro) dos pais ou
família sob a forma de
refeições, alojamento, uso
regular de carro, etc.

16,7

17,3

19,3

14,1

16,7

Útil

6,1

2,2

1,8

4,9

4,2

Não aplicável

7,3

8,3

7,0

13,5

8,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Verdeiramente Importante

37,1

42,4

45,9

39,2

40,1

Importante

31,0

29,1

28,8

26,0

29,3

Útil

14,4

12,3

6,3

13,3

12,7

Não aplicável

17,6

16,2

18,9

21,5

18,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Verdeiramente Importante

31,2

35,1

35,8

43,1

35,0

Importante

27,5

27,9

26,6

19,3

26,0

Útil

18,9

10,5

10,1

13,8

14,5

Não aplicável

22,4

26,6

27,5

23,8

24,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Verdeiramente Importante

4,2

8,4

9,9

11,0

7,3

Importante

8,8

8,1

16,2

5,5

8,8

14,2

11,9

12,6

15,4

13,6

Total

Total
Dinheiro de outros tipos de
apoio financeiro provindo do
seu próprio agregado familiar

Total
Os ganhos de um emprego
temporário

Útil
Não aplicável
Total
Os ganhos de um emprego
durante as férias

61,3

68,1

70,3

100,0

100,0

100,0

5,1

7,1

6,3

4,9

5,8

Importante

8,6

11,4

15,3

7,6

10,0

Útil

20,8

14,9

17,1

17,4

18,0

Não aplicável

65,5

66,6

61,3

70,1

66,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Verdeiramente Importante

1,0

1,3

2,7

2,2

1,5

Importante

1,7

2,0

5,4

2,7

2,4

Útil

3,9

4,9

3,6

6,0

4,6

93,4

91,9

88,3

89,1

91,6

Não aplicável
Total
Apoio financeiro proveniente
de subsídios ou bolsas (que
não serão reembolsadas no
futuro pelo estudadante)

71,6
100,0

Verdeiramente Importante

Total
Dinheiro proveniente de um
empréstimo (i.e. quaisquer
fundos que terá de pagar)

72,8
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Verdeiramente Importante

17,1

26,0

8,2

20,9

19,5

Importante

11,2

15,1

11,8

9,3

12,1

8,5

7,4

12,7

9,9

8,9

63,2

51,6

67,3

59,9

59,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Útil
Não aplicável
Total

Quando se cruza a importância das fontes de financiamento com a distribuição dos
estudantes pelas áreas científicas, verifica-se uma tendência semelhante à registada por tipo
de ensino, mas com algumas particularidades. A generalidade dos estudantes de todas as
áreas científicas continua a depender de forma esmagadora do apoio da família, mas
existem algumas diferenças na dependência dos estudantes de algumas áreas relativamente
a subsídios e bolsas de estudo.
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De facto, no que concerne o apoio recebido de subsídios ou de bolsas de estudo, os
alunos das áreas da Educação e Artes, Humanidades e Línguas revelaram ter uma
dependência maior deste tipo de apoio, tendo 48% e 33,3% declarado ser “verdadeiramente
importante” ou “importante”, respectivamente.
Veja-se o Quadro 119, no qual se podem verificar estas características.

Quadro 119 – Nível de importância das várias fontes de apoio e suporte financeiro à frequência do
ensino superior de acordo com a opinião dos estudantes por área científica (percentagem)
Area cientifica
Artes,
Humanidades,
Línguas, etc.

Ciências

Gestão,
Ciências
Computacionais

Ciências
Sociais,
Direito

Engenharia
e outros
cursos
técnicos

Educação

Medicina,
Medicina
Dentária,
Farmácia

Enfermagem

Total

Dinheiro dos pais ou
familiares (não o seu próprio
agregado familiar) pago
directamente à universidade,
por exemplo propinas, ou em
alojamento, ou em
alimentação

Verdeiramente Importante

70,3

77,0

65,2

64,6

71,0

72,0

78,7

81,3

70,6

Importante

18,1

11,5

18,8

19,7

20,2

13,4

8,5

8,0

16,6

Útil

6,5

4,9

5,5

4,5

2,6

2,4

4,3

1,8

4,2

Não aplicável

5,1

6,6

10,5

11,1

6,2

12,2

8,5

8,9

8,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Apoio "em género" (i.e. outro
além de dinheiro) dos pais ou
família sob a forma de
refeições, alojamento, uso
regular de carro, etc.

Verdeiramente Importante

37,5

36,7

38,3

38,8

40,3

40,0

44,7

47,7

40,1

Importante

29,4

30,0

27,2

32,7

33,0

23,8

25,5

23,4

29,1

Útil

11,8

16,7

15,6

9,2

11,5

13,8

14,9

14,4

12,8

Não aplicável

21,3

16,7

18,9

19,4

15,2

22,5

14,9

14,4

18,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Verdeiramente Importante

40,3

32,2

28,2

37,8

30,7

35,8

28,3

45,5

35,0

Importante

26,1

27,1

28,8

24,4

24,9

22,2

21,7

27,7

25,7

Útil

14,2

25,4

15,8

16,1

12,2

8,6

21,7

9,8

14,5

Não aplicável

19,4

15,3

27,1

21,8

32,3

33,3

28,3

17,0

24,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
7,1

Total

Total
Dinheiro de outros tipos de
apoio financeiro provindo do
seu próprio agregado familiar

Total
Os ganhos de um emprego
temporário

Verdeiramente Importante

6,1

9,9

7,9

8,6

2,1

6,3

Importante

11,9

8,2

13,3

6,3

4,2

13,6

4,3

8,9

8,8

Útil

11,2

11,5

12,7

15,1

18,8

14,8

14,9

7,1

13,7

Não aplicável
Total
Os ganhos de um emprego
durante as férias

Verdeiramente Importante

80,3

68,0

68,8

69,1

63,0

78,7

77,7

70,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4,3

8,9

5,0

6,1

6,7

5,3

7,4

12,6

11,7

12,7

7,2

8,4

13,6

Útil

17,8

23,3

17,1

18,6

20,0

16,0

Não aplicável

60,7

60,0

64,1

67,5

66,3

63,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5,8
10,0

19,1

14,3

18,1

76,6

74,1

66,1

100,0

100,0

100,0

1,5

3,7

1,2

3,6

1,5

Importante

3,0

1,6

2,8

3,1

1,6

2,5

2,7

2,4

Útil

3,8

4,9

3,9

4,1

3,7

7,4

2,1

7,1

4,5

91,7

93,4

92,7

92,8

91,1

88,9

97,9

86,6

91,6

Total

,6

,9
10,7

Verdeiramente Importante

Não aplicável
Apoio financeiro proveniente
de subsídios ou bolsas (que
não serão reembolsadas no
futuro pelo estudadante)

68,7
100,0

Importante

Total
Dinheiro proveniente de um
empréstimo (i.e. quaisquer
fundos que terá de pagar)

8,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Verdeiramente Importante

22,2

18,0

19,3

18,6

15,8

36,6

10,6

16,1

19,5

Importante

11,1

9,8

13,3

12,9

12,6

12,2

2,1

15,2

12,2

5,2

11,5

6,6

9,3

5,3

9,8

21,3

15,2

8,9

61,5

60,7

60,8

59,3

66,3

41,5

66,0

53,6

59,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Útil
Não aplicável
Total

Por outro lado, os alunos da área da Medicina, Medicina Dentária e Farmácia
declararam que os subsídios e bolsas apenas tinham sido “verdadeiramente importantes” ou
“importantes” para 12,7% deles, como se retira da Figura 82.
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Figura 82 – Importância do apoio financeiro proveniente de subsídios ou bolsas de estudo registada no
último ano escolar por áreas científicas (percentagem)

19,5

Total
Enfermagem e outras profissões de
saúde

12,2

16,1

Medicina, Medicina Dentária,
Farmácia

10,6

8,9

15,2
2,1

15,2

15,8

Engenharia e outros cursos técnicos
Ciências Sociais, Direito

18,6

Gestão, Ciências Computacionais

19,3

66

0%

10%

9,8

41,5

5,3

12,9

66,3
9,3

13,3

59,3

6,6

9,8

22,2

Artes, Humanidades, Línguas, etc.

12,2

12,6

18

Ciências

53,6

21,3
36,6

Educação

59,5

60,8

11,5
11,1

20%

60,7

5,2

30%

Verdadeiramente importante

61,5
40%

importante

50%

60%

útil

70%

80%

90%

100%

não aplicável

No que respeita aos rendimentos provenientes de um emprego temporário, são os
alunos das áreas científicas da Educação (22,2%), Artes, Humanidades e Línguas (20,1%) e
da Gestão e Ciências Computacionais (19,4%) os que consideram os ganhos de um
emprego temporário como “verdadeiramente importante” ou “importante”. Novamente, os
alunos de Medicina são os que menos referem a importância deste tipo de apoio, seguidos
dos da área das Ciências.
De resto, são também os alunos das áreas das Artes, Humanidades, Línguas (21,5%),
da Educação (20%) e os da Gestão e Ciências Computacionais (19%) os que referem ser
“verdadeiramente importante” ou “importante” os ganhos obtidos num emprego de férias,
pronunciando-se em sentido contrário os da área da Medicina (4,3%) (ver Figura 83).
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Figura 83 – Peso percentual dos estudantes que consideram verdadeiramente importante ou
importante o apoio financeiro proveniente de emprego temporário ou um emprego no período de férias
registado no último ano escolar por áreas científicas (percentagem)

15,8
15,9

Total
11,6

Enfermagem e outras profissões de
saúde

15,2

Medicina, Medicina Dentária,
Farmácia

4,3
6,4
21

Educação

22,2
13,7

Engenharia e outros cursos técnicos

12,1
13,9

Ciências Sociais, Direito

16,2
18,8

Gestão, Ciências Computacionais

19,4
16,7

Ciências

8,2
21,5

Artes, Humanidades, Línguas, etc.

20,1
0

5

10

15

emprego temporário

20

25

emprego em férias

Os alunos inquiridos consideraram que os apoios sob a forma de bolsas a serem
concedidas pelas próprias instituições de ensino superior seriam os mais vantajosos (51%),
logo seguidos pelos apoios do Governo (47%), como se apresenta no Quadro 120.

Quadro 120 – As fontes financiadoras de bolsas de estudo que os estudantes consideram mais
vantajosas (percentagem)
Bolsas que considera mais vantajosas
Governo

A própria
Universidade

Empregador (empresas,
câmaras, outras instituições)

Outra fonte de
financimento

Total

Universitário público

43,5

46,8

38,7

4,8

100,0

Politécnico público

44,7

39,5

36,8

7,9

100,0

Universitário privado

41,7

45,8

29,2

16,7

100,0

Politécnico privado

48,9

42,6

42,6

2,1

100,0

Total

45,0

43,9

38,0

6,4

100,0
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3.3.7 Meios de pagamento utilizados pelos estudantes
Foi inquirido se os estudantes possuíam cartão de débito (vulgo cartão Multibanco),
havendo uma esmagadora maioria, cerca de 90%, que respondeu afirmativamente, sendo no
ensino público onde se regista o nível mais elevado (94%).
No caso dos alunos do ensino privado esse valor desce, sendo visíveis diferenças
significativas no teste do qui-quadrado entre os dois subsistemas (ver os dados do Quadro
121).

Quadro 121 – Distribuição dos estudantes por tipo de ensino e situação quanto à posse de cartão de
débito – Multibanco (percentagem)
Possui cartões de Débito
(Multibanco)
Não
Universitário público
Politécnico público

Sim

Total

6,1

93,9

100,0

7,0

93,0

100,0

Universitário privado

19,3

80,7

100,0

Politécnico privado

18,9

81,1

100,0

Total

10,1

89,9

100,0

χ2(3) = 37,016; p=0,000.

Os dados relativos à utilização de cartão multibanco pelos alunos das diferentes áreas
científicas também denotam diferenças estatisticamente significativas, sendo os cursos da
área de Medicina, Medicina Dentária, Farmácia os que revelam a maior taxa de utilização
(96%), seguidos dos de Engenharia (94%) e Ciências (93%). Os estudantes das áreas de
Educação (85%) e a das Artes, Humanidades e Línguas (86%) são, por sua vez, os que
revelam menor utilização, como se verifica pelos dados do Quadro 122.
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Quadro 122 – Distribuição dos estudantes por área científica e situação quanto à posse de cartão de
débito – Multibanco (percentagem)
Possui cartões de Débito
(Multibanco)
Não
Artes, Humanidades, Línguas, etc.

Sim

Total

14,4

85,6

100,0

Ciências

6,6

93,4

100,0

Gestão, Ciências Computacionais

6,6

93,4

100,0

10,6

89,4

100,0

Ciências Sociais, Direito
Engenharia e outros cursos técnicos
Educação
Medicina, Medicina Dentária, Farmácia

6,3

93,7

100,0

14,6

85,4

100,0

4,3

95,7

100,0

Enfermagem

17,9

82,1

100,0

Total

10,2

89,8

100,0

χ2(7) = 20,231; p=0,005.

Por outro lado, a maioria dos alunos não possui cartão de crédito (73%). Apesar disso,
é visível que os estudantes do ensino superior privado possuem com mais frequência este
meio de pagamento e crédito. No ensino universitário privado 48% dos alunos têm cartão
de crédito e no politécnico privado, 31%. Estes dados evidenciam diferenças estatísticas
significativas entre os dois subsistemas – público e privado – confirmadas pelo teste do quiquadrado (ver o Quadro 123).

Quadro 123 – Distribuição dos estudantes por tipo de ensino e situação quanto à posse de cartão de
crédito (percentagem)

Tipo
de
ensino

Universitário público
Politécnico público
Universitário privado
Politécnico privado
Total

Possui Cartões de Crédito?
Não
Sim
Total
%
%
%
79,6
20,4
100,0
72,9
27,1
100,0
51,8
48,2
100,0
69,1
30,9
100,0
72,6
27,4
100,0

χ2(3) = 35,570; p=0,000.

O facto de os alunos do ensino privado serem os que evidenciam uma maior
utilização do cartão de crédito poderá em parte ser explicado pelo facto de no ensino
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politécnico privado haver um maior peso dos alunos com mais de 25 anos (16% do total
dos alunos inscrito neste tipo de instituições, enquanto que no conjunto global é de 9,2%) e,
por outro lado, ser no ensino privado que se registam as taxas mais elevadas de emprego
dos estudantes (universitário privado com 21,1% e politécnico privado com 27,2%, para um
global de 17%), o que pode induzir a um maior acesso a meios de pagamento e crédito
bancário.
Como vemos no Quadro 124, a utilização de cartão de crédito cresce acompanhando a
idade dos estudantes, sendo muito mais elevada nos alunos com mais de 25 anos, que
registam uma utilização de 41%.

Quadro 124 – Distribuição dos estudantes por idade e situação quanto à posse de cartão de cartão de
crédito (percentagem)
Possui cartões de Crédito
Não

Sim

Total

Universitário público

79,6

20,4

100,0

Politécnico público

72,9

27,1

100,0

Universitário privado

51,8

48,2

100,0

Politécnico privado

69,1

30,9

100,0

χ2(4) = 10,7471; p=0,030.

3.3.8 Acesso à internet
A grande maioria dos estudantes do ensino superior (68%) tem acesso à Internet na
sua residência, sendo os estudantes do ensino universitário aqueles que maior percentagem
apresentam. No ensino universitário público cerca de 71% e no universitário privado sobe
para um nível de 85% dos estudantes.
Novamente, os alunos do ensino politécnico público são os que evidenciam o valor
mais baixo, com apenas 57% de utilização da Internet na sua residência, enquanto, que no
politécnico privado, a percentagem sobe para 69% do total dos estudantes desse subsector
de ensino, como se pode ver no Quadro 125.
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Quadro 125 – Distribuição dos estudantes inquiridos por tipo de ensino e situação quanto ao acesso à
Internet na sua residência
Possui acesso à Internet na
residência
Não

Sim

Total

Universitário público

29,0

71,0

100,0

Politécnico público

43,2

56,8

100,0

Universitário privado

15,5

84,5

100,0

Politécnico privado

30,6

69,4

100,0

χ2(3) = 33,545; p=0,000.

Os alunos das áreas da Medicina, Medicina Dentária, Farmácia são quem evidenciam
a melhor posição em relação à possibilidade de ter acesso à Internet na sua residência, com
77%, seguidos de perto pelos de Engenharia (76%) e de Ciências Sociais e Direito (74%).
Em contrapartida, os de Educação têm o nível mais baixo de acesso, com apenas 59%, logo
seguidos dos de Gestão e Ciências Computacionais (61%) (Figura 84).

Figura 84 – Comparação por distribuição dos estudantes por área científica e situação quanto ao acesso
à Internet na sua residência (percentagem)

32,2

Total

37,8

Enfermagem
Medicina, Medicina Dentária,
Farmácia

Ciências Sociais, Direito

76,6
40,7

59,3

24,2

75,8

25,9

74,1
39,4

Gestão, Ciências Computacionais

60,6

37,3

Ciências

62,7

34,1

Artes, Humanidades, Línguas, etc.
% 0,0

62,2

23,4

Educação
Engenharia e outros cursos técnicos

67,8

10,0

20,0

65,9
30,0

40,0

Não

χ2(7) = 20,279; p=0,005.
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Interessa realçar que os valores encontrados para os estudantes do ensino superior
inquiridos são muito mais elevados do que o registado a nível nacional. Os resultados do
presente inquérito podem comparar-se com os resultados divulgados no relatório do
Observatório da Sociedade da Informação e do Conhecimento (2004), no qual se informava
que em 2004, apenas 31% da população possuía ligação à Internet no agregado familiar e
que 19% possuía ligação em banda larga. A faixa de utilizadores da Internet com o nível de
escolaridade de “curso médio ou superior” subia para 92%, e era também, mais elevada nas
faixas etárias mais jovens (15-19 anos, 82%; 20-24 anos, 75%).
Na leitura dos dados do Observatório da Sociedade da Informação e do Conhecimento
sobre a utilização da Internet é de notar que as perguntas não se dirigiam unicamente ao
acesso da Internet na residência, mas também no local de trabalho ou local de estudo, o que
confere um sentido redobrado aos níveis encontrados para os estudantes do ensino superior.

3.3.9 Posse de viatura própria
No que respeita ao acesso a viatura própria, novamente os estudantes do ensino
superior público revelam ter menos acesso a este tipo de bens do que os do privado, dado
que cerca de 70% deles declarou não possuir viatura própria. Por sua vez, a maioria dos
alunos do ensino privado (52%) possui viatura própria (Quadro 126).

Quadro 126 – Distribuição dos estudantes por tipo de ensino e situação face à posse de viatura própria
(percentagem)
Possui viatura própria
Não

Sim

Total

Universitário público

69,1

30,9

100,0

Politécnico público

72,3

27,7

100,0

Universitário privado

42,1

57,9

100,0

Politécnico privado

52,2

47,8

100,0

χ2(3) = 48,700; p=0,000.

Os estudantes do ensino universitário privado são os que possuem em maior
percentagem viatura própria (58%), seguidos do ensino politécnico privado (48%). Os
alunos do ensino politécnico público são os que possuem em menor número viatura própria
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(28%), logo seguidos do universitário público (31%). Podemos ver os resultados
encontrados na Figura 85.

Figura 85 – Comparação por tipo de ensino e situação quanto à posse de viatura própria (percentagem)
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Em termos de áreas científicas, existem também diferenças significativas, com os
alunos da área da Gestão e Ciências Computacionais a demonstrarem a percentagem mais
elevada de alunos com viatura própria (46%) e no pólo oposto os da área da Educação, em
que esse valor é menos de metade do anterior (22%). Os dados constam do Quadro 127.
Quadro 127 – Distribuição dos estudantes por área científica e situação quanto à posse de viatura
própria (percentagem)
Possui viatura própria
Não
68,1

Sim
31,9

Total
100,0

Ciências

67,2

32,8

100,0

Gestão, Ciências Computacionais

54,4

45,6

100,0

Ciências Sociais, Direito

59,6

40,4

100,0

Engenharia e outros cursos técnicos

63,5

36,5

100,0

Educação

78,0

22,0

100,0

Medicina, Medicina Dentária, Farmácia

72,3

27,7

100,0

Enfermagem

67,6

32,4

100,0

Total

64,0

36,0

100,0

Artes, Humanidades, Línguas, etc.

χ2(7) = 19,315; p=0,007.
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Pode concluir-se que existe uma relação significativa entre o nível de rendimentos dos
pais que os alunos identificaram no inquérito e as variáveis que respeitam à posse de cartão
de crédito, viatura e de Internet na residência, sendo sempre mais elevada nos casos de
rendimento superior e decrescendo à medida que descem os rendimentos. De resto, este
comportamento é confirmado pelo resultado do teste qui-quadrado.
Não será de estranhar este resultado, dado que o acesso a bens de consumo e mesmo
de investimento está relacionado com o nível de poder de compra. Assim, os estudantes
cujos pais estão no grupo de Rendimentos Altos, Rendimentos Médio/Alto são
notoriamente quem mais possui cartão de crédito (38%), quem possui maioritariamente
viatura própria (52%), e quem esmagadoramente tem Internet em casa (86%). Estes dados
estão resumidos no Quadro 128.

Quadro 128 – Distribuição dos estudantes pelo nível de rendimento do agregado escolar e situação face
à posse de cartões de crédito, viatura própria e acesso à Internet na sua residência (percentagem)

Rendimento

Possui cartões de

Possui acesso à

Possui viatura

familiar

Crédito

Internet na

própria

residência
Não

Sim

Total

Não

Sim

Total

Não

Sim

Total

Alto, médio/alto 10,8

17,5

12,7

5,3

15,9

12,5

9,5

18,1

12,6

Médio

78,7

74,8

77,7

77,1

78,0

77,7

79,0

75,8

77,8

Baixo

10,4

7,7

9,7

17,6

6,0

9,8

11,5

6,0

9,6

Total

100,0

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

χ2(2) = 8,985; p=0,011. χ2(2) = 21,339; p=0,000. χ2(2) = 50,024; p=0,000.

3.3.10 Situação dos estudantes bolseiros
Dos estudantes inquiridos, perto de 35% declararam receber uma bolsa de estudo (359
estudantes numa amostra de 1.031). O ensino politécnico público é o que tem maior taxa de
cobertura de bolseiros, os quais representam 47% dos alunos inquiridos, seguidos do ensino
universitário público com 33% e dos do ensino politécnico privado com 32%. O ensino
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universitário privado tem uma taxa relativamente baixa, 13%, o que se coaduna com outros
resultados das variáveis relativas ao rendimento do agregado familiar e do acesso a alguns
bens como viatura própria e existência de Internet na sua residência. Podem ver-se os dados
do Quadro 129.

Quadro 129 – Distribuição dos estudantes por tipo de ensino e estudantes com bolsa de estudo
Com bolsa
N

Sem bolsa

Universitário público

136

%
32,6

Politécnico público

N

Total

281

%
67,4

N
417

%
100,0

149

47,3

166

52,7

315

100,0

Universitário privado

15

13,2

99

86,8

114

100,0

Politécnico privado

59

31,9

126

68,1

185

100,0

359

34,8

672

65,2

1031

100,0

Total

No estudo Eurostudent 2005, Portugal apresentava um nível de apoio público aos
estudantes de ensino superior na ordem dos 24%, conforme se vê na Figura 86 (deve ter-se
em conta que este indicador atende a todos os apoios do Estado: bolsas e outros tipos de
apoios, como sejam os apoios para a concessão de refeições e alojamento a preços
subsidiados, o que no contexto europeu se revela relativamente baixo).

Figura 86 – Ensino superior na Europa – Estudantes com ajudas públicas (percentagem)
85 %
71 %
62 %
53 %

23 %

23 %

24 %

27 %

Espanha

Portugal

Áustria

31 %

9%

Itália

Alemanha

Irlanda

França

Holanda

Finlândia

Reino
Unido

Fonte: CIES-ISCTE, Eurostudent 2005.

Os alunos dos cursos de Educação são aqueles em que é muito expressivo o peso dos
bolseiros no total dos alunos (53%), o que se concilia com outros valores encontrados em
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relação ao rendimento dos pais e em relação à posse de viatura e de acesso à Internet. De
novo são os alunos da área da Medicina, Medicina Dentária, Farmácia que têm o menor
peso de bolseiros, o que tem obviamente a ver com a capacidade socioeconómica do seu
agregado familiar (ver o Quadro 130).

Quadro 130 – Distribuição dos estudantes por área científica e estudantes com bolsa de estudo
Com bolsa

Sem bolsa

N

N

%

N

Artes, Humanidades, Línguas, etc.

49

35,0

91

65,0

140

100,0

Ciências

19

31,1

42

68,9

61

100,0

Gestão, Ciências Computacionais

63

34,4

120

65,6

183

100,0

Ciências Sociais, Direito

63

31,8

135

68,2

198

100,0

Engenharia e outros cursos técnicos

58

29,9

136

70,1

194

100,0

Educação

44

53,0

39

47,0

83

100,0

13

27,7

34

72,3

47

100,0

45

40,2

67

59,8

112

100,0

354

34,8

664

65,2

1018

100,0

Medicina, Medicina Dentária, Farmácia
Enfermagem
Total

%

Total
%

Quando indagados sobre a proveniência da bolsa que auferem, os estudantes
indicaram, na sua esmagadora maioria, os “Serviços de Acção Social” e a “Direcção-Geral
do Ensino Superior” (93%). De assinalar que o ensino universitário e o politécnico privado
são os subsistemas em que o apoio de instituições não estatais é mais notório, surgindo aqui
apoios provenientes de Câmaras Municipais, empresas privadas e protocolos no âmbito da
cooperação com países de língua portuguesa. Os dados constam do Quadro 131.
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Quadro 131 – Distribuição dos estudantes inquiridos por tipo de ensino e entidade financiadora
(percentagem)
Entidade que concedeu a bolsa
Serviços de
Acção Social
N

%

Universitário público

124

95,4

Politécnico público

137

93,2

Universitário privado
Politécnico privado
Total

Direcção Geral
do Ensino
Superior
N

%

Fundação
Calouste
Gulbenkian

Outra
instituição

N

N

%
1

,8

Total

%

N

%

5

3,8

130

100,0

3

2,0

7

4,8

147

100,0

6

42,9

5

35,7

3

21,4

14

100,0

37

66,1

12

21,4

7

12,5

56

100,0

304

87,6

20

5,8

22

6,3

347

100,0

1

,3

Dos inquiridos que responderam à questão sobre o número de meses em que recebem
bolsa, concluiu-se que a maioria recebe bolsa durante dez meses por ano (95%) e que
apenas 5,5% têm bolsas de duração superior. Aliás, a média de meses em que a bolsa de
estudo é recebida é de dez meses para todo o conjunto dos alunos inquiridos.
O grupo dos alunos do ensino politécnico é aquele que apresenta mais casos em que a
bolsa é recebida em maior número de meses (ver o Quadro 132).

Quadro 132 – Distribuição dos estudantes por tipo de ensino e duração da bolsa (percentagem)
Durante quantos meses recebe bolsa
Até 10 meses

11 meses

12 meses

N

N

N

%

Universitário público

115

94,3

5

4,1

2

1,6

122

100,0

Politécnico público

5

3,6

3

2,2

138

100,0

13

100,0

130

94,2

Universitário privado

13

100,0

Politécnico privado

49

94,2

307

94,5

Total

%

10

3,1

%

Total
N

%

3

5,8

52

100,0

8

2,5

325

100,0

Em relação ao nível de rendimentos provenientes das bolsas verifica-se que a grande
maioria dos bolseiros recebe uma bolsa inferior a 150 euros por mês, sendo que 26% de
entre eles só atingem uma bolsa de valor igual ou inferior a 50 euros, como se constata pela
Figura 87.
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Figura 87 – Distribuição dos bolseiros por valor de bolsa recebida (percentagem)

31; 9%

8; 2%
92; 26%

83; 23%

Menos de 50 euros

145; 40%

Entre 51 - 150 euros
Entre 151 - 250 euros
Entre 251 - 350 euros
Suoerior a 350 euros

Verifica-se que, no ensino público 69% dos estudantes recebe uma bolsa abaixo dos
150 euros, com o ensino politécnico público a concentrar 74% dos seus bolseiros nesses
escalões, e o ensino universitário cerca de 64% nos escalões com bolsa mais baixa. Apenas
2,9% dos estudantes do ensino universitário público, e 2% dos estudantes do ensino
politécnico público auferem bolsas acima de 350 euros. O Quadro 133 resume as respostas
obtidas.

Quadro 133 – Distribuição dos bolseiros por tipo de ensino e valor da bolsa de estudo mensal
(percentagem)
Valor bolsa estudo mensal
Menos de
50 euros

Entre 51 150 euros

Universitário público

34

25,0

53

39,0

37

27,2

8

5,9

4

2,9

136

100,0

Politécnico público

50

33,6

60

40,3

26

17,4

10

6,7

3

2,0

149

100,0

2

13,3

7

46,7

2

13,3

3

20,0

1

6,7

15

100,0

6

10,2

25

42,4

18

30,5

10

16,9

59

100,0

92

25,6

145

40,4

83

23,1

31

8,6

8

2,2

359

100,0

Universitário privado
Politécnico privado
Total

Entre 151 250 euros

χ2(12) =27,184; p=0,007; V de Cramer=0,16, p=000.
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No caso dos estudantes bolseiros do ensino privado, constata-se que eles estão
distribuídos em maior número pelos escalões das bolsas com valor médio, tendo o ensino
universitário privado 27% dos seus bolseiros com uma bolsa superior a 250 euros. Os
resultados estão resumidos na Figura 88.

Figura 88 – Comparação do valor da bolsa de estudo por tipo de ensino
Politécnico público

Universitário público

Entre 251 350 €; 5,9%

Acima de
351€; 2,9%

Entre 251 350 €
7%
Entre 151 250 €
17%

Menos ou
igual a150 €;
64,0%

Entre 151 250 €; 27,2%

Acima de
351€
2%

Menos ou
igual a150 €
74%

Universitário privado

Entre 251 350 €
20%

Politécnico privado

Acima de
351€
7%

Entre 151 250 €
13%

Entre 251 350 €
17%

Menos ou
igual a150 €
60%

Entre 151 250 €
31%

Acima de
351€
0%

Menos ou
igual a150
€
52%

Por área científica e valor de bolsa auferida, encontra-se a seguinte distribuição
indicada no Quadro 134.
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Quadro 134 – Distribuição dos estudantes por área científica e valor da bolsa de estudo (percentagem)
Valor bolsa estudo mensal
Menos de
50 euros

Entre 51 150 euros

Entre 151 250 euros

Entre 251 350 euros

Artes, Humanidades,
Línguas, etc.

8

16,3

17

34,7

14

28,6

6

12,2

Ciências

Superior a
350 euros
4

8,2

Total
49

100,0

6

31,6

5

26,3

7

36,8

1

5,3

19

100,0

Gestão, Ciências
Computacionais

17

27,0

29

46,0

10

15,9

7

11,1

63

100,0

Ciências Sociais, Direito

15

23,8

29

46,0

14

22,2

5

7,9

63

100,0

Engenharia e outros
cursos técnicos

20

34,5

22

37,9

12

20,7

2

3,4

2

3,4

58

100,0

Educação

9

20,5

19

43,2

12

27,3

3

6,8

1

2,3

44

100,0

Medicina, Medicina
Dentária, Farmácia

5

38,5

4

30,8

2

15,4

1

7,7

1

7,7

13

100,0

Enfermagem

12

26,7

16

35,6

11

24,4

6

13,3

45

100,0

Total

92

26,0

141

39,8

82

23,2

31

8,8

8

2,3

354

100,0

Quando se cruza o valor da bolsa recebida pelos estudantes bolseiros e o nível dos
rendimentos dos pais surgem algumas tendências dissonantes, que se evidenciam no
Quadro 135.
Na realidade, é do grupo dos estudantes de agregados de rendimentos médios que a
grande maioria dos estudantes que recebem uma bolsa provêm, seguido do de baixos
rendimentos que concentram 20% dos bolseiros e com apenas 2,2% dos de altos
rendimentos altos.
Todavia, os estudantes com bolsas mais elevadas (bolsa superior a 350 euros por mês)
provêm de agregados do grupo de rendimentos altos (12,5%) e os restantes do grupo de
rendimentos médios, não se registando nas bolsas mais elevadas alunos provindo do grupo
de baixos rendimentos, o que de alguma forma pode estar ligado às deficiências do sistema
fiscal português, e à incapacidade de os serviços de apoio social identificarem o real
estatuto socioeconómico do agregado familiar dos estudantes que solicitam apoios e obtêm
bolsas.
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Quadro 135 – Distribuição dos estudantes por valor da bolsa de estudo e o nível de rendimento do
agregado familiar (percentagem)
Rendimento familiar
Alto,
médio/alto
N

Médio

Baixo

Menos de 50 euros

4

%
4,3

N
82

%
89,1

Entre 51 - 150 euros

1

,7

120

Entre 151 - 250 euros

1

1,2

Entre 251 - 350 euros

1

3,2

Superior a 350 euros

1

Total

8

N

Total

6

%
6,5

N
92

%
100,0

83,3

23

16,0

144

100,0

57

68,7

25

30,1

83

100,0

14

45,2

16

51,6

31

100,0

12,5

7

87,5

8

100,0

2,2

280

78,2

358

100,0

70

19,6

χ2(8) =46,473; p=0,007; V de Cramer=0,26, p=000.

Verifica-se que a grande maioria dos bolseiros provêm de agregados familiares em
que predominam níveis habilitacionais baixos. Assim, cerca de 61% dos bolseiros indicam
que o pai tem a escolaridade básica ou menos e 62% que é esse o caso da mãe. Podemos
também verificar que, nos agregados familiares em que os pais têm habilitações ou
frequência superior, é muito pouco frequente a ocorrência de alunos com apoio de bolsas de
estudo. Estes resultados não surpreendem, dado haver uma relação significativa entre o
nível habilitacional e o estatuto socioeconómico, o que estes dados de novo confirmam. A
distribuição dos dados consta da Figura 89.
Figura 89 – Habilitações do pai e mãe dos estudantes bolseiros
Não sabe
Doutoramento
Mestrado
Licenciatura
Bacharelato
Alguma frequência de ensino superior
Escola profissional/técnica
Diplomado do ensino secundário
Alguma frequência de ensino
secundário
Escolaridade Básica ou menos
0,0%

10,0%

20,0%

Escola
Alguma
profissional/téc frequência de
nica
ensino superior

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Escolaridade
Básica ou
menos

Alguma
frequência de
ensino

Diplomado do
ensino
secundário

Bacharelato

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Não sabe

Mãe

61,3%

21,2%

5,6%

3,1%

1,1%

1,1%

3,9%

0,3%

0,6%

1,9%

Pai

62,1%

16,3%

7,0%

4,8%

1,4%

0,6%

3,9%

0,0%

0,6%

3,4%
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Os bolseiros apresentam valores bastantes mais baixos do que o conjunto dos alunos
inquiridos no que respeita à posse de viaturas (36%), com apenas 18% a declararem ter
carro. Já quanto ao acesso à Internet esses valores aproximam-se bastante (56%), ainda que
sem uma diferença tão significativa em relação ao global dos alunos (68%). Por sua vez, os
valores relativos ao uso de cartão de crédito dos alunos bolseiros (25%) são muito próximos
dos registados em termos globais (27%) (ver a Figura 90).

Figura 90 – Situação dos bolseiros face à posse de viatura, de acesso à Internet e de cartão de crédito
(percentagem)

Bolseiros / Viaturas

Bolseiros / Cartão Crédito

Bolseiros / Internet

25,1
%

18,8%

43,8%
56,3%
81,2%

Não
Sim

Não
Sim

74,9
%

Não
Sim

Pode constatar-se que cerca de 15% dos bolseiros tinham tido um emprego no ano
académico anterior, o que lhes terá permitido complementar os rendimentos auferidos com
o apoio social e, porventura, assegurar a frequência no ensino superior, como se verifica na
Figura 91.
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Figura 91 – Bolseiros empregados no último ano escolar
Bolseiros / Empregado no último ano escolar

55

304

Total

7 1

Acima de 351 euros

24 7

Entre 251 - 350 euros

10

73

Entre 151 - 250 euros

19

126

Entre 51 - 150 euros

18

74

Menos de 50 euros

0

50

100

150

200

Não

250

300

350

400

Sim

Por outro lado, como se depreende da Figura 92, os bolseiros que tinham tido um
emprego no ano lectivo anterior, maioritariamente trabalharam mais do que 21 horas em
média por semana (41%), seguidos dos que se inserem no intervalo de 16-20 horas (31%).
Figura 92 – Número de horas de trabalho efectuadas pelos bolseiros no ano lectivo anterior
(percentagem)
Bolseiros com emprego no ano anterior / Nº horas trabalho por semana

15%
41%

13%

0-10 horas
11-15 horas

31%

16-20 horas
Mais do que 21 horas
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3.3.11 Os estudantes face aos empréstimos
Os alunos foram inquiridos sobre se no ano anterior tinham recorrido a alguma forma
de empréstimo ou de obrigação que incorresse num pagamento futuro para financiar os seus
estudos. Das respostas obtidas, concluiu-se que apenas 1,6% dos estudantes recorreu a este
meio, sendo o ensino universitário público o que menos casos regista. Na realidade, pode
afirmar-se que em 2005 a figura de empréstimos é praticamente inexistente ou sem
expressão significativa no nosso país. O resultado das respostas está resumido no Quadro
136.
Quadro 136 – Distribuição dos estudantes por tipo de ensino e situação de obtenção de empréstimos
financeiros (percentagem)
No último ano, contraiu algum empréstimo ou empréstimos,
ou qualquer outra obrigação que incorra num pagamento
futuro, para ajudar o financiamento dos seus estudos

Universitário público

Não
99,0

Sim
1,0

Total
100,0

Politécnico público

98,4

1,6

100,0

Universitário privado

98,2

1,8

100,0

Politécnico privado

97,3

2,7

100,0

Total

98,4

1,6

100,0

São os alunos das áreas científicas da Educação (4,8%), Enfermagem (2,7%),
Medicina, Medicina Dentária (2,1%) e Farmácia (2,1%) os que mais recorreram a
empréstimos, conforme o Quadro 137.
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Quadro 137 – Distribuição dos estudantes por tipo área científica e situação de obtenção de
empréstimos financeiros (percentagem)
No último ano, contraiu algum empréstimo ou empréstimos, ou qualquer outra
obrigação que incorra num pagamento futuro, para ajudar o financiamento dos
seus estudos
Não
98,6

Artes, Humanidades, Línguas, etc.
Ciências

Sim
1,4

Total
100,0

100,0

100,0

Gestão, Ciências Computacionais

99,4

,6

100,0

Ciências Sociais, Direito

98,5

1,5

100,0

Engenharia e outros cursos técnicos

99,0

1,0

100,0

Educação

95,2

4,8

100,0

Medicina, Medicina Dentária, Farmácia

97,9

2,1

100,0

Enfermagem

97,3

2,7

100,0

Total

98,4

1,6

100,0

O recurso ao apoio de empréstimos não varia significativamente com a distribuição da
idade dos alunos, sendo os alunos acima dos 25 anos, aqueles que têm uma menor taxa de
utilização deste tipo de apoios financeiros, de acordo com os dados do Quadro 138.

Quadro 138 – Distribuição dos estudantes por tipo idade e situação de obtenção de empréstimos
financeiros (percentagem)
No último ano, contraiu algum empréstimo ou empréstimos,
ou qualquer outra obrigação que incorra num pagamento
futuro, para ajudar o financiamento dos seus estudos
Não

Sim

Total

20 anos

98,0

2,0

100,0

21 anos

98,8

1,2

100,0

22 anos

98,8

1,2

100,0

23 a 25 anos

98,1

1,9

100,0

> 25 anos

98,9

1,1

100,0

Total

98,4

1,6

100,0

Em relação à situação de deslocado da sua residência, verifica-se que os alunos que se
encontram fora da sua residência habitual recorreram mais à utilização de empréstimos do
que os que não se encontravam deslocados. Assim, para os estudantes deslocados, destaca-
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se que estes quase triplicam a incidência de utilização de empréstimos, com 3% a
recorrerem a eles. De resto, esta diferenciação vem confirmada pelos dados do teste do quiquadrado, de acordo com os dados do Quadro 139.
Quadro 139 – Situação dos estudantes face à sua residência e a obtenção de empréstimos financeiros
(percentagem)
No último ano, contraiu algum empréstimo ou empréstimos, ou qualquer
outra obrigação que incorra num pagamento futuro, para ajudar o
financiamento dos seus estudos

Encontra-se deslocado da
sua residência habitual

Não

Não
99,5

Sim
,5

Total
100,0

Sim

97,0

3,0

100,0

Total

98,4

1,6

100,0

χ2(1) =9,587; p=0,002.

Outro aspecto interessante a registar é o facto de serem os estudantes que tinham
estado empregados no período relativo ao ano escolar anterior, os que evidenciavam uma
maior adesão ao recurso a empréstimos, com 4,5% deles a utilizarem-nos, quando e os que
não tinham estado empregados ficavam abaixo do 1%. Os resultados obtidos constam do
Quadro 140.
Quadro 140 – Situação dos estudantes face ao emprego e a obtenção de empréstimos financeiros
(percentagem)
No último ano, contraiu algum empréstimo ou empréstimos, ou qualquer
outra obrigação que incorra num pagamento futuro, para ajudar o
financiamento dos seus estudos
Não
99,1

Esteve empregado
Não
durante o período relativo Sim
ao último ano escolar
Total

Sim
,9

Total
100,0

95,5

4,5

100,0

98,4

1,6

100,0

Quando se observa a distribuição dos estudantes pelo rendimento do seu agregado
familiar e pelo recurso à obtenção de empréstimos, verifica-se que foram os que tinham
declarado provir de agregados com rendimentos mais baixos os que mais utilizaram os
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empréstimos, com cerca de 6% dos estudantes a declararem terem contraído um
empréstimo, substancialmente mais do que nos restantes grupos (ver o Quadro 141).
Quadro 141 – Estudantes por nível de rendimento do agregado familiar e a obtenção de empréstimos
financeiros (percentagem)
No último ano, contraiu algum empréstimo ou empréstimos, ou
qualquer outra obrigação que incorra num pagamento futuro, para
ajudar o financiamento dos seus estudos

Rendimento
familiar

Alto, médio/alto

Não
98,4

Sim
1,6

Total
100,0

Médio

99,0

1,0

100,0

Baixo

93,9

6,1

100,0

Total

98,4

1,6

100,0

Dos estudantes que tinham contraído um empréstimo, cerca de 27% fizeram-no para
financiar despesas correntes, 20% para despesas correntes e propinas e apenas 7% para
financiar somente as propinas. Por fim, 47% consideraram que foram outras as razões que
os levaram a pedir um empréstimo, como por exemplo a aquisição de casa ou mesmo de
carro, o que nos leva a concluir que não se está perante “empréstimos estudantis”, no
sentido de se contrair um crédito para poder financiar os estudos no ensino superior. Os
resultados estão retratados na Figura 93.
Figura 93 – As razões para a obtenção de empréstimos financeiros (percentagem)

27%

46%
Despesas Correntes
Propinas e outras taxas
Ambas
Outra
7%

20%
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Quando inquiridos sobre o montante que previam ter em dívida aquando da conclusão
do curso, a grande maioria (47%) indicava um valor abaixo de 500 euros. No valor mais
elevado de empréstimos, acima dos 10.000 euros, encontravam-se 23,5% dos alunos, o que
permite concluir que não só é muito baixo o número de estudantes que recorrem a
empréstimos, como também que o valor do empréstimo não atinge valores elevados (ver a
Figura 94).

Figura 94 – Valor do empréstimo que espera ter que pagar após a conclusão do curso (percentagem)
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A maioria dos estudantes declarou que os pais (30%), ou os próprios com a ajuda dos
pais (25%), seriam os principais responsáveis pela amortização do empréstimo. Por sua
vez, 45% dos estudantes conta fazer face ao encargo sozinho. A Figura 95 evidencia as
respostas obtidas.
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Figura 95 – Entidade responsável por pagar o empréstimo após a conclusão do curso (percentagem)

Pais
30%

Você próprio
45%

Voçê com a ajuda
dos seus pais ou
esposo(a)
25%

A esmagadora maioria dos estudantes não mostrou interesse em contrair um
empréstimo maior do que aquele que obteve, com 65% a declararem que mesmo que
pudessem não estariam interessados num empréstimo de valor superior ao obtido (ver
Figura 96).

Figura 96 – Nível de interesse em contrair um empréstimo mais elevado do que o que obteve
(percentagem)

Não sabe
26%

Sim
9%

Não
65%

3.3.12 Opinião dos estudantes sobre as implicações de uma alteração no valor das
propinas
Procurou conhecer-se o impacte que um aumento nas propinas teria no
comportamento do estudante, colocando-o perante quatro hipóteses possíveis: recorreria a
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um empréstimo; começaria a trabalhar ou aumentaria o tempo de trabalho; sairia um ano do
ensino superior para ganhar dinheiro; ou desistiria. Para medir o grau de intensidade dessa
reacção, os estudantes foram postos perante dois cenários: o aumento das propinas seria
inferior ou superior a 50% do valor actual.
Nos caso de o aumento ser inferior a 50% do valor das propinas actuais, as respostas
obtidas apontam para que poucos deles desistiriam de estudar, qualquer que fosse o tipo de
ensino frequentado (como muito provável só 4,9% dos estudantes do ensino universitário
público; 7,4% do ensino politécnico público; 11,7% no ensino universitário privado; 14,1%
do ensino politécnico privado – declararam que poderiam desistir).
Por outro lado, em todos os tipos de ensino, os estudantes apresentaram como a
possibilidade com maior probabilidade de acontecer a de começarem a trabalhar ou a de
aumentar em o número de horas de trabalho (como muito provável ou provável – 24,5% ou
37,5% dos estudantes do ensino universitário público; 29,1% ou 42,1% do ensino
politécnico público; 28,8% ou 33,3% no ensino universitário privado; 36,4% ou 32,1% do
ensino politécnico privado). Finalmente, a possibilidade de obter um empréstimo não seduz
a esmagadora maioria dos estudantes (ver a Figura 97).
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Figura 97 – Consequências no comportamento dos estudantes caso ocorra um aumento das propinas
inferior a 50% do valor actual (percentagem)
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A reacção que a hipótese de um aumento de propinas causa nos estudantes pode ser
observada de uma maneira mais imediata se compararmos as médias das respostas colhidas,
onde se torna notória a predisposição de todos eles considerarem que muito provavelmente
iriam trabalhar, ao mesmo tempo que recusam que um aumento de propinas inferior a 50%
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do seu valor actual possa levar à sua desistência de frequência do ensino superior, como se
depreende da Figura 98.

Figura 98 – Consequências no comportamento dos estudantes caso ocorra um aumento das propinas
inferior a 50% do valor actual (média)
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empréstimo caso
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trabalharia mais ganhar dinheiro

Desistiria

As respostas obtidas para o caso de as propinas registarem um aumento significativo,
acima de 50% do valor actual, acentuam significativamente as tendências registadas para a
hipótese anterior, com os estudantes a considerarem como muito provável ou provável
terem de se empregar, como a primeira forma de poderem encarar essa nova situação
(como muito provável ou provável – 37,5% ou 29,7% dos estudantes do ensino
universitário público; 40,1% ou 35,0% do ensino politécnico público; 39,1% ou 24,5% no
ensino universitário privado; 44,8% ou 24% do ensino politécnico privado) (ver a Figura
99).
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Figura 99 – Consequências no comportamento dos estudantes caso ocorra a um aumento das propinas
superior a 50% do valor actual (percentagem)
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Como seria de esperar, no caso de se verificar um aumento mais notório, os
estudantes encararam de forma mais acentuada a possibilidade de desistência do curso, e de
recorrerem quer a um trabalho, quer à obtenção de um empréstimo ou mesmo de saírem da
universidade por algum tempo até obterem forma de financiar os seus estudos, com especial
relevância para os estudantes do ensino privado, porventura por já estarem a pagar uma
propina substancialmente mais elevada que a do ensino público.
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Figura 100 – Consequências no comportamento dos estudantes caso ocorra a um aumento das propinas
superior a 50% do valor actual (média)
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3.3.13 Opinião dos estudantes sobre a ocupação que teriam no caso de não terem
ingressado no ensino superior
Os estudantes foram questionados sobre a ocupação que possivelmente teriam caso
não tivessem ingressado no ensino superior. A generalidade considerou que muito
provavelmente estaria empregada. Todavia, no ensino universitário privado, essa tendência
é significativamente menor, com apenas 17% a considerar essa hipótese. Ao mesmo tempo,
é nesse tipo de ensino que os estudantes mostram uma vontade de empreendedorismo mais
significativa, com 13% a declararem que poderiam com muita probabilidade ter “montado
um negócio por conta própria”. Em relação à eventual frequência de outra formação, é
bastante alta a percentagem de alunos que considera que seria muito provável ou provável
estarem nessa situação. A Figura 101 resume os resultados encontrados.
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Figura 101 – A situação em que os estudantes acham que se encontrariam, caso não tivessem entrado
no ensino superior (percentagem)
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Verifica-se que os estudantes entendem que o mais provável seria estarem a trabalhar,
seguido da situação de frequência de alguma outra modalidade de formação e finalmente,
aproximando-se da situação “pouco ou nada provável”, a de terem montado um negócio
(ver a Figura 102).
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Figura 102 – A situação em que os estudantes acham que se encontrariam, caso não tivessem entrado
no ensino superior (média)
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3.3.14 Opinião dos estudantes sobre o mecanismo de financiamento do ensino
superior
Os estudantes foram postos perante um conjunto de perguntas com as quais se
pretendia conhecer a sua opinião sobre diversas questões relativas ao mecanismo de
financiamento do ensino superior. Relativamente a essas questões, os estudantes deveriam
expressar o seu nível de concordância ou de discordância, numa escala com cinco níveis
(num lado – “Concordo completamente” e no outro – “Discordo fortemente”).
Os resultados obtidos foram de algum modo inesperados, com os alunos do ensino
público e do ensino privado a não divergirem de forma muito acentuada na generalidade
das questões, com excepção da que colocava “o Estado deve financiar o ensino superior
particular e cooperativo”, onde os estudantes do ensino superior privado revelam ter uma
opinião acentuadamente mais favorável a essa hipótese (a média no grupo dos estudantes
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do ensino privado foi de 1,9) do que a dos do ensino público, os quais apresentam uma
posição mais crítica (a média no grupo dos estudantes do ensino pública foi de 3,6).
De resto é interessante verificar que são os estudantes do ensino privado que mostram
uma maior adesão em termos de concordância ao facto de o ensino superior dever ser “um
bem público cujos encargos deverão ser maioritariamente suportados pelo Estado”. A
Figura 103 ilustra os resultados encontrados.
Figura 103 – Opinião dos estudantes sobre os mecanismos de financiamento do ensino superior,
indicando numa escala de 1 (Concorda completamente), 2 (Discorda mais do que concorda), 3 (Nem
concorda, nem discorda), 4 (Discorda mais que concorda) a 5 (Discorda fortemente), por tipo de ensino
(Médias)
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Em termos de áreas científicas, são os estudantes das áreas das Artes, Humanidades,
Línguas, das Ciências, da Educação e da Enfermagem os que mais concordam que o ensino
superior deve ser visto como um bem público e financiado maioritariamente pelo Estado.
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Do mesmo modo e, consequentemente, são os estudantes das áreas das Artes,
Humanidades, Línguas e os da Educação os que mais discordam que sejam os estudantes a
financiar o ensino superior. Por sua vez, o nível de concordância dos estudantes sobe em
todas as áreas científicas, quando se posicionam sobre a hipótese de as empresas
financiarem o ensino superior, ou de o Estado participar em regime de co-financiamento
(ver a Figura 104).
Figura 104 – Opinião dos estudantes sobre os mecanismos de financiamento do ensino superior,
indicando numa escala de 1 (Concorda completamente), 2 (Discorda mais do que concorda), 3 (Nem
concorda, nem discorda), 4 (Discorda mais que concorda) a 5 (Discorda fortemente), por área científica
(Médias)
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Em termos agregados, pode concluir-se que os estudantes portugueses estão convictos
de que o ensino superior dever ser considerado como um bem público (média de 1,4) e que
o Estado deve suportar maioritariamente os custos do ensino superior, ao mesmo tempo que
evidenciam uma acentuada discordância quanto à possibilidade de caber aos estudantes o
papel de principal financiador (média 3,9). Do mesmo modo, discordam de que a existência
de propinas seja um factor de melhoria da qualidade do ensino (média 3,7), ou de que o
valor da propina seja ajustado em função do rendimento esperado após a obtenção da
formação superior (média 3,4) (ver Figura 105).
Figura 105 – Opinião dos estudantes portugueses sobre os mecanismos de financiamento do ensino
superior, indicando numa escala de 1 (Concorda completamente), 2 (Discorda mais do que concorda), 3
(Nem concorda, nem discorda), 4 (Discorda mais que concorda) a 5 (Discorda fortemente) (Médias)
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Aos estudantes que concordavam com a existência de propinas, foi perguntado qual o
valor de propina que entenderiam apropriado para o ano lectivo em curso à data do
inquérito. A esmagadora maioria deles (74%) indicou valores que não ultrapassavam os
500 euros por ano lectivo, seguindo-se dos que entendem que a propina se deve situar entre
os 501 e os 750 euros (20%). Apenas 6% dos estudantes acha que a propinas devem
ultrapassar o valor anual de 750 euros. A Figura 106 resume a situação quanto ao valor a
pagar de propinas pelos estudantes que concordam com a aplicação de propinas.
Figura 106 – Distribuição das respostas dos estudantes que concordam com propinas relativamente ao
valor a pagar no ano lectivo 2004/2005 (percentagem)

4%

2%

20%

74%

Menos ou igual a 500 euros

Entre 501 - 750 euros

Entre 751 - 1000 euros

Acima 1001 euros

Finalmente, pediu-se aos estudantes que identificassem o mecanismo que
consideravam mais adequado para concretizar o apoio aos estudantes do ensino particular e
cooperativo. A maioria dos alunos entendeu que a melhor forma seria o apoio directo ao
alunos carenciados, com 56% dos alunos a preferir essa via. A segunda melhor opção seria
conceder o apoio através das estruturas de apoio social das instituições públicas (21%). As
opções que os alunos consideraram menos convenientes foram as que respeitavam ao apoio
através da concessão de subsídios às instituições de ensino superior particular e cooperativo
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(9,6%) e as do apoio directo a todos os alunos do ensino privado (14%). Ver os resultados
do Quadro 142.

Quadro 142 – Mecanismos de apoio aos estudantes do ensino particular e cooperativo que os estudantes
acham mais adequados (percentagem)
Forma mais adequada para concretizar o apoio do Estado ao ensino particular e cooperativo

Universitário público

61,1

Apoio social aos
alunos através das
estruturas de
apoio social das
instituições
úbli
24,2

Politécnico público

61,4

24,8

6,2

7,5

100,0

Universitário privado

42,0

13,4

16,1

28,6

100,0

Politécnico privado

41,6

11,9

16,8

29,7

100,0

Total

55,5

20,9

9,6

14,0

100,0

Apoio social
directo aos
alunos
carenciados

Apoio através de
subsídios aos
estabelecimentos
de ensino
particular e
ti 7,0

Concessão de
apoio a todos os
alunos do ensino
particular e
cooperativo
7,7

100,0

Total

Nota síntese do Capítulo 3
Entre 5 de Maio e 23 de Junho de 2005, com o objectivo de conhecermos os custos
dos estudantes do ensino superior português, foi aplicado um inquérito a uma amostra
significativa de 1.040 estudantes, em que os estratos da população abrangida representavam
a estrutura dos estudantes portugueses por tipo de ensino e de instituição: 426 estudantes do
ensino universitário público; 316 estudantes do ensino politécnico público; 114 estudantes
do ensino universitário privado; e 184 estudantes do ensino politécnico privado. Estes
estudantes frequentavam pelo segundo ano o ensino superior (o que lhes permitia conhecer
os custos da frequência do ensino superior) e foram questionados presencialmente dentro
das instalações das instituições frequentadas (com a autorização expressa dos órgãos
directivos).
Em termos de caracterização geral, podemos concluir que dos estudantes inquiridos,
71% provinham do ensino público e 29% do ensino privado, que a maioria (34,4%) tinha
uma idade abaixo dos 20 anos e que havia um elevado nível de feminização no ensino
superior (63% dos estudantes são mulheres). Encontrámos cerca de 7% de estudantes
estrangeiros a frequentar o ensino superior português.
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Em relação ao processo de acesso, cerca de 86% dos estudantes tinham entrado
directamente no ensino superior após a conclusão do ensino secundário, sendo no ensino
universitário privado (88,5%), seguido do universitário público (87,8%), onde se atingiram
os valores mais elevados. Quando perguntados sobre as principais razões explicativas para
o seu desempenho no processo de acesso, a grande maioria (80%) considerou que do
desempenho académico no ensino secundário tinha sido “muito influente”/“influente” no
seu processo de acesso ao ensino superior, ao mesmo tempo que 80% dos estudantes
declararam que o seu status económico não tinha interferido na escolha de instituição ou
curso. Em relação ao nível de satisfação, 74% dos estudantes estavam a frequentar o curso
que tinham escolhido em 1.ª, opção e 69% no estabelecimento de 1.ª opção. A maioria dos
estudantes do ensino privado (81% no privado e 71% no público) respondem que está a
frequentar o curso que escolheu em 1.ª opção, mas são os estudantes do ensino público que
se encontram em maioria no estabelecimento de 1.ª opção (72% no público e 62% no
privado).
A maioria dos estudantes vivia em “casa dos pais ou familiares” (58%), seguindo-se o
grupo das que vive em “quarto ou apartamento alugado” (28%), sendo muito residual o
grupo dos que vivem em “residência universitária” (8%), ou em “casa própria” (6%), o que
se enquadra na tradição dos países da Europa do Sul. Os estudantes do ensino privado são
os que em maior número vivem em “casa dos pais ou familiares” (universitário 84% e
politécnico 74%), sendo menor no caso dos estudantes das instituições públicas
(universitário 55% e politécnico 44%). No ensino público, 51% dos estudantes encontra-se
na situação de “deslocado” da sua residência (sendo maior o peso dos deslocados no
politécnico público, 59% do que no universitário público, 45%), enquanto que nos
estudantes do ensino privado tal só acontece com 24% deles.
Através das respostas obtidas, concluímos que a percepção dos estudantes em relação
ao status socioeconómico e habilitacional dos pais aponta para um elevado elitismo, com
apenas 9,7% a considerar provir de agregados de “baixos rendimentos”, 77,8% de
“rendimentos médios” e 12,5% de “rendimentos altos/médio alto”. Os estudantes do ensino
privado são os que denotam uma maior proveniência dos “rendimentos altos/médio alto”
(cerca de 16,2%). Por sua vez, os estudantes do politécnico privado são os que indicam em
maior número pertencer ao grupo dos “rendimentos baixos” (13,1%).
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No que toca ao nível habilitacional, a maioria dos estudantes respondeu que o pai e a
mãe tinham ou “alguma frequência do ensino secundário/secundário” (pai – 31,1%; mãe –
31,7%) ou “alguma frequência do ensino superior/superior” (pai – 23%; mãe 23,9%), o que
confirma que a ascendência dos estudantes do ensino superior português é bem mais
favorecida do ponto de vista de qualificações do que a população portuguesa no seu
conjunto (a população entre 45-54 anos tem 10% com o grau superior e 19% secundário; e
entre 55-64 anos tem 7% com o grau superior e 13% o secundário). De realçar que são os
estudantes inscritos no ensino privado que constituem o grupo onde tem maior peso que o
pai possua habilitações de grau superior, ao mesmo tempo que os do ensino politécnico
público apresentam o grupo com habilitações mais baixas (53,5% com a escolaridade
básica ou menos).
No que toca às habilitações, podemos verificar que são os estudantes inscritos nas
áreas da “Educação” (57,3%) os que apresentam maior peso da situação do “pai com
escolaridade básica ou menos”, seguidos dos estudantes da área da “Enfermagem e outras
profissões da área da saúde” (53,6%). Pelo contrário, são os estudantes da área “Medicina,
Medicina Dentária e Farmácia” que apresentam o grupo em que o pai com “escolaridade
básica ou menos” é menor (23,4%), ao mesmo tempo que formam o maior grupo com
habilitações de grau superior (36,2% dos estudantes com o pai com grau superior).
A maioria dos estudantes não esteve empregada no ano anterior (82,7%), com o
ensino privado a ter uma maior representação dos que tiveram uma ocupação no ano
anterior (21,1% no universitário privado e 27,2% no politécnico privado).
O principal apoio dos estudantes de qualquer dos subsistemas – público, privado,
universitário e politécnico – assenta na sua própria família, tendo 87,1% dos estudantes
indicado ser “verdadeiramente importante” ou “importante” o apoio que receberam dos
pais, quer seja em forma monetária, quer em género (alojamento, alimentação, etc.). Para
além do apoio da família, 31,6% dos estudantes salientaram ser “verdadeiramente
importante” ou “importante” o apoio recebido através de subsídios e bolsas de estudo. Em
simultâneo, podemos considerar residuais ou inexistentes os apoios provindo de empregos
temporários ou dos empréstimos.
Podemos concluir que havia concordância entre a forma como os estudantes se autoclassificaram em termos do nível de rendimentos dos pais e o comportamento relativo às
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variáveis relacionadas com a posse de cartão de crédito, viatura e acesso à Internet na
residência, sendo sempre a posse destes bens e serviços mais elevada no grupo de
rendimentos superiores.
No conjunto dos estudantes inquiridos, existiam cerca de 35% auferindo de uma bolsa
de estudo, com 47% dos estudantes do ensino politécnico público a estarem nessa situação,
seguidos do universitário público com 33%. Mais uma vez, foram os estudantes da área da
“Educação” os que revelavam encontrar-se na situação de bolseiros em maior número
(53%) e, por sua vez, os da “Medicina, Medicina Dentária e Farmácia” em menor número
(27,7%). A maioria dos bolseiros declara receber dez meses de bolsa e uma bolsa mensal
inferior a 150 euros (25,6% menos de 50 euros; 40,4% entre 51-150 euros). Os bolseiros do
ensino privado auferem em média bolsas mais elevadas (27% dos estudantes do ensino
universitário privado auferem uma bolsa superior a 250 euros). Realça-se, por fim, que
foram encontradas tendências dissonantes no que respeita ao nível de rendimentos dos pais
dos bolseiros, nomeadamente, o facto de dentro dos estudantes com as bolsas mais elevadas
(bolsa superior a 350 euros por mês) se encontrar um grupo (12,5%) ainda numeroso de
estudantes que declararam provir de estratos de “rendimentos altos/rendimentos
médio/altos”, o que indicia haver ainda alguma fragilidade na comprovação dos verdadeiros
rendimentos dos candidatos a bolsas.
No que respeita ao recurso constituída pelos dos empréstimos estudantis, no momento
em que se aplicou o inquérito (2005) eles eram praticamente inexistentes, com apenas 1,6%
dos estudantes a declararem ter recorrido a este tipo de apoio.
Quando se procurou obter a opinião dos estudantes sobre as consequências que teria
uma subida no nível das propinas, verificou-se que, quer no caso de a subida ser superior a
50%, quer no caso de ser inferior a 50% do valor da propina fixada, poucos estudantes
consideraram a hipótese de abandonarem os estudos superiores, equacionando em
alternativa poderem começar a trabalhar ou aumentar o número de horas de trabalho. Em
nenhum dos casos, a possibilidade de contraírem um empréstimo pareceu interessá-los de
forma significativa.
Ainda no que concerne as opiniões dos estudantes, merece destaque a relativa
homogeneidade entre os do ensino público e do privado, coincidindo ambos os grupos na
posição de “concordância plena” com o facto de “o ensino superior ser um bem público
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cujos encargos devem ser suportados pelo Estado” e de discordância na (mas mais
moderada) relativamente o “custo do ensino superior dever ser suportado pelos seus
beneficiários directos: os estudantes”.
Os resultados obtidos permitem-nos conhecer as características fundamentais da
população que frequenta o ensino superior português, nomeadamente as que respeitam ao
maior rendimento, ao capital cultural e às acessibilidades desta população e a sua desigual
repartição por grupos sociais e no território.
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Capítulo 4 – Os custos dos estudantes do ensino superior
português: custos de educação e custos de vida
Neste capítulo será feita a análise das respostas obtidas no inquérito com vista à
identificação dos custos dos estudantes de ensino superior portugueses no ano lectivo de
2004/2005 – custos de educação, custos de vida do estudante –, tendo em conta os diversos
parâmetros relevantes para a caracterização da tipologia dos custos: tipo de ensino e de
instituição, área científica, idade dos estudantes, estatuto socioeconómico dos pais, situação
do estudante face ao emprego, situação face à sua residência habitual, e região onde a
instituição de ensino superior está sedeada.
Faremos também uma agregação das categorias de grupos de estudantes de acordo
com o seu comportamento em termos de custos – tipo de ensino frequentado, situação do
estudante face ao alojamento e região onde a instituição de ensino superior está sedeada.
Iremos proceder à comparação entre os resultados da investigação prosseguida nesta
dissertação e outros relatórios com informação pertinente no que toca a custos dos
estudantes do ensino superior (estudo dos custos dos estudantes universitários de
1994/1995; Eurostudent 2005; estudo Global Higher Education Rankings, Affordability in
Comparative Perspective), bem como do confronto do esforço público suportado pelo
Governo português com o financiamento das instituições públicas no ano de 2005
(universidades, institutos politécnicos e escolas não integradas) e os apoios sociais
concedidos sob a forma de bolsas de estudo e de empréstimos versus o esforço privado
constituído pelos custos dos estudantes.

4.1 Os custos do Ensino Superior
O conceito de custo do ensino superior encerra em si mesmo vários significados.
Johnstone (1986) esquematiza as diversas dimensões deste conceito através da Figura 107 e
que de seguida se reproduz.
435

O Financiamento do Ensino Superior Português. A partilha de custos

Figura 107 – Caracterização dos custos do ensino superior

Custos de vida do estudante
Alojamento,
alimentação e
despesas
correntes

Livros,
equipamentos e
despesas de
educação

Custos de educação
Cobertos
pelas propinas
e taxas

Cobertos pelo
financiamento
publico

Custos de
oportunidade
(ganhos
perdidos pelo
estudante)

A. Custo teórico
total para a sociedade
B. Custo total bruto ou
monetário do ensino superior
C. Custo total líquido
do ensino superior

D. Custos de educação vistos na óptica
das despesas das instituições de ensino superior
E. Custos totais suportados pelos
estudantes e famílias (especialmente nos EUA)
F. Custos totais suportados pelos
estudantes e famílias (especialmente na Europa)

Fonte: Johnstone D.B. (1986). Sharing The Costs of Higher Education, Student Financial Assistance in the
United Kingdom, the Federal Republic of Germany, France, Sweden, and the United States, p. 3,
Figura 1.1.

Assim, de acordo com este autor, a noção mais alargada e teórica de custo do ensino
superior é a que considera a soma dos custos directos de ensino ou educação com os custos
de oportunidade (isto é, o valor monetário que é perdido pelo facto de os estudantes em vez
de produzirem e continuarem a estudar), mais os custos especiais de educação
habitualmente suportados pelos estudantes ou pelas suas famílias, como sejam os livros e
equipamentos. Nesta noção não estão incluídos os custos de vida do estudante (ou
correntes), como sejam os custos relativos ao alojamento, alimentação, vestuário e
divertimentos, aos quais o estudante teria que fazer face quer estivesse ou não a estudar no
ensino superior. A esta definição corresponde a noção “A” no esquema acima citado –
Custo teórico total para a sociedade.
De uma maneira geral, nos países mais desenvolvidos, o custo de oportunidade é
ignorado, dado que a frequência do ensino superior é muito valorizada pela sociedade, visto
dispor de um impacte muito positivo para toda a economia e, por isso, não ter um peso
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muito influente na decisão dos estudantes de continuarem a estudar em vez de entrarem de
imediato na vida activa.
Por sua vez, a definição “B” – o Custo total bruto ou monetário do ensino superior
não considera o custo de oportunidade, mas soma os custos de vida do estudante (definição
“E”), ou seja, o conjunto dos custos de vida do estudante e os custos de educação
(definição “D”), quer estes últimos sejam suportados pelos estudantes e suas famílias, quer
esses custos apenas incluam os orçamentos das instituições de ensino superior. Em suma, o
custo total bruto do ensino superior será o agregado de todos os custos de educação
suportados pelas instituições e de todos os custos de educação e de vida suportados pelos
estudantes e as suas famílias.
Se ao custo total bruto do ensino superior deduzirmos os custos de vida relacionados
com o alojamento, alimentação e despesas pessoais, que são comuns aos estudantes e aos
não estudantes, chegamos ao custo total líquido do ensino superior (definição “C” do
esquema).
No desenvolvimento deste trabalho, e na aplicação do inquérito aos estudantes
portugueses, a preocupação central foi a de encontrar os custos que os estudantes têm que
enfrentar no nosso país, por si próprios ou, como é mais frequente, com o apoio das suas
famílias, isto é, todos os custos de vida do estudante e os custos de ensino ou educação que
são pagos pelos estudantes e famílias, sob a forma de propinas ou taxas.
Nos países em que são seguidas políticas de aplicação de propinas, como actualmente
acontece na grande maioria dos países (EUA, Europa Ocidental, por exemplo), o custo total
do ensino superior suportado pelos estudantes inclui os custos de vida e os custos de
propinas, e corresponde à noção “E” da Figura 107. Em países como os países
escandinavos, os estudantes apenas suportam os custos de vida, e estão representados no
conceito “F”.
Em síntese, dependendo do sistema ou do país, os custos devem ser partilhados numa
certa combinação entre as quatro principais fontes de receitas, que são: os pais, os
estudantes, os contribuintes e as instituições de ensino superior (as quais podem receber
receitas provindo de filantropos ou de doadores que ajudam os estudantes).
Desta forma, e centrando o questionário nos custos suportados pelos estudantes e
famílias portugueses, foi-lhes solicitado que identificassem as despesas que tinham
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realizado no último ano académico (dado o inquérito ter sido realizado em Abril / Maio de
2005, os alunos responderam em relação ao ano lectivo de 2003/2004 ou 2004/2005 e em
termos aproximados).
As despesas foram agrupadas de acordo com a classificação de Johnstone (1986) em
dois grandes blocos:
- as despesas correntes ou de vida dos estudantes, que incluíam as despesas com o
alojamento, despesas de telefone e telemóvel, despesas de alimentação, despesas
médicas (incluindo seguros de saúde, médicos e visitas ao dentista), custos de
transporte e despesas pessoais (roupas, cabeleireiro, produtos de higiene, cigarros,
álcool, divertimentos, etc.);
- as despesas de educação, onde estavam incluídas as despesas com as propinas, taxa
de matrícula, outras taxas (incluindo seguro, inscrição para exames), livros e outros
materiais, equipamento (computadores, microscópios, etc.), visitas de estudo e
outras despesas não incluídas em qualquer outro item.

4.2 Despesas Correntes

4.2.1 Despesas com alojamento
Tendo em conta as respostas obtidas, verificou-se que em relação às despesas de
alojamento, a grande maioria (57%) declarou não ter tido despesas com o alojamento,
sendo significativa a diferença de comportamento entre o ensino público e o privado. Os
estudantes do ensino privado, quer universitário (84%), quer politécnico (72%), na sua
esmagadora maioria, mercê de não se encontrarem deslocados da sua residência habitual,
indicam não ter tido este tipo de despesa. Por sua vez, os alunos do ensino politécnico
público são os que em maior percentagem têm de pagar o seu alojamento. A distribuição
está representada no Quadro 143.
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Quadro 143 – Distribuição dos estudantes por tipo de ensino e as despesas de alojamento (percentagem)
Despesas de Alojamento
sem
despesas

1 - 99 €

100 - 199
€

200 - 299
€

300 € ou
mais

Total

Universitário público

52,8

7,2

21,1

10,8

8,2

100,0

Politécnico público

44,8

8,9

38,7

5,4

2,2

100,0

Universitário privado

84,2

5,3

2,6

7,9

100,0

Politécnico privado

71,9

3,2

10,8

10,3

3,8

100,0

Total

57,2

6,2

22,9

8,1

5,5

100,0

χ2(12) = 133,221; p=0,000.

Dos estudantes que pagam o alojamento, a maioria (31% do total dos alunos
inquiridos) encontra-se nos intervalos entre os 100-199 euros e 200-299 euros, sendo no
ensino universitário público (8,2%), e no ensino universitário privado (7,9%) onde se
encontra a maior percentagem de alunos a pagar uma renda mensal superior a 300 euros
(ver a Figura 108).

Figura 108 – Estudantes por tipo de ensino e despesas de alojamento (percentagem)
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Em termos globais, verificamos que, em média, um estudante do ensino superior gasta
mensalmente com alojamento uma quantia de 77 euros. Os estudantes do ensino superior
público são os que gastam em média mais com este tipo de encargos, 92 euros os do ensino
universitário e 80 euros do ensino politécnico. Os do ensino universitário privado apenas
registam um gasto médio de 46 euros, mês e os do ensino politécnico privado 59 euros por
mês. Os resultados estão resumidos na Figura 109.
Figura 109 – Despesas mensais com alojamento por tipo de ensino (média)
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Quando se cruza os estudantes por área científica e as despesas que efectuaram em
relação ao alojamento, vê-se que são os alunos provindo da área da Medicina, Farmácia e
Medicina Dentária que apresentam a despesa média mais elevada, com 120 euros mensais,
seguidos dos estudantes da área das Ciências, com 90 euros mensais. No sentido oposto,
encontram-se os alunos provindo da área da Educação, que apenas gastam em média com
alojamento 62 euros, perto de metade do que o registado com os alunos da Medicina (ver
Figura 110).
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Figura 110 – Despesas mensais com alojamento por área científica (média)
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Interessa também conhecer a incidência das despesas com o alojamento, consoante a
situação do estudante no que respeita ao tipo de alojamento em que se encontra.
Obviamente, são os alunos que se mantiveram em casa dos pais ou de familiares que
apresentam a menor despesa média (28 euros/mês); de resto, este valor deverá estar
relacionado com os alunos que, residindo em casa de familiares, comparticipam no
pagamento destas despesas. Os alunos que se encontram deslocados tiveram que fazer face
em média a uma despesa de 143 euros por mês. A distribuição dos resultados consta do
Quadro 144.
Quadro 144 – Situação de deslocado da residência e as despesas com alojamento (média)
Despesas com Alojamento incluindo rendas e o
pagamento de outras despesas associadas ao
alojamento pagas separadamente

Encontra-se deslocado
da sua residência
habitual

Não

28,0

Sim

143,0

Total

77,6

Os estudantes que vivem numa residência declararam pagar, em média, 81 euros por
mês. Os estudantes que vivem ou em casa alugada ou em quarto pagam em média 159
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euros/mês e para os que estão em casa própria esse valor sobe para os 174 euros, conforme
os dados do Quadro 145.

Quadro 145 – Local de residência e as despesas com alojamento (média)
Despesas com Alojamento incluindo rendas e o pagamento de
outras despesas associadas ao alojamento pagas separadamente

Principal
residência no
último ano
académico

Com os pais/familiares

27,5

Residência universitária

80,5

Casa/apartamento/quarto em
regime de aluguer

158,7

Casa própria

174,4

Total

77,2

4.2.2 Despesas com telefone e telemóvel
Em relação às despesas realizadas com telefone ou telemóvel, verificou-se que a
grande maioria dos estudantes gasta até 24 euros por mês (50%), seguida do grupo entre 25
a 99 euros (36%), e finalmente 6% dos alunos informaram que gastaram acima dos 100
euros/mês. Apenas 8% dos alunos não indicou despesas com telemóvel (ver a Figura 111).

Figura 111 – Distribuição dos estudantes de acordo com o nível de despesas realizadas com telefone e
telemóvel (percentagem)

100 € ou mais
6%

sem despesas
8%

de 25 - 99 €
36%

1- 24 €
50%
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Em média, os alunos têm uma despesa mensal com telefones na ordem dos 29 euros,
sendo os estudantes do ensino privado os que mais despendem, em particular os do ensino
universitário, com uma média próxima dos 50 euros, de acordo com os resultados do
Quadro 146.

Quadro 146 – Despesas de telefone e telemóvel por tipo de ensino (média)
Despesas com Telefone eTelemóvel

Universitário público

27,1

Politécnico público

23,3

Universitário privado

50,2

Politécnico privado

29,1

Total

28,9

4.2.3 Despesas com a alimentação
Em relação às despesas com a alimentação, os estudantes concentram-se em maior
número no grupo que declara gastar entre 100 a 199 euros por mês (40,3%), seguido do que
declara gastar até 99 euros mensais (36%). Cerca de 12% considerou não ter despesas com
alimentação, o que em parte pode estar ligado com à circunstância de se encontrarem na
casa dos pais ou de familiares. A distribuição dos resultados consta do Quadro 147.

Quadro 147 – Distribuição dos estudantes por tipo de ensino e as despesas de alimentação
(percentagem)
Despesas de alimentação

Universitário público

sem
despesas
11,3

1 - 99 €
36,9

100 - 199 €
41,2

Politécnico público
Universitário privado
Politécnico privado
Total

200 - 299 €
6,5

300 € ou
mais
4,1

Total
100,0

9,2

39,7

41,6

7,0

2,5

100,0

27,2

22,8

27,2

13,2

9,6

100,0

8,6

35,7

43,8

9,2

2,7

100,0

11,9

36,0

40,3

7,9

4,0

100,0

χ2(12) = 55,933; p=0,000.
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De facto, os estudantes que não estão deslocados da sua residência habitual declaram
de uma forma mais significativa do que os restantes não ter despesas com a alimentação.
Quando se tem em consideração a residência dos estudantes, observa-se que quem em
maior percentagem indica não ter despesas com a alimentação são os que residem em casa
dos pais ou familiares (15,8%) ou os que vivem em casa própria (13,6%) (ver o Quadro
148).
Quadro 148 – Distribuição dos estudantes por tipo de alojamento utilizado e as despesas de alimentação
(percentagem)

Tipo
de
ensino

Universitário público
Politécnico público
Universitário privado
Politécnico privado
Total

sem
despesas
%
11,3
9,2
27,2
8,6
11,9

Despesas de alimentação
100 - 199 200 - 299
300 € ou
1 - 99 €
€
€
mais
%
%
%
%
36,9
41,2
6,5
4,1
39,7
41,6
7,0
2,5
22,8
27,2
13,2
9,6
35,7
43,8
9,2
2,7
36,0
40,3
7,9
4,0

Total
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

χ2(12) = 67,281; p=0,000.

A média das despesas mensais efectuada pelos estudantes inquiridos foi de 97,54
euros, sendo os estudantes do ensino universitário privado os que evidenciam uma média
mais elevada, de acordo com os dados do Quadro 149.

Quadro 149 – Despesas de alimentação por tipo de ensino (média)
Despesas com Alimentação

Universitário público

97,0

Politécnico público

93,1

Universitário privado

112,5

Politécnico privado

97,0

Total

97,5
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4.2.4 Despesas médicas
A maioria dos estudantes não teve despesas médicas (53%), e a maioria dos que
tiveram de fazer face a este tipo de despesa não gastou mais que o valor médio de 49 euros
por mês. Os resultados encontrados constam do Quadro 150.

Quadro 150 – Distribuição dos estudantes por tipo ensino e despesas médicas (percentagem)
Despesas médicas (incluindo seguros, médicos e visistas ao dentista)
sem
despesas

1 - 49 €

50 - 99 €

100 € ou
mais

Total

Universitário público

53,5

30,7

10,1

5,8

100,0

Politécnico público

51,4

27,3

14,3

7,0

100,0

Universitário privado

69,3

12,3

9,6

8,8

100,0

Politécnico privado

47,0

29,2

15,1

8,6

100,0

Total

53,4

27,4

12,2

7,0

100,0

χ2(9) = 25,161; p=0,003.

Em média, os estudantes gastaram por mês cerca de 21 euros com as despesas
médicas, de acordo com os dados do Quadro 151.

Quadro 151 – Despesas médicas por tipo de ensino (média)
Despesas médicas (incluindo seguros,
médicos e visistas ao dentista)

Universitário público

19,1

Politécnico público

21,7

Universitário privado

21,2

Politécnico privado

26,1

Total

21,4

4.2.5 Despesas com os transportes
Em relação às despesas com os transportes, são os estudantes do ensino privado os
que em maior percentagem não registam despesas deste tipo. Ao mesmo tempo, verifica-se
que o ensino privado, em especial, o universitário privado, evidencia um peso maior do
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grupo dos alunos que gastam por mês acima dos 150 euros. As respostas estão reunidas no
Quadro 152.
Quadro 152 – Distribuição dos estudantes por tipo de ensino e as despesas com transportes
(percentagem)
Despesas de Transporte (gasolina, transporte público, seguro de carro),
excluindo férias
sem
despesas

1 - 49 €

100 - 149
€

50 - 99 €

150 € ou
mais

Total

Universitário público

13,4

38,8

29,7

10,3

7,7

100,0

Politécnico público

12,4

31,4

33,0

16,5

6,7

100,0

Universitário privado

15,8

22,8

24,6

14,0

22,8

100,0

Politécnico privado

14,1

25,9

28,6

19,5

11,9

100,0

Total

13,5

32,5

30,0

14,3

9,8

100,0

χ2(12) = 48,791; p=0,000.

Estes resultados, de algum modo, estão em sintonia com o facto de serem os alunos
do ensino privado aqueles que declararam possuir em maior número viatura própria (no
universitário privado 58%, e no politécnico privado 48%, tinham viatura própria, enquanto
os correspondentes valores no público são de 31% e 28%, respectivamente). Os resultados
estão evidenciados na Figura 112.
Figura 112 – Distribuição dos estudantes por tipo de ensino e despesas com transportes (percentagem)
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13,5

Politécnico privado
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0,0

14,0

38,8

sem despesas
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Globalmente, os estudantes inquiridos gastaram por mês 65 euros em transportes,
com os das instituições privadas a dispenderem em média um valor superior ao dos das
instituições públicas, conforme a distribuição do Quadro 153.
Quadro 153 – Custos de transporte por tipo de ensino (média)
Despesas de Transporte (gasolina, transporte
público, seguro de carro), excluindo férias

Universitário público

57,9

Politécnico público

61,8

Universitário privado

85,7

Politécnico privado

74,3

Total

65,1

Se cruzarmos os estudantes por tipo de ensino e simultaneamente a sua situação
quanto a estarem ou não deslocados com as respectivas despesas com os transportes,
constata-se que, apesar de os valores serem diferentes para cada tipo de ensino, os
estudantes que se encontram deslocados da sua residência apresentam sempre uma despesa
média mensal inferior ao alunos que se encontram na sua residência. Da Figura 113 consta
a distribuição das despesas de transporte, consoante a situação do estudante face à sua
residência.
Figura 113 – Despesas com transportes e situação de deslocado por tipo de ensino (média)
100,00

91,71
90,00
80,00
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4.2.6 Despesas Pessoais
Para o conjunto das outras despesas realizadas pelos estudantes, e que englobam as
despesas pessoais diversas (desde roupas, cabeleireiro, produtos de higiene, cigarros,
álcool, divertimentos, etc.), registou-se uma média de despesa na ordem dos 67 euros por
mês, com uma diferença acentuada consoante a distribuição dos estudantes por tipo de
ensino, conforme os dados do Quadro 154.

Quadro 154 – Despesas pessoais por tipo de ensino (média)
Despesas pessoais (roupas, cabeleireiro, produtos
de higiene, cigarros, álcool, divertimentos, etc.)

Universitário público

64,7

Politécnico público

54,6

Universitário privado

104,6

Politécnico privado

69,6

Total

66,9

A distribuição dos estudantes por tipo de ensino em relação às outras despesas
pessoais denota uma situação em que para o ensino público prevalecem os grupos de
estudantes que apresentam uma despesa por mês abaixo ou igual aos 99 euros (76% dos
estudantes do ensino universitário público e 79% dos do politécnico público, enquanto no
universitário privado encontramos 51% e no politécnico privado 69%). A Figura 114 ilustra
a distribuição das respostas obtidas relativamente a este tipo genérico de despesas.
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Figura 114 – Distribuição dos estudantes por tipo de ensino e as despesas pessoais (percentagem)

Total

Politécnico privado

Universitário privado

Politécnico público

Universitário público

17,5

25,9

20,0

25,4

21,9

19,3

20,0

sem despesas

15,7

28,1

32,1

28,1

15,2

34,3

40,0

1 - 49 €

60,0

50 - 99 €

12,0

15,1

21,1

29,2

15,1

14,5

23,8

9,6

17,5

% 0,0

30,1

12,0

6,0

10,6

80,0

100 - 149 €

100,0

150€ ou mais

χ2(12) = 68,701; p=0,000.
Interpretação: as diferenças são estatisticamente significativas (p<0.001)

4.2.7 Síntese das Despesas Correntes Mensais
Comparando as médias das despesas correntes mensais dos estudantes inquiridos,
encontramos, por tipo de despesa, variações bastantes significativas:
- A despesa de alojamento situa-se num intervalo com um máximo de 92 euros no
universitário público e um mínimo no universitário privado de 47 euros.
- No que se refere à alimentação, a variação é menos nítida com um máximo no
universitário privado de 113 euros mensais e o mínimo no politécnico público de 93
euros.
- As despesas pessoais, e que incluem uma multiplicidade de encargos (roupas,
cabeleireiro, produtos de higiene, cigarros, álcool, divertimentos, etc.), surge em
seguida, com uma variação entre um máximo atingido no ensino universitário
privado com 105 euros por mês e um máximo de 55 euros no politécnico público.
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- As despesas de transporte aproximam-se da média global registada para as outras
despesas, sendo novamente o ensino universitário privado o que apresenta o valor
máximo (86 euros/mês) e o valor mínimo (58 euros/mês) é atingido no ensino
universitário público.
- A média das despesas com o telefone e telemóvel no universitário privado continua
a registar o valor mais elevado – 50 euros/mês, ao passo que os alunos do
politécnico privado se quedam nos 23 euros/mês.
- Por fim, as despesas médicas são muito semelhantes em qualquer tipo de ensino.
A Figura 115 sintetiza os resultados encontrados para as despesas correntes mensais
médias dos estudantes inquiridos.
Figura 115 – Despesas correntes de vida mensais por tipo de ensino (média)

Média das despesas mensais
120,00
100,00
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80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

Universitário
público

Politécnico público

Universitário
privado

Politécnico privado

Total

Alojamento

92,40

79,63

46,48

58,80

77,39

Telefone e telemóvel

27,12

23,34

50,15

29,09

28,86

Alimentação

96,99

93,15

112,54

97,00

97,54

Despesas médicas

19,07

21,74

21,17

26,14

21,39

Custos de Transporte

57,89

61,83

85,72

74,25

65,11

Pessoais

64,65

54,61

104,61

69,57

66,88

Em termos globais, verifica-se que o maior número de alunos do ensino superior se
encontra no grupo que apresenta despesas correntes mensais até aos 299 euros (42%),
seguido do grupo entre os 300 a 499 euros (34%). Apenas 9% dos alunos realizam uma
despesa mensal superior a 700 euros (ver Figura 116).
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Figura 116 – Distribuição dos estudantes de acordo com o nível de despesas correntes mensais
(percentagem)
Despesas correntes mensais

700 - 999 €
6%

1 000 € ou mais
3%
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4%

500 - 699 €
11%

1 - 299 €
42%

300 - 499 €
34%

Se se pretendesse identificar uma estrutura das despesas correntes dos estudantes do
ensino superior português, e se usasse como referência a média de despesa registado por
mês em cada subsector de ensino, a situação apresentar-se-ia conforme o descrito nas
Figuras 117 e 118, em valor e composição percentual, respectivamente.
Figura 117 – Estrutura das despesas correntes mensais por tipo de ensino em euros (média)
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Figura 118 – Peso relativo da composição das despesas correntes mensais por tipo de ensino
(percentagem)
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4.2.7.1 Despesas correntes mensais por tipo de ensino
No ensino universitário público, um estudante gasta com as despesas correntes um
valor médio mensal de 358 euros. O principal encargo que suporta está relacionado com a
alimentação (97 euros, 27% do custo), seguido do alojamento (92 euros, 26% do custo),
que no conjunto representam 53% do que ele gasta. Os custos com os transportes são
também uma parcela significativa (58 euros, 16% do custo), mas inferiores ao conjunto dos
encargos com as outras despesas pessoais (onde se incluem as roupas, produtos de higiene,
cigarros, álcool, divertimentos, etc. e que ascendem a uma média de 65 euros, 18% do
custo). Por fim, e com menos importância, encontram-se as despesas com as comunicações
(telefones e telemóvel – 27 euros, 8% do custo) e as despesas médicas (19 euros, 5% do
custo) (ver Figura 119).
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Figura 119 – Estrutura e valor das despesas correntes mensais no ensino universitário público
Universitário público
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26%
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Telefone e telemóvel;
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27%

Um estudante do ensino politécnico público gasta em média menos 7% (-24 euros
/mês) do que um aluno do ensino universitário público, suportando uma despesa próxima
dos 334 euros mensais. De resto, são os estudantes deste tipo de ensino que apresentam o
menor valor de despesas correntes mensais. Grande parte da diferença entre os dois
subsistemas públicos reside no valor pago em alojamento, o qual é significativamente mais
baixo no ensino politécnico (-14%), apesar de os alunos do ensino politécnico público (59%
dos alunos estão deslocados) estarem na situação de deslocados em maior percentagem do
que os do ensino universitário (45% de alunos deslocados).
De facto, os alunos do ensino politécnico eram os que se encontravam em maior
percentagem em residências (13% deles), o que pode contribuir para explicar a razão da
média das despesas com alojamento ser mais baixa nestes alunos do que a verificada nos
alunos do ensino universitário público. Por sua vez, os alunos do ensino politécnico gastam
mais em transportes do que os do ensino universitário (+4 euros /mês, +6%).
A Figura 120 ilustra a situação dos estudantes do ensino politécnico público.
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Figura 120 – Estrutura e valor das despesas correntes mensais no ensino politécnico público
Politécnico público
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No ensino universitário privado, encontram-se os estudantes que apresentam uma
média de encargos com as despesas correntes mensais mais elevada, cerca de 421 euros por
mês, o que significa mais 18% e 26% do que os que se encontram no ensino universitário e
politécnico público, respectivamente, e acima 19% da despesa efectuada pelos que
frequentam o ensino politécnico privado. A capacidade de gasto evidenciada pelos alunos
do ensino universitário privado é compatível com a resposta que este grupo forneceu,
quando se lhe pediu para identificar o nível de rendimentos dos pais, dado que foi neste
subsector que se registou a maior percentagem de alunos que provinham de agregados com
rendimentos altos, ou médio-alto (21%, enquanto que no global se registava 13%).
Os alunos do ensino universitário privado gastam sobretudo com a alimentação (113
euros, 27% do encargo), com os gastos pessoais (105 euros, 25% do encargo), custos de
transporte (86 euros, 20% do encargo) e com telefone e telemóvel (50 euros, 12% do
encargo). Os custos de alojamento são pouco significativos (47 euros, 11% do encargo),
muito inferiores ao que é em média suportado pelos alunos do ensino público, o que talvez
se possa explicar por apenas 24% dos alunos deste tipo de ensino se encontrarem
deslocados da sua residência habitual e 84% terem declarado que vivia com os pais ou
familiares. A Figura 121 ilustra a estrutura e o valor pago em despesas correntes mensais
pelos estudantes do ensino universitário privado.
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Figura 121 – Estrutura e valor das despesas correntes mensais no ensino universitário privado
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No que respeita aos alunos do ensino politécnico privado, observa-se que a média
mensal das despesas correntes é muito próxima da registada para os alunos do ensino
universitário público, no valor dos 355 euros, e ligeiramente superior (+6%) à dos alunos
do ensino politécnico público. Os custos com a alimentação (97 euros, 27% do encargo) e
os de transporte (74,25 euros, 21% do encargo) são os mais representativos (ver Figura
122).
Figura 122 – Estrutura e valor das despesas correntes mensais no ensino politécnico privado
Politécnico privado
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4.2.7.2 Despesas correntes mensais por área científica
Comparando as despesas correntes mensais por área científica, verifica-se que os
estudantes gastam mensalmente de maneiras diversas, havendo uma diferença significativa
(+26%) entre os das áreas da Medicina, Medicina Dentária, Farmácia, que regista o valor
mais elevado (406 euros por mês) e os da área da Educação com o valor mais baixo (324
euros por mês). Os gastos dos alunos das áreas de Gestão, Ciências Computacionais e os de
Ciências Sociais, Direito são, além dos já citados, os que revelam despesas superiores à
média global dos estudantes. Os dados constam da Figura 123.
Figura 123 – Despesas correntes mensais por área científica (média)
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De forma mais desagregada por tipo de despesa, ressalta a grande diferença entre o
valor médio pago em alojamento pelos estudantes da área da Medicina, Medicina Dentária
e Farmácia (120,26 euros /mês) e o que os estudantes das outras áreas pagam. Este facto
mostra-se tanto mais relevante quanto tivermos presente que os alunos desta área não
apresentam valores muito diferentes no que respeita à situação de deslocado (55,3% nesta
área, 54% na de Ciências e 53% na de Educação).
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Por outro lado, nas outras despesas pessoais (roupas, produtos de higiene, cigarros,
divertimentos, etc.), os estudantes das áreas de Medicina, Medicina Dentária e Farmácia,
Gestão, Ciências Computacionais, Ciências Sociais, Direito, são os que revelam valores de
despesa mais elevados. Tratando-se de um tipo de despesas passíveis de mais facilmente
serem controladas e eventualmente reduzidas, este tipo de comportamento pode, de alguma
forma, evidenciar uma maior capacidade económico-financeira destes grupos de estudantes
do ensino superior.
Os resultados relativos às despesas correntes mensais por tipo de encargo e por área
científica onde o estudante está inscrito constam da Figura 124.

Figura 124 – Despesas correntes mensais por tipo de encargo e por área científica (média)
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4.2.7.3 Despesas correntes mensais e nível de rendimento dos pais
Assinala-se uma total concordância entre a classificação que os alunos indicaram
quando lhes foi solicitado que identificassem o nível de rendimento do seu agregado
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familiar e a média das despesas por eles realizadas mensalmente. Pode ver-se no Quadro
155 que os alunos cuja família foi classificada no grupo de rendimentos mais elevados são
os que denotam uma despesa mensal média mais elevada, perto de 42% acima da registada
para os alunos de baixos rendimentos. Os alunos que identificaram a sua família como
estando no nível de rendimentos médios, acabam por ter uma despesa que se encontra
muito próximo da mediana entre os resultados de altos e de baixos rendimentos.

Quadro 155 – Despesas correntes mensais por nível de rendimento do agregado familiar (média)
Despesas correntes mensais

Rendimento
familiar

Alto, médio/alto

417,3

Médio

357,4

Baixo

293,0

Total

358,6

Os alunos que tinham tido um emprego no último ano escolar apresentam uma
despesa superior (+12%) aos que não tiveram essa experiência, podendo retirar-se daí que
os estudantes que trabalham acabam por ter acesso a um rendimento maior e por isso
apresentam despesas mais elevadas, ou que por já estarem mais autonomizados em relação
ao agregado familiar, têm que fazer face a um maior número de encargos (ver o Quadro
156).

Quadro 156 – Despesas correntes mensais de acordo com a situação do estudante face ao emprego
durante o ano escolar (média)
Despesas correntes mensais

Esteve empregado
durante o período relativo
ao último ano escolar

Não

350,3

Sim

393,2

Total

357,7

Os alunos que estiveram empregados têm em todo o tipo de despesas correntes
mensais um valor mais elevado, mas é no que respeita aos custos com transportes (+23%),
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nas despesas médicas (+29%), pessoais (16%) e no alojamento (+10%), que essa diferença
é mais acentuada. Os dados constam da Figura 125.

Figura 125 – Despesas correntes mensais de acordo com a situação do estudante face ao emprego
durante o ano escolar (média)
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Os alunos bolseiros têm uma média de despesa mensal mais baixa (-4%) do que a
global dos estudantes do ensino superior e, de uma maneira geral, os bolseiros com o valor
de bolsas mais elevado são também os que têm despesas mais baixas, o que se conjuga com
a necessidade de poupar por parte dos estudantes com menores possibilidades económicofinanceiras.
No entanto, há um escalão com um comportamento diferente; o das bolsas de menor
valor (bolsas abaixo de 50 euros), o qual tem uma média mensal ligeiramente superior
(+1%) à média geral (357 euros). Este facto pode estar associado a um fenómeno
conhecido, mas não “debelado”, isto é, a existência de uma franja de alunos que acaba por
auferir uma bolsa de estudo, ainda que baixa, mas que realmente não engloba os estudantes
verdadeiramente carenciados do sistema. A Figura 126 resume para os estudantes bolseiros
a distribuição do valor encontrado para as despesas correntes mensais.
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Figura 126 – Despesas correntes mensais dos bolseiros por valor de bolsa auferida (média)
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4.2.8 Despesas correntes anuais
Passaremos agora a analisar, numa óptica anualizada, as despesas correntes assumidas
pelos estudantes inquiridos, considerando para o efeito as despesas correntes mensais
declaradas pelos estudantes para a totalidade do ano (doze meses). Iremos identificá-las por
tipo de ensino, área científica e de acordo com a situação do estudante face à sua residência
habitual.
4.2.8.1 Despesas correntes anuais por tipo de ensino
Em média, um estudante do ensino superior gasta por ano um total de 4.286 euros em
despesas correntes ou despesas de vida (alojamento, telefone, alimentação, despesas
médicas, transportes e despesas pessoais). Estas despesas variam bastante, consoante os
estudantes provenham das instituições públicas ou privadas. Em média, os estudantes do
ensino público gastam num ano um valor de 4.174 euros, e os do privado próximo dos
4.559 euros, como podemos ver no Quadro 157.
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Quadro 157 – Despesas correntes por tipo de instituição (média)
Depesas correntes 12 meses

Público

4174,4

Privado

4559,4

Total

4286,0

Os estudantes do ensino universitário, quer público quer privado, apresentam gastos
mais elevados do que os do ensino politécnico, havendo uma diferença de 26% entre o
valor máximo registado no universitário privado (5.048 euros) e o do ensino politécnico
público (4.012 euros). Por sua vez, entre o ensino universitário privado e o universitário
público (4.297 euros) a diferença é ainda assinalável, na ordem de 17%. Podemos ver os
valores encontrados na Figura 127.
Figura 127 – Despesas correntes anuais por tipo de ensino (média)
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4.2.8.2 Despesas correntes anuais por tipo de ensino e área científica
As despesas correntes, por área científica, variam acentuadamente, de acordo com os
valores constantes no Quadro 158. Em termos globais, os estudantes do ensino superior que
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apresentam as despesas correntes ou de vida mais elevadas são os que frequentam os cursos
da área da Medicina, Medicina Dentária e Farmácia (4.870 euros), e os com menor despesa
são os da área da Educação (3.881 euros).
Quadro 158 – Despesas correntes por tipo de ensino e por área científica (média)
Depesas correntes 12 meses
Público

Privado

Total

Artes, Humanidades, Línguas, etc.

4265,8

3671,2

4095,9

Ciências

4141,7

4266,5

4160,1

Gestão, Ciências Computacionais

4463,3

5142,3

4626,5

Ciências Sociais, Direito

3928,9

4983,3

4461,4

Engenharia e outros cursos técnicos

3999,4

4298,6

4021,0

Educação

3916,1

3802,1

3881,7

Medicina, Medicina Dentária, Farmácia

4723,2

5587,5

4870,3

Enfermagem

4043,1

4256,1

4151,5

Total

4162,2

4553,4

4276,4

Verifica-se que, nas instituições públicas, só os estudantes das áreas das Artes,
Humanidades, Línguas (+595 euros do que no ensino privado) e os da Educação (+114
euros do que no ensino privado) apresentam despesas mais elevadas dos que os estudantes
que frequentam a mesma área mas nas instituições privadas. Todos os outros estudantes
inscritos nas instituições privadas assumem despesas mais elevadas do que os do público,
com especial ênfase nos das áreas de Ciências Sociais e Direito (+1.054 euros do que no
público) e da área da Medicina, Medicina Dentária e Farmácia (+864 euros do que no
público). A diferença das despesas correntes anuais entre o público e o privado está
representada na Figura 128.
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Figura 128 – Diferença entre os valores das despesas correntes anuais dos estudantes das instituições
públicas e das privadas
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4.2.8.3 Despesas correntes anuais por tipo de ensino, área científica e situação do
estudante face à sua residência
Claramente a situação do estudante no que respeita à sua residência, isto é, se está ou
não deslocado da sua residência habitual, determina um custo significativamente diferente
no que toca às despesas correntes anuais. Assim, um estudante do ensino superior que
esteja deslocado da sua residência gasta em média num ano mais 1.258 euros do que o
estudante que o não está. Essa diferença é maior quando está inscrito numa instituição
privada relativamente aos que se encontram no ensino público.
O valor das despesas correntes anuais de um estudante deslocado atinge os 5.019
euros, enquanto que o estudante que fica na sua casa apenas necessita de fazer face a uma
despesa de 3.761 euros, como se verifica na Figura 129.
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Figura 129 – Despesas correntes anuais por tipo de ensino e de acordo com a situação do estudante face
à sua residência em euros (média)
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As despesas correntes anuais consoante o estudante está ou não deslocado por área
científica constam do Quadro 159, verificando-se que o valor máximo é o do estudante
deslocado da área da Medicina, Medicina Dentária e Farmácia, que sobe até 5.792 euros. O
valor mais abaixo foi encontrado nos estudantes não deslocados da área das Ciências, com
2.783 euros. Aliás, é na área das Ciências em que a situação de estar ou não deslocado
apresenta uma diferença mais acentuada na despesa (+2.546 euros se estiver deslocado), ao
mesmo tempo que os estudantes da área da Educação são os que registam uma diferença
menor (apenas +813 euros se estiver deslocado). Podemos ver os dados referentes a todas
as áreas científicos no Quadro 159.

464

Capítulo 4 – Os custos dos estudantes do ensino superior português: custos de educação e custos de vida

Quadro 159 – Despesas correntes anuais por área científica e de acordo com a situação do estudante
face à sua residência (média)
Depesas correntes 12 meses
Não
deslocado

Deslocado

Artes, Humanidades, Línguas, etc.

3536,1

4857,2

4125,4

Ciências

2782,6

5328,8

4160,1

Gestão, Ciências Computacionais

4338,6

5140,5

4653,1

Ciências Sociais, Direito

4149,7

5151,3

4499,0

Engenharia e outros cursos técnicos

3307,8

5065,6

4031,0

Educação

3460,8

4273,8

3892,4

Medicina, Medicina Dentária, Farmácia

3728,9

5792,3

4870,3

Enfermagem

3503,9

4871,0

4119,7

Total

3742,2

5024,0

4292,1

Total

4.2.8.4 Despesas correntes anuais de acordo com a região onde a instituição
frequentada se encontra
Quando identificamos a localização do estabelecimento de ensino frequentado e o
cruzamos com a situação do estudante face à sua residência, verificamos que é nas Regiões
Autónomas que a diferença entre estar ou não deslocado é mais acentuada. Um estudante
que esteja deslocado da sua residência nas Regiões Autónomas tem que fazer face a um
encargo de mais 2.339 euros com as despesas correntes do que um que esteja a viver na sua
residência. Seguem-se os estudantes dos estabelecimentos de ensino do interior (+1.531
euros); os do litoral são os que evidenciam uma diferença de despesa menor (+1.395 euros).
Os dados constam do Quadro 160.
Quadro 160 – Despesas correntes anuais por região e de acordo com a situação do estudante face à sua
residência (média)
Depesas correntes 12 meses
Não
deslocado

Deslocado

Litoral

3848,5

5243,5

4375,5

Interior

2837,3

4368,7

3991,1

Regiões Autónomas

2525,5

4864,0

3350,8

Total

3760,5

5019,1

4303,3
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4.3 Despesas de Educação

4.3.1 Despesas com propinas
O valor das propinas no ensino superior público é fixado pelo mecanismo previsto na
Lei Base do Financiamento do Ensino Superior (Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto) e no ano
lectivo (2004/2005) em que foi aplicado o inquérito variava entre um valor mínimo de 475
euros e de um máximo de 880 euros. Em relação ao ensino privado, o valor das propinas
pode variar de acordo com o que a instituição fixa ou, de algum modo, com o que o
“mercado” ou a “concertação” entre as instituições privadas determina.
As respostas dadas pelos alunos têm que ser lidas com alguma moderação, dado que
frequentemente os alunos, ao não pagarem de uma só vez a propina (muitos
estabelecimentos dão a possibilidade de os alunos poderem pagar até três vezes ou mais),
não recordam com exactidão os valores pagos no ano lectivo em causa.
Por outro lado, alguns alunos que recebem bolsa de estudo, mas aos quais o
respectivo estabelecimento fixa uma propina acima da propina mínima (valor que é
considerado para a determinação do valor da bolsa de estudo), terão tendência, dado que o
Governo entrega directamente aos estabelecimentos de ensino o diferencial, para não
identificarem o real valor que pagam de propina.
Deste modo, os alunos que indicam não ter tido despesas com as propinas no ensino
público, estão porventura a considerar o reembolso que tiveram através da bolsa de estudo
recebida, ou não se lembram do valor que efectivamente pagaram. No caso dos alunos do
ensino privado, poderão estar a beneficiar de “isenção de propinas” ou também, como os do
ensino público, a considerar os reembolsos que obtêm com as bolsas de estudo.
Por outro lado, alguns estudantes do ensino privado responderam em relação a esta
variável indicando o valor pago mensalmente, e não o que se pedia, isto é, o valor pago por
ano lectivo.
Assim, considerou-se conveniente construir uma nova variável, que se designou de
“propinas fixadas pelo estabelecimento”, a qual teve na sua concepção os seguintes
critérios:
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- para o ensino público, utilizou-se a informação fornecida directamente pela
Direcção-Geral do Ensino Superior relativa à propina fixada por cada
estabelecimento de ensino (por universidade, no caso das que não possuem unidades
orgânicas com autonomia administrativa e financeira e para as que são
descentralizadas, o valor fixado a nível de cada Faculdade/Escola/Instituto);
- para o ensino privado procedeu-se a correcções pontuais nas respostas de alunos
que, pertencendo ao mesmo estabelecimento e curso, tinham indicado valores
diversos da maioria dos colegas e, ainda, passando a resposta dada na base mensal
para anual.
Nesta conformidade, os valores encontrados subiram a média de propinas pagas pelos
estudantes, quer no ensino público, quer no privado, como se constata no Quadro 161. A
nova variável apresenta uma média de propina no ensino superior português para o ano
lectivo 2004/2005 de 1.338 euros, enquanto a que resulta da resposta directa dos alunos se
queda nos 1.054 euros.
No Quadro 161 faz-se a comparação entre as respostas obtidas e o valor fixado pela
instituição, valor esse obtido através dos dados fornecidos pela Direcção Geral do Ensino
Superior.

Quadro 161 – Comparação do valor da propina declarada pelos estudantes e o valor fixado pela
instituição (média)

Público

propinas fixadas
pelo
estabelecimento
712,7

Propinas
declaradas
pelos inquiridos
594,5

Privado

2870,0

2178,1

Total

1338,4

1053,8

Nota: A coluna “propinas” indica o valor respondido pelos estudantes.

Passar-se-á, a partir de agora, a usar sempre os valores resultantes da variável
propinas corrigida de acordo com a metodologia atrás explicitada (“propinas fixadas pelo
estabelecimento”).
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Os estudantes do ensino politécnico público são os que apresentam a propina média
mais baixa, com 607 euros por ano e os do ensino universitário privado são os que possuem
a mais elevada, com 2.927 euros por ano (ver o Quadro 162).
Quadro 162 – Valor das propinas por tipo de ensino (média)

Universitário público

propinas fixadas pelo
estabelecimento
792,6

Politécnico público

607,0

Universitário privado

2926,8

Politécnico privado

2835,0

Total

1338,4

Em termos de área científica, o valor médio das propinas variava entre um mínimo de
858 euros na Engenharia, mercê de os cursos desta área estarem pouco representados no
ensino privado e, por conseguinte, predominar o valor pago no ensino público, e um valor
máximo relativo aos estudantes da área da Enfermagem, que apresenta o valor médio de
2.138 euros. A distribuição dos resultados por área científica consta do Quadro 163.
Quadro 163 – Valor das propinas por área científica (média)
propinas fixadas pelo
estabelecimento
Artes, Humanidades, Línguas, etc.

1298,6

Ciências

1037,7

Gestão, Ciências Computacionais

1142,6

Ciências Sociais, Direito

1698,3

Engenharia e outros cursos técnicos

858,1

Educação

1298,3

Medicina, Medicina Dentária, Farmácia

1311,2

Enfermagem

2138,0

Total

1341,6

Contudo, torna-se mais interessante o cruzamento não só por área científica, mas
também por tipo de ensino que os alunos frequentam. Em termos gerais, e para qualquer
área científica, os estudantes do ensino universitário pagam sempre propinas mais elevadas
do que os da mesma área, que frequentam o ensino politécnico. Por exemplo, um aluno que
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frequenta a área das Humanidades paga no ensino politécnico público em média uma
propina de 604 euros, de 731 euros no universitário público, mas de 2.632 euros no
politécnico privado e um máximo de 2.927 euros no universitário privado. Cite-se, como
outro exemplo, o caso dos alunos que frequentam os cursos de Enfermagem, os quais no
politécnico público, pagam uma propina média de 595 euros e no universitário público 776
euros96. Os alunos da área de Enfermagem do ensino universitário privado pagam a propina
média mais elevada de todo o sistema, que chega ao valor de 4.108 euros por ano (ver a
Figura 130).

Figura 130 – Comparação do valor das propinas pagas por ano lectivo por tipo de ensino e área
científica (médias)
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De acordo com a distribuição dos dados apresentados no Quadro 164, a grande
maioria dos alunos do ensino universitário público (94%) encontra-se no intervalo de

96

Quando as escolas de enfermagem foram integradas em universidades, e a propina fixada foi igual para toda
a universidade, os alunos deste curso acabam por pagar um montante igual aos dos outros cursos dessa
universidade, mas distinto do praticado em escolas análogas que foram integradas em institutos politécnicos
ou mesmos que não estão integradas.
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propina entre 601 e 880 euros; os do ensino politécnico público estão maioritariamente
(61%) no intervalo de propina mais baixa, de 475 a 600 euros por ano.

Quadro 164 – Distribuição dos estudantes por tipo de ensino e nível de propina paga (percentagem)
Propinas fixadas pelo estabelecimento
475 - 600 € 601 - 880 €
Universitário público
Politécnico público

6,2

93,5

51,1

48,9

881 - 2500 €

Total

18,1

4001 € ou mais

Total
100,0
100,0

Universitário privado
Politécnico privado

2501 - 4000 €

,2
23,7

70,2

6,1

100,0

,5

33,0

61,6

4,9

100,0

52,9

8,6

18,8

1,6

100,0

χ2(12) = 1298,776 ; p=0,000.

Em termos globais, 52% dos estudantes do ensino superior português, no que diz
respeito a propinas, situam-se no intervalo dos 601-880 euros, seguidos de um grupo de
19% que se situa acima de 2.500 euros e abaixo de 4.000 euros. Nos escalões com propinas
mais elevadas, apenas 2% dos alunos pagam acima dos 4.000 euros por ano (ver a Figura
131).

Figura 131 – Distribuição dos estudantes do ensino superior por valor das propinas pagas por ano
lectivo (percentagem)

2501 - 4000 €
19%

4001 € ou mais
2%

475 - 600 €
18%

881 - 2500 €
9%

601 - 880 €
52%
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Pode ver-se como os estudantes do ensino superior se distribuem em relação ao valor
das propinas cruzando a área científica e tipo de ensino frequentado. No escalão das
propinas mais baixas (475-600 euros), verificamos que as áreas científicas com menor
percentagem de alunos nesse escalão são as de Medicina, Medicina Dentária e Farmácia,
com apenas 5,1% dos alunos do ensino público, seguidos dos alunos da área das Ciências
Sociais, Direito (15,3%) também do ensino público. Por sua vez, 37,5% dos alunos das
áreas da Medicina, Medicina Dentária e Farmácia e 21% dos da área de Enfermagem do
ensino privado pagam acima dos 4.000 euros por ano (ver o Quadro 165).
Quadro 165 – Distribuição dos estudantes por área científica e valor de propina paga (percentagem)
Propinas fixadas pelo estabelecimento

Artes, Humanidades,
Línguas, etc.

Público

Ciências

Público

475 - 600 €
29,0

601 - 880 € 881 - 2500 €
71,0

Privado
11,5

Público

Ciências Sociais,
Direito

Público

Engenharia e outros
cursos técnicos

Público

Educação

Público

33,1
15,3

83,7

21,1

78,9

41,4

58,6

5,1

94,9

Privado

Público

52,3

47,7

Público

25,7

100,0
100,0

1,0

100,0
66,0

100,0
100,0

35,7

100,0
100,0

84,0

100,0
100,0

62,5

37,5

75,4

21,1

64,6

5,4

54,5
1,8

100,0
100,0

1,8

74,2

,1

,3

29,6

Privado

100,0

100,0

Privado
45,5

2,5

Total
100,0
100,0

16,0

Privado
Total

66,7

64,3

Privado

Enfermagem

33,3

34,0

Privado

Público

62,5

66,9

Privado

Medicina, Medicina
Dentária, Farmácia

35,0

4001 € ou
mais

88,5

Privado
Gestão, Ciências
Computacionais

2501 4000 €

100,0
100,0
100,0

4.3.2 Despesas com Taxa de Matrícula
No ensino público, a taxa de matrícula é paga pelos alunos uma só vez quando se
inscrevem no primeiro ano, variando o respectivo valor consoante as instituições. No
entanto, no ensino privado, a esmagadora maioria das instituições aplica esta taxa todos os
anos lectivos no momento de inscrição.
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Na globalidade, 39% declararam não ter pago taxa de matrícula. No ensino
universitário e politécnico público essa taxa não ultrapassa, na maioria dos casos, o valor de
99 euros, enquanto nas instituições privadas esse valor sobe para níveis bem mais
expressivos. No ensino universitário privado, 34,2% pagam entre 100 a 300 euros e 20,2%
uma taxa superior a 300 euros. No politécnico privado, a grande maioria (62,2%) encontrase no escalão dos 100 a 299 euros. Os dados encontram-se resumidos no Quadro 166.

Quadro 166 – Distribuição dos estudantes por tipo de ensino e valor de taxa de matrícula paga
(percentagem)
Taxa de matricula
sem
despesas

1 - 99 €

300 € ou
mais

100 - 299 €

Total

Universitário público

43,9

56,1

100,0

Politécnico público

43,2

54,6

2,2

Universitário privado

38,6

7,0

34,2

20,2

100,0

Politécnico privado

19,5

7,0

62,2

11,4

100,0

Total

38,7

41,4

15,6

4,3

100,0

100,0

χ2 (9) = 640,403; p=0,000.

Em termos médios, os estudantes do ensino superior pagam 55 euros em taxas de
matrícula. No ensino público, a média do valor pago em taxa de matrícula é
substancialmente mais baixa (9 euros no universitário e 12 euros no politécnico) do que nas
instituições privadas, as quais se servem deste tipo de taxas para aumentar a sua capacidade
de financiamento. Assim, nas universidades privadas, o valor médio pago na taxa de
propina é de 139 euros e no ensino politécnico essa média sobe para 182 euros (ver o
Quadro 167).

Quadro 167 – Valor de taxa de matrícula por tipo de ensino (média)
Taxa de Matrícula
Universitário público
Politécnico público

8,6
11,8

Universitário privado

138,5

Politécnico privado

182,3

Total

55,1
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Por área científica, são as áreas da Enfermagem e das Ciências Sociais e Direito,
muito significativas no ensino privado, que apresentam a média de despesa mais alta em
termos da taxa de matrícula, conforme a Figura 132.

Figura 132 – Distribuição do valor de taxa de matrícula por área científica (média)

55,24

Total

108,70

Enfermagem
Medicina, Medicina Dentária,
Farmácia

41,49
49,95

Educação
Engenharia e outros cursos
técnicos

18,86
89,30

Ciências Sociais, Direito
Gestão, Ciências
Computacionais
Ciências
Artes, Humanidades, Línguas,
etc.
0,00

45,96
35,39
43,28
20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00
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Ao longo destes últimos anos, uma parte expressiva de instituições, inclusivamente
públicas, tem vindo a aplicar outras taxas, que apoiam o pagamento de seguros, a realização
de exames e, ainda, o acesso a certo tipo de instalações ou infra-estruturas. Quando
inquiridos sobre se tinham pago este tipo de taxas, 49% dos estudantes declararam não ter
pago e cerca de 37% informou que o tinham feito e que esse valor se situava abaixo de 50
euros. À semelhança da taxa de matrícula, são também os alunos do ensino privado os que
estão mais sujeitos a este tipo de encargos. Veja-se a distribuição constante no Quadro 168.
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Quadro 168 – Distribuição dos estudantes por tipo de ensino e nível de outras taxas pagas
(percentagem)
Outras taxas (seguro, inscrição para exames, etc.)
sem
despesas

1 - 49 €

50 - 99 €

100 - 199 €

200 € ou
mais

Total

Universitário público

53,2

40,5

4,1

1,2

1,0

100,0

Politécnico público

43,8

49,2

5,1

1,6

,3

100,0

Universitário privado

46,5

11,4

18,4

15,8

7,9

100,0

Politécnico privado

50,3

22,2

12,4

9,2

5,9

100,0

Total

49,1

36,7

7,5

4,4

2,4

100,0

A média de despesa global destas outras taxas ascende a 21 euros por ano lectivo,
variando entre 12 e 13 euros do ensino público até 53 e 37 euros do ensino universitário e
politécnico privado, respectivamente, de acordo com o Quadro 169.
Quadro 169 – Valor das outras taxas por tipo de ensino (média)

Universitário público

Outras taxas (incluindo seguro,
inscrição para exames)
12,9

Politécnico público

12,0

Universitário privado

52,5

Politécnico privado

36,6

Total

21,2

Em termos das áreas científicas, a média varia de um máximo de 155 euros registada
na área da Medicina, Medicina Dentária e Farmácia do ensino politécnico privado (este
subsistema só possui cursos de Medicina Dentária e de Farmácia) e a um mínimo de apenas
3 euros na área das Ciências do ensino politécnico público, como se constata pela
distribuição evidenciada na Figura 133.
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Figura 133 – Distribuição do valor das outras taxas por área científica e tipo de ensino (média)
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Pode ainda, agregar-se o conjunto das despesas que constituem o pagamento das
propinas, a taxa de matrícula e o conjunto das outras taxas pagas anualmente e chamar a
esse novo agregado; despesas de educação de frequência – representando este conjunto
aquilo que os estudantes têm obrigatoriamente que pagar às instituições de ensino onde
estão matriculados e que não depende da sua decisão.
Desta forma verifica-se que os estudantes do ensino superior têm que pagar em média
para se encontrarem inscritos num estabelecimento de ensino um valor próximo de 1.415
euros por ano, sendo bastante mais baixo no ensino público (onde varia no seu valor médio
entre 631 euros e 814 euros por ano) do que no ensino privado, onde os alunos pagam um
valor médio entre de 3.054 euros e 3.118 euros. Os dados constam do Quadro 170.
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Quadro 170 – Distribuição do valor das despesas de frequência de educação anual por tipo de ensino
(média)
Despesas de Educação (Propina+Matrícula+Outras taxas)

Universitário público

814,1

Politécnico público

630,8

Universitário privado

3117,7

Politécnico privado

3053,9

Total

1414,7

4.3.3 Despesas com livros e outros materiais escolares
Nas despesas de educação, a componente de livros e outros materiais escolares
sempre teve relevância nas despesas dos estudantes. Das respostas obtidas resultam
diferenças significativas do ponto de vista estatístico entre os diferentes subsistemas. Os
alunos do ensino politécnico público são os que em menor percentagem se encontram nos
escalões de despesa mais elevada; no ensino politécnico privado, acontece o oposto. Os
dados constam do Quadro 171.
Quadro 171 – Distribuição dos estudantes por tipo de ensino e nível de despesas com livros e outros
materiais (percentagem)
Livros e outros materiais
sem
despesas
9,6

1 - 199 €
48,7

200 - 399 €
28,1

400 € ou
mais
13,7

Total
100,0

Politécnico público

11,4

53,0

24,8

10,8

100,0

Universitário privado

20,2

33,3

28,9

17,5

100,0

Politécnico privado

12,4

33,5

31,9

22,2

100,0

Total

11,8

45,6

27,8

14,7

100,0

Universitário público

χ2 (9) = 36,326; p=0,000.

Os alunos do ensino superior gastam em média 203 euros por ano em livros, com os
alunos do ensino público a terem uma média inferior aos do ensino particular. Em qualquer
dos casos este valor é baixo, se o compararmos com outro tipo de despesas que o aluno
476

Capítulo 4 – Os custos dos estudantes do ensino superior português: custos de educação e custos de vida

identificou, como sejam as das comunicações (29 euros/mês e 348 euros/ano) ou as das
despesas pessoais (67euros/mês, 804 euros/ano) (ver Quadro 172).

Quadro 172 – Despesas com livros e outros materiais (média)
Livros e outros materiais
Universitário público

199,7

Politécnico público

165,2

Universitário privado

234,7

Politécnico privado

255,1

Total

202,9

Por área científica, observa-se que os alunos das áreas da Medicina, Medicina
Dentária, Farmácia (404 euros) e de Enfermagem (310 euros) são os que apresentam uma
média de despesa por ano em livros mais elevada. Os alunos das Engenharias (126 euros) e
Gestão, Ciências Computacionais (157 euros) estão no lado oposto, podendo eventualmente
esta circunstância estar relacionada com o facto de estes alunos poderem e saberem usar a
Internet e as bibliotecas digitais de uma forma mais desenvolta. A distribuição deste tipo de
despesa por área científica consta na Figura 134.

Figura 134 – Distribuição das despesas com livros e outros materiais por área científica (média)
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4.3.4 Despesas com equipamento (computadores, microscópios, etc.) e visitas de
estudo
A maioria dos estudantes não regista este tipo de encargos (65% dos alunos
inquiridos). Dos que indicaram ter tido este tipo de despesa, 26% gastaram até 499 euros e
apenas 9% dos alunos tiveram uma despesa para além dos 500 euros por ano, conforme o
Quadro 173.

Quadro 173 – Distribuição dos estudantes por tipo de ensino e nível de despesas com equipamento e
visitas de estudo (percentagem)
Equipamento (computadores, microscópios, etc.) e visitas de estudo
sem
despesas

1 - 499 €

500 - 999 €

1000 € ou
mais

Total

Universitário público

64,8

27,0

5,8

2,4

100,0

Politécnico público

61,7

27,4

8,3

2,5

100,0

Universitário privado

81,8

11,1

6,1

1,0

100,0

Politécnico privado

58,2

31,8

8,2

1,8

100,0

Total

64,5

26,3

7,0

2,2

100,0

A média de despesa por ano com equipamento e visitas de estudo é de cerca de 188
euros, registando-se o valor mais elevado no ensino universitário privado com 224 euros
(ver o Quadro 174).

Quadro 174 – Distribuição do valor das despesas com equipamento e visitas de estudo (média)
Equipamento (computadores,
microscópios, etc.) e visitas de estudo

Universitário público

167,3

Politécnico público

214,8

Universitário privado

223,5

Politécnico privado

164,1

Total

187,5
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De acordo com os dados da Figura 135, a média de despesa de equipamento suportada
pelos alunos das áreas de Medicina, Medicina Dentária, Farmácia (236 euros) e de
Engenharia (231 euros) é a que se apresenta mais elevada.
Figura 135 – Despesas com equipamento e visitas de estudo por área científica (média)

224,69

Enfermagem
Medicina, Medicina Dentária,
Farmácia

235,85
134,40

Educação
Engenharia e outros cursos
técnicos

231,30
172,93

Ciências Sociais, Direito
Gestão, Ciências
Computacionais

147,92
161,23

Ciências
Artes, Humanidades, Línguas,
etc.
0,00

186,39
50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

Euros

Se compararmos os valores das médias mínima e máxima registadas nas despesas de
aquisição de livros e de outro material escolar adicionados com os da média de aquisição de
equipamentos e de visitas de estudo, vemos que os valores encontrados (329 e 479 euros)
estão bastante aquém de um grande número dos países europeus e de outros continentes.
Ainda que as comparações internacionais sejam difíceis, não só por frequentemente
os dados não estarem reportados ao mesmo momento, e poderem não resultar da mesma
agregação de encargos, mas também por estarem em causa países com níveis de
rendimentos muito diferenciados, pode concluir-se que o valor gasto pelos estudantes
portugueses é substancialmente mais baixo do que o registado noutros países como sejam a
França, Suécia, Holanda e o Reino Unido,97 como se vê nos dados do Quadro 175.
97

Utilizaram-se valores da Base de Dados do ICHEFAP – Center for Comparative & Global Studies in
Education.
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Quadro 175 – Comparação do valor das despesas com livros/outro material escolar e
equipamento/visitas de estudo em diversos países

Letónia
Noruega
Rússia
República Checa
Austrália
Alemanha
México
Austria
Portugal a)
Suécia
Chile
Brasil
Holanda
EUA
França
Polónia
Japão
Reino Unido
Escócia

Ano
2003/2004
1999/2000
1999/2000
1999/2000
1999/2007
1998/1999
1999/2000
1999/2000
2004/2005
1999/2000
1999/2000
2000/2001
1998/1999
2000/2001
1999/2000
1998/1999
1998/1999
1999/2000
1999/2000

Mínimo
Máximo
Dólar
Dólar
24
95
263
316
40
398
268
402
270
500
308
505
89
535
373
560
460
316
90
700
700
830
272
295
763
763

665
684
720
750
800
830
1087
1118
1526
1527

Mínimo
Máximo
Euro
Euro
19
77
213
256
32
322
217
325
218
404
249
408
72
433
302
453
329
479
372
538
256
553
73
582
566
607
566
647
671
671
220
879
239
904
617
1234
617
1235

Fonte: Database Student-Parent Cost by Country, ICHEFAP, Center for Comparative & Global Studies in
Education.
(1 euro = 1,2365 dólar, 24/04/2006).
a) O valor mínimo e o máximo das despesas com livros e de equipamento.

Por fim, os estudantes foram inquiridos sobre se teriam realizado outras despesas não
incluídas nos outros agregados, tendo 81% deles indicado não ter incorrido em mais
despesas. A média global dos alunos que realizaram “Outras Despesas” aponta para uma
despesa de 36 euros por ano. O ensino privado apresenta valores mais elevados, em
especial os alunos do ensino universitário privado (ver Quadro 176).
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Quadro 176 – Valor das outras despesas por tipo de ensino em euros (média)
Outras despesas não incluídas em qualquer outro item

Universitário público

26,7

Politécnico público

29,4

Universitário privado

84,4

Politécnico privado

39,0

Total

36,1

O conjunto destas despesas com livros e outros materiais, equipamentos
(computadores, microscópios, etc.) e outras despesas anuais diversas, designar-se-á por
Outras Despesas de Educação Anuais, as quais dependem não só do nível de rendimento do
aluno, do tipo de curso, ou até mesmo dos hábitos e usos de cada aluno. Em média, para
este novo agrupamento encontra-se um valor 427 euros de despesa por ano, conforme os
valores do Quadro 177.

Quadro 177 – Valor das outras despesas de educação por tipo de ensino (média)
Despesas de Educação (Livros,
Equipamentos e Outras despesasas)

Universitário público

393,7

Politécnico público

409,4

Universitário privado

542,5

Politécnico privado

458,1

Total

426,5

4.3.5 Despesas de Educação Anuais
4.3.5.1 Despesas de educação anuais por tipo de ensino
Os estudantes do ensino superior, em relação às despesas de educação que pagam por
ano lectivo, apresentam diferenças significativas consoante o tipo de ensino que
frequentam. No ensino politécnico público, surge a maior percentagem (10,2%) de alunos
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que apresenta despesas de educação anuais abaixo dos 600 euros, e apenas 1,7% dos
estudantes do ensino universitário público se situa neste escalão. A maioria dos estudantes
universitários do ensino público tem uma despesa de educação anual entre 881-1.200 euros.
No ensino privado, a maioria dos alunos encontra-se no intervalo 2.501-4.000 euros, sendo
ainda bastante relevante o peso dos que apresentam despesas acima 4.000 euros. Os
resultados encontram-se resumidos no Quadro 178.

Quadro 178 – Distribuição dos estudantes por tipo de ensino e nível de despesas de educação anuais
(percentagem)
Despesas Anuais com Propinas (fixadas pelo Estabelecimento)
475 - 600 €
Universitário público
Politécnico público

601 - 880 € 881- 1200 €

2501 4000 €

4001 € ou
mais

Total

1,7

16,3

52,3

25,2

4,6

10,2

42,5

25,7

18,4

2,9

,3

100,0

Universitário privado
Politécnico privado
Total

1201 2500 €

,5
3,8

19,7

29,0

100,0

6,2

69,9

23,9

100,0

11,4

60,0

28,1

100,0

18,5

21,2

7,8

100,0

χ2 (15) = 936,390; p=0,000.

Os estudantes do ensino superior pagam em média despesas de educação anuais num
valor de 1.841 euros, valor esse que resulta do pagamento de 1.415 euros no conjunto de
propinas, taxa de matrícula e outras taxas, e ainda de cerca de 427 referente a despesas de
educação relativas aos livros, equipamentos e outras despesas. A variação daquele valor
consoante o tipo de ensino frequentado é acentuada, mas essa diferença é muito mais
pronunciada no que respeita às propinas e outras taxas do que às outras despesas de
educação, que não têm um intervalo de variação muito largo (um valor mínimo de 394
euros por ano no ensino universitário público e de 543 euros por ano no universitário
privado). (ver os dados da Figura 136).
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Figura 136 – Despesas de Educação (propinas e outras despesas) por ano lectivo por tipo de ensino
(média)
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543

3500

458

3000

Euros

2500

2000

3118

3054

1500
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500
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394
409
814

1415
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Universitário
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Politécnico
privado

Total

Despesas de Educação (Livros, Mat.Esc.+Equip.+Outras)

As despesas de educação totais dos estudantes inscritos no ensino universitário
público são em média 14,5% superiores às do ensino politécnico público e inferiores em
203% às do ensino universitário privado e em 190% às do ensino politécnico privado. Por
sua vez, as despesas de educação totais no ensino politécnico público são inferiores em
254% às suportadas no ensino universitário privado e em 240% às do ensino politécnico
privado. Para melhor apreensão, veja-se a Figura 137.
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Figura 137 – Despesas de educação anuais totais por tipo de ensino
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3500
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3000
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1000
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Universitário público
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Total

4.3.5.2 Despesas de educação anuais por área científica
Considerando o valor anual dos custos de educação totais (despesas de propinas, taxa
de matrícula, despesas com livros e outros materiais escolares, despesas com equipamentos
e visitas de estudo) gastos pelos estudantes das diversas áreas científicas, concluímos que
no conjunto do ensino superior esse valor varia, em média, entre um valor máximo de 2.845
euros (Enfermagem) e um valor mínimo de 1.290 euros (Engenharia e outros cursos
técnicos).
Constata-se que, consoante o tipo de ensino, o valor das despesas de educação por
área científica varia de forma acentuada. Veja-se o Quadro 179 onde se reúnem os dados
dos custos de educação totais por área científica e tipo de ensino.
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Quadro 179 – Despesas de educação totais por tipo de ensino e por área científica
Unidade: Euros
Universitário
público

Politécnico
público

Universitário
privado

Politécnico
privado

Total

Despesas de
Educação Totais

Despesas de
Educação Totais

Despesas de
Educação Totais

Despesas de
Educação Totais

Despesas de
Educação Totais

Artes, Humanidades,
Línguas, etc.

1170,0

1271,5

3572,9

3128,4

1826,8

Ciências

1135,8

1235,0

4163,3

2586,7

1438,8

Gestão, Ciências
Computacionais

1077,5

954,7

3361,5

3109,2

1539,2

Ciências Sociais, Direito

1220,5

1025,6

3481,4

3139,3

2250,6

Engenharia e outros
cursos técnicos

1222,3

1023,2

3717,5

3216,9

1290,3

Educação

1151,0

986,4

2996,7

3181,3

1686,4

Medicina, Medicina
Dentária, Farmácia

1454,0

1340,0

4807,5

5321,5

2058,9

Enfermagem

2179,9

1028,6

4983,9

4429,3

2845,0

Total

1208,8

1033,8

3658,8

3509,8

1843,3

No ensino universitário público, são os estudantes dos cursos de enfermagem e outras
profissões de saúde, medicina, medicina dentária e farmácia que apresentam os custos de
educação mais elevados. O valor encontrado para os estudantes dos cursos de enfermagem
e outras profissões de saúde surpreende, visto que é substancialmente mais elevado do que
o registado para os da área da medicina, medicina dentária e farmácia. Como o valor
máximo da propina no ensino público está limitado, são os outros custos de educação que
poderão explicar esta diferença. Porventura, o custo de livros e de outros equipamentos e
materiais alcança valores muito pesados para os estudantes destes cursos, sendo que as
Escolas de Enfermagem, especialmente nas instituições privadas, estarão pior apetrechadas
do que as bibliotecas das Faculdades de Medicina, as quais possuem um espólio rico de
décadas. A Figura 138 apresenta os valores das despesas de educação por área científica
para o ensino universitário público.
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Figura 138 – Ensino universitário público – Despesas de educação por área científica
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Humanidades,
Línguas, etc.

Educação

Ciências

Gestão,
Ciências
Computacionais

Em relação aos custos dos cursos do ensino politécnico público, verifica-se que são os
cursos que estão inseridos no grupo de “Medicina, Medicina Dentária, Farmácia”98 com um
custo de educação de 1.340 euros, os de “Artes, Humanidades, Línguas” com 1.272 euros, e
os de “Ciências” com 1.235 euros, os que apresentam os valores mais elevados. Os cursos
onde os estudantes indicaram os custos de educação mais baixos foram os de “Gestão,
Ciências Computacionais” com 955 euros e os de “Educação” com 986 euros. Veja-se a
Figura 139 onde é apresentada a distribuição por área científica dos custos de educação do
ensino politécnico público.

98

No ensino politécnico público existem cursos politécnicos ligados à área da Medicina Dentária, como sejam
os de Prótese e Higiene Oral e, na área da Farmácia, os cursos de Análises Clínicas e outras técnicas.
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Figura 139 – Ensino politécnico público – Despesas de educação por área científica
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No ensino universitário privado, os custos de educação sobem acentuadamente em
todas as áreas científicas em relação ao ensino público. Dentro do próprio ensino
universitário privado, tal como no público, a diferença existente entre os custos de
educação de cada área é acentuada. O valor dos custos de educação totais da área de
“Enfermagem e outras profissões de saúde” é 66% mais elevado do que o dos cursos da
“Educação” (ver Figura 140).
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Figura 140 – Ensino universitário privado – Despesas de educação por área científica
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No ensino politécnico privado, os cursos inseridos na área de “Medicina, Medicina
Dentária, Farmácia” atingem os custos de educação mais elevados, no valor de 5.322 euros
anuais, seguidos dos cursos de “Enfermagem e outras profissões de saúde” com 4.429
euros. Neste subsector, os cursos com custos de educação mais baixos são os das
“Ciências”, com um valor de 2.587 euros o valor mais baixo do ensino privado. A Figura
141 resume a situação das despesas dos estudantes do ensino politécnico privado para cada
área científica.
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Figura 141 – Ensino politécnico privado – Despesas de educação por área científica
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4.4 Despesas totais por ano lectivo
Se se considerar o conjunto das despesas que os estudantes fazem durante um ano
lectivo, isto é, tendo em devida conta as despesas correntes mensais, agora consideradas
numa base anual (4.286 euros – alojamento, telefone, alimentação, despesas médicas,
custos de transportes e pessoais), e ainda as despesas de educação (1.841 euros – propinas,
taxa de matrícula, outras taxas, livros e outros materiais, equipamentos e outras despesas
anuais), conclui-se que um estudante do ensino superior português gasta anualmente um
valor médio próximo dos 6.127 euros (no ano de 2004/2005).

4.4.1 Despesas totais anuais por tipo de ensino
Podemos observar que os alunos do ensino superior português gastam uma média
anual de 6.127 euros, sendo no ensino público 5.310 euros e no ensino privado de 8.128

489

O Financiamento do Ensino Superior Português. A partilha de custos

euros, isto é, um aluno que esteja a frequentar o ensino privado gasta cerca de 53% mais do
que um que frequente um estabelecimento de ensino público, o que representa um esforço
financeiro para o estudante e a sua família bastante diferenciado (ver Quadro 180).

Quadro 180 – Despesas totais anuais dos estudantes do ensino superior por tipo de ensino (média)
Unidade: Euros
Despesas totais anuais (Correntes+Educação)

Público

5310,1

Privado

8127,9

Total

6127,2

No ensino superior público, os estudantes do ensino universitário evidenciam uma
despesa média total anual de 5.505 euros e o ensino politécnico de 5.051 euros. No ensino
privado, a média do ensino universitário é de 8.708 euros e o politécnico de 7.770 euros. A
distribuição das despesas de educação totais e das despesas correntes anuais está resumida
no Quadro 181.

Quadro 181 – Despesas de educação, despesas correntes anuais e as despesas totais anuais do ensino
superior português (média)
Unidade: Euros

Despesas de
Educação
Totais

Depesas
correntes 12
meses

Despesas
totais anuais
(Correntes+
Educação)

Universitário público

1207,8

4297,3

5505,1

Politécnico público

1040,2

4011,7

5051,8

Universitário privado

3660,2

5048,1

8708,3

Politécnico privado

3512,0

4258,2

7770,2

Total

1841,2

4286,0

6127,2

Verifica-se que cerca de 30% do gasto médio total de cada aluno do ensino superior
está explicado directamente pelas despesas com a educação resultantes da sua inscrição no
ensino superior e a parte restante (70%) resulta das despesas correntes, também chamadas
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de despesas de vida. No ensino público, o peso das despesas de educação baixa para 21 e
22% das despesas totais dos alunos do politécnico e do universitário, respectivamente. No
ensino privado, o peso das despesas de educação e das despesas correntes aproximam-se,
com as despesas de educação a representarem 45% das despesas totais no politécnico e
42% no universitário (ver Figura 142).
Figura 142 – Estrutura percentual das Despesas Totais (Despesas de Educação/Despesas Correntes) por
tipo de ensino (com base nas médias)
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A maioria dos estudantes do ensino superior português, no que respeita às despesas
totais realizadas ao longo de um ano, agrupa essencialmente em dois escalões – 33% têm
uma despesa entre 5.001-7.500 euros e 32% entre 2.501-5.000 euros. O ensino privado
apresenta, como era expectável, um número muito significativo de estudantes com uma
despesa anual acima dos 7.501 euros e mesmo acima de 10.000 euros, como acontece com
28% dos estudantes do universitário e 18% do politécnico (ver Quadro 182).
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Quadro 182 – Distribuição das despesas totais anuais dos estudantes do ensino superior por tipo de
ensino
Despesas Totais com propinas (fixadas pelo Estabelecimento)
0 - 2500 €

2501 5000 €

50017500 €

Universitário público

12,9

37,9

30,5

Politécnico público

7501 10000 €
10,3

10 000 €
ou mais

Total

8,4

100,0

12,7

40,0

34,9

9,2

3,2

100,0

Universitário privado

3,5

14,9

24,6

28,9

28,1

100,0

Politécnico privado

2,2

13,5

38,9

27,0

18,4

100,0

Total

9,9

31,6

32,7

15,0

10,8

100,0

χ2 (12) = 175,744; p=0,000.

4.4.2 Despesas totais anuais por área científica
Em termos das áreas científicas, pode observar-se que as áreas que registam um maior
peso percentual de alunos no escalão das despesas mais baixas (até 2.500 euros) são as da
Engenharia (15%), das Ciências (13%) e Gestão e Ciências Computacionais (11%). No
extremo oposto, as áreas com um maior peso de alunos no escalão com despesas mais
elevadas (10.000 euros ou mais) estão Medicina, Medicina Dentária, Farmácia (19%),
Gestão e Ciências Computacionais (14%), Ciências Sociais, Direito (14%) e Enfermagem
(12%). Os dados estão resumidos no Quadro 183.
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Quadro 183 – Distribuição das despesas totais anuais dos estudantes do ensino superior por área
científica (média)
Despesas Totais com propinas (fixadas pelo Estabelecimento)
0 - 2500 €
Artes, Humanidades,
Línguas, etc.

2501 5000 €

50017500 €

7501 10000 €

10 000 €
ou mais

Total

7,1

36,4

30,7

17,1

8,6

100,0

Ciências

13,1

32,8

37,7

8,2

8,2

100,0

Gestão, Ciências
Computacionais

10,9

33,3

32,8

8,7

14,2

100,0

8,6

22,2

39,4

15,7

14,1

100,0

14,9

38,1

28,9

13,4

4,6

100,0

Educação

8,4

39,8

36,1

7,2

8,4

100,0

Medicina, Medicina
Dentária, Farmácia

4,3

31,9

29,8

14,9

19,1

100,0

Enfermagem

7,1

21,4

28,6

31,3

11,6

100,0

Total

9,9

31,6

33,0

14,7

10,7

100,0

Ciências Sociais, Direito
Engenharia e outros
cursos técnicos

χ2 (28= 76,255; p=0,000.
Interpretação: as diferenças são estatisticamente significativas (p < 0.05).

O valor médio encontrado para as despesas totais anuais por áreas científicas consta
no Quadro 184 e em termos globais varia de um máximo na Medicina, Medicina Dentária,
Farmácia (onde os estudantes pagam uma despesa anual de 6.929 euros) e um valor mínimo
nos cursos de Engenharia e outros cursos técnicos afins de 5.311 euros por ano, conforme o
Quadro 184.
Quadro 184 – Despesas totais anuais por área científica e tipo de instituição (média)
Unidade: Euros
Despesas totais anuais
(Correntes+Educação)
Público

Privado

Total

Artes, Humanidades, Línguas, etc.

5465,2

7066,4

5922,7

Ciências

5290,8

7378,8

5598,9

Gestão, Ciências Computacionais

5467,4

8371,9

6165,8

Ciências Sociais, Direito

5115,6

8276,5

6712,0

Engenharia e outros cursos técnicos

5128,8

7658,5

5311,3

Educação

4967,7

6961,2

5568,2

Medicina, Medicina Dentária, Farmácia

6165,6

10652,0

6929,2

Enfermagem

5155,5

8773,0

6996,5

Total

5295,8

8119,9

6119,7
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Se nos centrarmos na diferença entre as despesas dos estudantes inscritos num
estabelecimento público e os que estão num privado, concluímos que a diferença na área de
Medicina, Medicina Dentária, Farmácia é muito elevada, na ordem dos 4.486 euros/ano,
seguida dos estudantes da área da Enfermagem e outras Profissões de Saúde, com 3.617
euros/ano. São os estudantes inscritos em cursos de Artes, Humanidades, Línguas que
denotam uma menor diferença entre estarem no ensino público ou no privado, com um
valor de 1.601 euros/ano. Podemos ver os dados que respeitam à diferença entre as
despesas totais anuais por área científica, consoante se esteja matriculado no ensino público
ou privado na Figura 143.

Figura 143 – Diferença entre o valor das despesas totais anuais por área científica e tipo de ensino
(média)
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4.4.3 Despesas totais anuais de acordo com a idade dos estudantes
Interessante também é notar que a média das despesas totais dos alunos do ensino
superior português cresce com a idade dos alunos. Assim, os alunos mais jovens e,
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certamente, mais dependentes do agregado familiar, gastam em média menos 29% dos que
possuem idade superior a 25 anos.99 (ver os dados do Quadro 185).

Quadro 185 – Despesas totais anuais dos estudantes do ensino superior e a estrutura etária dos
estudantes em euros (média)
Despesas totais anuais (Correntes+Educação)

Idade

20 anos

5791,1

21 anos

5991,5

22 anos

6050,1

23 a 25 anos

6384,0

> 25 anos

7459,4

Total

6127,2

4.4.4 Despesas totais anuais de acordo com o estatuto socioeconómico dos
estudantes
Da mesma forma, verifica-se que o comportamento das despesas totais dos estudantes
do ensino superior português acompanha a forma como eles se auto-classificaram em
termos do rendimento do seu agregado familiar, ou seja, os que declararam que o seu
agregado familiar tinha “baixos rendimentos” são os que evidenciam a despesa média mais
baixa (5.419 euros), e os que entendiam provir do escalão de maiores rendimentos, são os
que apresentam a média mais elevada (7.132 euros), 24% mais elevada do que os de baixo
rendimento (ver Quadro 186).
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No entanto, a Eta squared - % de variação da variável dependente = despesas totais, é pouco determinada
pela variável independente = idade , dado que apenas se regista Eta Squared =0,019; em cada 100 unidades
de aumento de despesas totais, 1,9% deve-se à idade.
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Quadro 186 – Despesas totais anuais dos estudantes do ensino superior de acordo com a classificação
que os estudantes fizeram do rendimento do seu agregado familiar (média)
Unidade: Euros
Despesas totais anuais (Correntes+Educação)

Rendimento
familiar

Alto, médio/alto

7132,4

Médio

6080,2

Baixo

5418,5

Total

6147,9

Todavia, quando temos em conta o tipo de ensino frequentado pelos estudantes, nos
casos do ensino politécnico público e universitário privado, tal não ocorre, como podemos
verificar no Quadro 187.

Quadro 187 – Despesas totais anuais dos estudantes do ensino superior de acordo com a classificação
que os estudantes fizeram do rendimento do seu agregado familiar (média)
Unidade: Euros
Despesas totais anuais (Correntes+Educação)
Universitário
público
Rendimento
familiar

Politécnico
público

Universitário
privado

Politécnico
privado

Total

Alto, médio/alto

6220,3

4899,8

8657,8

9362,7

7132,4

Médio

5427,3

5215,5

8798,8

7541,1

6080,2

Baixo

4857,4

4327,1

8682,8

7566,0

5418,5

Total

5509,0

5085,6

8757,5

7780,4

6147,9

4.4.5 Despesas totais anuais de acordo com a situação dos estudantes face ao
emprego
Do mesmo modo, verifica-se que os estudantes que responderam ter trabalhado no
ano lectivo anterior apresentam uma média mais elevada (6.862 euros) do que aqueles que
não tinham tido qualquer experiência de trabalho (5.982 euros). Os dados estão resumidos
no Quadro 188.
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Quadro 188 – Despesas totais anuais dos estudantes do ensino superior por tipo de ensino e a situação
dos estudantes em relação ao emprego (média)
Unidade: Euros
Despesas totais anuais (Correntes+Educação)
Universitário
público
Esteve empregado
durante o período relativo
ao último ano escolar

Politécnico
público

Universitário
privado

Politécnico
privado

Total

Não

5403,3

5106,1

8547,7

7569,6

5983,0

Sim

6065,8

4781,7

9310,7

8345,5

6862,3

Total

5507,3

5065,8

8708,3

7780,4

6135,5

4.4.6 Despesas totais anuais por tipo de custo: custos de educação e custos
correntes
De forma resumida, pode apresentar a estrutura-se das despesas dos estudantes do
ensino superior português, comparando a média (as despesas correntes foram calculadas na
base anual de 12 meses) por tipo de despesa registada em cada tipo de ensino e no global do
ensino superior.
No seu conjunto, as despesas de educação representam cerca de 30% dos custos dos
estudantes do ensino superior, e as despesas correntes ou de vida cerca de 70%. As
despesas de propinas representam o agrupamento mais significativo com cerca de 22% da
despesa total a que um estudante do ensino superior tem que fazer face durante um ano
lectivo, seguido da alimentação (19%), alojamento (15%) e custos de transporte (13%).
Veja-se a Figura 144.
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Figura 144 – Estrutura da despesa total dos estudantes do ensino superior por tipo de custo
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19,10%

Pessoais
13,10%

Telefone e telemóvel
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Custos de Transporte
12,75%

Despesas médicas
4,19%

Qualquer que seja o tipo de ensino frequentado, a despesa mais representativa é, pois,
a do grupo das propinas (que varia entre um peso de 12% no ensino politécnico público e
um máximo no politécnico privado em que as propinas representam 37% da despesa média
total efectuada pelos estudantes), da alimentação (com uma variação entre um mínimo de
15% no politécnico privado e um máximo de 22% no politécnico público), do alojamento
(com o mínimo de 9% no politécnico privado e de 20% no universitário público), dos
custos de transporte (com o mínimo de 11,5% no ensino politécnico privado e o máximo
no politécnico público com 14,7%) e finalmente as despesas pessoais (onde se incluem
despesas do tipo – roupa, divertimentos, etc., com valores muito análogos em todo o tipo de
ensino, com um mínimo de 11% no politécnico privado e um máximo no universitário
privado com 14,4%). A Figura 145 sintetiza os valores e estrutura das despesas totais.
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Figura 145 – Despesas totais anuais dos estudantes do ensino superior por tipo de despesa e por tipo de
ensino (média)
Unidade: Euros

9000,00
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7000,00

6000,00

5000,00

4000,00

3000,00

2000,00

1000,00

0,00

Univ. público

Politéc. público

Univ. privado

Politéc. privado

Total

Outras despesas

26,74

29,36

84,39

38,97

36,11

Equipamento e vis. Estudo

167,29

214,84

223,46

164,11

187,46

Livros e outros materiais

199,69

165,17

234,69

255,05

202,95

Outras taxas

12,87

12,00

52,46

36,57

21,24

Taxa de Matrícula

8,65

11,80

138,46

182,28

55,12

propinas p/ estab.

792,60

606,98

2926,75

2835,00

1338,35

Pessoais

775,83

655,35

1255,26

834,81

802,61

Despesas médicas

228,80

260,93

254,05

313,69

256,64

Custos de Transporte

694,65

742,00

1028,67

891,04

781,29

Telefone e telemóvel

325,42

280,04

601,84

349,04

346,36

Alimentação

1163,83

1117,77

1350,53

1164,00

1170,43

Alojamento

1108,75

955,60

557,76

705,60

928,69

4.4.7 Despesas totais anuais de acordo com a situação dos estudantes face à sua
residência habitual
Os estudantes, quando estão deslocados, têm custos superiores aos que estão na sua
residência, constituindo essa diferença um agravamento de cerca de 12%. Um estudante de
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ensino superior deslocado assume anualmente uma despesa de cerca de 6.550 euros e um
não deslocado na ordem dos 5.840 euros, conforme o observado no Quadro 189.

Quadro 189 – Despesas totais anuais por tipo de instituição e de acordo com a situação do estudante
face à sua residência (média)
Unidade: Euros
Despesas totais anuais
(Correntes+Educação)
Público
4612,8

Privado
7784,1

Total
5839,7

Deslocado

6024,6

9275,5

6550,4

Total

5331,4

8143,0

6146,2

Não deslocado

Podemos, ainda, desagregar as despesas totais pelas despesas de educação e as
despesas correntes por tipo de ensino, tendo em conta a situação do estudante no que
respeita à residência. Constata-se, como é de esperar, que nos estudantes não deslocados o
peso das despesas de educação adquire um peso maior (36%) do que nos estudantes que
estão deslocados (23%), nos quais a maior fatia dos custos está centrada nas despesas
correntes (77% dos custos totais). Veja-se o Quadro 190.
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Quadro 190 – Despesas de educação, despesas correntes e despesas totais anuais por tipo de ensino de
acordo com a situação face à residência (média)
Unidade: Euros
Peso %
Despesas de
Educação Totais
Encontra-se
Não
deslocado da
sua residência
habitual

Sim

Total

Universitário
público
Politécnico
público
Universitário
privado
Politécnico
privado
Total
Universitário
público
Politécnico
público
Universitário
privado
Politécnico
privado
Total
Universitário
público
Politécnico
público
Universitário
privado
Politécnico
privado
Total

Despesas
correntes 12
meses

Peso %

Despesas totais
Desp.Educ/Desp. Desp.Corr/Desp.
anuais:
Total
Total
correntes
+educação

1171,09

3678,99

4850,08

24%

76%

1010,39

3176,52

4186,91

24%

76%

3670,94

4555,94

8226,88

45%

55%

3571,14
2079,18

3936,95
3760,51

7508,09
5839,69

48%
36%

52%
64%

1258,69

5132,57

6391,26

20%

80%

1063,03

4594,85

5657,88

19%

81%

3676,43

6802,78

10479,2

35%

65%

3312,27
1531,21

5224,64
5019,14

8536,91
6550,35

39%
23%

61%
77%

1210,21

4328,16

5538,37

22%

78%

1041,54

4015,66

5057,19

21%

79%

3672,25

5092,79

8765,04

42%

58%

3508,56
1842,87

4248,26
4303,28

7756,81
6146,16

45%
30%

55%
70%

Assim, nos estudantes deslocados, as despesas correntes constituem os custos mais
pesados, atingindo no caso dos estudantes do ensino público uma percentagem esmagadora
(80% no universitário e 81% no politécnico). Ao mesmo tempo, há uma maior aproximação
entre os custos de educação e os custos correntes no caso dos estudantes deslocados do
ensino privado.
4.4.7.1 Despesas totais anuais por tipo de ensino de acordo com a situação dos
estudantes face à sua residência habitual e tipo de alojamento
A diferenciação acabada de referir surge mais visível quando se desagrega por tipo de
ensino frequentado. O Quadro 191 apresenta o valor dos custos totais anuais por tipo de
ensino frequentado e tendo em conta que o estudante está ou não deslocado.
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Quadro 191 – Despesas totais anuais por tipo de ensino e de acordo com a situação com a situação do
estudante face à sua residência (média)
Unidade: Euros
Despesas totais anuais (Correntes+Educação)
Universitário
público

Politécnico
público

Universitário
privado

Politécnico
privado

Total

Não deslocado

4850,1

4186,9

8226,9

7508,1

5839,7

Deslocado

6391,3

5657,9

10479,2

8536,9

6550,4

Total

5538,4

5057,2

8765,0

7756,8

6146,2

Assim, vemos que os estudantes do ensino politécnico público apresentam a diferença
mais acentuada, com um encargo de mais de 35%, relativamente aos que se encontram
deslocados. Seguem-se os do ensino universitário público com 32%, e só depois surgem os
do ensino privado. Estes resultados deverão estar relacionados com o facto de, no ensino
superior privado, a grande maioria dos estudantes se encontrar na situação de não deslocado
(76% dos estudantes), enquanto que, no ensino público, 59% dos estudantes do politécnico
e 45% dos do universitário estão deslocados.
A identificação dos custos totais em função da situação do estudante no que toca ao
tipo de alojamento usado permite verificar que são os estudantes que se encontram em
“residência universitária” os que apresentam o custo menor, na ordem dos 5.096 euros por
ano, quer no que toca aos custos de educação, quer aos custos correntes. Este resultado
deverá estar ligado ao facto de os estudantes bolseiros terem prioridade no acesso a uma
residência em detrimento dos restantes e, consequentemente, de este grupo de estudantes
ser o que, em média, terá maiores dificuldades financeiras, o que conduz a custos menores.
No extremo oposto encontram-se os estudantes que vivem em casa própria e que acabam de
assumir o valor mais elevado dos custos correntes (6.735,10 euros) com incidência nos
custos totais (8.951,32 euros). Vejam-se os dados do Quadro 192.

502

Capítulo 4 – Os custos dos estudantes do ensino superior português: custos de educação e custos de vida

Quadro 192 – Despesas totais anuais de acordo com a situação com a situação do estudante face ao tipo
de alojamento (média)

Principal
residência no
último ano
académico

Despesas de
Educação
Totais

Depesas
correntes 12
meses

Despesas
totais anuais
(Correntes+
Educação)

Com os pais/familiares

2054,6

3757,6

5812,2

Residência universitária

1196,2

3900,3

5096,5

Casa/apartamento/quarto
em regime de aluguer

1475,0

4980,1

6455,1

Casa própria

2216,2

6735,1

8951,3

Total

1834,7

4287,5

6122,2

De acordo com o tipo de ensino frequentado e o tipo de alojamento, verificamos que
são os estudantes do ensino politécnico público que vivem em casa dos pais os que
conseguem ter a menor despesa (4.355 euros), seguidos dos que vivem numa residência
(4.874 euros). Os estudantes do ensino privado, mesmo estando a viver com os pais ou
familiares, têm sempre custos mais elevados. Os estudantes do ensino universitário privado
e que vivem em casa própria são os que denotam o valor mais elevado de despesas, com um
valor que ascende a 12.444 euros (ver Quadro 193).

Quadro 193 – Despesas totais anuais por tipo de ensino e de acordo com a situação com a situação do
estudante face ao tipo de alojamento (média)
Despesas totais anuais (Correntes+Educação)
Universitário
público
Principal
residência no
último ano
académico

Politécnico
público

Universitário
privado

Politécnico
privado

Total

Com os pais/familiares

4910,3

4355,5

8408,1

7105,3

5812,2

Residência universitária

5115,2

4874,8

.

7761,7

5096,5

Casa/apartamento/quarto
em regime de aluguer

6421,8

5833,8

8640,5

8425,8

6455,1

Casa própria

6794,8

7119,0

12444,0

11757,9

8951,3

Total

5498,5

5077,6

8753,1

7731,4

6122,2
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4.4.7.2 Despesas totais anuais por área científica de acordo com a situação dos
estudantes face à sua residência habitual
Todos os estudantes, qualquer que seja a área científica, têm que suportar custos totais
anuais mais elevados quando estão deslocados da sua residência habitual, com excepção
dos da área de Educação. São os estudantes deslocados dos cursos de Ciências os que maior
diferença evidenciam em relação aos que não estão deslocados (+2.235 euros), seguidos
dos de Engenharia e cursos técnicos afins (+1.689 euros). Os dados relativos às despesas
totais anuais e tendo em conta a situação do estudante face à sua residência estão retratados
no Quadro 194.

Quadro 194 – Despesas totais anuais por área científica e de acordo com a situação com a situação do
estudante face à sua residência (média)
Unidade: Euros
Despesas totais anuais (Correntes+Educação)
Universitário
público

Politécnico
público

Universitário
privado

Politécnico
privado

Total

Artes, Humanidades,
Línguas, etc.

Não deslocado

5197,3

3152,5

6743,8

6042,1

5540,4

Deslocado

5743,1

6072,0

11370,0

6722,5

6455,8

Ciências

Não deslocado

3356,7

1760,0

9647,3

6007,4

4390,0

Deslocado

6682,8

6149,0

.

7430,0

6624,6

Gestão, Ciências
Computacionais

Não deslocado

5460,0

4791,8

9399,0

7270,6

6112,0

Deslocado

7152,4

5358,5

10415,9

6320,0

6304,7

Ciências Sociais,
Direito

Não deslocado

4656,0

3665,1

8649,1

7700,7

6645,5

Deslocado

6105,3

5493,4

9611,2

8067,0

6966,4

Engenharia e outros
cursos técnicos

Não deslocado

4475,3

3976,7

7587,5

7316,6

4630,9

Deslocado

6546,1

6001,2

.

11020,0

6319,9

Educação

Não deslocado

6011,9

4484,4

3316,7

6940,9

5627,5

Deslocado

5044,7

5027,1

.

8837,8

5565,8

Medicina, Medicina
Dentária, Farmácia

Não deslocado

5056,4

2480,0

11700,0

9686,5

6132,0

Deslocado

7278,6

5520,0

11590,0

.

7573,1

Enfermagem

Não deslocado

4665,0

3988,2

8915,0

8049,5

6839,4

Deslocado

7341,8

5689,4

11550,0

9867,1

7076,1

Não deslocado

4802,6

4187,6

8232,8

7508,1

5824,2

Deslocado

6391,3

5659,2

10479,2

8481,9

6549,9

Total
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4.4.8 Despesas totais anuais de acordo com a região onde a instituição de ensino
superior frequentada se insere
Identificaremos de seguida os custos totais anuais dos estudantes, tendo em conta a
localização do estabelecimento que o estudante frequenta. A região onde os estudantes
suportam custos totais anuais mais elevados é a do litoral, onde um estudante enfrenta um
custo de 6.289 euros, seguida dos que estudam numa instituição do interior com 5.370
euros. Os estudantes que se encontram nas regiões autónomas são os que enfrentam custos
mais baixos, na ordem dos 4.481 euros. Veja-se o Quadro 195.

Quadro 195 – Despesas totais anuais por região (média)
Unidade: Euros

Despesas de
Educação
Totais

Depesas
correntes 12
meses

Despesas
totais anuais
(Correntes+
Educação)

Litoral

1932,9

4356,0

6289,0

Interior

1386,3

3983,8

5370,1

Regiões Autónomas

1130,5

3350,8

4481,3

Total

1841,2

4286,0

6127,2

4.4.8.1 Despesas totais anuais desagregadas por tipo de ensino e por região
Os custos totais anuais dos estudantes do ensino universitário público são
ligeiramente mais elevados para os matriculados numa instituição do interior do que os
registados nas instituições do litoral (+2%), e acentuadamente mais em relação aos das
regiões autónomas (+20%). No ensino politécnico público, os custos dos estudantes que se
encontram em instituições do litoral são ligeiramente mais elevados do que os do interior
(+15%), e substancialmente mais elevados do que os das regiões autónomas (36%), onde
não foram inquiridos estudantes provindo do ensino superior privado100.
100

O ensino superior privado é quase inexistente nas Regiões Autónomas, onde apenas na Madeira se
registam dois estabelecimentos; Instituto Superior de Administração e Línguas e a Escola Superior de
Enfermagem de S. José de Cluny. Por esse motivo, não foram inquiridos estudantes dessas regiões no
inquérito aplicado neste estudo.
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O Quadro 196 mostra os valores das despesas totais por região e por tipo de ensino.

Quadro 196 – Despesas totais anuais por região e por tipo de ensino em euros (média)
Despesas totais anuais (Correntes+Educação)
Litoral

Interior

Regiões
Autónomas

Total

Universitário público

5516,0

5642,3

4711,3

5505,1

Politécnico público

5076,8

5048,9

3733,8

5051,8

Universitário privado

8750,2

3980,0

.

8708,3

Politécnico privado

7823,2

6931,7

.

7770,2

Total

6289,0

5370,1

4481,3

6127,2

4.4.8.2 Despesas totais anuais por área científica e de acordo com a região onde a
instituição de ensino superior frequentada se insere
Em termos dos custos anuais por área científica e por região, verificamos que para
todas as áreas os custos dos estudantes a frequentar uma instituição do litoral são superiores
aos encontrados nos do interior e nos das regiões autónomas, por esta ordem. Regista-se
uma única excepção, na área da Engenharia e outros cursos técnicos afins, em que os
estudantes que estão inscritos em estabelecimentos das Regiões Autónomas evidenciam
custos totais superiores aos do litoral e interior do país.
A área científica que apresenta valores mais diferenciados, consoante a região, é a da
Enfermagem e outras Profissões da Saúde, na qual os custos no litoral excedem os do
interior em cerca de 38% e os das regiões autónomas em cerca de 101%. Na área das
Ciências Sociais e Direito também se registam diferenças acentuadas, sobretudo entre o
litoral, o interior e as regiões autónomas. Podemos ver os valores dos custos totais anuais
de cada área científica por região na Figura 146.
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Figura 146 – Despesas totais anuais por área científica e região (média)
Unidade: Euros
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Humanidades
, Línguas,

Ciências

Gestão,
Ciências
Computacion

Ciências
Sociais,
Direito

Engenharia e
outros
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Educação

Medicina,
Medicina
Dentária,

Enfermagem
e outras
profissões de

Litoral

6066

5649

6240

6817

5371

5749

6990

7518

Interior

5356

5341

5954

5630

4968

5124

6272

5458

Regiões Autónomas

4429

0

5069

1428

5845

0

0

3734

4.4.8.3 Despesas totais anuais por a região e situação do estudante face à sua
residência
O estudante deslocado apresenta custos mais elevados nos estabelecimentos do litoral
(6.915 euros), seguido das regiões autónomas (5.846 euros). Os estudantes não deslocados
e que estão inscritos nas regiões autónomas são os que apresentam os custos mais baixos,
cerca de 3.797 euros, conforme o Quadro 197.
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Quadro 197 – Despesas totais anuais por região, por área científica e situação do estudante face à
residência (média)
Unidade: Euros
Despesas totais anuais (Correntes+Educação)
Litoral

Interior

Regiões
Autónomas

Total

Não deslocado

5942,5

4963,4

3736,9

5839,7

Deslocado

6914,6

5519,1

5846,1

6550,4

Total

6309,7

5382,1

4481,3

6146,2

4.5 Tipologia de custos dos estudantes do ensino superior (agrupados por tipo de
situação em que os estudantes se encontram: tipo de ensino, região onde a
instituição de ensino superior se encontra e situação do estudante face ao
alojamento)
O valor dos custos que os estudantes têm que assumir para poderem frequentar o
ensino superior depende de forma inequívoca da sua situação face a três variáveis
fundamentais: o tipo de ensino frequentado, a região onde a instituição de ensino superior
frequentada se localiza, e a situação do estudante face ao alojamento (isto é, se está alojado
na casa da sua família ou em casa própria, ou se está em residência universitária ou quarto
ou apartamento em regime de aluguer). Deste modo, conjugando as situações possíveis,
perspectivou-se a identificação de 15 subtipos ou grupos de estudantes, com custos
diferenciados de acordo com a situação em que se encontram. Em resumo teremos a
distribuição que consta do Quadro 198.
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Quadro 198 – Agrupamento dos estudantes de acordo com o tipo de ensino frequentado, região da
instituição e tipo de alojamento do estudante

Grupos

Tipologia

Frequência

%

Grupo 1

Ens.Público/Litoral/Casa dos pais ou familiares

326

31,6

Grupo 2

Ens.Público/Litoral/Residência universitária

52

5,0

Grupo 3

Ens.Público/Litoral/Casa, apartamento, quarto em aluguer

163

15,8

Grupo 4

Ens.Público/Litoral/Casa própria

34

3,3

Grupo 5

Ens.Público/Interior/Casa dos pais ou familiares

34

3,3

Grupo 6

Ens.Público/Interior/Residência universitária

21

2,0

Grupo 7

Ens.Público/Interior/Casa,

80

7,8

apartamento,

quarto

em

aluguer
Grupo 8

Ens.Público/R.Autónomas/Casa dos pais ou familiares

10

1,0

Grupo 9

Ens.Público/R.Autónomas/Casa, apartamento, quarto em

5

0,5

214

20,8

aluguer
Grupo 10

Ens.Privado/Litoral/Casa dos pais ou familiares

Grupo 11

Ens.Privado/Litoral/Residência universitária

3

0,3

Grupo 12

Ens.Privado/Litoral/Casa, apartamento, quarto em aluguer

39

3,8

Grupo 13

Ens.Privado/Litoral/Casa própria

24

2,3

Grupo 14

Ens.Privado/Interior/Casa dos pais ou familiares

10

1,0

Grupo 15

Ens.Privado/Interior/Casa,

2

0,2

1017

98,6

14

1,4

1031

100

apartamento,

quarto

em

aluguer
Total
Nulos (não responderam)
Total

A cada um destes grupos está associado um tipo de custos, que varia de um mínimo
de 3.968 euros até um máximo de 12.015 euros, o quer dizer que o custo de um estudante
que esteja no Grupo 13 “Ensino Privado / Litoral / Casa Própria” pode triplicar em relação
a outro estudante que se encontre no Grupo 8 “Ensino Público / Regiões Autónomas / Casa
dos pais ou familiares”.
Assim, o grupo mais representativo dos estudantes de ensino superior português – o
“Grupo 1 – Ensino Público / Litoral / Casa dos pais ou familiares” – que envolve 32%
dos estudantes, regista um custo total anual de 4.761 euros. No “Grupo 10 – Ensino
Privado / Litoral / Casa dos pais ou familiares” que é homólogo do Grupo 1, mas
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relativo aos estudantes do ensino privado, o custo sobe para 7.681 euros; o terceiro grupo
mais numeroso, o “Grupo 3 – Ensino Público / Litoral / Casa, apartamento, quarto em
aluguer” apresenta um custo de 6.321 euros.
Apresenta-se na Figura 147 a distribuição dos custos dos grupos de estudantes, de
acordo com a tipologia definida (os 3 grupos com maior número de estudantes surgem
assinalados – 68,2% do total – na Figura 147 com cor vermelha).

Figura 147 – Distribuição dos custos totais anuais (educação e correntes) dos estudantes agrupados por
tipo de ensino, região da instituição e tipo de alojamento do estudante

3.968 €

Grupo 8 (1%)

4.348 €

Grupo 5 (3,3%)

4.744 €

Grupo 6 (2%)

4.761 €

Grupo 1 (31,6%)

5.063 €

Grupo 2 (5%)

5.575 €

Grupo 15 (0,2%)
Grupo 7 (7,8%)

5.736 €

Grupo 9 (0,5%)

5.760 €
6.320 €

Grupo 3 (15,8%)

6.908 €

Grupo 14 (1%)

7.010 €

Grupo 4 (3,3%)

7.681 €

Grupo 10 (20,8%)

7.762 €

Grupo 11 (0.3%)

8.627 €

Grupo 12 (3,8%)

12.015 €

Grupo 13 (2,3%)
0€

2.000 €

4.000 €

6.000 €

8.000 €

10.000 €

12.000 €

14.000 €

€

Apresentam-se também os dados relativos a todos os grupos de estudantes, indicandose a desagregação entre os custos de educação, custos correntes e os custos totais no
Quadro 199.
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Quadro 199 – Custos dos grupos de estudantes por tipo de ensino, região e tipo de alojamento

Despesas de

Grupos
Grupo 1
Grupo 10
Grupo 3
Grupo 7
Grupo 2
Grupo 12
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 13
Grupo 6
Grupo 8
Grupo 14
Grupo 9
Grupo 11
Grupo 15

%
31,6
20,8
15,8
7,8
5,0
3,8
3,3
3,3
2,3
2,0
1,0
1,0
0,5
0,3
0,2
98,6

Tipologia - Situação do estudante
Ens.Público/Litoral/Casa dos pais ou familiares
Ens.Privado/Litoral/Casa dos pais ou familiares
Ens.Público/Litoral/Casa,apartamento, quarto em aluguer
Ens.Público/Interior/Casa,apartamento, quarto em aluguer
Ens.Público/Litoral/Residência universitária
Ens.Privado/Litoral/Casa, apartamento, quarto em aluguer
Ens.Público/Litoral/Casa própria
Ens.Público/Interior/Casa dos pais ou familiares
Ens.Privado/Litoral/Casa própria
Ens.Público/Interior/Residência universitária
Ens.Público/R.Autónomas/Casa dos pais ou familiares
Ens.Privado/Interior/Casa dos pais ou familiares
Ens.Público/R.Autónomas/Casa, apartamento, quarto em aluguer
Ens.Privado/Litoral/Residência universitária
Ens.Privado/Interior/Casa, apartamento, quarto em aluguer
Total

Educação Totais
1.113,48 €
3.561,46 €
1.127,19 €
1.168,93 €
1.218,22 €
3.517,03 €
1.394,87 €
1.073,69 €
3.412,67 €
948,66 €
1.189,85 €
4.685,50 €
959,50 €
2.581,67 €
3.535,00 €
1.835,82 €

Despesas

Despesas totais

correntes 12

anuais: correntes

meses
3.647,81 €
4.119,22 €
5.193,27 €
4.567,24 €
3.844,37 €
5.110,02 €
5.615,02 €
3.274,24 €
8.602,50 €
3.794,86 €
2.778,00 €
2.222,40 €
4.800,00 €
5.180,00 €
2.040,00 €
4.290,85 €

+ educação
4.761,29 €
7.680,69 €
6.320,46 €
5.736,16 €
5.062,59 €
8.627,04 €
7.009,89 €
4.347,93 €
12.015,17 €
4.743,52 €
3.967,85 €
6.907,90 €
5.759,50 €
7.761,67 €
5.575,00 €
6.126,67 €

1,4 Nulos (não responderam)
100

Analisando de forma desagregada as despesas correntes dos estudantes nos grupos
citados, estando estes apresentados por ordem decrescente da percentagem de estudantes
em cada um deles, vê-se claramente que, nos grupos onde os estudantes estão a residir com
os seus pais ou familiares, as despesas com o alojamento assumem valores baixos ou são
inexistentes, e nos casos em que os estudantes têm que pagar um aluguer ou pagar a sua
própria casa, esse valor sobe de forma acentuada. A situação dos estudantes a viverem
numa residência universitária envolve sempre um custo mais baixo do que o encargo com
um aluguer. Por sua vez, os estudantes que se encontram a viver com os pais ou familiares,
são os que apresentam maiores despesas com transportes. A situação dos custos correntes
por grupo de estudantes está descrita no Quadro 200.
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Quadro 200 – Custos correntes anuais por grupos de estudantes (tipo de ensino, região da instituição e
tipo de alojamento do estudante)

Grupo
Grupo 1
Grupo 10
Grupo 3
Grupo 7
Grupo 2
Grupo 12
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 13
Grupo 6
Grupo 8
Grupo 14
Grupo 9
Grupo 11
Grupo 15

Tipologia
Freq. %
Ens.Público/Litoral/Casa dos pais ou familiares
31,6
Ens.Privado/Litoral/Casa dos pais ou familiares
20,8
Ens.Público/Litoral/Casa,apart., quarto em aluguer
15,8
Ens.Público/Interior/Casa,apart., qaurto em aluguer
7,8
Ens.Público/Litoral/Residência universitária
5,0
Ens.Privado/Litoral/Casa,apart., quarto em aluguer
3,8
Ens.Público/Litoral/Casa própria
3,3
Ens.Público/Interior/Casa dos pais ou familiares
3,3
Ens.Privado/Litoral/Casa própria
2,3
Ens.Público/Interior/Residência universitária
2,0
Ens.Público/R.Autónomas/Casa dos pais ou familiares
1,0
Ens.Privado/Interior/Casa dos pais ou familiares
1,0
Ens.Público/R.Autónomas/Casa,apart., quarto em aluguer
0,5
Ens.Privado/Litoral/Residência universitária
0,3
Ens.Privado/Interior/Casa,apart., quarto em aluguer
0,2
Total

Alojamento Alimentação Custos de
Pessoais
Despesas Telefone e
Total
incluindo rendas
Transporte
(roupas,
médicas
e o pagamento
(gasolina,
cabeleireiro,
Despesas
de outras
transporte
produtos de (incluindo
despesas
público,
higiene,
seguros,
associadas ao
seguro de
cigarros,
médicos e
anuais
alojamento
carro),
álcool,
visistas
ao
pagas
excluindo divertimentos,
separadamente
férias
etc.)
dentista) telemóvel (12meses)
401,21
1110,18
753,20
807,02
243,29
332,91
3647,81
228,28
1136,36
978,50
1011,59
315,84
448,65
4119,22
1964,98
1232,34
739,31
655,21
287,66
313,77
5193,27
1720,13
1172,25
631,39
628,50
180,60
234,38
4567,24
1108,96
1203,46
547,02
587,77
169,38
227,77
3844,37
2053,46
1232,31
614,25
601,54
226,15
382,31
5110,02
2190,00
1334,12
770,37
744,71
259,59
316,24
5615,02
412,94
746,47
792,35
694,24
284,12
344,12
3274,24
2041,00
2452,50
1441,50
1757,50
272,50
637,50
8602,50
544,57
1288,57
748,57
640,00
277,14
296,00
3794,86
0,00
774,00
642,00
900,00
168,00
294,00
2778,00
204,00
528,00
498,00
444,00
230,40
318,00
2222,40
2256,00
1488,00
84,00
660,00
144,00
168,00
4800,00
1540,00
1280,00
920,00
800,00
400,00
240,00
5180,00
630,00
360,00
600,00
180,00
0,00
270,00
2040,00
927,65
1172,15
784,26
801,10
258,23
347,47
4290,85

Em relação às despesas de educação, nos grupos em que os estudantes estão inscritos
no ensino privado, as propinas representam sempre uma maior fatia dos custos do que nos
grupos com estudantes do ensino público. Por sua vez, os estudantes dos grupos com
ensino público denotam maior peso das despesas com “livros e outros materiais” e de
“equipamentos e visitas de estudo”, conforme se atesta no Quadro 201.
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Quadro 201 – Custos de educação anuais por grupos de estudantes (tipo de ensino, região da instituição
e tipo de alojamento do estudante)

propinas fixadas

Taxa de

Outras taxas

Livros e

(incluindo
seguro,

pelo

Ens.Público/Litoral/Casa dos pais ou familiares
Ens.Privado/Litoral/Casa dos pais ou familiares
Ens.Público/Litoral/Casa,apart., quarto em aluguer
Ens.Público/Interior/Casa,apart., quarto em aluguer
Ens.Público/Litoral/Residência universitária
Ens.Privado/Litoral/Casa,apart., quarto em aluguer
Ens.Público/Litoral/Casa própria
Ens.Público/Interior/Casa dos pais ou familiares
Ens.Privado/Litoral/Casa própria
Ens.Público/Interior/Residência universitária
Ens.Público/R.Autónomas/Casa dos pais ou familiares
Ens.Privado/Interior/Casa dos pais ou familiares
Ens.Público/R.Autónomas/Casa,apart., quarto em alugu
Ens.Privado/Litoral/Residência universitária
Ens.Privado/Interior/Casa,apart., quarto em aluguer
Total

Outras

outros

Freq. % estabelecimento Matrícula para exames) materiais
31,6
743,02
9,78
13,96
182,43
20,8
2870,84
169,40
46,82
249,16
15,8
712,83
11,57
9,28
173,34
7,8
632,44
11,07
10,17
184,06
5,0
725,04
4,59
16,34
196,58
3,8
2755,26
158,92
34,64
281,79
3,3
751,47
7,62
15,13
168,53
3,3
633,53
10,63
10,26
214,56
2,3
2722,50
169,08
39,63
208,96
2,0
637,38
12,71
17,85
236,43
1,0
646,00
18,50
12,05
247,80
1,0
3810,00
155,00
18,00
222,50
0,5
646,00
3,00
4,50
218,00
0,3
2266,67
183,33
15,00
90,00
0,2
3460,00
0,00
0,00
75,00
1333,19
54,96
21,29
202,76

microscópios,

incluídas em

etc.) e visitas de

qualquer

estudo
139,92
167,40
196,60
301,81
220,10
244,10
409,71
182,50
205,83
35,71
230,00
480,00
60,00
26,67
0,00
188,69

outro item
24,37
57,85
23,56
29,38
55,58
42,31
42,41
22,21
66,67
8,57
35,50
0,00
28,00
0,00
0,00
34,93

Para resumir a informação relativa aos custos dos estudantes do ensino superior em
Portugal, iremos apresentá-los usando os critérios do ICHEFAP (2005), e construindo um
quadro análogo aos usados na base de dados daquele projecto (Quadro 202). Na sua
elaboração usou-se a tipologia de custos anteriormente definida, fazendo coincidir as cinco
categorias usadas naquele projecto internacional com os grupos de estudantes da
dissertação que mais se assemelham, a saber:

• Público/Custos Baixos = Grupo 8 / Ensino Público, Regiões Autónomas,
Estudantes a viver em casa dos pais (1% dos estudantes) = 3.967,85 euros;
• Público/Custos Moderados = Grupo 1 / Ensino Público, Litoral, Estudantes a
viver em casa dos pais (32% dos estudantes) = 4.761,29 euros;
• Público/Custos Altos = Grupo 4 / Ensino Público, Litoral, Estudantes a viver em
casa própria (3,3% dos estudantes) = 7.006,90 euros;
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Despesas de

(computadores, despesas não

inscrição
Grupo
Grupo 1
Grupo 10
Grupo 3
Grupo 7
Grupo 2
Grupo 12
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 13
Grupo 6
Grupo 8
Grupo 14
Grupo 9
Grupo 11
Grupo 15

Equipamento

Educação

Totais
1113,48
3561,46
1127,19
1168,93
1218,22
3517,03
1394,87
1073,69
3412,67
948,66
1189,85
4685,50
959,50
2581,67
3535,00
1835,82
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• Privado/Custos Baixos101 = Grupo 10 / Ensino Privado, Litoral, Estudantes a viver
em casa dos pais (20,8% dos estudantes) = 7.680,69 euros;
• Privado/Custos Altos = Grupo 13 / Ensino Privado, Litoral, Estudantes a viver em
casa própria (2,3% dos estudantes) = 12.015,17 euros;

Quadro 202 – Custos totais suportados pelos estudantes do ensino superior em Portugal em euros (ano
académico de 2004/2005)
Público
Privado
Custos
Custos Altos
Custos Baixos
Custos Altos
Moderados
(Grupo 8; 1%) (Grupo 1; 32%) (Grupo 4; 3,3%) (Grupo 10; 21%) (Grupo 13; 2,3%)

Despesas de Vida do Estudante

Despesas de Educação

Custos Baixos

646,00 €

743,02 €

751,47 €

2.870,84 €

2.722,50 €

30,55 €

23,74 €

22,75 €

216,22 €

169,08 €

513,30 €

346,72 €

620,65 €

474,41 €

521,09 €

1.189,85 €

1.113,48 €

1.394,87 €

3.561,47 €

3.412,67 €

0,00 €

401,21 €

2.190,00 €

228,28 €

2.041,00 €

Alimentação

774,00 €

1.110,18 €

1.334,12 €

1.136,36 €

2.452,50 €

Transportes

642,00 €

753,20 €

770,37 €

978,50 €

1.441,50 €

Outras despesas pessoais

1.362,00 €

1.383,22 €

1.317,54 €

1.776,08 €

2.667,50 €

Sub- Total das Despesas Correntes ou
de Vida do Estudante

2.778,00 €

3.647,81 €

5.612,03 €

4.119,22 €

8.602,50 €

3.967,85 €

4.761,29 €

7.006,90 €

7.680,69 €

12.015,17 €

Propinas
Outras Taxas
Livros& outras despesas de educação
Sub- Total das Despesas de Educação

Alojamento

Total dos custos dos estudantes e
familias

Fonte: The International Comparative Higher Edcuation Finance and Acessibility Project (2004).
Portugal – Cerdeira, L. (2005). Inquérito aos estudantes do ensino superior 2004/2005.
Nota – Os grupos estão identificados pela designação numérica, seguida do peso percentual de
estudantes abrangidos.

Vemos que em Portugal, dentro das instituições públicas, a variação entre o grupo de
valor mais alto e o de mais baixo se cifra na ordem dos 77%, e que nas instituições privadas
essa diferenciação é de 56%. Esta diferenciação entre o valor máximo e mínimo dos custos
101

Não se considerou o grupo 15 “Ensino Privado/Interior/Casa ou quarto alugado”, que, apesar de registar o
valor mais baixo dos custos dos estudantes do ensino privado, apenas abrange 0,2% dos estudantes. Por
isso, optou-se por escolher a situação referente ao grupo com maior número de estudantes do ensino
privado, isto é, o grupo 10 “Ensino Privado, Litoral, Estudantes a viver em casa dos pais”, o qual é bem
mais representativo da situação dos estudantes do ensino privado.
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é relativamente moderada se a compararmos com os dados internacionais, como se pode
ver pela Figura 148, onde se comparam os resultados dos custos para alguns países
europeus e de outros continentes (ainda que os dados estejam referidos a datas diferentes,
como a comparação incide sobre o diferencial entre o custo máximo e mínimo, tal não tem
consequência para a análise). Os países da América Latina e os países da ex-União
Soviética são os que apresentam maior disparidade.

Figura 148 – Variação percentual entre os custos altos e custos baixos dos grupos de estudantes a
frequentar instituições públicas e instituições privadas
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4.6 Comparação do valor dos custos suportados pelos estudantes do ensino
universitário público e privado portugueses em 1994/1995 e em 2004/2005
Um dos primeiros estudos realizados em Portugal sobre os custos suportados pelos
estudantes do ensino superior foi o da dissertação do investigador Belmiro Cabrito (2002).
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Esse estudo incidiu sobre a população escolar do sistema universitário público e privado,
não incluindo os estudantes do subsistema politécnico. Foi aplicado um inquérito no ano de
1995 a uma amostra significativa de estudantes universitários (2.026 estudantes, dos quais
1.505 do ensino público e 521 do ensino privado). Relembramos que no presente estudo foi
aplicado um inquérito a uma amostra significativa dos estudantes do ensino superior,
englobando não só o ensino universitário, como o ensino politécnico, público e privado
(426 estudantes do universitário público, 316 do politécnico público, 114 do universitário
privado e 184 do politécnico privado).
Nesse trabalho, Belmiro Cabrito usou uma classificação de custos distribuídos pelos
seguintes encargos: Alojamento; Transporte; Livros e Material Didáctico; Alimentação;
Vestuário; Outras Despesas, Propina, estando os custos apurados numa base mensal.
Os resultados do inquérito de 1995 relativos aos custos foram reorganizados para
serem comparados com os de 2005 (Cabrito e Cerdeira, 2006). Os dados estavam numa
base mensal, pelo que foram agora anualizados e agregados pela classificação usada nesta
dissertação e que, como já se referiu, segue de perto a usada no ICHEFAP.
Em 1995, os estudantes do ensino universitário público tinham que suportar um custo
anual de 4.010 euros, enquanto que o custo para os estudantes do ensino privado subia para
cerca de 6.650 euros, isto é, um acréscimo de mais 66% nos custos. Essa diferença era mais
notória nas despesas de educação, dado que o valor das propinas em cada um dos
subsistemas era então muito diferente (o valor médio no ensino privado de 1.903 euros e o
valor médio da propina do ensino público de 144 euros). No ano de 2005, essa diferença
entre os custos do ensino universitário público e privado manteve-se (+58%), mas com
menor expressão do que o verificado no ano de 1995 (com 5.505 euros e 8.708 euros).
Entre os dois inquéritos verificou-se um aumento nominal dos custos na ordem de 37%
para o ensino universitário público, e de 31% para o ensino privado (a preços correntes). Os
valores constam do Quadro 203.
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Quadro 203 – Comparação dos custos totais anuais dos estudantes do ensino superior universitário,
público e privado em 1995 e 2005
Unidade: Euros
Inquérito 1994/1995
Tipo de ensino
Univ. público
Univ. privado
(média)
(média)
Despesas Correntes ou de Vida
(anualizadas x12 meses)
Alojamento
Alimentação
Telefone e telemóvel
Custos de Transporte (gasolina,transp.público,seguro
Despesas médicas
Pessoais (roupas,cabeleireiro, produtos de higiene,
cigarros,álcool, divertimentos, etc.)
Despesas de Educação
(por ano lectivo)
Propinas (por estabelecimento)
Taxa de matrícula
Outras taxas
Livros e outros materiais
Equipamento e visitas de estudo
Outras despesas
Total

Inquérito 2004/2005
Tipo de ensino
Univ. público
Univ. privado
(média)
(média)

Variação %
Tipo de ensino
Univ. público
Univ. privado
(média)
(média)

3.333,97 €

4.058,22 €

4.297,28 €

5.048,12 €

29%

24%

514,76 €
1.286,90 €

281,32 €
1.699,90 €

98%
-21%

514,76 €

557,76 €
1.350,53 €
601,84 €
1.028,67 €
254,05 €

115%
-10%

436,95 €

1.108,75 €
1.163,83 €
325,42 €
694,65 €
228,80 €

59%

100%

1.095,36 €

1.562,24 €

775,83 €

1.255,26 €

-29%

-20%

676,37 €

2.591,75 €

1.207,83 €

3.660,21 €

79%

41%

143,65 €

1.903,41 €

54%

688,34 €

-63%

-66%

4.010,34 €

6.649,97 €

2.926,75 €
138,46 €
52,46 €
234,69 €
223,46 €
84,39 €
8.708,33 €

452%

532,72 €

792,60 €
8,65 €
12,87 €
199,69 €
167,29 €
26,74 €
5.505,11 €

37%

31%

Nota: Nas despesas "Pessoais" incluiu-se os custos que no inquérito de 1994/1995 estavam designadas por "Vestuário" e "Outras Despesas".

De assinalar, é ainda, que os resultados do inquérito de 2005 evidenciam uma subida
acentuada das despesas de alojamento em relação ao valor encontrado no ano de 1995. Essa
diferença pode estar relacionada com a forma como a questão foi colocada aos estudantes,
ou, então, terá havido realmente uma alteração na estrutura nas despesas dos estudantes.
Todavia, há uma certa semelhança nos dois inquéritos no que toca ao peso dos estudantes
deslocados da sua residência habitual, que em 1995 representavam cerca de 41% e em 2005
passaram para 43%.
Identifica-se claramente uma subida no valor das propinas pagas nos dois subsectores,
continuando em 2005 a subsistir a significativa diferença no valor cobrado no ensino
público e no privado (de 793 euros no ensino universitário público e 2.927 euros no ensino
universitário privado). No entanto, a amplitude da diferença atenuou-se e em 2005 o valor
médio da propina do ensino privado era mais +269% do que a do público (em 1995 essa
diferença era de +1225%). De facto, a propina no ensino superior público sofreu um
aumento significativo, passando de 144 euros em 1995 para 793 euros em 2005,
representando um acréscimo de 452% no valor pago pelos estudantes.
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Em termos de estrutura, a distribuição dos custos de educação e dos custos correntes
entre 1995 e 2005 pode ser visualizada na Figura 149. Como se depreende, houve, quer no
ensino público, quer no privado, um acréscimo de importância do peso das despesas de
educação em detrimento das despesas correntes ou de vida de estudante, sendo essa subida
de 5,1% e 3,1% no ensino público e no ensino privado, respectivamente.

Figura 149 – Comparação da estrutura entre os custos de educação e custos correntes em 1995 e 2005
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A ter em conta também é o facto de se assinalar uma tendência para maior elitização
dos estudantes universitários portugueses. Em ambos os inquéritos foi colocada a questão
de os estudantes se auto classificarem de acordo com a percepção que tinham do nível de
rendimentos dos seus pais. As respostas obtidas em 2005 para os estudantes universitários
(público e privado) denotam um ligeiro crescimento do grupo de estudantes que se autoclassificou como provindo de um agregado com “rendimentos altos ou médios/altos (mais
alto do que a maior parte)” (passaram de 14,4% para 17,3%), ao mesmo tempo que o grupo
dos provindo de “baixos rendimentos (mais pobre do que a maior parte)” baixava de 13,8%
para 8,6%. A comparação dos dados de 1995 e os de 2005 estão resumidos no Quadro 204.
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Quadro 204 – Estatuto socioeconómico das famílias dos estudantes de acordo com a percepção dos
estudantes
Rendimentos altos,
rendimentos
médios/altos

Rendimentos
médios

Baixos
Rendimentos

Total

Inquérito 1994/1995

14,4%

71,8%

13,8%

100,0%

Inquérito 2004/2005

17,3%

74,1%

8,6%

100,0%

Na cobertura do apoio social aos estudantes do ensino universitário, a comparação dos
resultados de 1995 e 2005 indicia uma melhoria na taxa de cobertura quer no ensino
público, quer no privado, passando-se de uma taxa de bolseiros de 17% para cerca de 28%
do total dos estudantes. Este acréscimo é especialmente notório nos estudantes do ensino
universitário privado, que conseguem passar de uma taxa de 1% para 13%, como se
constata pelos dados do Quadro 205.

Quadro 205 – Estudantes bolseiros em 1995 e 2005

Universitário público
Universitário privado
Total

Número de
Bolseiros
342
7
349

Inquérito 1994/1995
%
Número total de Peso % dos
inquiridos
bolseiros/Inquir
98%
1505
23%
2%
521
1%
100%
2026
17%

Número de

Inquérito 2004/2005
%
Número total de

Bolseiros
Universitário público
Universitário privado
Total

136
15
151

90%
10%
100%

Peso % dos
bolseiros/Inquir
inquiridos
idos
417
33%
114
13%
531
28%

4.7 Comparação com os resultados do EUROSTUDENT 2005
O projecto EUROSTUDENT 2005 desenvolveu-se no âmbito do processo de Bolonha,
contribuindo para a construção da Área de Ensino Superior Europeu (AESE), em particular
na dimensão social da AESE. O projecto envolveu onze países, e retratou-se num estudo
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sobre as condições socioeconómicas dos estudantes do ensino superior. Os países
envolvidos foram: Alemanha, Áustria, Países Baixos, Espanha, Finlândia, França, Irlanda,
Itália, Letónia, Portugal e Reino Unido (Inglaterra e Gales).
Este estudo, apesar de publicado em 2005, foi realizado em cada país em momentos
diversos (por exemplo, na Áustria o inquérito foi aplicado no Verão de 2002, em França,
Alemanha, Holanda e Irlanda em 2003, etc.). No caso de Portugal, foi aplicado um
questionário a uma amostra estratificada de 3.000 estudantes (tipo de ensino, tipo de
instituição, região, área científica e grau académico) entre Fevereiro e Abril de 2004.
Assim, os resultados relativos a Portugal reportam-se ao ano de 2003/2004, ou seja, ao ano
anterior a 2004/2005, a que se refere esta dissertação.
Para além do relatório Eurostudent 2005, foram elaborados estudos a nível nacional e
produzidos relatórios nacionais. No caso de Portugal, a elaboração do estudo e o relatório
nacional foram financiados pela Direcção-Geral do Ensino Superior do MCTES, e a sua
realização esteve a cargo do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES/ISCTE)
102

. Todavia, deve assinalar-se que, de acordo com os responsáveis do Eurostudent 2005, os

relatórios nacionais são da responsabilidade dos autores ou das entidades que os
coordenaram, e apenas os resultados constantes do documento internacional são da
responsabilidade do projecto europeu.
Iremos, sobretudo, centrar nos aspectos financeiros dos resultados do estudo, e
compará-los com os encontrados no presente trabalho. De acordo com o Eurostudent 2005,
existe uma grande diferenciação dentro da Europa no que toca aos padrões de
financiamento dos estudantes do ensino superior. Os valores financeiros de que os
estudantes europeus dispõem para custear os encargos correntes e os de educação são muito
diversos, havendo em muitos países grupos de estudantes que estão abaixo de valores
padrão mínimos e, o outro lado, grupos com grande segurança e capacidade financeira.
Os resultados do projecto evidenciam que há uma diferenciação acentuada na
estrutura dos custos face à situação dos estudantes no que diz respeito ao alojamento, isto é,
se estão ou não a viver na casa da sua família (como a maioria dos estudantes nos países do
sul da Europa). Efectivamente, a situação face ao alojamento é determinante para a

102

A equipa do CIES/ISCTE era constituída por Susana da Cruz Martins, Rosário Mariti e António Firmino
da Costa.
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padronização dos custos que os estudantes têm de enfrentar, o que também se verificou nos
resultados expostos na presente dissertação.
No entanto, no relatório Eurostudent 2005 chama-se a atenção para o facto de a
habitual dependência em relação ao agregado familiar estar a diminuir na Europa e, por
isso, haver que prestar mais atenção às políticas de apoio aos estudantes, questionando os
instrumentos financeiros adequados para esta circunstância (passando dos apoios através de
transferências indirectas, como os subsídios nos impostos, para apoios directos, seja através
de bolsas ou de subsídios aos empréstimos).
No relatório Eurostudent 2005, alerta-se para a grande dificuldade em obter dados
financeiros sobre os custos dos estudantes, continuando estes a constituir um assunto muito
melindroso, não só para os estudantes, como também para as autoridades públicas que
actuam neste campo.
Passemos então a expor alguns dos resultados apresentados no Eurostudent 2005, nos
tópicos comparáveis com o presente estudo. No Eurostudent 2005 definiu-se um critério de
agregação dos estudantes em dois grupos: o grupo dos que estavam a viver com os seus
pais, e o outro grupo dos que tinham o seu próprio alojamento, onde se incluíram os que
não viviam com os pais.
A tradição dos países do sul da Europa vai no sentido de a maioria dos estudantes do
ensino superior viver com os pais ou família e nos países do norte acontece o contrário. Nos
resultados do Eurostudent 2005, Portugal registava 55% dos estudantes a viver com os pais
ou familiares, enquanto nesta dissertação os resultados encontrados apontam para um valor
mais elevado, 58%. Em qualquer dos estudos, Portugal confirma a tradição de os estudantes
se manterem no seu agregado familiar. Por sua vez, o grupo dos que se encontram alojados
em residências foi maior na amostra inquirida na dissertação (8%) do que o demonstrado no
Eurostudent 2005 (4%). Podemos ver a comparação dos resultados dos dois inquéritos na
Figura 150, que se subdivide pelas três situações em que os estudantes vivem: em casa dos
pais/familiares, em residências e em quarto ou casa própria ou alugada.
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Figura 150 – Tipo de residência dos estudantes do ensino superior
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Estudantes a viverem na sua própria casa ou em quarto/casa de aluguer
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De acordo com o inquérito do Eurostudent 2005, os estudantes a residir numa
residência universitária pagariam em Portugal por mês uma renda de 154 euros. Por sua
vez, no presente trabalho a média dos estudantes que se encontravam alojados em
residência aponta para um valor bastante mais baixo, 80 euros. Contudo, este valor é mais
consentâneo com a realidade portuguesa, visto que a grande maioria dos estudantes que se
encontra alojados em residência provem do ensino público e, sobretudo, corresponde a
bolseiros (que de resto têm preferência no acesso em relação aos demais estudantes) (ver
Figura 151).
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Figura 151 – Renda mensal paga pelos estudantes alojados em residências, em euros
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Também para os estudantes que vivem em casa própria ou alugada, os valores
referenciados no Eurostudent 2005 (304 euros/mês) são substancialmente mais elevados do
que os encontrados nesta dissertação (174 euros). Esta diferença pode ter a ver com a
metodologia do inquérito usado pela equipa do CIES (Eurostudent, 2006, p. 67) que foi
responsável em Portugal pelo apuramento dos dados, visto que perguntava qual o valor em
“dinheiro e intangíveis” a que os estudantes tinham que fazer face. Acontece que o valor
que os estudantes atribuíram a “intangíveis” corresponde provavelmente à sua percepção e
não a um verdadeiro pagamento. Veja-se a comparação exposta na Figura 152.
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Figura 152 – Renda mensal paga pelos estudantes alojados em casa própria, quarto ou casa de aluguer,
em euros
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De assinalar que há uma diferenciação, quer no nível de rendimento, quer no nível de
despesas dos estudantes, conforme a região onde se encontram (situando-se em Portugal os
extremos na região de Lisboa, com +17% e nas Regiões Autónomas, com -37%). Esta
situação é evidenciada no relatório (Eurostudent, 2006, p. 111), quando afirma ao analisar
os níveis de rendimento dos estudantes por região dentro de cada país: “When income
differences are compared once again Ireland and Spain, followed by Portugal, show the
greatest variations.”
O facto de a localização da instituição frequentada pelo estudante ter incidência nos
custos foi também sinalizado nos resultados da presente dissertação, apesar de a agregação
usada ter sido diferente. Assim, na dissertação as regiões foram agrupadas em “litoral”,
“interior” e “regiões autónomas”, tendo também sido registado que no litoral os custos são
mais elevados cerca de 41% do que nas regiões autónomas.
A comparação dos valores de despesa dos estudantes em diversos países é sempre
difícil, visto que essas despesas dependem de muitos factores, mas sobretudo dependem do
nível de rendimento, e da cotação das moedas de cada país. Assim, e para obviar a este
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condicionamento, no estudo do Eurostudent 2005, as despesas foram comparadas em
termos da sua estrutura, aferindo o peso relativo de algumas das despesas mais importantes:
despesas de alojamento e das propinas.
Começando pelas despesas de alojamento (designadas no estudo do Eurostudent 2005
como “rent”) face ao total das despesas, e tendo em conta a situação dos estudantes que
vivem em casa própria, verifica-se que essas despesas são muito significativas em países
como a França (46%) e Espanha (42%), enquanto em Portugal essa componente representa
cerca de 23% do total das despesas. Assinale-se que os resultados encontrados são
precisamente iguais, quer no estudo do Eurostudent 2005, quer nesta dissertação. A Figura
153 mostra esta comparação.

Figura 153 – Peso relativo das despesas mensais de alojamento no total das despesas nos estudantes
alojados em casa própria
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Em relação à componente das propinas, ou como eufemisticamente são designadas no
relatório Eurostudent 2005 –“Contributions to institutions”103 – a maioria dos países
envolvidos no estudo não tem dados disponíveis (nd). Todavia, para os países onde se
obtiveram dados, o peso das propinas surge significativo, a representar na Holanda 12% do
total das despesas e Portugal a surgir com o valor mais elevado de 14%.
103

No relatório nacional de preparação para o Eurostudent 2005 elaborado pelo CIES/ISCTE por Susana da
Cruz Martins, Rosário Mariti e António Firmino da Costa, usa-se a designação “Pagamentos a instituições”.
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Assinale-se que nos resultados da dissertação se nota uma subida no peso
representado pela despesa em propinas relativamente ao total (22%), o que se justifica dado
que o inquérito (2005) foi aplicado um ano depois do Eurostudent 2005 (2004), e as
instituições de ensino superior públicas terem desde o ano de 2003 a possibilidade de fixar
o valor da propina entre um máximo e um mínimo, sendo que a maioria delas foi fazendo
um percurso tendencial para a propina máxima, em consequência do enfraquecimento do
apoio público através do Orçamento de Estado. De facto, e de acordo com os dados
fornecidos pela Direcção-Geral do Ensino Superior, a propina média fixada nas instituições
públicas sofreu um aumento, tendo passado de 605 euros em 2003/2004 para 746 euros em
2005/2006. A Figura 154 retrata esta comparação.

Figura 154 – Peso relativo das despesas com propinas no total das despesas dos estudantes
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4.8 Comparação com os resultados do estudo Global Higher Education Rankings,
Affordability in Comparative Perspective
No ponto 1.5.1.3 desta dissertação tivemos oportunidade de expor alguns dos métodos
usados internacionalmente para medir o grau de equidade na acessibilidade da frequência
ao ensino superior, em particular, no que é chamada a acessibilidade financeira
527

O Financiamento do Ensino Superior Português. A partilha de custos

(affordability), isto é, a capacidade de os estudantes poderem pagar os seus estudos
superiores. Relembrando, devemos distinguir entre os dois conceitos, que são assim
caracterizados por Johnstone (2001, p. 156): “Acessibility refers to the sheer ability of a
student to attend college – that is, to come up with cash, even if only by borrowing.
Affordability refers to the actual expenses incurred net of the discounting provided by grant
aid and the loan repayment subsidies.”
Dado ser um problema crucial para a definição das políticas do financiamento do
ensino superior, iremos agora usar os resultados obtidos no trabalho levado a cabo nesta
dissertação, e compará-los com os encontrados por Usher e Cervenan (2005), usando a
mesma metodologia daqueles autores.
Assim, e relembrando essa metodologia, e de forma análoga a outros estudos que se
debruçam sobre a acessibilidade financeira (ability to pay), o valor do PIB per capita é
usado na comparação dos custos dos estudantes do ensino superior de diversos países. Do
mesmo modo iremos proceder para confrontar os custos correntes e os custos de educação
dos estudantes portugueses no ano de 2004/2005 com o PIB per capita português, e
comparar esse resultado com os valores encontrados para os dezasseis países que foram
estudados no já acima citado trabalho de investigação.
Assim, considerando o valor dos custos de educação de 1.841 euros e os custos
correntes ou de vida específicos dos estudantes portugueses em 2005 de 2.880 euros (aqui
apenas estão incluídos os custos de alojamento, alimentação e transportes, porque no estudo
de Usher e Cervenan só esses custos foram considerandos) encontramos um valor de custo
total de 4.721 euros.
Tendo em conta a dotação inscrita em 2005 no Orçamento de Estado português para
apoiar em termos sociais os estudantes (bolsas e outros apoios) no valor de 101.341.636
euros, considerando o número total de alunos no sistema em 2004/2005 de 380.937 (não
apenas os estudantes bolseiros, mas todos os estudantes do ensino superior, qualquer que
fosse o grau ou tipo de instituição, independentemente de ser ou não bolseiro), encontramos
um apoio de 266 euros por estudante.
O custo líquido será então o valor do custo total que o estudante em média suporta
deduzido do valor de apoio por estudante que o Governo concede, ou seja 4.445 euros
(4.721 euros – 266 euros). Por sua vez, este valor deve ser ainda diminuído das deduções
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fiscais que o Governo concede às famílias que possuem filhos a estudar (neste caso em
qualquer nível de ensino). Para o ano em estudo (2005), o valor limite para as deduções de
ensino situava-se nos 599,52 euros, pelo que o custo líquido após deduções fiscais para um
estudante do ensino superior português atingia o valor de 3.856 euros.
Como se sabe, uma parte substancial de apoio financeiro aos estudantes do ensino
superior em muitos países provém do sistema de empréstimos, pelo que no estudo de Usher
e Cervenam se deduz também o valor médio de empréstimo por estudante. Contudo, em
2005, no caso de Portugal, o sistema de empréstimos era deveras insignificante e só
recentemente com a nova iniciativa dos empréstimos com garantia governamental (2007) se
pode dizer que estão a ser dados os primeiros passos para a introdução de um sistema de
empréstimos.
Ponderando todos os custos e todos os apoios recebidos pelos estudantes portugueses,
chegamos a um valor de custo “saído do bolso” (“out-of-pocket”) ou “custos líquidos 2”
após deduções fiscais e tendo em conta todos os apoios recebido (bolsas, empréstimos
quando existem) de 3.856 euros por estudante, conforme se demonstra no Quadro 206.
Quadro 206 – Acessibilidade financeira dos estudantes portugueses: comparação dos custos totais dos
estudantes deduzidos dos apoios versus o PIB per capita no ano de 2005

Valor €
(1)

PIB per capita € 2005

(2)

Custos de Educação € 2005

(3)

Custos de Vida € 2005

(4)=(2)+(3)

Custos Totais € 2005

(5)

Bolsas por estudante € 2004/2005

(6)=(4)-(5)

Custo Líquido €

(7)

Deduções Fiscais €

(8)=(6)-(7)

Custo Líquido após deduções fiscais € 2005

(9)

Empréstimos por estudante € 2005

Peso % no PIB

16.891 €
1.841 €

11%

2.880 €

17%

4.721 €

28%

266 €
4.455 €

26%

600 €
3.856 €

23%

0€

(10)=(4)-(5)-(9)
Custos "Out-of-Pocket" € 2005
Custos "Out-of-Pocket" após Deduções fiscais € 2005
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4.455 €

26%

3.856 €

23%
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Analisando agora os custos de educação dos estudantes portugueses face ao PIB per
capita português, verificamos que o esforço do estudante para pagar os custos de frequência
do ensino superior (propinas, outras taxas, livros, equipamentos, visitas de estudo, etc.)
representa no caso de Portugal cerca de 11%. Este valor coloca-nos num grupo intermédio
de países – Reino Unido 12%, Austrália 13%, Canadá 14% – próximo do modelo anglosaxónico, e mais afastado do grupo dos outros países europeus com valores
significativamente mais baixos, como por exemplo, Áustria (5%), Bélgica (3%), França
(6%), Irlanda (4%), Suécia (3%) (ver a Figura 155).

Figura 155 – Comparação entre os custos de educação dos estudantes do ensino superior e o PIB per
capita
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Fonte: Usher e Cervenan (2005). Global Higher Education Rankings (OCDE, 2003 PPP).
Portugal – Cerdeira, L. (2005). Inquérito aos estudantes do ensino superior 2004/2005 (PIB PPS
2005).
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Em relação aos custos de vida, os estudantes portugueses enfrentam valores muito
homólogos a todos os países, com estes custos a representar cerca de 17% do PIB per
capita. De resto, só o Reino Unido (32%) e a Nova Zelândia (36%) denotam valores bem
mais pesados. Podemos ver a comparação na Figura 156.

Figura 156 – Comparação entre os custos de vida dos estudantes do ensino superior e o PIB per capita
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Fonte: Usher e Cervenan (2005). Global Higher Education Rankings (OCDE, 2003 PPP).
Portugal – Cerdeira, L. (2005). Inquérito aos estudantes do ensino superior 2004/2005 (PIB PPS
2005).

Globalizando, temos que os custos totais anuais dos estudantes portugueses
representavam 28% do PIB per capita de Portugal no ano de 2005. Se observarmos a
Figura 157, vemos que Portugal é o país da Europa que apresenta o valor mais elevado,
com excepção do Reino Unido.
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Figura 157 – Comparação entre os custos totais dos estudantes do ensino superior e o PIB per capita
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Fonte: Usher e Cervenan (2005). Global Higher Education Rankings (OCDE, 2003 PPP).
Portugal – Cerdeira, L. (2005). Inquérito aos estudantes do ensino superior 2004/2005 (PIB PPS
2005).

Quando se têm em conta os apoios concedidos através de bolsas, empréstimos e
deduções fiscais, chegando àquilo que é chamado de “custo líquido 2” ou custo “out-ofpocket” e que representará o esforço do estudante deduzido dos apoios recebidos, vemos
que o estudante português necessita de cerca de 23% do PIB per capita para poder
frequentar o ensino superior. Esse valor é igual ao encontrado para a Itália (23%), próximo
do do Reino Unido (24%) e Austrália (22%), mas superior à maioria dos países europeus e
dos Estados Unidos (17%), o que demonstra que a acessibilidade financeira dos estudantes
portugueses não lhes é muito favorável no contexto internacional, e sobretudo no europeu.
A Figura 158 evidencia esta realidade.
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Figura 158 – Comparação entre os custos líquidos (out-of-pocket) após deduções dos estudantes do
ensino superior e o PIB per capita
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Fonte: Usher e Cervenan (2005). Global Higher Education Rankings (OCDE, 2003 PPP).
Portugal – Cerdeira, L. (2005). Inquérito aos estudantes do ensino superior 2004/2005 (PIB PPS
2005).

Como podemos constatar, há países como os Estados Unidos e o Reino Unido que
apesar dos custos totais representarem 43% e 44% do PIB per capita, respectivamente,
acabam por, em termos do custo líquido após deduções, descer para 17% e 24%. Do mesmo
modo, a Suécia, cujos custos totais suportados pelos estudantes ascendem a cerca de 24%
do PIB per capita, acaba por ter um valor de custo líquido mínimo de 2%. A razão para
essa inversão reside no facto de nestes países os apoios através de bolsas e de empréstimos
serem muito significativos.
Assim, se compararmos a soma dos apoios concedidos versus os custos totais dos
estudantes, podemos ter uma noção muito clara do esforço real que em média um estudante
do ensino superior tem que enfrentar. No caso de Portugal, e para o ano de 2005, os apoios
concedidos por aluno suportam em média 18% dos custos totais dos estudantes. No
contexto dos países analisados por Usher e Cervenan, Portugal evidencia um baixo valor de
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apoio aos estudantes, o que leva a colocar a questão de a acessibilidade financeira não estar
assegurada aos estudantes portugueses. Na grande maioria dos países europeus, o ratio
entre os apoios e os custos está sempre acima do valor de Portugal, com o caso extremo da
Suécia em que os apoios representam próximo de 93% dos custos, conforme o evidenciado
na Figura 159.

Figura 159 – Comparação entre os apoios concedidos e os custos dos estudantes do ensino superior
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Fonte: Usher e Cervenan (2005). Global Higher Education Rankings (OCDE, 2003 PPP).
Portugal – Cerdeira, L. (2005). Inquérito aos estudantes do ensino superior 2004/2005 (PIB PPS
2005).

Resumindo, a comparação entre os custos e os apoios obtidos pelos estudantes
portugueses para poderem frequentar o ensino superior leva-nos a concluir que, no contexto
internacional, pelo menos no conjunto de países analisados, a situação portuguesa não é
muito vantajosa no que concerne à acessibilidade financeira dos estudantes, sendo pouco
significativos os apoios recebidos em comparação com o esforço realizado pelos estudantes
e/ou as suas famílias.
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Este frágil apoio aos estudantes do ensino superior português foi evidenciado num
recente relatório da OCDE (2008, p. 206) dizendo:
“However, it is interesting to observe that low tuition fees do not necessarily imply
facilated acess to tertiary edcuation from a financing point of view. Financial
constraints seem to be lower in some countries with high level of tuition fees – but
good student support systems – such as Australia, New Zeland, The United Kindgom
and the United States than in countries with low levels of tuition fees – but incipient
student support systems – such as Hungary, Mexico, Portugal and Spain.”
(sublinhado da autora).

4.9 Comparação entre os custos privados dos estudantes do ensino superior e o
esforço orçamental público em 2005
Ao longo do presente estudo, a investigação centrou-se na obtenção dos dados
relativos aos custos de educação e correntes dos estudantes do ensino superior vistos na
óptica do estudante ou da sua família. Todavia, para além dos custos suportados pelos
estudantes e suas famílias, há uma outra dimensão que abarca a noção de custos de
educação vistos na óptica das despesas das instituições do ensino superior. Estes custos das
instituições abrangem os custos cobertos pelo financiamento público, e a parte coberta
pelas receitas cobradas através das propinas e taxas.
Considerando que a aplicação do inquérito se verificou no ano de 2005, iremos
confrontar os resultados dos custos totais suportados pelos estudantes e os dados relativos à
despesa efectuada pelas instituições públicas de ensino superior também no ano de 2005
(universidades, institutos politécnicos e serviços de acção social).
O cálculo do orçamento das universidades e dos institutos politécnicos públicos do
ano de 2005 assentou numa calculatória que de uma forma sintética se pode enunciar do
seguinte modo:
- Cálculo do orçamento padrão do pessoal da formação inicial OPP/1.º ciclo
(1.060.639.797 euros);
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- Cálculo do orçamento padrão corrente da formação inicial OPC/1.º ciclo (20% do
OPP = 163.472.144 euros);
- Cálculo do orçamento padrão do pessoal da formação inicial OPP/2.º ciclo
(70.978.087 euros);
- Cálculo do orçamento padrão corrente da formação inicial OPC/2.º ciclo (20% do
OPP = 7.201.303 euros);
- Soma do Orçamento da Formação 2005= 1.306.218.567 euros;
- Aplicação de factores de qualidade – Qualidade do Pessoal Docente, Eficiência
Pedagógica dos Cursos, Eficiência Científica, Eficiência de Gestão, Classificação
das Unidades de I&D – Factor Médio (resultante da ponderação dos resultados dos
factores de qualidade, variando de um mínimo de 1,013 a um máximo de 1,040);
- Adicionais – Unidades Especiais = 3.740.000 euros, Manutenção & Reequipamento
= 16.610.583 euros, Interioridade & Insularidade = 9.011.957 euros, num total de
29.362.540 euros;
- Orçamento Padrão 2005 = Orçamento de Formação x Factor Médio dos Factores de
Qualidade + Adicionais = 1.372.254.926 euros;
- Orçamento de Referência 2005 = 80% do Orçamento Padrão para as universidades e
= 75% para os institutos politécnicos = 1.075.941.844 euros;
- Orçamento Transferido de 2005 = Aplicação de um factor de convergência com
base no orçamento transferido em 2004 = 1.021.608.375 euros.
A aplicação da fórmula usada e reconhecida pelo governo português para calcular o
orçamento padrão de 2005 das instituições de ensino superior públicas levou a que se
perspectivasse um orçamento padrão de 1.372.254.926 euros, do qual só foi realmente
transferido para as instituições cerca de 74,4% desse montante (1.021.608.375 euros).
Essa dotação afecta às instituições públicas (universidades e institutos politécnicos),
perto de mil milhões de euros, foi inscrita no Orçamento de Estado, e pode considerar-se
que constituiu o esforço público de financiamento do ensino superior para o ano de 2005.
Para melhor descrição apresentam-se no Quadro 207 os valores referentes à dotação inscrita
do ano de 2005 (coluna 3 do Quadro).
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Quadro 207 – Preparação do Orçamento de Estado de 2005 – Aplicação da Fórmula

Orçamento

Orçamento de

Orçamento

Custo por

Orç.Transferido /

Transferido

34.929.973
44.027.431
20.070.570
86.415.942
32.695.939
88.909.547
59.230.199
58.871.289
97.317.099
117.859.609
29.588.460
15.186.128
16.515.115
9.835.789
711.453.090

aluno 2005
(4)
3.888 €
4.374 €
3.945 €
4.641 €
4.461 €
4.902 €
4.298 €
4.533 €
5.195 €
5.236 €
4.505 €
2.898 €
12.440 €
4.199 €
4.770 €

Orçamento Padrão
(5)= (3)/(1)
74,9%
78,1%
71,1%
75,1%
75,6%
80,9%
76,4%
70,9%
75,5%
74,0%
83,7%
66,0%
103,6%
77,5%
76,1%

11.898.152
18.293.471
16.288.134
3.081.151
31.911.879
11.766.412
27.548.887
52.202.176
9.916.259
51.115.577
12.526.247
10.557.948
18.694.482
10.668.631
19.610.083
306.079.490

12.032.573
17.347.327
16.506.002
2.624.118
28.535.084
11.946.227
21.914.184
48.028.900
9.205.570
47.146.655
13.058.021
9.499.054
18.860.825
10.741.725
18.797.376
286.243.641

3.620 €
3.168 €
3.778 €
1.843 €
3.052 €
3.322 €
2.471 €
3.533 €
3.098 €
3.056 €
3.235 €
2.677 €
3.070 €
3.301 €
3.127 €
3.130 €

75,8%
71,1%
76,0%
63,9%
67,1%
76,1%
59,7%
69,0%
69,6%
69,2%
78,2%
67,5%
75,7%
75,5%
71,9%
70,1%

8.930.584
7.288.387
5.632.984
21.851.955

8.491.719
9.235.853
6.184.072
23.911.644

5.895 €
7.443 €
6.267 €
6.510 €

71,3%
95,0%
82,3%
82,1%

1.372.254.926 1.075.941.844 1.021.608.375

4.194 €

74,4%

Padrão 2005

Referência 2005

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
UNIVERSIDADE DE LISBOA
UNIVERSIDADE DO MINHO
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
UNIVERSIDADE DO PORTO
U.T.A.D.
I.S.C.T.E.
UNIVERSIDADE DOS AÇORES
UNIVERSIDADE DA MADEIRA
TOTAL UNIVERSIDADES

(1)
46.635.519
56.340.865
28.211.075
115.052.790
43.270.676
109.882.714
77.487.137
83.076.520
128.902.700
159.188.159
35.335.864
22.996.222
15.937.751
12.695.007
935.012.999

(2)
37.308.415
45.072.692
22.568.860
92.042.232
34.616.541
87.906.171
61.989.710
66.461.216
103.122.160
127.350.527
28.268.691
18.396.978
12.750.201
10.156.005
748.010.399

IP BEJA
IP BRAGANÇA
IP C.BRANCO
IP CAVADO E AVE
IP COIMBRA
IP GUARDA
IP LEIRIA
IP LISBOA
IP PORTALEGRE
IP PORTO
IP SANTAREM
IP TOMAR
IP SETUBAL
IP V.CASTELO
IP VISEU
TOTAL I.POLITECNICOS

15.864.203
24.391.295
21.717.511
4.108.202
42.549.172
15.688.549
36.731.849
69.602.901
13.221.679
68.154.102
16.701.663
14.077.264
24.925.977
14.224.842
26.146.778
408.105.986
11.907.446
9.717.849
7.510.646
29.135.941

ES ENF. COIMBRA
ES ENF. LISBOA
ES ENF. PORTO
TOTAL ENF. & TEC. SAÚDE
TOTAL

Taxa de cobertura

2005
(3)

Fonte: GPEARI / MCTES – Ficheiro de preparação do orçamento de 2005.

Tendo em conta o número de alunos usado no processo de cálculo do orçamento de
2005, próximo de 251.731 estudantes (trata-se de uma previsão de estudantes efectuada
pelos serviços técnicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no
momento de preparação do orçamento, habitualmente no meses de Julho e Agosto do ano
anterior, neste caso 2004), o orçamento por estudante inscrito no ano de 2005 ascendeu a
4.194 euros, sendo mais elevado no ensino universitário (4.770 euros) do que no ensino
politécnico (3.130 euros), com excepção das escolas superiores de enfermagem não
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integradas nos institutos e universidades, que registam o orçamento por aluno mais elevado,
6.510 euros.
Registam-se diferenças acentuadas entre as instituições, quer universitárias quer
politécnicas. No conjunto das instituições universitárias, ressalta o alto valor do custo da
Universidade dos Açores, cujo orçamento por aluno quase que triplica o valor médio das
instituições universitárias. Ao mesmo tempo, o ISCTE denota um valor significativamente
baixo, ficando por 61% do valor médio universitário. Podemos ver a distribuição do
orçamento por aluno inscrito em 2005 das instituições universitárias públicas na Figura
160.

Figura 160 – Orçamento de Estado inscrito por aluno em 2005 nas universidades públicas
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Fonte: GPEARI / MCTES – Ficheiro de preparação do orçamento de 2005.

Nos institutos politécnicos, há também uma forte diferenciação, com o Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave a apresentar o valor mais baixo de todo o sistema público,
que significa cerca de 59% do valor médio dos institutos politécnicos. No extremo oposto,
encontramos o valor do Instituto Politécnico de Castelo Branco com um orçamento por
aluno de 3.778 euros (ver a Figura 161).
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Figura 161 – Orçamento de Estado inscrito por aluno em 2005 nos institutos politécnicos públicos
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Fonte: GPEARI / MCTES – Ficheiro de preparação do orçamento de 2005.

Como já referido, as instituições de ensino superior têm vindo a ter que usar dotações
orçamentais recebidas em anos anteriores, e que transitam como saldo, para fazerem face
aos seus encargos de pessoal e funcionamento. Por consequência, para analisar o esforço
que anualmente o financiamento público assume, deverá ser tida em conta a totalidade da
despesa, e não apenas a dotação que é inscrita no início de cada ano.
De acordo com a informação prestada pelo Gabinete de Gestão Financeira (actual
GPEARI) do Ministério da Ciência e do Ensino Superior, a despesa realizada no ano de
2005 pelas instituições públicas no que respeita à componente do Orçamento de Estado
aponta para um gasto global de 1.053.004.882 euros, o que significa que as instituições
gastaram 31.396.507 euros (3% da dotação gasta em 2005) de verbas transitadas como
saldo. O valor do saldo gasto em 2005 provém na sua grande maioria das universidades, as
quais absorveram cerca de 26 milhões de euros.
Para a identificação da totalidade do esforço do Estado para apoio aos estudantes do
ensino superior público há que ter ainda em conta a dotação que é gasta no apoio social aos
estudantes através dos serviços de acção social. Os Serviços de Acção Social gastaram em
2005 uma verba de 105.052.192 euros provindo da componente de Orçamento de Estado.
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No conjunto das universidades, dos institutos politécnicos e dos serviços de acção
social registou-se uma despesa de 1.158.057.074 euros, o que permitiu apoiar cerca de
279.000 estudantes de todos os graus de ensino (formação inicial e pós-graduação). Deste
modo, encontramos uma despesa de Orçamento de Estado por aluno de 4.151 euros, se
incluirmos a parte de apoio social, ou 3.774 euros, se apenas se considerar a dotação das
universidades e institutos politécnicos. No Quadro 208 indicam-se os dados relativos a
todas as instituições públicas.

Quadro 208 – Despesa de Orçamento de Estado e despesa por aluno de 2005 das instituições de ensino
superior públicas (Universidades, Institutos Politécnicos, Serviços de Acção Social)

Despesa realizada no Orçamento de Estado FF310
Total Despesa
Universidades e Serviços Acção

Alunos inscritos

Despesa OE

Despesa OE

por aluno 2005

por aluno

(Univ/Polit +

2005

I.Politécnicos

UNIVERSIDADE ABERTA
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
UNIVERSIDADE DE AVEIRO (inclui ISCAV)
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
UNIVERSIDADE DE LISBOA
UNIVERSIDADE DO MINHO
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
UNIVERSIDADE DO PORTO
U.T.A.D.
I.S.C.T.E.
UNIVERSIDADE DOS AÇORES
UNIVERSIDADE DA MADEIRA
TOTAL UNIVERSIDADES

2005
(1)
12.286.568 €
34.871.237 €
45.165.177 €
21.098.285 €
86.215.284 €
33.251.286 €
89.357.115 €
62.283.113 €
59.694.400 €
98.791.653 €
118.431.627 €
30.769.324 €
15.652.472 €
18.459.777 €
11.149.199 €
737.476.517 €

IP BEJA
IP BRAGANÇA
IP C.BRANCO
IP CAVADO E AVE
IP COIMBRA
IP GUARDA
IP LEIRIA
IP LISBOA
IP PORTALEGRE
IP PORTO
IP SANTAREM
IP TOMAR
IP SETUBAL
IP V.CASTELO
IP VISEU
TOTAL I.POLITECNICOS

12.287.562 €
17.725.273 €
15.891.362 €
3.882.973 €
28.702.094 €
11.568.618 €
22.297.515 €
48.150.721 €
9.439.394 €
47.183.635 €
13.407.513 €
9.934.841 €
19.361.938 €
11.350.349 €
18.323.135 €
289.506.923 €

ES ENF. COIMBRA
ES ENF. LISBOA
ES ENF. PORTO
TOTAL ENF. & TEC. SAÚDE
TOTAL

Social
(2)

2005
(3)=(1)+(2)
12.286.568 €
37.325.193 €
49.887.438 €
24.561.972 €
97.515.891 €
36.325.985 €
97.711.820 €
70.887.926 €
63.146.084 €
108.424.010 €
127.560.016 €
34.159.456 €
15.652.472 €
20.819.452 €
13.023.428 €
809.287.711 €

2004/2005
(4)
10.013
9.116
11.702
5.273
19.872
8.384
20.411
15.707
14.840
21.802
26.387
6.999
5.739
3.342
2.735
182.322

S.Sociais)
(5)=(3)/(4)
1.227 €
4.094 €
4.263 €
4.658 €
4.907 €
4.333 €
4.787 €
4.513 €
4.255 €
4.973 €
4.834 €
4.881 €
2.727 €
6.230 €
4.762 €
4.439 €

(Univ/Polit)
(6)=(1)/(4)
1.227 €
3.825 €
3.860 €
4.001 €
4.339 €
3.966 €
4.378 €
3.965 €
4.023 €
4.531 €
4.488 €
4.396 €
2.727 €
5.524 €
4.076 €
4.045 €

3.161.813 €
1.653.706 €
3.310.743 €
3.048.977 €
1.709.216 €
2.602.322 €
1.789.006 €
1.801.953 €
2.506.831 €
1.570.029 €
3.465.444 €
33.240.998 €

13.826.912 €
20.567.117 €
18.131.126 €
3.882.973 €
31.863.907 €
13.222.324 €
25.608.258 €
51.199.698 €
11.148.610 €
49.785.957 €
15.196.519 €
11.736.794 €
21.868.769 €
12.920.378 €
21.788.579 €
322.747.921 €

3.227
5.348
4.652
1.447
9.218
3.543
9.187
13.992
3.342
15.395
3.842
3.348
6.029
3.352
6.266
92.188

4.285 €
3.846 €
3.897 €
2.683 €
3.457 €
3.732 €
2.787 €
3.659 €
3.336 €
3.234 €
3.955 €
3.506 €
3.627 €
3.855 €
3.477 €
3.501 €

3.808 €
3.314 €
3.416 €
2.683 €
3.114 €
3.265 €
2.427 €
3.441 €
2.824 €
3.065 €
3.490 €
2.967 €
3.211 €
3.386 €
2.924 €
3.140 €

9.043.186 €
9.791.365 €
7.186.891 €
26.021.442 €

0€

9.043.186 €
9.791.365 €
7.186.891 €
26.021.442 €

1.678
1.445
1.367
4.490

5.389 €
6.776 €
5.257 €
5.795 €

5.389 €
6.776 €
5.257 €
5.795 €

1.053.004.882 €

105.052.192 €

1.158.057.074 €

279.000

4.151 €

3.774 €

2.453.956 €
4.722.261 €
3.463.687 €
11.300.607 €
3.074.699 €
8.354.705 €
8.604.813 €
3.451.684 €
9.632.357 €
9.128.389 €
3.390.132 €
2.359.675 €
1.874.229 €
71.811.194 €
1.539.350 €
2.841.844 €
2.239.764 €

Fonte: GPEARI / MCTES – Despesa de Orçamento de Estado realizada em 2005.

540

Capítulo 4 – Os custos dos estudantes do ensino superior português: custos de educação e custos de vida

Conjugando a participação pública com o valor da despesa do Orçamento de Estado
de 2005 e a participação privada, constituída pelo valor encontrado através da aplicação do
inquérito de 2005 para o custo total assumido pelos estudantes e famílias (custo de
educação e custo corrente), por tipo de ensino encontramos a situação descrita no Quadro
209. Podemos concluir que o contributo público no conjunto do ensino superior público
ascende a perto de 44%, enquanto que a componente privada se sobrepõe com um valor
próximo dos 56% do custo total do ensino superior público. A participação privada é maior
no subsistema do ensino politécnico público (59,1%) do que nas universidades (55,4%).

Quadro 209 – Contributo do Estado e dos estudantes e famílias para o financiamento do ensino
superior público no ano de 2005 em euros e percentagem

TOTAL UNIVERSIDADES
TOTAL I.POLITECNICOS
TOTAL

Contributo público
Despesa Orçamento de
Estado - OE por aluno
2005 (Univ / Polit +
S.Sociais)
(1)
4.439 €
3.501 €
4.151 €

Contributo privado
Custos Totais Anuais
dos estudantes:
Educação e Correntes
2005
(2)
5.505 €
5.052 €
5.310 €

Público e Privado
Total 2005

(3)=(1)+(2)
9.944 €
8.553 €
9.461 €

Público %

Privado %

(4)=(1)/(3)
(5)=(2)/(3)
44,6%
55,4%
40,9%
59,1%
43,9%
56,1%

De entre as universidades, a Universidade dos Açores regista o único caso em que o
contributo público do Orçamento de Estado (56,5%) é superior ao do dos estudantes e suas
famílias (43,5%). Segue-se um grupo de universidades em que há um grande equilíbrio
entre as duas componentes: Universidade do Minho (Público 50,5%; Privado 49,5%);
Universidade do Porto (Público 50,0%; Privado 50,0%); Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro (Público 49,1%; Privado 50,9%). Por sua vez, a Universidade Aberta (Público
21,3%; Privado 78,7%), a Universidade do Algarve (Público 37,7%; Privado 62,3%),
ISCTE (Público 38,1%; Privado 61,9%) e Universidade Nova de Lisboa (Público 38,9%;
Privado 61,1%) são as que denotam uma menor participação pública quando comparadas
com os custos privados dos seus estudantes (ver Figura 162).
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Figura 162 – Comparação do contributo público e privado nas universidades públicas em 2005
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Todos os institutos politécnicos mostram uma participação pública minoritária em
relação à contribuição privada dos estudantes, sendo o Instituto Politécnico de Lisboa e o
Instituto Politécnico de Santarém aqueles onde a comparticipação é mais equilibrada. O
contributo público no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave é o mais baixo (27,1%) de
todo o sistema de ensino público, como se vê pela Figura 163.

Figura 163 – Comparação do contributo público e privado nos institutos politécnicos públicos em 2005
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Podemos ver o contributo do esforço público e privado de forma deagregada por
instituição nos dados do Quadro 210.
Quadro 210 – Contributo do Estado e dos estudantes e famílias para o financiamento do ensino
superior no ano de 2005 em euros e percentagem por instituição

Contributo público
Despesa Orçamento de

Contributo privado
Custos Totais Anuais

Estado - OE por aluno

dos estudantes:

2005 (Univ/Polit +

Educação e Correntes

S.Sociais)
(1)

2005
(2)

Público e Privado
Total 2005

Público %

Privado %

(3)=(1)+(2)

(4)=(1)/(3)

(5)=(2)/(3)

UNIVERSIDADE ABERTA
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
UNIVERSIDADE DE AVEIRO (inclui ISCAV)
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
UNIVERSIDADE DE LISBOA
UNIVERSIDADE DO MINHO
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
UNIVERSIDADE DO PORTO
U.T.A.D.
I.S.C.T.E.
UNIVERSIDADE DOS AÇORES
UNIVERSIDADE DA MADEIRA
TOTAL UNIVERSIDADES

1.227 €
4.094 €
4.263 €
4.658 €
4.907 €
4.333 €
4.787 €
4.513 €
4.255 €
4.973 €
4.834 €
4.881 €
2.727 €
6.230 €
4.762 €
4.439 €

4.543 €
6.757 €
5.968 €
5.963 €
5.863 €
5.929 €
5.298 €
4.427 €
6.688 €
5.644 €
4.843 €
5.050 €
4.433 €
4.799 €
5.245 €
5.505 €

5.770 €
10.851 €
10.231 €
10.621 €
10.770 €
10.262 €
10.085 €
8.940 €
10.943 €
10.617 €
9.678 €
9.931 €
7.160 €
11.029 €
10.007 €
9.944 €

21,3%
37,7%
41,7%
43,9%
45,6%
42,2%
47,5%
50,5%
38,9%
46,8%
50,0%
49,1%
38,1%
56,5%
47,6%
44,6%

78,7%
62,3%
58,3%
56,1%
54,4%
57,8%
52,5%
49,5%
61,1%
53,2%
50,0%
50,9%
61,9%
43,5%
52,4%
55,4%

IP BEJA
IP BRAGANÇA
IP C.BRANCO
IP CAVADO E AVE
IP COIMBRA
IP GUARDA
IP LEIRIA
IP LISBOA
IP PORTALEGRE
IP PORTO
IP SANTAREM
IP TOMAR
IP SETUBAL
IP V.CASTELO
IP VISEU
TOTAL I.POLITECNICOS

4.285 €
3.846 €
3.897 €
2.683 €
3.457 €
3.732 €
2.787 €
3.659 €
3.336 €
3.234 €
3.955 €
3.506 €
3.627 €
3.855 €
3.477 €
3.501 €

5.490 €
5.444 €
5.137 €
7.222 €
4.962 €
5.386 €
5.456 €
3.888 €
4.488 €
5.807 €
4.378 €
4.770 €
5.362 €
4.910 €
4.788 €
5.052 €

9.774 €
9.290 €
9.034 €
9.906 €
8.419 €
9.118 €
8.243 €
7.547 €
7.824 €
9.041 €
8.333 €
8.276 €
8.989 €
8.764 €
8.265 €
8.553 €

43,8%
41,4%
43,1%
27,1%
41,1%
40,9%
33,8%
48,5%
42,6%
35,8%
47,5%
42,4%
40,4%
44,0%
42,1%
40,9%

56,2%
58,6%
56,9%
72,9%
58,9%
59,1%
66,2%
51,5%
57,4%
64,2%
52,5%
57,6%
59,6%
56,0%
57,9%
59,1%

ES ENF. COIMBRA
ES ENF. LISBOA
ES ENF. PORTO
TOTAL ENF. & TEC. SAÚDE

5.389 €
6.776 €
5.257 €
5.795 €

6.388 €
3.551 €

11.778 €
10.327 €

18.166 €
13.878 €

54,2%
34,4%

4.151 €

5.310 €

9.461 €

43,9%

56,1%

TOTAL
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4.10 Comparação entre os custos dos estudantes do ensino superior portugueses
e os apoios sociais e financeiros concedidos pelo Governo
Como já se constatou, há países em que são seguidas políticas em que os custos do
ensino superior suportados pelos estudantes, mormente os custos de educação, são bastante
elevados, com a aplicação de propinas de valor significativo, ao mesmo tempo que o
somatório dos apoios concedidos (em diversas formas, seja pela concessão de bolsas, seja
pela generalização do acesso a um sistema de empréstimos garantido governamentalmente,
quer por apoios fiscais às famílias) é de tal volume que resulta numa vantagem comparativa
desses países, no que toca à equidade e acessibilidade ao ensino superior. Por isso, é
importante não só conhecer o nível dos custos que os estudantes têm de enfrentar, mas
também comparar esses custos com os apoios possíveis postos à disposição dos que querem
frequentar um curso de ensino superior.
Assim, interessa agora comparar o valor dos custos dos estudantes portugueses e
confrontá-lo com o valor da bolsa de estudo média paga pelas instâncias governamentais
aos estudantes. Iremos usar os dados relativos ao ano lectivo de 2004/2005, dado que
pretendemos comparar os resultados do inquérito e os apoios sob a forma de bolsas de
estudo nesse mesmo ano. A análise será feita tendo em conta a realidade global do sistema,
e também a situação específica dos estudantes que frequentam instituições públicas e
privadas.
Da comparação entre o valor de bolsa média atribuído aos estudantes e os custos
suportados pelos estudantes em 2004/2005, conclui-se que para os estudantes do ensino
público, o valor da bolsa média (1.292 euros) cobre os custos de educação que os
estudantes têm que suportar (1.138 euros), mas fica muito aquém de poder também apoiar
os custos correntes ou de vida dos estudantes, dado que apenas abrange 24% do custo total
(educação e de vida no valor de 5.331 euros). Essa cobertura é nos estudantes que
frequentam o ensino privado muito menor, visto que o valor da bolsa média paga aos
estudantes do ensino privado (1.563 euros) só dá para cobrir 44% dos custos de educação
(3.571 euros) e 19% do custo total (8.143 euros).
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Em termos globais, podemos dizer que a bolsa média (1.428 euros) que os estudantes
portugueses receberam no ano lectivo de 2004/2005 cobre apenas 23% dos custos totais
(6.146 euros) que um estudante do ensino superior tem que suportar. A Figura 164 mostra a
comparação entre os valores dos custos no ensino público, no ensino privado, e global, em
confronto com o valor da bolsa média também identificada por subsistema.

Figura 164 – Comparação entre os custos de educação e de vida dos estudantes e o valor da bolsa média
concedida – Ano lectivo de 2004/2005
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Fonte: Bolsa média anual 2004/2005 – Direcção Geral do Ensino Superior;
Custos 2004/2005 – Cerdeira, L. (2005). Inquérito aos estudantes do ensino superior 2004/2005.

Sabemos que 85% dos estudantes do ensino superior se encontram na situação
descrita por seis dos grupos ou categorias definidas no ponto 3.5 da dissertação. Se
tivermos em conta os custos que esses grupos de estudantes suportam e o valor da bolsa
média recebida de acordo com o tipo de instituição frequentada, conclui-se que:
- Para o grupo mais significativo, com 32% dos estudantes –“Ensino Público /
Litoral / Casa dos pais ou familiares”– o valor da bolsa excede os custos de
educação e queda-se nos 27% dos custos totais. No entanto, este grupo 1 é o que
obtém a melhor cobertura por parte da bolsa auferida dos custos suportados, seguido
do grupo 2 (que representa 5% do total dos estudantes – Ensino Público / Litoral /
Residência universitária), cuja cobertura da bolsa versus os custos é de 26%;
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- Para o segundo grupo mais numeroso de estudantes, com 21% (“Ensino Privado /
Litoral / Casa dos pais ou familiares”) a taxa de cobertura dos custos de educação
é baixa, na ordem dos 44% dos custos de educação e de 20% em relação aos custos
totais que estes estudantes suportavam em 2004/2005;
- Assinala-se a situação dos grupos 10 “Ensino Privado / Litoral / Casa dos pais ou
familiares” e grupo 3 “Ensino Público / Litoral / Quarto), cuja taxa de cobertura
dos custos totais é idêntica, isto é, os estudantes do ensino privado, do litoral e a
viverem com os pais, realizam o mesmo esforço que os do ensino público, litoral e a
viverem numa casa ou apartamento de aluguer.
O Quadro 211 assinala a comparação entre os custos e o valor da bolsa média para os
seis grupos de estudantes, que caracterizam a grande maioria dos estudantes portugueses
(85%).

Quadro 211 – Comparação dos custos dos grupos mais representativos dos estudantes e o valor da
bolsa média no ano lectivo de 2004/2005
Despesas de Despesas
Educação correntes
Grupos
Grupo 1 - (31,6%)
Grupo 10 - (20,8%)
Grupo 3 - (15,8%)
Grupo 7 - (7,8%)
Grupo 2 - (5%)
Grupo 12 - (3,8%)

Situação em que o estudante se encontra
Ens.Público/Litoral/Casa dos pais ou familiares
Ens.Privado/Litoral/Casa dos pais ou familiares
Ens.Público/Litoral/Casa,apartamento em aluguer
Ens.Público/Interior/Casa, apartamento em aluguer
Ens.Público/Litoral/Residência universitária
Ens.Privado/Litoral/Casa,apartamento em aluguer

Despesas

Bolsa média

totais anuais: anual por
correntes +

Totais 12 meses educação
1.113 € 3.648 €
4.761 €
3.561 € 4.119 €
7.681 €
1.127 € 5.193 €
6.320 €
1.169 € 4.567 €
5.736 €
1.218 € 3.844 €
5.063 €
3.517 € 5.110 €
8.627 €

tipo de
ensino
1.292 €
1.563 €
1.292 €
1.292 €
1.292 €
1.563 €

Tx.
Tx.
Tx.
Cobertura Cobertura Cobertura
Bolsa/
Bolsa/
Bolsa/
Custos de Custos de Custos
Educação
Vida
Totais
116%
35%
27%
44%
38%
20%
115%
25%
20%
111%
28%
23%
106%
34%
26%
44%
31%
18%

Fonte: Bolsa média anual 2004/2005 – Direcção Geral do Ensino Superior;
Custos 2004/2005 – Cerdeira, L. (2005). Inquérito aos estudantes do ensino superior 2004/2005.

Já vimos que o apoio social directo da bolsa de estudo pode ser completado ou
reforçado através da disponibilização de um sistema de empréstimos, pelo que haverá que
considerar a possibilidade criada recentemente pelo governo português referente ao sistema
de empréstimo garantido. Dado que só no ano lectivo de 2007/2008 este novo mecanismo
foi levado à prática, iremos actualizar os dados dos custos obtidos pelo inquérito de forma a
compará-los com o valor máximo de empréstimo a conceder, que se cifra em 5.000 euros
(usou-se o IPC - INE para actualizar em 2006 - 3,1% e 2007 - 2,5%).
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Podemos concluir que um estudante que assuma um empréstimo no valor máximo
possível por ano lectivo poderá cobrir na totalidade as despesas de educação e cerca de
77% dos custos totais que tem de enfrentar. Assim, este valor constituiu um forte apoio
para os estudantes obterem condições financeiras para frequentar o ensino superior, sendo,
por isso, um facilitador da acessibilidade financeira dos estudantes ao ensino superior. Esta
constatação é posta em evidência na Figura 165.

Figura 165 – Comparação entre os custos de educação e de vida dos estudantes e o valor máximo de
empréstimo – Ano lectivo de 2007/2008

7000

6475
6000

5000

5000
4529

Euros

4000

3000

2000

1946

1000

0
Empréstimo máximo

Custos de Educação

Custos de Vida

Custos Totais

Se descermos ao nível das situações dos grupos mais representativos dos estudantes, e
actualizarmos os custos de 2004/2005 através da taxa de inflação e os calcularmos para o
ano de 2007/2008, vemos que o grupo dos estudantes que estão no ensino público, no
litoral e que vivam ou em casa dos pais ou em residência universitária (Grupo 1 e Grupo 2,
que abrangem cerca de 37%), o valor do empréstimo é perfeitamente suficiente para
suportar os custos. Por sua vez, nos grupos de estudantes que estão no ensino privado, no
litoral, quer em casa dos pais (Grupo 10), quer em casa ou apartamento de aluguer, a taxa
de cobertura desce para níveis bem menos favoráveis de 62% e 55%, respectivamente. Esta
comparação está descrita no Quadro 212.
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Quadro 212 – Comparação dos custos dos grupos mais representativos dos estudantes e o valor do
empréstimo máximo no ano lectivo de 2004/2005

Valor de Tx. Cobertura
Despesas
totais anuais: Empréstimo
correntes +
Empréstimo/
educação em Máximo
Grupos
Situação em que o estudante se encontra
2007/2008 2007/2008 Custos Totais
Grupo 1 - (31,6%) Ens.Público/Litoral/Casa dos pais ou familiares
5.032 €
5.000 €
99%
Grupo 10 - (20,8%) Ens.Privado/Litoral/Casa dos pais ou familiares
8.117 €
5.000 €
62%
Grupo 3 - (15,8%) Ens.Público/Litoral/Casa,apartamento em aluguer
6.679 €
5.000 €
75%
Grupo 7 - (7,8%)
Ens.Público/Interior/Casa, apartamento em aluguer
6.062 €
5.000 €
82%
Grupo 2 - (5%)
Ens.Público/Litoral/Residência universitária
5.350 €
5.000 €
93%
Grupo 12 - (3,8%) Ens.Privado/Litoral/Casa,apartamento em aluguer
9.117 €
5.000 €
55%

No conjunto, os dois mecanismos – bolsas e empréstimos – podem e devem ser um
forte veículo na melhoria das condições de equidade e acessibilidade ao ensino superior em
Portugal, visto que, como se demonstrou anteriormente, há que incentivar a frequência dos
estratos socioeconómicos mais desfavorecidos neste subsistema de ensino e, ao mesmo
tempo, criar reais condições para que a democratização do ensino superior para todos os
que o desejam e tenham capacidades para tal.

Nota síntese do Capítulo 4
Em termos de síntese, e no que respeita aos custos que os estudantes do ensino
superior português têm de enfrentar, podemos constatar que para o ano de 2005 se registou
uma despesa média de 6.127 euros, sendo de despesas de educação um valor de 1.841 euros
(propinas, taxa de matrícula, outras taxas, livros e outros materiais e outras despesas) e de
despesas de vida do estudante de 4.286 euros (alojamento, alimentação, transportes,
telefone e outras despesas pessoais). Verificámos que cerca de 30% do gasto dos estudantes
está relacionado com as despesas de educação, e 70% com as despesas correntes. No ensino
público, o peso das despesas da educação baixa para 21% no ensino universitário e 22% no
politécnico; no ensino privado, o peso das despesas de educação e das despesas correntes é
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mais próximo, com as despesas de educação a representarem 42% no ensino universitário, e
45% no ensino politécnico.
Claramente, os custos totais anuais dos estudantes variam de acordo com o tipo de
instituição e ensino frequentado, sendo que os custos totais mais elevados se registaram no
ensino universitário privado, com 8.708 euros, seguido do ensino politécnico privado com
7.770 euros, do ensino universitário público com 5.505 euros e, finalmente, o ensino
politécnico público com 5.052 euros. Em termos das áreas científicas e em termos globais,
os estudantes do ensino público que apresentam os custos mais elevados são os inscritos na
área da “Medicina, Medicina Dentária e Farmácia” com um custo de 6.929 euros e os com
o valor mais baixo os da área da “Engenharia e outras áreas afins”, com um custo de 5.311
euros.
Dos resultados obtidos pode concluir-se que a situação de o estudante estar ou não
deslocado da sua residência tem uma influência notória no nível de custos do estudante,
com os deslocados a apresentarem em média um custo superior em 12% (deslocado 6.550
euros e não deslocado 5.839 euros). Consoante os estudantes estejam a viver “com os pais e
familiares”, “em residência universitária”, “em casa, apartamento, quarto de aluguer” ou
“em casa própria”, assim a estrutura e o valor dos custos variava. Verificámos, deste modo,
que os estudantes do ensino politécnico público que vivem com os pais são os que
conseguem demonstrar o menor custo anual (4.355 euros), ao mesmo tempo que os do
ensino universitário privado a viver em casa própria eram os que maiores custos
evidenciavam (12.444 euros).
Procurou saber-se se a localização da instituição de ensino superior tinha impacto no
nível de custos dos estudantes, tendo-se concluído que havia uma diferenciação
significativa. Os custos dos estudantes do ensino universitário público são ligeiramente
mais elevados nas instituições do interior (5.642 euros) do que nas do litoral (5.516 euros),
e bastante mais do que nas das regiões autónomas (4.711 euros). Por sua vez, os custos dos
estudantes do politécnico público no litoral (5.077 euros) são muito semelhantes aos do
interior (5.048 euros), e substancialmente mais elevados do que os das regiões autónomas.
Os custos dos estudantes do ensino universitário e politécnico privado são sempre
superiores no litoral (8.750 euros e 7.823 euros, respectivamente) em relação aos do interior
(3.980 euros e 6.932 euros).
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Em conclusão, podemos afirmar que o valor dos custos que os estudantes têm que
assumir para poderem frequentar o ensino superior depende de forma inequívoca da
conjugação de três variáveis fundamentais: o tipo de ensino frequentado, a região onde a
instituição de ensino superior se localiza e a situação do estudante face ao alojamento. A
partir da conjugação destes três factores, foram identificados 15 grupos de estudantes, nos
quais destacamos os três grupos mais representativos (no seu conjunto reúnem 68,2% dos
estudantes do ensino superior): o “Grupo 1 – Ensino Público / Litoral / Casa dos pais ou
familiares”, envolvendo 32% dos estudantes e que regista um custo total anual de 4.761
euros; o “Grupo 10 – Ensino Privado / Litoral / Casa dos pais ou familiares”, com 20,8%
dos estudantes e com um custo de 7.681 euros; e o “Grupo 3 – Ensino Público / Litoral /
Casa, apartamento, quarto em aluguer”, que representa 15,8% dos estudantes, com um
custo de 6.321 euros.
Finalmente, partindo desta agregação dos estudantes e custos, foi possível construir
para Portugal o quadro-tipo da base de dados do ICHEFAP, com a identificação no ensino
público do grupo de custos baixos (3.968 euros) /médios (4.761 euros) /altos (7.007 euros)
e no ensino privado os grupos de custos baixos (7.681 euros) /altos (12.015 euros),
permitindo assim a comparação internacional dos dados dos custos dos estudantes
portugueses.
No que respeita às comparações efectuadas com estudos sobre os custos do ensino
superior em Portugal (inquérito de 1994/1995, Eurostudent 2005), podemos concluir que há
alguma identidade de fenómenos, e que muitas das características encontradas no presente
estudo têm paralelo e confirmação nos dois estudos atrás citados. Entre os dois inquéritos
de 1994/1995 e 2004/2005 verificou-se um aumento nominal de 37% dos custos dos
estudantes do ensino universitário público, e de 31% dos custos dos estudantes do ensino
universitário privado, com um significativo aumento do valor das propinas no ensino
universitário público (um acréscimo de 452%).
Para poderem ser analisados no contexto internacional, os custos de educação e os
custos de vida dos estudantes portugueses foram, ainda, comparados com o PIB per capita
português e os resultados obtidos inseridos nos do estudo Global Higher Education
Rankings. Em Portugal, os custos de educação representam 11% do PIB per capita, os
custos de vida 17% do PIB per capita, e os custos totais 28% do PIB per capita (no
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conjunto dos países observados, Portugal é o país da Europa com o valor mais elevado,
com excepção do Reino Unido). Para além disso, demonstrou-se que o nosso país também
sofre de uma acentuada fragilidade no apoio social prestado aos estudantes, porquanto o
conjunto dos apoios concedidos apenas representa 18% do total dos custos.
Para respondermos a uma das nossas questões de investigação foi necessário
confrontar o esforço público, consubstanciado no financiamento concedido às instituições
de ensino superior públicas e aos serviços de acção social, com o esforço do contributo
privado, correspondente aos custos totais anuais suportados pelos estudantes do ensino
universitário e politécnico público. No ano de 2005, a despesa pública por aluno suportada
pelo governo português foi de 4.151 euros, ao mesmo tempo que o custo total suportado
pelo estudante do ensino público foi de 5.310 euros (incluindo custos de educação e custos
de vida). Assim, podemos concluir que a comparticipação pública (governo/contribuintes)
foi inferior (44%) àquela que os estudantes tiveram de suportar (estudantes/famílias). No
caso dos institutos politécnicos, o esforço público (3.501 euros) é acentuadamente inferior
ao esforço privado constituído pelos custos dos estudantes (5.052 euros), representando
cerca de 41% do custo total. Nas universidades, a despesa pública por aluno representou
45% do custo total (custo público de 4.439 euros e custo privado de 5.505 euros).
Em nota final, evidenciámos o facto de o valor da bolsa média, quer no ensino público
(1.292 euros em 2004/2005), mas sobretudo no ensino privado (1.563 euros em
2004/2005), se mostrar insuficiente para poder fazer face aos custos totais que os estudantes
suportam (5.331 euros e 8.143 euros, respectivamente), colocando por consequência um
constrangimento forte à acessibilidade, e também à capacidade de pagar os estudos por
parte dos estudantes e, consequentemente, não favorece a abertura do ensino superior
português aos estratos mais desfavorecidos da sociedade.
No que toca aos valores limites de financiamentos do novo modelo de empréstimos
garantidos, provou-se que os mesmos estão na sua maioria ajustados aos valores dos custos
dos estudantes.
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Reflexões Finais
A presente investigação visou compreender, no contexto português, até que ponto os
custos que os estudantes do ensino superior – os custos de educação e de vida – podiam
fomentar ou travar a acessibilidade ao ensino superior, tendo para isso procurado conhecer
a realidade orçamental das instituições de ensino superior e dos serviços de apoio social,
mormente no que se refere ao financiamento, e identificar o apoio público concedido pelas
entidades governamentais, comparando essa comparticipação com os custos suportados
pelos estudantes.
O estudo desenvolveu-se, portanto, no sentido de responder à questão: como se
distribuem os custos de frequência do ensino superior em Portugal entre o
Estado/Contribuintes e os estudantes/famílias, e como variam esses custos no caso da
frequência de instituições universitárias, politécnicas, públicas, privadas, por tipo de
curso, área científica, zonas do litoral, zonas do interior e regiões autónomas?
Para tal, e tendo em consideração a natureza académica deste trabalho, foi adoptada
uma metodologia que privilegiou: uma análise documental e bibliográfica de obras de
referências sobretudo relativas às políticas de financiamento e de partilha de custos (costsharing), políticas de propinas, empréstimos e de apoio social; seguida por uma análise
quantitativa aprofundada no tratamento de dados estatísticos sobre o ensino superior
português (vagas, estudantes inscritos, diplomados, orçamento de funcionamento e de
investimento das universidades, institutos politécnicos e serviços sociais, bolsas de estudo,
empréstimos, etc.); e, finalmente, consequente tratamento, descrição e interpretação dos
resultados do inquérito aplicado a uma amostra significativa dos estudantes do ensino
superior universitário e politécnico, público e privado.
Face à diversidade de situações existentes em termos globais, foi efectuada uma
análise de tipo comparativo realçando as situações dominantes em vários países (União
Europeia, Estados Unidos da América, países asiáticos, etc.). Com estas referências
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procurámos articular a nossa investigação empírica com o pensamento e ensinamentos de
diversos autores, e proceder à sua aplicação ao presente estudo.
Como se referiu no início desta dissertação, partiu-se de três pressupostos básicos:
- a educação e o ensino superior são um investimento simultaneamente público e
privado, que se retrata em custos e benefícios, públicos e privados;
- os custos do ensino superior são partilhados (cost-sharing) por quatro grupos de
intervenientes – os pais, os estudantes, os contribuintes ou governos e as instituições
filantrópicas e mecenas – sendo possível encontrar um equilíbrio na partilha dos
custos entre as partes;
- a acessibilidade (accessibility) e a capacidade de pagar os estudos no ensino superior
(disponibilidades financeiras do estudante, affordability; ability to pay) em Portugal
dependem fortemente da política de apoio social definida e dos instrumentos
privilegiados para concretizar esse apoio (bolsas de estudo, subsídios para
alojamento e refeições e programas de empréstimos).
Neste contexto, e decorrendo do trabalho realizado, é possível extrair as seguintes
reflexões finais:

A. Portugal acompanha as políticas de financiamento do ensino superior no
âmbito das tendências internacionais, nomeadamente no que respeita à
partilha de custos (cost sharing)
Pode concluir-se que, tal como Johnstone (1986, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007)
identificou, há uma tendência mundial para a implementação de políticas de financiamento
do ensino superior assentes na partilha de custos (cost-sharing), tomando muitas formas:
introdução ou aumento do valor das propinas; introdução de programas de empréstimos, ou
mudança do apoio social sob a forma de bolsas de estudo para empréstimos; e incentivo e
apoio ao surgimento e desenvolvimento do ensino privado.
Esta tendência a nível internacional pode ser concebida tendo em conta a triangulação
em que os três vértices são: as propinas, os empréstimos e o apoio social. Da conjugação e
intensidade destes três instrumentos, decorrem as políticas de financiamento do ensino
superior, com maior ou menor participação dos governos e contribuintes, estudantes e
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famílias, mecenas e filantropos e, consequentemente, com a adopção de políticas mais ou
menos liberais, ou mais ou menos socialistas ou sociais-democratas.
Apoio Social

Partilha
de Custos
Propinas

Empréstimos

Nesta triangulação, um dos vértices será constituído pelas políticas de propinas, que
podem tomar várias formas (propinas “cobradas à cabeça”, propinas “diferidas” e propinas
de “duas faces” ou dual track) e constituem, quase sempre, a forma mais eficaz de os
Governos partilharem os custos do ensino superior com os estudantes e as suas famílias,
diminuindo o apoio governamental para o ensino superior, e podendo desta forma libertar
recursos governamentais que poderão ou não vir a ser reencaminhados para outros sectores,
ou resultar efectivamente numa diminuição da despesa pública.
No outro vértice, encontramos os programas de empréstimos, que tanto podem
constituir uma efectiva substituição do apoio social sob a forma de bolsas de estudo, como
ser um instrumento complementar do apoio social e que quase sempre surge em conjugação
com a política de propinas. A escolha do tipo de programa de empréstimos depende
sobretudo do contexto político, socioeconómico e cultural de cada país, sendo que o melhor
programa será aquele que melhor consegue responder às necessidades e condicionantes
locais.
Assim, se um país não tem um sistema fiscal muito eficaz, dificilmente terá sucesso
na implementação de um programa de empréstimos do tipo dependente do rendimento dos
diplomados (EDR ou ICL) porque facilmente aparecerão problemas graves com os
reembolsos. Do mesmo modo, se os governos não dispõem de recursos financeiros
significativos para o arranque de um programa de empréstimos, dificilmente conseguirão
ter êxito, qualquer que seja a modalidade escolhida, mesmo quando são concedidos pela
banca privada, dado que quase sempre é exigido que o governo assuma o papel de fiador.
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Para que a política de partilha de custos não venha a colocar problemas de equidade e
de acessibilidade, é imprescindível que as políticas de propinas e de empréstimos sejam
suplementadas pelo outro vértice do triângulo – a política de apoio social – através de
bolsas e subsídios para que os estudantes que pretendam e tenham capacidade para
frequentar o ensino superior o façam, independentemente da sua ascendência social,
económica ou étnica. Este terceiro aspecto é crucial, na acepção que seguimos nesta
dissertação, e, por isso, deve ser promovida uma política de partilha de custos que não
feche a porta do ensino superior a quem a ele queira aceder e não tenha condições para o
fazer, favorecendo assim a democratização do subsistema de ensino superior.
Um apoio social forte e adequado a cada país é, do nosso ponto de vista, uma pedra
basilar para que haja equidade e uma verdadeira acessibilidade ao ensino superior. Para os
jovens que provêm de meios verdadeiramente carenciados as bolsas de estudo são os
principais instrumentos a ter em conta, sobretudo porque é conhecida a sua aversão à
dívida. Mas, para um leque mais alargado de estudantes, cujas famílias podem suportar,
pelo menos parcialmente, os seus estudos, a figura dos empréstimos pode constituir uma
forma adequada de compartilhar os custos de educação e de investir na sua formação.
Pretende-se aqui assinalar a recente conclusão da OCDE relativamente ao papel que
deve caber às bolsas de estudo e aos empréstimos (OCDE, 2008, p. 265) – “Some studies
conclude that loans are useful to support tertiary education study among middle-and upperincome students, but ineffective among lower-income students, while the converse is true
for grants.” – a qual tem um forte sentido para o caso português e com a qual concordamos
inteiramente.
A experiência vivida em Portugal no ensino superior pode ser inserida nesta tendência
internacional de partilha de custos (cost-sharing). Desde há duas décadas que se identifica
uma política de partilha de custos, através da introdução de propinas no ensino público e de
políticas que incentivaram o desenvolvimento do ensino privado desde os anos de 1980.
Em especial, esta foi favorecida com a abolição dos exames no ensino secundário, que
redundou num crescimento em flecha dos candidatos, e com a política de fixação de vagas
no ensino público.
A adesão de Portugal às políticas de partilha de custos, se é certo que foi iniciada por
governos conservadores e potencialmente adeptos da participação dos estudantes e das
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famílias nos custos do ensino superior, terá sido levada a cabo sobretudo pela pressão das
finanças públicas, num primeiro momento devido ao enorme esforço orçamental decorrente
da expansão do sistema e, depois, pelas limitações impostas pela adesão de Portugal ao
Euro e consequente necessidade de respeitar o Quadro de Estabilização Orçamental da
União Europeia. Na realidade, também os governos de esquerda, corporizados pelos
governos PS (XIII e XIV – Governos António Guterres e XVII – Governo José Sócrates),
não só mantiveram a política de propinas como, ao diminuírem em termos nominais a
componente pública do financiamento das universidades e institutos politécnicos em 2007,
ao mesmo tempo que impunham às instituições de ensino superior o pagamento como
entidade patronal para a Caixa Geral de Aposentações (pagamento de 7,5% em 2007 e 11%
em 2008), acabaram por fazer crescer o peso e a relevância das receitas geradas através das
propinas.
De resto, tal é explicitamente reconhecido pelos valores inscritos no recente relatório
elaborado pelo governo português no âmbito da avaliação da OCDE a Portugal (OCDE,
EDU/EDPC (2008) 38/ANN, 06-Nov-2008, Anexo 5, p. 22), onde se constata que as
propinas representavam 11% da totalidade das receitas em 2005 e passaram para 13% em
2007.
Efectivamente, a política de financiamento do ensino superior seguida desde o
orçamento de 2006 deu prioridade ao financiamento da ciência, através dos apoios
concedidos pela Fundação da Ciência e Tecnologia (que passou de um orçamento inscrito
de 162,4 milhões de euros de orçamento nacional para 374,2 milhões de euros para o ano
de 2009, isto é, um crescimento de 130% em três anos) em detrimento da educação/ensino
superior (com o orçamento de funcionamento inscrito das universidades, institutos
politécnicos e outros estabelecimentos a passar de 1.166,2 milhões de euros em 2006 para
1.141,3 milhões de euros para 2009, ou seja, uma diminuição nominal de -2%), agravando
a tendência referida.
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B. O Ensino Superior Português é um caso de sucesso no âmbito do seu
crescimento, mas também da diversificação e regionalização
De acordo com os elementos anteriormente analisados, podemos afirmar que o ensino
superior português é um caso de sucesso. E é um caso de sucesso porque, num espaço de
pouco mais de duas décadas (1980/1981 a 2007/2008), conseguiu passar de um pequeno
sistema com pouco mais de 82 mil estudantes para quase 377 mil estudantes (um
crescimento de mais de 357%), e de um número restrito de universidades para um conjunto
diversificado de instituições – universidades, institutos politécnicos, públicos e privados –
distribuídas numa rede que abrange todo o país. O país fez um percurso significativo,
passando de uma taxa líquida de participação do ensino superior de 6% em 1985/1986 para
um valor de 27,3% em 2003/2004.
Portugal fez também uma trajectória relevante no que diz respeito às qualificações da
sua população activa, aproximando-se dos países mais desenvolvidos. Actualmente, o
desnível que nos separa das médias da Europa e da OCDE é bem menor no ensino superior
do que no ensino secundário. Na população portuguesa com idades entre os 25-60 anos
cerca de 13% possui grau superior (na OCDE, 26% e UE19, 24%) e 26% obteve o grau
secundário (na OCDE 68%, e UE19, 68%)104.
Na realidade, o país enfrenta um problema sério no que respeita à taxa de conclusão
do ensino secundário (a taxa de graduação do secundário era em 2004 de 53%, enquanto na
OCDE já era de 80% e na UE19 subia para 82%105), o que tem implicações no acesso ao
ensino superior. De facto, não só o número de candidatos ao ensino superior baixa, como os
problemas do abandono escolar precoce e de reprovação no ensino secundário ocorrem
sobretudo em estratos mais desfavorecidos da população. Tal acaba por se repercutir na
ascendência socioeconómica dos jovens que se encontram em situação de concorrerem ao
ensino superior e determinar problemas de equidade e democraticidade no acesso ao ensino
superior, ainda que recentemente se tenham tomado algumas medidas que poderão
contribuir para corrigir esta tendência, designadamente com o regime especial de acesso ao
ensino superior para maiores de 23 anos.
104

Fonte: OECD, Education at a Glance 2007, Indicator A1: To what level adults have studied?, Year of
reference 2003.
105
Trata-se dos últimos valores com comparação com os da OCDE, inseridos no Education at Glance, 2008.
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A forte expansão do sistema de ensino superior implicou um sério esforço financeiro,
desde logo na construção de instalações para as novas universidades e politécnicos, e na
ampliação das instalações das universidades mais antigas, o que, entre 1980 e 2006,
representou um investimento de 1,8 milhões de euros (2,8 milhões a preços de 2007), mas
sobretudo no que toca ao orçamento de funcionamento corrente.
Num espaço de 10 anos (de 1980 a 1990), o orçamento de funcionamento das
instituições de ensino superior públicas subiu 877% a preços correntes, mercê não só do
crescimento orçamental, mas também pela criação de novas escolas (universitárias e
politécnicas) ao longo de todo o país. Desta forma, não é de estranhar que, a partir dos anos
de 1990, a política de aplicação de propinas se tenha vindo a impor e que, de forma
indirecta, os governos tenham criado as condições para que o ensino privado pudesse
crescer, aliviando a procura do ensino público.
A introdução de propinas nos anos de 1992 (Lei n.º 20/92, de 14 de Agosto) e 1994
(Lei n.º 5/94, de 14 de Maio) marca um ponto de viragem no nível de comparticipação dos
estudantes nos custos da educação, prossegue em 1997 (Lei n.º 133/97, de 16 de Setembro)
e acentua-se com o enquadramento aprovado em 2003 (Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto),
que abriu a possibilidade de a propina do ensino público variar entre um valor mínimo e
máximo, de acordo com a decisão das instituições. As instituições públicas, mercê da
pressão dos custos e da diminuição progressiva dos orçamentos disponibilizados pelo
Governo, foram sendo empurradas para a decisão de fixar o valor da propina máxima.
Assim, o peso das propinas no total dos orçamentos das instituições de ensino
superior público foi crescendo de importância. De acordo com o último relatório da OCDE
Education at a Glance 2008 (p. 254), verifica-se que o peso da despesa pública nas
instituições de ensino superior em Portugal tem progressivamente descido, passando de
96,5% em 1995 para 68,1% em 2005, ao mesmo tempo que a média observada no conjunto
da OCDE se manteve ou sofreu um ligeiro decréscimo (em 1995 era de 79,7% e em 2005
tinha passado para 73,8%).
Todavia, interessa notar que a introdução de propinas no ensino público não se
repercutiu numa diminuição da frequência escolar, pelo menos nos períodos relativos aos
anos de 1992, 1994 e 1997. Apenas aquando da publicação da Lei de n.º 37/2003 e nos
anos subsequentes se pode constatar quebra nas inscrições dos estudantes no ensino
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superior (anos de 2003/2004 a 2005/2006). Todavia, não nos é possível descortinar se essa
diminuição é uma consequência da subida do valor das propinas, ou se decorreu da
diminuição do número de jovens que termina o ensino secundário e se candidata ao ensino
superior, dado que se registou uma forte quebra no número de candidatos (-10,2% em
2003/2004 e -11,1% em 2005/2006) e no número de inscritos no 1.º ano e 1.ª vez. (-4,2%
em 2003/2004 e -2,2% em 2004/2005).

C. O Ensino Superior Português apresenta um pendor elitista, subsistindo
problemas de equidade e de acessibilidade para os estudantes provenientes de
grupos mais carenciados
Apesar do grande crescimento e alargamento do sistema de ensino superior português,
a evolução não foi tão positiva no que toca à equidade e acessibilidade, porquanto
continuou a verificar-se uma acentuada elitização. Dos resultados do inquérito aplicado no
âmbito desta dissertação podemos concluir, de forma clara, que os estudantes do ensino
superior têm a percepção de que provêm de famílias de estratos favorecidos da população
portuguesa, fundamentalmente do grupo de rendimentos médios (78%) e médios/altos
(12,5%) e apenas 9,7% indica pertencer a agregados familiares de baixos rendimentos.
Esta elitização é ainda mais acentuada no ensino privado, onde o grupo de estudantes
provindo de famílias com altos rendimentos é maior (cerca de 16,2%, sendo no
universitário privado de 21,2% e no politécnico privado de 13%), em comparação com os
estudantes do ensino público (11%). Por sua vez, o ensino politécnico público possui o
grupo mais representativo de estudantes provindo de famílias de baixos rendimentos
(13,1%). Estas conclusões são corroboradas por outros estudos, como seja o realizado pelo
CIES-ISCTE (no âmbito do Eurostudent 2005).
No mesmo sentido vão os dados relativos às habilitações do pai e da mãe dos
estudantes do ensino superior, sendo notório que provêm de estratos mais favorecidos em
termos académicos do que a generalidade da população. Os pais dos estudantes do ensino
superior apresentam um perfil habilitacional significativamente mais elevado do que o do
conjunto da população portuguesa de idade análoga. A população portuguesa com a idade
compreendida entre os 45 e 54 anos e 55 e 64 anos com grau superior representa 10% e 7%,
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respectivamente, enquanto que no referente aos pais dos estudantes do ensino superior esse
valor sobe para 23,9% para os homens e 23% para as mulheres; e em relação à população
com a habilitação de nível secundário temos 19% da população entre 45 e 54 anos e 13%
na faixa dos 55 e 64 anos possuindo o ensino secundário, ao passo que nos pais dos
estudantes do ensino superior esse o valor sobe para 31,7% para os homens e 31,1% nas
mulheres.
Esta realidade adquire uma notória dimensão quando se compara com os dados
internacionais, em especial no que toca ao indicador do status educacional dos pais dos
estudantes do ensino superior (ratio da percentagem dos pais dos estudantes do ensino
superior com grau superior e a percentagem de homens da faixa etária 40-60 com grau
superior). No estudo da OCDE de Education at Glance 2007, com os dados referenciados
ao ano de 2005, confirma-se que Portugal, no conjunto dos países abrangidos, apresenta o
resultado mais desfavorável (Portugal 3,2; Áustria 2,5; Alemanha 2,2; França 2,0; Reino
Unido 2,0; Irlanda 1,7; Itália 1,7; Países Baixos 1,6; Espanha 1,5).
Há, pois, de assumir que existe uma séria deficiência no que respeita à equidade e à
acessibilidade do sistema de ensino superior português, o que coloca desafios às futuras
políticas de financiamento, mormente na vertente do apoio social, quer no ensino superior,
quer no ensino secundário, de modo a que o ensino superior se abra efectivamente aos
sectores mais desfavorecidos.

D. Os custos do ensino superior português – os custos de educação e os custos de
vida dos estudantes no ano lectivo de 2004/2005 – revelam uma diferenciação
estatística significativa entre o ensino público e privado, entre as instituições do
litoral, interior e regiões autónomas
Em Portugal há pouca informação sobre os custos do ensino superior na óptica do
estudante e da sua família. Contudo, a decisão do estudante de investir de forma
fundamentada na sua formação superior requer esse conhecimento no quadro da teoria do
capital humano, para permitir o confronto entre os custos da sua formação superior e os
ganhos futuros (por oposição ao que ganharia se ficasse com o grau secundário). Assim,
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uma parte relevante do presente estudo centrou-se na identificação dos diversos custos do
estudante do ensino superior e da respectiva percepção pelos estudantes.
Para o estudo dos custos, as despesas foram agrupadas em dois grandes blocos: as
despesas correntes ou de vida dos estudantes (despesas com o alojamento, despesas de
telefone e telemóvel, despesas de alimentação, despesas médicas, custos de transporte e
despesas pessoais); e as despesas de educação (despesas com as propinas, taxa de
matrícula, outras taxas, livros e outros materiais, equipamento, visitas de estudo e outras
despesas não incluídas em qualquer outro item).
Os custos anuais que os estudantes do ensino superior português tiveram de suportar
no ano de 2005 foram em média de 6.127 euros, sendo 1.841 euros o valor das despesas de
educação e 4.286 euros das despesas de vida do estudante, ou seja, cerca de 30% do gasto
dos estudantes está relacionado com os custos de educação e 70% com os custos correntes.
As despesas de educação pesam mais no ensino privado do que no ensino público: no
ensino público as despesas de educação são 21% no ensino universitário e 22% no
politécnico, enquanto no ensino privado são 42% no ensino universitário e 45% no ensino
politécnico dos custos totais.
Da comparação efectuada entre os dados do presente estudo com os do Inquérito de
1994/1995 (Cabrito, 1995) sobre os custos do ensino superior em Portugal, concluiu-se que
havia entre os dois inquéritos (ou seja, entre 1994/1995 e 2004/2005) um aumento nominal
de 37% dos custos dos estudantes do ensino universitário público e de 31% dos custos dos
estudantes do ensino universitário privado, com um significativo acréscimo do valor das
propinas no ensino universitário público (um acréscimo de 452%).
Em termos sintéticos, e no que concerne os custos totais (custos de educação e custos
de vida), destacam-se alguns dos resultados mais relevantes:
- os alunos do ensino superior português público apresentam um custo anual de 5.310
euros e os do ensino privado de 8.128 euros, isto é, um aluno que esteja a frequentar
o ensino privado gasta mais 53% (ensino universitário privado com 8.708 euros;
ensino politécnico privado com 7.770 euros; o ensino universitário público com
5.505 euros; e o ensino politécnico público com 5.052 euros);
- em termos das áreas científicas, os estudantes que apresentam os custos mais
elevados são os inscritos na área da “Medicina, Medicina Dentária e Farmácia” com
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um custo de 6.929 euros e os com valor mais baixo da área da “Engenharia e outras
áreas afins”, com um custo de 5.311 euros;
- a média das despesas totais cresce com a idade dos alunos, com os alunos mais
jovens e, certamente, mais dependentes do agregado familiar a evidenciaram custos
em média menores que os de idade superior a 25 anos (menos 29%);
- a situação do estudante estar ou não deslocado da sua residência provoca em média
um custo adicional de 12% (deslocado 6.550 euros e não deslocado de 5.839 euros);
- o tipo de alojamento do estudante – “com os pais e familiares”, “em residência
universitária”, “em casa, apartamento, quarto de aluguer” ou “em casa própria” –
provoca custos muito diferenciados, com os estudantes do ensino politécnico
público a “viver com os pais” a demonstrarem o menor custo anual (4.355 euros) e
os do ensino universitário privado a “viver em casa própria” o maior custo (12.444
euros);
- a localização da instituição de ensino superior tem um impacto acentuado no nível
de custos dos estudantes, existindo uma diferenciação significativa entre o litoral, o
interior e as regiões autónomas Os custos dos estudantes do ensino universitário
público são ligeiramente mais elevados nas instituições do interior (5.642 euros) do
que nas do litoral (5.516 euros) e bastante mais do que nas das regiões autónomas
(4.711 euros); os custos dos estudantes do politécnico público no litoral (5.077
euros) são muito semelhantes aos do interior (5.048 euros), e substancialmente mais
elevados do que os das regiões autónomas; os custos dos estudantes do ensino
universitário e politécnico privado são sempre superiores no litoral (8.750 euros e
7.823 euros, respectivamente) em relação aos do interior (3.980 euros e 6.932
euros).
Da conjugação de três das variáveis mais relevantes para a constituição dos custos – o
tipo de ensino frequentado, a região onde a instituição de ensino superior se localiza e a
situação do estudante face ao alojamento – surgiu a identificação de 15 categorias, das
quais se destacam os três grupos mais representativos de estudantes e que no seu conjunto
envolviam 68,2% dos estudantes em 2004/2005:
- “Grupo 1 – Ensino Público / Litoral / Casa dos pais ou familiares” (32% dos
estudantes) com um custo total anual de 4.761 euros;
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- “Grupo 10 – Ensino Privado / Litoral / Casa dos pais ou familiares” (20,8% dos
estudantes) com um custo de 7.681 euros;
- “Grupo 3 – Ensino Público / Litoral / Casa, apartamento, quarto em aluguer”
(15,8% dos estudantes), com um custo de 6.321 euros.
Finalmente, através do estudo efectuado foi possível concluir que, no ano de 2005, a
despesa pública por aluno suportada pelo governo português ascendeu a 4.151 euros
(incluindo o valor da despesa das universidades, institutos politécnicos e serviços de acção
social), ao mesmo tempo que o custo total suportado pelos estudantes do ensino público
atingia 5.310 euros (incluindo custos de educação e custos de vida). Ou seja, a
comparticipação pública (governo/contribuintes) foi inferior (44%) àquela que os
estudantes tiveram de suportar (estudantes/famílias, 56%).
No caso dos institutos politécnicos, o esforço público (3.501 euros) é acentuadamente
inferior ao esforço privado constituído pelos custos dos estudantes (5.052 euros),
representando cerca de 41% do custo total. Esta repartição dos custos atinge negativamente
os estudantes do ensino politécnico público que são os que evidenciam provir, em maior
percentagem, de estratos socioeconómicos e habilitacionais mais desfavorecidos. Nas
universidades, a despesa pública por aluno representou 45% do custo total (custo público de
4.439 euros e custo privado de 5.505 euros).

E. A capacidade dos estudantes portugueses do ensino superior para pagar a sua
formação (affordability/ability to pay) no contexto internacional é desfavorável,
ao mesmo tempo que é baixo o nível de apoios sociais versus os custos dos
estudantes
Da análise efectuada, concluiu-se que os custos de educação (1.841 euros) e os custos
de vida (2.880 euros)106 dos estudantes totalizavam no ano de 2004/2005 um valor de 4.721
euros de custos totais. Por sua vez, o montante total de apoio social concedido versus a
totalidade dos estudantes inscritos em 2004/2005 aponta para um apoio por estudante de

106

Deve notar-se que neste valor apenas estão incluídos os custos de alojamento, alimentação e transportes (e
não a totalidade dos custos correntes ou de vida usados no nosso estudo), de forma a poderem comparar-se
com a agregação usada no estudo de Usher e Cervenan (2005). O conceito de custos correntes usado na
dissertação é diferente do utilizado neste estudo.
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266 euros e, consequentemente, um custo líquido (custo total menos apoio social por
eatudante) de 4.445 euros. Se a esse valor se subtraírem as deduções fiscais (599,52 euros
por ano) resulta um custo líquido (out-of-pocket) de 3.856 euros (em 2005, o valor de
empréstimos não tinha expressão).
Quando comparamos estes custos anteriores com o PIB per capita português do ano
de 2005 (16.892 euros), verificamos que os custos de educação representavam 11%, os
custos de vida 17%, os custos totais 28%, e o custo líquido após deduções fiscais 23% do
PIB per capita, o que evidencia uma situação desfavorável no contexto internacional, pelo
menos no conjunto dos países analisados no estudo Global Higher Education Ranking
(2005).
Assim, se no que toca aos custos de vida dos estudantes o nosso país, não difere muito
dos restantes países europeus analisados (Irlanda, 13%; Bélgica, 15 e 16%; Alemanha,
Canadá e Itália, 16%; Países Baixos e Estados Unidos, 17%; Áustria, 19%; Suécia, 20%;
Austrália, 23%; Reino Unido, 32%; Nova Zelândia, 36%), já no que concerne os custos de
educação, Portugal surge como o país da Europa com o valor mais elevado (11%), com a
excepção do caso do Reino Unido, que ascende a 12% do PIB per capita (Finlândia, 1%;
Suécia e Bélgica, 3%; Irlanda, 4%; Áustria, 5%; França, 6%; Países Baixos, 7%; Alemanha
e Itália, 8%; Reino Unido, 12%; Austrália, 13%; EUA, 26%; Japão, 29%).
Do mesmo modo, também se demonstrou que o país sofre de uma acentuada
fragilidade no apoio social prestado aos estudantes, porquanto o conjunto dos apoios
concedidos pelo Governo apenas representa 18% do total dos custos. Nos outros países esse
rácio é de uma maneira geral mais favorável, com as excepções da Itália (4%), Japão (15%)
e Irlanda (16%). Todos os outros países estudados revelavam valores mais elevados
(Bélgica, 19% e 22%; Nova Zelândia, 35%; Áustria, 38%; Alemanha, Austrália, 40%;
Canada, 42%, Reino Unido, 44%; Finlândia, 58%; EUA, 60%; Países Baixos, 67%; Suécia,
93%).
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F. A equidade e a acessibilidade ao ensino superior deverão ser incentivadas
através de uma mudança da política de financiamento da acção social
Registámos como uma grave deficiência o facto de o valor de a bolsa média anual,
quer no ensino público (1.292 euros em 2004/2005), quer sobretudo no ensino privado
(1.563 euros em 2004/2005), se mostrar insuficiente para poder fazer face aos custos totais
que os estudantes suportam (5.331 euros e 8.143 euros, respectivamente).
Apesar de se ter verificado uma tendência de alargamento do apoio, quer no ensino
superior público, quer no ensino privado (a percentagem de bolseiros apoiados subiu de
apenas 5% em 1990/91 para 15% em 1998/99 e para 21% em 2007/2008), o valor
monetário da bolsa não demonstra uma evolução tão positiva. O valor médio da bolsa de
estudo do ensino privado (1.858 euros em 2006/2007) cobria cerca de 62% do valor médio
de propina praticado neste subsector (3.023 euros em 2006/2007); nos estudantes do ensino
superior público o valor da bolsa média (1.531 euros) cobria o valor da propina média
praticada no conjunto do ensino público (estimava-se em 779 euros em 2006/2007), mas
muito longe de cobrir os restantes custos de educação e custos de vida.
Simultaneamente, quando se analisaram as dotações orçamentais afectas ao apoio
social, verificámos que, se em termos nominais os orçamentos para a acção social
cresceram, a preços constantes tal não aconteceu. De facto, os anos de 1999 e 2000 foram
os que registaram o maior apoio; desde então regista-se uma tendência de estagnação, senão
mesmo de diminuição do apoio social, o que é duplamente negativo face à situação
detectada de uma acentuada elitização do ensino superior português.
Outro aspecto a realçar reside no facto de o apoio médio concedido aos estudantes do
ensino politécnico público ser inferior ao que é prestado aos estudantes do ensino
universitário, quando a proveniência socioeconómica dos estudantes do ensino politécnico
é a mais desfavorável de todo o sistema de ensino superior.
No que respeita ao novo programa de empréstimos estudantis com garantia
governamental, criado em 2007, considera-se que poderá ser um bom instrumento para os
estudantes com problemas financeiros conjunturais, ajudando-os a ter condições financeiras
para continuarem a estudar. Contudo, como já atrás foi defendido, este mecanismo não
deverá dirigir-se aos estudantes com uma proveniência socioeconómica mais desfavorecida.
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No contexto cultural e socioeconómico do país, o programa está a ter boa
receptividade, envolvendo até ao princípio de 2008/2009 cerca de 3.650 estudantes, o que
no cenário português pode constituir um bom indicador de adesão (embora não represente
mais do que 1% do total dos estudantes).
A modalidade escolhida pelo Governo (tipo convencional, com o governo como
fiador, através de uma articulação com Sociedade de Garantia Mútua), os limites de
financiamento e as condições de reembolso parecem estar ajustados às condições de
Portugal. Por sua vez, o valor máximo anual de empréstimo de 5.000 euros cobre a grande
maioria dos custos que os estudantes têm de enfrentar.
Os empréstimos poderão também vir a constituir uma forma interessante de ajuda
para alguns dos estudantes trabalhadores, que estão a entrar pelas novas vias de acesso –
Maiores de 23 anos. Estes estudantes, para poderem conciliar a sua actividade profissional
com o estudo, têm que procurar cursos em período pós-laboral, o que escasseia numa parte
importante das instituições públicas. Assim, parte significativa deles vê-se obrigada a
inscrever-se no ensino privado, o qual pratica propinas mais elevadas, o que,
consequentemente, lhes acarreta maiores constrangimentos financeiros. Também, os
estudantes que querem continuar os seus estudos nos 2.º e 3.º ciclos poderão vir a ser um
público-alvo relevante para os empréstimos, sempre que não obtenham bolsas para
realizarem o seu estudo.
Tendo presente a actual conjuntura nacional e internacional, podem prever-se
dificuldades acrescidas para os diplomados na obtenção de um primeiro emprego e,
também, a possibilidade de aumentarem os períodos de desemprego, pelo que parece
oportuno equacionar a possibilidade de se vir a adoptar um modelo “híbrido” de
empréstimos, com a passagem do modelo convencional para o do modelo de empréstimo
dependente do rendimento (EDR/ICL) nos períodos em que os diplomados estejam
desempregados ou com um nível de rendimento inferior, e retomando o modelo
convencional quando a sua situação melhorar.

Uma nota final para salientar que a presente investigação debruçou-se sobre temáticas
que em Portugal têm vindo a ser pouco desenvolvidas, havendo escassos estudos e
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referenciais, dificultando por isso o trabalho e obrigando muitas vezes a buscar em
instituições estrangeiras o conhecimento e a informação que aqui escasseava.
Dos resultados e conclusões desta investigação empírica emergem três domínios
temáticos que, na triangulação “Propinas-Empréstimos-Apoio Social”, pelo interesse que
apresentam em termos da definição das políticas de financiamento, requerem uma
continuação e obtenção periódica de estudos sobre os custos dos estudantes do ensino
superior, sendo oportuno equacionar a aplicação periódica de um questionário sobre os
custos do ensino superior (em entrevista directa a uma amostra significativa de estudantes
ou através de uma aplicação online), alargando o âmbito das questões trabalhadas na
dissertação a outras dimensões, como sejam: os custos dos estudantes dos 2.º e 3.º ciclos do
ensino superior (não abrangidos nesta dissertação); os custos dos estudantes portugueses
em mobilidade na Europa (ERASMUS); os custos dos estudantes europeus em mobilidade
em Portugal (ERASMUS).
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