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Sumário executivo
No intuito de caraterizar as áreas de educação e formação (AEF) dos diplomados no
ensino superior em Portugal e estabelecer uma comparação internacional, foi
selecionado o grupo de países com o índice de desenvolvimento humano (IDH)
muito elevado, em que estão incluídos os países da União Europeia a 27 (UE-27), da
área do euro a 17 (UE-€17) e outras nações europeias e não europeias da OCDE.
Para alcançar o objetivo enunciado, utilizou-se como fonte quase exclusiva a base
de dados sobre Educação e Formação do Eurostat. Tal possibilitou a análise
comparada e nacionalmente contextualizada da dimensão quantitativa e de
algumas características, não apenas dos diplomados, mas também dos inscritos no
ensino superior (tais como sexo, idade e mobilidade geográfica), numa perspetiva
evolutiva.
Em Portugal e na UE-27 houve um crescimento notório do número de inscritos e
diplomados no ensino superior, o que aliás está em linha com a tendência
verificada para o aumento do número de anos esperados em educação terciária,
em ambos os territórios, e em correspondência com a ambição comunitária de se
tornar na economia do conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo
(Estratégia de Lisboa) e numa Europa inteligente, verde e inclusiva (Estratégia 2020)
– em que o incremento da dimensão europeia do ensino superior é, entre outros,
um dos objetivos específicos do Processo de Bolonha.
Inscritos no ensino superior
De 1998 a 2012, o número de inscritos no ensino superior cresceu mais na UE-27
(34%) que em Portugal (11%) e, de 2011 para 2012, teve mesmo um decréscimo
ligeiro em ambos os territórios. Já de 2006 a 2012, Portugal esteve em linha com o
crescimento na UE-27 (respetivamente, 6% e 7%), o que exprime o forte
investimento na qualificação da população portuguesa ocorrido neste período.
Portugal tem acompanhado o aumento generalizado da percentagem de inscritos
no ensino superior – níveis 5 e 6 da Classificação Internacional Tipo de Educação
(CITE), versão 1997 – que iniciaram um curso em idade expectável (idade teórica),
face ao total de pessoas do grupo de idade correspondente, posicionando-se num
nível intermédio (24,6%).
Em Portugal, os inscritos no ensino superior concentram-se em licenciaturas e
mestrados pós-Bolonha (nível 5A). A diferença para as médias da União Europeia
está no facto de Portugal quase não ter oferta na componente profissional (nível
5B), o que reforça o peso do primeiro nível, e ter uma percentagem de
doutoramentos e mestrados pré-Bolonha mais elevada (nível 6).
À semelhança da UE-27, Portugal revela uma tendência ligeira para o crescimento
da idade mediana dos inscritos no ensino superior, sendo os respetivos valores
coincidentes (22 anos).
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Embora continuando maioritárias, o peso das alunas no ensino superior, face ao
dos seus congéneres masculinos, tem vindo a decrescer em Portugal, cotando-se
abaixo da UE-27 a partir de 2006 (115 vs. 121,5 por 100 homens, em 2012), o que
revela uma tendência oposta à deste território.
Portugal seguiu a disposição das comunidades da União Europeia para o
crescimento da percentagem de inscritos no ensino superior a estudar noutro país
europeu. De um alinhamento com a média da UE-€17, em 1998, Portugal tem vindo
a ampliar o seu peso desde meados dos anos 2000 (5,0% vs. 3,8% da UE-€17, em
2012).
Portugal também acompanhou a tendência dos territórios da União Europeia para
um crescimento consistente da percentagem de estrangeiros inscritos no ensino
superior em geral, e especificamente europeus – países do Espaço Económico
Europeu (EEA) e países Candidatos à adesão –, ainda que, em ambos os grupos,
mantendo-se abaixo das médias comunitárias; todavia, o aumento verificado em
Portugal no último quinquénio é superior ao das médias da União Europeia.
Dos cidadãos estrangeiros inscritos em estabelecimentos do ensino superior da UE27, a maioria são provenientes de países fora do espaço comunitário. Portugal
segue o mesmo padrão, sendo os mesmos originários sobretudo dos outros países
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).
Por nível de educação, a maior mobilidade dos estrangeiros verifica-se nos
doutoramentos (nível 6), chegando a atingir uma quota acima dos 40% nos países
com maior capacidade de atração (17% em Portugal), seguida pelos de licenciatura
e de mestrado (nível 5A), com menos de metade da presença (7% em Portugal), e,
por último, pelos dos cursos técnicos superiores profissionais (5B).
Diplomados no ensino superior
Distintamente do constatado para os inscritos, o crescimento do número de
diplomas no ensino superior foi mais elevado em Portugal do que na UE-27, no
período de 1998-2012 (102,8% vs. 93,2%).
De 1998 a 2006, Portugal teve um acréscimo do número de diplomas inferior ao da
UE-27 (respetivamente, 54,5% vs. 60,4%) situação que foi revertida no período de
2006 a 2012 (respetivamente, 31,2% vs. 20,4%). Para tal terá contribuído o
incremento na qualificação dos portugueses e os efeitos cumulativos do processo
de Bolonha.
Ainda assim, à semelhança da generalidade dos países (e do valor médio da UE-27),
Portugal registou uma taxa de crescimento do número de diplomas inferior no
intervalo temporal pós-Bolonha.
O reconhecido esforço nacional para o aumento dos diplomados no ensino
superior, ainda que pouco acima das médias europeias, traduziu-se também no
indicador do número de diplomados no ensino superior por mil residentes de 20 a
29 anos de idade: Portugal evoluiu de 48,7 para 77,4 por mil, de 2006 a 2012 (quase
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mais 30%), passando a ter uma permilagem superior à das médias europeias (75,7
para a UE-27 e 68,9 para a UE-€17, em 2012).
Já no indicador do peso de residentes dos 30-34 anos que completaram o ensino
superior e que é uma das metas da Estratégia Europa 2020, Portugal está abaixo
das médias comunitárias, ainda que tenha sido dos países com maior acréscimo
percentual nos últimos 12 anos – ainda assim, para cumprir a meta dos 40% em
2020, a Portugal ainda falta 10 pontos percentuais.
Em linha com a distribuição afim dos inscritos, 97% dos diplomados no ensino
superior português repartem-se entre o 1.º e o 2.º grau do nível 5A (54% e 43%,
respetivamente), estão ausentes do nível 5B e têm representação reduzida no
último nível. A UE-27 e a UE-€17 têm valores próximos entre si, sendo apenas
superiores aos de Portugal no nível 5B – sobretudo na 1.ª qualificação profissional,
uma vez que na 2.ª têm uma expressão ínfima. A análise de agrupamentos confirma
que, nesta variável, Portugal está o mais afastado possível da UE-€17 e muito
afastado da UE-27.
A estrutura etária dos diplomados no ensino superior em Portugal, à semelhança da
de Espanha (com a qual coincide) e Reino Unido, apresenta um pico no escalão dos
20-24 anos; de forma diversa, a Finlândia e a Suíça têm o pico no escalão dos 25-29
anos e, com dois picos, nos escalões de 20-24 e 25-29 anos, estão países como a
Dinamarca e a Itália.
Em paralelo com o observado para os inscritos, o peso das diplomadas no ensino
superior tem vindo a decrescer em Portugal – ainda que a tendência tenha sido
revertida desde 2009 – e a manter-se próximo dos valores da UE-27
(respetivamente, 153,2 vs. 143,2 por 100 homens, em 2012). Tal revela uma
tendência oposta à da UE-27, ainda que nesta o crescimento tenha atingido o pico
em 2010, para decrescer um pouco desde então.
Portugal ocupa uma posição modesta na atribuição de diplomas do ensino superior
a cidadãos estrangeiros face ao total de diplomados. Em 2012, o Reino Unido
destacava-se neste indicador com um valor de 25%, ao passo que Portugal não
ultrapassava os 4%, ainda assim relativamente próximo de Finlândia e EUA e acima
de Japão, Noruega e Espanha.
Áreas de educação e formação dos diplomados no ensino superior
No respeitante à distribuição das AEF, em 2012, Portugal seguia o mesmo padrão
comunitário, à exceção da área de Artes e humanidades preceder a de Educação e
das áreas de Engenharia, indústrias transformadoras e construção e de Saúde e
proteção social terem o mesmo peso.
Em valor, as maiores diferenças relativas face à média da UE-27 estavam nas áreas
de Engenharia, indústrias transformadoras e construção e de Saúde e proteção
social, por excesso, e de Artes e humanidades, Ciências sociais, comércio e direito e
Ciências, matemática e informática, por defeito.
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De 2004 a 2012, a evolução das AEF na UE-€17 e UE-27 é muito semelhante, quer
ao nível dos valores quer das tendências. Em geral, Portugal acompanhou estas
tendências: decresceu na Educação e nas Artes e humanidades; e cresceu em Saúde
e proteção social, Serviços e Engenharia, indústrias transformadoras e construção.
Em contraciclo com os territórios da União Europeia, Portugal perdeu peso na
Agricultura e aumentou nas Ciências, matemática e informática e em Ciências
sociais, comércio e direito.
As áreas de Educação e de Agricultura são as únicas em que se verifica um
decréscimo do número de diplomados, ao invés do que aconteceu nos territórios
da União Europeia.
As áreas que cresceram acima dos valores da UE-27 são as de Ciências sociais,
comércio e direito, de Ciências, matemática e informática e de Engenharia,
indústrias transformadoras e construção (respetivamente, + 18%, +32% e +36%). As
restantes áreas cresceram abaixo dos valores da UE-27, nomeadamente: Artes e
humanidades; Saúde e proteção social; e Serviços.
A distribuição das AEF dos diplomas no ensino superior revela um perfil específico,
não apenas em função do território mas também do nível de educação (CITE 1997).
Assim, considerando as três primeiras áreas agregadas, em 2012 a hierarquia era a
seguinte na UE-27 (por ordem decrescente):






Nas licenciaturas – áreas de Ciências sociais, comércio e direito, de
Engenharia, indústrias transformadoras e construção e de Saúde e proteção
social (em Portugal as duas últimas em posição invertida);
Nos mestrados – áreas de Ciências sociais, comércio e direito em primeiro
lugar e de Saúde e proteção social em terceiro (cf. as licenciaturas) e a de
Educação no lugar intermédio (a diferença em Portugal é que o terceiro
lugar é ocupado pela área de Engenharia, indústrias transformadoras e
construção); e
Nos doutoramentos – em primeiro lugar a área de Ciências, matemática e
informática e em terceiro a de Saúde e proteção social – o que é comum
aos três níveis educativos –, passando a área de Ciências sociais, comércio e
direito para a posição intermédia (a exceção em Portugal é que o terceiro
lugar é preenchido pela área de Engenharia, indústrias transformadoras e
construção).

Em todas as AEF o maior peso é o dos diplomas obtidos por mulheres, com exceção
da área de Engenharia, indústrias transformadoras e construção, no caso de
Portugal, e desta área e da de Ciências, matemática e informática, no caso da UE27. Apesar da taxa de feminilidade dos diplomados no ensino superior em Portugal
manifestar uma tendência para decrescer desde 1998, contrariamente ao ocorrido
na UE-27, neste território a área de Artes e humanidades era a única que tinha
maior proporção de mulheres, em comparação com Portugal.
Ao nível da estrutura das AEF, em 2012 Portugal posicionava-se num agrupamento
afastado do das médias da União Europeia, integrando este países como Dinamarca
4|

Inscritos e diplomados no ensino superior por áreas de educação e formação: comparação internacional

e Itália. Portugal revelava maior proximidade com Espanha, Eslováquia e Suíça, num
primeiro nível, e, a seguir, com Lituânia, Áustria e Suécia.
Em geral, constatou-se uma significativa mobilidade e troca de posições entre os
países, facto que indica uma estrutura de AEF bastante dinâmica, ainda que na
análise das médias da União Europeia se verifique uma grande estabilidade no
andamento dos valores. Ao longo do período em análise, os países que se mantêm
mais próximos das médias globais são a Itália e a Irlanda.
No caso de Portugal, a estrutura de AEF passa do maior afastamento possível da
média europeia (em 1998) para uma posição menos afastada (2012), ainda que já
tenha estado mais próxima daquela (2004). Curiosamente, Portugal continua a
integrar um grupo de países que já estavam associados em 2004: Eslováquia, Suíça
e Espanha.
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1. Introdução
É objetivo deste estudo caraterizar as áreas de educação e formação em que os
diplomados no ensino superior se formam e estabelecer uma comparação internacional,
com o intuito de identificar eventuais discrepâncias, de aprofundar a análise sobre as
mesmas e de retirar conclusões com impacto em medidas de política educativa. Para o
efeito, serão aduzidas informações de enquadramento, através de uma observação
diacrónica dos dados disponíveis sobre os inscritos e os diplomados no ensino superior.
Utilizou-se como fonte primária quase exclusiva a base de dados do Eurostat sobre
Educação e Formação, cujas séries abrangem o período de 1998 a 2012, e, pontualmente,
o Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior (RAIDES) realizado na
DGEEC, para o esclarecimento de alguns indicadores. Como nem todos os países e
agregações de países têm dados para todo o intervalo, em algumas variáveis, o mesmo foi
encurtado a partir de 2004, 2006 ou 2008.
A entrada em vigor da Reforma de Bolonha em Portugal, a partir do ano letivo de
2006/2007, teve presumivelmente impacto, entre outros, ao nível do número de inscritos
e, sobretudo, do número de diplomados – pela criação de um novo ciclo na generalidade
dos cursos de licenciatura de 5 anos e, logo, de um novo diploma. Assim, por refinamento
analítico, a série temporal foi dividida em dois subperíodos: de 1998 a 2006 e de 2006 a
2012.
Num relatório sobre a implementação do Processo de Bolonha – Agência de Execução
relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura (2012) –, tendo como referência o ano
letivo de 2010/2011, é assinalado que a generalidade dos países europeus já tinha os
respetivos inscritos integrados maioritariamente no sistema de cursos de dois ciclos
(Figura 1).
Figura 1
Países europeus com alunos em cursos de ensino superior de 2 ciclos, segundo a fase de
implementação (valores absolutos e relativos)
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Portugal pertence ao grupo de países que possuía entre 70% a 89% de inscritos integrados
em cursos superiores de dois ciclos, mais precisamente 80% dos seus inscritos – segundo
o relatório nacional de 2012 coordenado pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).
Além do sistema de ciclos de estudo, entretanto alargado a um 3.º ciclo de
doutoramento, o Processo de Bolonha contempla outros objetivos específicos, dos quais
se destacam com maior relevância para a presente análise os seguintes: a adoção de um
sistema de graus académicos facilmente legível e comparável; a promoção da mobilidade
intra e extra comunitária de alunos, docentes e investigadores; o incremento da dimensão
europeia do ensino superior; a promoção da aprendizagem ao longo da vida; e a
promoção de vínculos mais estreitos entre o Espaço Europeu do Ensino Superior e o
Espaço Europeu de Investigação.
Na estruturação dos dados, recorreu-se à CITE 1997 para selecionar os inscritos e
diplomados no ensino superior, correspondentes aos níveis 5 e 6, e à Classificação
Nacional de Áreas de Educação e Formação (CNAEF), para a conformação e especificação
dos grupos aos objetivos e dados disponíveis.
Além da escolha da UE-27 e da UE-€17, como referências médias de comparação, e dos
países com maiores afinidades em dimensão ou proximidade geográfica e económicofinanceira, considerou-se outros que, no índice de desenvolvimento humano em 2013,
integram o conjunto dos países com os valores mais elevados. Portugal encontra-se neste
grupo, ainda que ocupe uma das últimas posições (41.º em 49 países). Assim, à exceção
da Argentina, os países alvo de observação mais atenta foram os seguintes (Figura 2):
Figura 2
Hierarquia de países com índice de desenvolvimento humano muito elevado – 2013

O indicador de Número de anos esperados em educação terciária possibilita uma visão
sobre a permanência média prevista de um aluno desde que ingressa numa instituição de
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ensino superior. É um indicador meramente quantitativo, que não é medida (qualitativa)
de sucesso educativo, nem tão-pouco de nível de escolarização terciária da população. O
seu interesse é de ordem contextual.
Segundo a definição do Eurostat, este indicador “é calculado através da adição das
percentagens de inscrições líquidas em educação terciária para cada idade singular e
escalão etário. As taxas líquidas de inscrição são calculadas pela divisão do número de
alunos de uma determinada idade ou escalão etário nos níveis 5A, 5B e 6 da CITE pelo
número de pessoas na população no mesmo escalão etário ou idade. Para os alunos com
40 ou mais anos, a taxa de inscrição líquida é estimada dividindo o seu número pelo total
da população de 40 a 64 anos e multiplicando por 25 (anos); para os alunos cuja idade é
omissa esta taxa é estimada dividindo o seu número pelo total de população de 20 a 64
anos e multiplicando por 45 (anos)”.
À semelhança da UE-27 e da UE-€17, Portugal manifesta uma tendência consistente para
o aumento do número de anos esperados em educação terciária. O valor de 3 anos para
Portugal é coincidente com o das médias europeias (Figura 3).
Figura 3
Anos esperados em educação terciária: Portugal vs. UE-27 e UE-€17 – 1998/2012 (m)

Em 2012, no topo dos países observados estão a Grécia, os Estados Unidos e a Finlândia
(o país número 1 do IDH em Educação); na base estão o Japão, a Suíça, a Eslováquia e o
Reino Unido. Portugal está numa posição intermédia de número de anos esperados no
ensino superior, alinhado, além dos territórios da União Europeia, com a República Checa,
a Alemanha e a Bulgária (Figura 4).
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Figura 4
Anos esperados em educação terciária – 2012 (m)

2. Inscritos no ensino superior
A percentagem de alunos que iniciaram um curso superior em idade teórica, face ao total
de pessoas do grupo de idade correspondente, tem aumentado na generalidade dos
países da OCDE e da União Europeia. Este indicador, que se reporta à duração teórica do
sistema de ensino regular e que assume a não repetição de anos, é a idade estabelecida,
por lei ou regulamento, para o início do primeiro ano letivo de um programa de nível 5 da
CITE 1997.
O mesmo tem ocorrido de forma consistente em Portugal: de 2006 a 2012, esta
percentagem cresceu de 19,1% para 24,6%, ainda que nos dois anos anteriores tenha
atingido o valor mais elevado de 26,1%. Tal evolução posicionou o país num nível
intermédio, tendo mesmo ultrapassado neste indicador países como Finlândia,
Eslováquia, Irlanda e República Checa; e permanecido atrás de países como Reino Unido,
Itália, Espanha, Grécia e Eslovénia (Figuras 5 e 6).
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Figura 5
Alunos que iniciaram um curso superior em idade teórica face ao total de pessoas do
grupo de idade correspondente – 2006/2012 (%)

Figura 6
Alunos que iniciaram um curso superior em idade teórica face ao total de pessoas do
grupo de idade correspondente – 2012 (%)
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Em Portugal, os inscritos no ensino superior concentram-se em licenciaturas e mestrados
pós-Bolonha (nível 5A). A diferença para as médias da União Europeia está no facto de
Portugal quase não ter oferta na componente profissional (nível 5B), o que reforça o peso
do primeiro nível, e ter uma percentagem de doutoramentos e mestrados pré-Bolonha
mais elevada (nível 6); o valor que apresenta ainda em 1998 no nível 5B, superior a 20%,
respeita à permanência dos cursos de bacharelato, que progressivamente foram
desaparecendo (Figura 7).
Figura 7
Inscritos no ensino superior segundo os níveis de educação (CITE 1977):
PT vs.UE-27- 1998, 2006 e 2012 (%)

O processo de Bolonha, como seria de esperar, teve um forte impacto na evolução da
estrutura dos níveis de educação em Portugal e na Europa. Se, em 2006, o número de
inscritos em mestrados pré-Bolonha em Portugal era o dobro do dos mestrados pósBolonha, em 2012 este número já era residual (apenas 14); neste período, o quantitativo
dos inscritos em mestrados pós-Bolonha mais do que decuplicou, ao passo que o de
inscritos em licenciaturas decresceu 9%. Este decréscimo foi constante ano a ano desde
2006, o que só ocorreu na UE-27 a partir de 2010 e de forma menos pronunciada (-1,5%
contra -2,8% em Portugal, no último triénio observado).
Em 2012, o peso relativo dos inscritos em licenciaturas (5A-1.º grau) e em mestrados (5A2.º grau), face ao total de inscritos no nível 5A (CITE 1997), é semelhante em Portugal e na
UE-27: respetivamente, 83% e 17% vs. 82% e 18%. Salienta-se, ainda, que o peso destes
mestrados em Portugal era apenas de 1,8% em 2006 (para 98,2% das licenciaturas).
A estrutura da oferta de níveis educativos de Portugal é próxima da de países como Itália,
Polónia, Roménia, Noruega e Finlândia e muito diversa da de países como Bélgica, Grécia,
Turquia, Suíça e França, em que os programas profissionalizantes no ensino superior
possuem uma quota muito elevada. Aliás, ainda que menos pronunciada, esta é uma
caraterística das médias comunitárias e dos países que lhes estão em linha,
nomeadamente a Espanha, o Reino Unido e a Alemanha (Figura 8).
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Figura 8
Inscritos no ensino superior segundo os níveis de educação (CITE 1997) – 2012 (%)

Em 2012, a frequentar cursos no ensino superior (níveis 5 e 6 da CITE 1997) existiam 390,3
mil alunos em Portugal e 20,089 milhões na UE-27 (Figura 9).
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Figura 9
Inscritos no ensino superior: Portugal vs. UE-27 – 1998/2012 (em milhares)

Ao passo que na UE-27 se verificou um aumento constante do número de discentes do
ensino superior até 2011, com um ligeiro decréscimo em 2012 (-0,2%), em Portugal o
crescimento só foi progressivo até 2003 e depois aconteceu em 2008, 2010 e 2011. No
último ano observado, a redução do número de inscritos em Portugal é superior ao da
média comunitária (-1,5%).
No período de 1998 a 2012, a taxa de crescimento do número de inscritos no ensino
superior é de 11% no país e de 34% na UE-27 (Figura 10), apesar do envelhecimento
demográfico ocorrido e da concomitante redução do peso dos jovens dos 15-24 anos de
idade: na UE-27 passou de 13,5% para 11,7% e em Portugal de 15,4% para 10,8% (no
mesmo período).
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Figura 10
Taxa de crescimento do número de inscritos no ensino superior – 1998/2012
(Índice base=100 em 1998)

Esta discrepância no valor da taxa de crescimento do número de inscritos aconteceu de
1998 a 2006, uma vez que no intervalo seguinte, de 2006 a 2012, Portugal esteve em linha
com a evolução na UE-27. Tal exprime o forte investimento na qualificação da população
portuguesa ocorrido neste período e que teve resultados positivos no alargamento da
população do ensino superior: ainda que longe do crescimento da Turquia e da Áustria,
tem um valor idêntico ao do Reino Unido e acima de países como a França, a Irlanda, a
Grécia e a Finlândia (Figura 11).
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Figura 11
Taxa de crescimento do número de inscritos no ensino superior – 1998/2006 e
2006/2012 (índice base=100 no ano de início de cada período)

À semelhança da UE-27, Portugal revela uma tendência para o crescimento da idade
mediana dos inscritos no ensino superior. Em ambos os territórios esse crescimento foi
modesto: respetivamente, 2 e 3 décimas (Figura 12).
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Figura 12
Idade mediana dos inscritos no ensino superior: Portugal vs. UE-27 – 1998/2012

Os países nórdicos são os que possuem uma idade mediana mais elevada dos seus
inscritos no ensino superior, por oposição à Irlanda, França e Reino Unido. Em Portugal
esta idade mediana é relativamente baixa e coincide com a da UE-27 (Figura 13).
Figura 13
Idade mediana dos inscritos no ensino superior – 2012

Se bem que continuando maioritárias, o peso das mulheres inscritas no ensino superior,
face ao dos seus congéneres masculinos, tem vindo a decrescer em Portugal (ainda que
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tenha estabilizado no último quinquénio observado), cotando-se abaixo da UE-27 a partir
de 2006. Tal revela uma tendência oposta à da UE-27, ainda que nesta o crescimento
tenha atingido o pico em 2009, para decrescer desde então (Figura 14).
Figura 14
Mulheres inscritas no ensino superior por 100 homens:
Portugal vs. UE-27 – 1998/2012

A Noruega e a Suécia são os países em que o peso das mulheres inscritas é maior,
acontecendo o oposto no Japão e na Grécia. Ainda que abaixo dos valores da UE-27 e da
maioria dos países observados, Portugal está em linha com o da UE-€17 (Figura 15).
Figura 15
Mulheres inscritas no ensino superior por 100 homens – 2012
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Portugal acompanhou a tendência dos territórios da União Europeia para o crescimento
da percentagem de inscritos no ensino superior a estudar noutro país europeu. De um
alinhamento com as médias respetivas, no início do período, Portugal tem vindo a ampliar
o seu peso desde meados dos anos 2000 (Figura 16).
Figura 16
Inscritos no ensino superior a estudar noutro país da Europa1:
Portugal vs. UE-27 e UE-€17 – 1998/2012 (em % do total de inscritos)

Os inscritos no ensino superior em aprendizagem noutro país europeu (não incluindo os
pequenos países, por terem valores discrepantes) são os eslovacos, os irlandeses e os
búlgaros. Os portugueses vêm cotados após um grupo de outros três países, com um peso
superior ao das médias da União Europeia (Figura 17).
Figura 17
Inscritos no ensino superior a estudar noutro país da Europa1 – 2012
(em % do total de inscritos)
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Portugal também acompanhou a tendência dos territórios da União Europeia para um
crescimento consistente da percentagem de estrangeiros inscritos no ensino superior
(conjunto de europeus e não europeus) – com dados disponíveis apenas a partir de 2008 e europeus (de países do EEA e países candidatos à adesão), ainda que, em ambos os
grupos, mantendo-se abaixo das médias comunitárias. O aumento verificado em Portugal
no último quinquénio e, sobretudo, no último ano, é superior ao das médias da União
Europeia (Figura 18).
Figura 18
Estrangeiros em geral e de países europeus1 inscritos no ensino superior:
Portugal vs. UE-27 e UE-€17 – 1998/2012 (em % do total de inscritos)

Dos cidadãos estrangeiros inscritos em estabelecimentos do ensino superior de países da
União Europeia, a maioria são provenientes de países fora do espaço comunitário. O
mesmo acontece em Portugal, que acolhe sobretudo alunos da CPLP, tal como outras
potências ex-coloniais, como o Reino Unido, a França e a Alemanha.
No outro polo estão a Áustria, a Dinamarca e a Bélgica, que revelam uma maior
capacidade de atração de inscritos no ensino superior de outros países europeus –
integrantes do EEA e países candidatos –, em face da qualidade dos seus
estabelecimentos e de uma política reiterada de internacionalização do ensino superior e
da investigação, de que se dá breve nota, seguidamente, em relação aos dois primeiros
países.
Na Áustria, a tradição de intercâmbio académico e de internacionalização do ensino
superior tem raízes na criação de uma agência específica, no início dos anos sessenta (do
século passado) e na Lei das Universidades de 2002. Traduz-se na cooperação
internacional em redes de educação e investigação, bilaterais e multilaterais, sobretudo
com países da Europa central, oriental e do sudeste; e operacionaliza uma base de dados
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de bolsas de estudo e de investigação, sendo algumas atribuídas com cobertura de
segurança social (de que são exemplo as bolsas para doutorados e pós-doutorados).
No pressuposto de uma relação de custo-benefício favorável, a Dinamarca promove a
atração de alunos estrangeiros de outros países da União Europeia/EEA, através de
isenção de propinas, facilidades de acomodação/logísticas e atribuição de subsídios (para
alunos a tempo inteiro e com trabalho de 10-12 horas semanais).
Portugal está no grupo dos países que recebem menor percentagem de inscritos
estrangeiros no ensino superior, abaixo das médias da União Europeia, ainda assim acima
de países como Finlândia, Espanha e Itália (Figura 19).
Figura 19
Estrangeiros em geral e de países europeus1 inscritos no ensino superior – 2012
(em % do total de inscritos)

Da abordagem sobre o peso relativo dos inscritos estrangeiros no ensino superior, em
cada nível de educação (Figura20), para 2012 conclui-se que:
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Os de doutoramento (nível 6) são os que têm maior mobilidade, chegando a
atingir uma quota acima dos 40% nos países com maior capacidade de atração –
por ordem crescente, Holanda, França, Reino Unido e Suíça - e de 17% em
Portugal, no quadro de um valor de 22% no conjunto dos países da UE-27 (Figura
20);
Os de licenciatura e de mestrado (nível 5A) são os que vêm a seguir com menos
de metade da mobilidade, ainda assim com valores entre os 20% e os 24% nos
países mais atrativos – por ordem crescente, Suíça, Áustria e Reino Unido -, de 9%
na UE-27 e de 7% em Portugal (Figura 21);
Os dos cursos técnicos superiores profissionais (5B) são os que possuem menor
mobilidade, alcançando um valor singular de 24% na Suíça, para uma média de
6% na UE-27 e metade desse valor em Portugal (Figura 22).
Figura 20
Estrangeiros inscritos no nível de educação 6 (CITE 97) – 2012 (%)
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Figura 21
Estrangeiros inscritos no nível de educação 5A (CITE 97) – 2012 (%)

Figura 22
Estrangeiros inscritos no nível de educação 5B (CITE 97) – 2012 (%)
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A finalizar esta breve análise sobre os estrangeiros inscritos no ensino superior em
Portugal, recorreu-se novamente ao RAIDES para avaliar a capacidade real de atração do
país neste domínio, face a um hipotético peso elevado de inscritos filhos de imigrantes.
Ou seja, pretende-se conhecer se a presença de estrangeiros no ensino superior em
Portugal corresponde, sobretudo, a uma opção formativa ou a condições de existência
familiares e residenciais.
Em 2012, havia quase 29 mil inscritos de nacionalidade estrangeira no ensino superior em
Portugal, dos quais 73% para a obtenção de um diploma (em mobilidade de grau) e 27%
inscritos em programas temporários, sendo o Erasmus o que tem o maior peso (em
mobilidade de crédito).
Dos cerca de 21 mil estrangeiros inscritos para a obtenção de um diploma, 51% possuía
habilitação anterior fora de Portugal e 49% obteve-a no país. Todavia, para esclarecer a
questão inicial, importa distinguir se o nível de educação em que estão inscritos é de
formação inicial (licenciatura e mestrado integrado) ou de formação avançada (mestrado
de 2.º ciclo e doutoramento), para relevar os estrangeiros que, por livre arbítrio,
escolhem Portugal para uma formação académica.
Restam, assim, 12,5 mil estrangeiros inscritos em formação inicial, sendo que a maioria já
tinha obtido a habilitação em Portugal (58%). Destes, 65% provinham de países da CPLP,
15% de países da UE-27 (sendo mais de ¼ oriundos de França) e 8% de países do leste
europeu (Ucrânia, Moldávia e Rússia).
Só a partir de 2014 (ano letivo de 2013/2014) há informação sobre os inscritos de
nacionalidade estrangeira que concluíram o ensino secundário em Portugal, a variável chave adotada pela UEO para medir a mobilidade internacional. Ainda que já esteja para
além do período abarcado por este relatório (de 1998 a 2012), a sua relevância heurística
justifica a inclusão.
Em 2014, dos 21.774 inscritos estrangeiros em mobilidade de grau numa instituição de
ensino superior portuguesa, 13.222 tinha obtido o diploma de ensino secundário no
estrangeiro (61%). Neste subconjunto pontuam os inscritos da CPLP (74%) e da UE-27
(13%). Os inscritos da CPLP repartem-se, equitativamente, entre os nacionais do Brasil
(37%) e os dos PALOP (36%); e, no seio dos inscritos da UE-27, sobrelevam os espanhóis
(5%) e os italianos (2,5%).
Relativamente ao total de inscritos da CPLP em mobilidade de grau no ensino superior,
também em 2014, assinala-se ainda que cerca de ⅔ vieram propositadamente estudar
para Portugal, uma vez que só o ⅓ restante concluiu o ensino secundário em
estabelecimentos portugueses.
Por curiosidade, acrescenta-se que, em 2014, os inscritos estrangeiros no ensino superior
português se repartiam equitativamente entre a formação inicial (52%) e a formação
avançada (48%). Os que obtiveram o ensino secundário em Portugal estavam
maioritariamente em programas de formação inicial (61%), ao passo que os que
obtiveram o ensino secundário no estrangeiro estavam mais em programas de formação
avançada (54%).
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Em suma, Portugal tem revelado uma capacidade crescente de atrair cidadãos
estrangeiros, para as suas instituições de ensino superior, que maioritariamente
concluíram o ensino secundário nos países de origem. Este contingente – com maior peso
que o dos inscritos estrangeiros que obtiveram o diploma do secundário em Portugal
(imigrantes potenciais) – é proveniente, sobretudo, do Brasil e dos PALOP e, menos, dos
países da UE-27. Tal tem sido facilitado por acordos bilaterais no âmbito da CPLP, que
incluem o acesso e o ingresso, assim como o reconhecimento mútuo de graus e diplomas
no ensino superior.
Os números evidenciam que, por parte das instituições do ensino superior portuguesas, a
capacidade de atração de alunos estrangeiros com percursos escolares anteriores nos
seus países de origem:



É superior à de integração de alunos estrangeiros potencialmente filhos de
imigrantes;
Beneficia das condições privilegiadas, de ordem política, sociocultural, educativa
e linguística, proporcionadas no âmbito da CPLP.

3. Diplomados no ensino superior
Antes de proceder à análise, explicita-se que os dados nacionais respeitam ao número de
diplomas e não ao número de diplomados, uma vez que, no RAIDES, a identificação destes
apenas passou a ser feita a partir do ano letivo de 2010/2011 (ainda que, desde então,
sem alterações de reporte à UEO). Por esse facto, nas séries do Eurostat sobre Portugal há
sempre uma coincidência entre o número de diplomados e o de diplomas. O mesmo já
não acontece relativamente às médias da UE-27 e UE-€17, em que o número de diplomas
é sempre superior ao de diplomados, porque existem países que os distinguem (na
consideração da existência de diplomados que obtêm mais do que uma qualificação no
ano de referência). Feita a precisão, vejam-se os apuramentos.
Em 2012, o número de diplomados em cursos do ensino superior foi de 94,3 mil em
Portugal e 4,8 milhões na UE-27. Estes valores representam o culminar de uma tendência
para o aumento consistente do número de diplomados do superior em ambos os
territórios, desde 1998 (Figura 23).
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Figura 23
Diplomados no ensino superior: Portugal vs.UE-27 – 1998/2012 (em milhares)

Neste período, ao invés do ocorrido relativamente aos inscritos no ensino superior, em
Portugal o aumento do número de diplomados - e de diplomas, cujo valor é sempre igual
em Portugal e distinto nos territórios da UE - foi superior ao da UE-27 (em 10 pontos). Os
países com uma taxa de crescimento mais elevada que Portugal são, além dos de Leste, a
Islândia, a Áustria e a Itália; e os países com uma taxa mais baixa são, além do Japão (que
sofreu, mesmo, um decréscimo do quantitativo de diplomas/diplomados), a Noruega, a
Finlândia e a Irlanda, alguns do Centro e os Estados Unidos (Figura 24).
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Figura 24
Taxa de crescimento do número de diplomas no ensino superior – 1998/2012
(índice base=100 em 1998)

De 1998 a 2006, Portugal teve um acréscimo do número de diplomas inferior ao da UE-27,
situação que foi revertida no período de 2006 a 2012. Para tal terá contribuído a forte
aposta na qualificação dos portugueses e os efeitos cumulativos do processo de Bolonha
(Figura 25).
Ainda assim, à semelhança da generalidade dos países (e do valor médio da UE-27),
Portugal registou uma taxa de crescimento do número de diplomas inferior no intervalo
temporal pós-Bolonha. Assinala-se que os países que cresceram mais neste segundo
período são alguns dos que já tinham crescido mais no período anterior - Eslováquia,
República Checa e Áustria -, outros que tiveram agora um acréscimo maior – Bulgária,
Espanha, Alemanha e Finlândia – e, ainda, a Turquia e a Bélgica, para os quais só existe
informação relativa à última fase. Este conjunto de países foi também o que teve, nesta
fase, a maior taxa de crescimento do número de inscritos (à exceção da Finlândia).
O envelhecimento demográfico na União Europeia já trouxe uma quebra do número de
alunos e trará um decréscimo de diplomados no ensino superior, tendência que Bolonha
tende por ora a travar em conjunto com o incremento do processo de aprendizagem ao
longo da vida.
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Figura 25
Taxa de crescimento do número de diplomas no ensino superior – 1998/2006 e
2006/2012 (índice base=100 no ano de início de cada período)

Portugal acompanhou a tendência manifestada nos territórios da União Europeia para um
crescimento consistente do número de diplomados no ensino superior por 1.000
residentes do escalão etário 20-29 anos. Neste indicador, Portugal teve uma progressão
notória (quase mais 30% no período) e passou a ter maior permilagem de diplomados no
ensino superior que as de UE-27 e UE-€17 (Figura 26).
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Figura 26
Diplomados no ensino superior por 1000 residentes de 20-29 anos:
Portugal vs. UE-27 e UE-€17 - 2006/2012

Portugal está numa posição intermédia, no grupo de países próximos da média da UE-27,
com um número de diplomados no ensino superior entre os 70 e 80 por mil residentes de
20-29 anos. Acima dos 80 por mil estão países como Polónia, Lituânia, Irlanda e Reino
Unido, e abaixo de 70 por mil estão a Turquia, a Grécia, a Suécia e a Alemanha, grupo em
que se inclui a UE-€17 (Figura 27).
Figura 27
Diplomados no ensino superior por 1000 residentes entre os 20-29 anos – 2012
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Em toda a Europa verificou-se uma tendência para o aumento da percentagem de
diplomados no ensino superior no escalão etário dos residentes de 30-34 anos. Portugal
acompanhou esta tendência, tendo quase triplicado o seu peso no período de 2000 a
2013: de 11% para 30% vs. de 23% para 36% na UE-27 (Figura 28).
Figura 28
Residentes de 30-34 anos que completaram o ensino superior – 2000/2013 (%)

No âmbito da Estratégia comunitária Europa 2020 foi estabelecida a meta de pelo menos
40% dos residentes de 30-34 anos ter completado o ensino superior ou equivalente até
2020. Embora parte dos países já tenha alcançado a meta, as médias da União Europeia
ainda estão cotadas abaixo dela, o que é também observável em países como a Alemanha
e a Áustria (Figura 29).
Apesar de o acréscimo assinalado, Portugal ainda estava a 10 pontos percentuais de
alcançar esse objetivo.
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Figura 29
Residentes de 30-34 anos que completaram o ensino superior – 2013

Em linha com a distribuição dos inscritos, 97% dos diplomados portugueses no ensino
superior repartem-se entre o 1.º e o 2.º grau do nível 5A (54% e 43%, respetivamente),
estão ausentes do nível 5B e têm representação reduzida no último nível. A UE-27 e a UE€17 têm valores próximos entre si, sendo apenas superiores aos de Portugal no nível 5B –
sobretudo na 1.ª qualificação profissional, uma vez que na 2.ª têm uma expressão ínfima,
superior apenas em 1 a 2 décimas (Figura 30).
À semelhança de Portugal, no nível 5B quase não existem diplomados em Itália e na
Finlândia; ao invés, Suíça e Espanha têm mais de ¼ dos seus diplomados no nível 5B - 1.ª
qualificação. Mas esta representação gráfica não permite uma visão clara sobre os países
mais próximos e mais afastados de Portugal, no respeitante à estrutura dos níveis de
educação.
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Figura 30
Diplomados no ensino superior segundo os níveis de educação (CITE 1997) – 2012 (%)

Para tal foi desenvolvida uma análise de agrupamentos, com recurso à aplicação SPSS,
agora abrangendo a totalidade dos países incluídos nas estatísticas do Eurostat (à exceção
de França e Albânia por falta de dados). Previamente, os dados foram transformados em
números relativos, para obviar à disparidade de valores entre países, e estandardizados
na opção z-score, para uniformizar a sua variância.
Com a finalidade de obter uma representação gráfica sugestiva (dendograma), foi
selecionado o procedimento hierárquico e o método de acoplamento Ward, por se
revelar mais robusto que os métodos baseados na medição das distâncias euclidianas
(Figura 31). Em termos de maior para menor grau de associação, a leitura do Figura deve
ser efetuada da esquerda para a direita e de baixo para cima.
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Figura 31
Agrupamentos segundo os níveis de educação no ensino superior (CITE 1997) – 2012
(dendograma – método de Ward)

Fonte: Eurostat - Educational and Training Database

Portugal tem uma estrutura de níveis educativos do ensino superior o mais afastada
possível da estrutura da UE-€17, cujo grupo inclui Áustria, Espanha e Grécia, e também
muito afastada da estrutura da UE-27, que tem como países mais próximos Reino Unido,
Estados Unidos e Dinamarca.
Nesta variável, os países com os quais Portugal tem maiores afinidades são a Itália (já
acima assinalado), a Eslováquia, a República Checa e a Bulgária, num primeiro nível de
associação, e a Polónia e o Liechtenstein em níveis seguintes.
Se o universo dos países observados fosse dividido em dois agrupamentos, Portugal
estaria ainda associado a Roménia, Holanda, Finlândia (também já assinalado), Noruega,
Islândia e Macedónia.
A estrutura etária dos diplomados no ensino superior em Portugal, à semelhança da de
Espanha (com a qual coincide) e Reino Unido, apresenta um pico no escalão dos 20-24
anos; distintamente, a Finlândia e a Suíça têm o pico no escalão seguinte dos 25-29 anos e
a Dinamarca e a Itália têm dois picos nestes dois escalões (Figura 32).
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Figura 32
Estrutura etária dos diplomados no ensino superior – 2012 (%)

Similarmente ao ocorrido nos inscritos quanto ao género, o peso das mulheres
diplomadas no ensino superior tem vindo a decrescer em Portugal – ainda que a
tendência tenha sido revertida desde 2009 – e a manter-se próximo dos valores da UE-27.
Tal revela uma tendência oposta à da UE-27, embora nesta o crescimento tenha atingido
o pico em 2010, para decrescer um pouco desde então (Figura 33).
Figura 33
Mulheres diplomadas no ensino superior por 100 homens diplomados:
Portugal vs. UE-27 - 1998/2012
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Os países bálticos, a Polónia, a Hungria, os da antiga Checoslováquia e, ainda, os nórdicos
são os que têm maior peso de mulheres diplomadas, ao passo que no Liechtenstein (o
valor mais discrepante), na Turquia, na Suíça e no Japão acontece o contrário. A seguir ao
grupo de países assinalados com maior proporção de diplomadas, mais a Itália e a
Bulgária, vem Portugal com um valor superior ao das médias da União Europeia (Figura
34).
Figura 34
Mulheres diplomadas no ensino superior por 100 homens diplomados – 2012

O Reino Unido destaca-se na atribuição de diplomas de ensino superior a estrangeiros, o
que corresponde a mais de ¼ do total destes diplomados. A Áustria, a Suécia, a Suíça, a
Dinamarca, a Holanda e a Bélgica também revelam uma capacidade assinável de
certificação de estrangeiros, acima do valor da UE-27 e em coerência com a maior
capacidade de atração de alunos do ensino superior.
Em linha com a Finlândia, Portugal está no grupo dos países com uma percentagem
menor, cerca de metade da percentagem da UE-27, embora acima de Espanha, Itália,
Eslováquia e Turquia, entre outros (Figura 35).
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Figura 35
Estrangeiros diplomados no ensino superior – 2012 (em % do total)

Na análise comparativa do peso relativo dos diplomados estrangeiros no ensino superior
em 2012, confirma-se o já observado relativamente aos inscritos nos níveis de educação
5A e 6 (exclui-se o nível 5B, por indisponibilidade ou inexistência de valores,
respetivamente na União Europeia e em Portugal), nomeadamente:




A maior percentagem dos de doutoramento-nível 6 (Figura 36) face aos de
licenciatura/mestrado-nível 5A (Figura 37), devido à maior mobilidade dos
primeiros; e
A importância dos países centrais, como o Reino Unido, a Suíça e a Áustria, na
certificação dos alunos estrangeiros, que maioritariamente neles frequentaram os
programas educativos.
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Figura 36
Estrangeiros diplomados no nível de educação 6 - 2012 (%)

Figura 37
Estrangeiros diplomados no nível de educação 5A - 2012 (%)
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No caso do Reino Unido e também da UE-27, em 2012 a percentagem de diplomados
estrangeiros é mesmo superior à de inscritos estrangeiros em todos os níveis educativos,
o que sublinha a capacidade de atração exercida pelas comunidades europeias.
A par da generalidade dos países que recebem (e certificam) menor número de
estrangeiros, Portugal tem uma percentagem menor de diplomados face à de inscritos,
nos níveis educativos que disponibiliza (5A e 6).

4. Áreas de educação e formação dos diplomados do ensino
superior
Relativamente às AEF, interessa conhecer distribuição dos diplomas obtidos no ensino
superior e aprofundar como estes evoluíram nos planos nacional e internacional. Em
2012, a hierarquia de distribuição das AEF agregadas na UE-27 e na UE-€17 era a seguinte
(Figura 38):
Figura 38
Hierarquia das áreas de educação e formação dos diplomados no ensino superior:
Portugal vs. UE-27 e EU-€17 – 2012 (% decrescente por referência à UE-27)

Como é observável, Portugal seguia o mesmo padrão comunitário, à exceção da área de
Artes e humanidades preceder a de Educação e das áreas de Engenharia, indústrias
transformadoras e construção e de Saúde e proteção social terem o mesmo peso
(distribuição semelhante à da Suíça).
Em valor, as maiores diferenças relativas face à média da UE-27 estavam nas áreas de
Engenharia, indústrias transformadoras e construção e de Saúde e proteção social, por
excesso, e de Artes e humanidades, de Ciências sociais, comércio e direito e de Ciências,
matemática e informática, por defeito. Se se estabelecer a mesma comparação, agora
face à média da UE-€17, verifica-se, sobretudo, o reforço das diferenças na área de
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Educação e a redução das mesmas na área de Ciências sociais, comércio e direito (Figura
39).
Figura 39
Áreas de educação e formação dos diplomados no ensino superior:
Portugal vs. UE-27 e UE-€17 (diferenças em %)

Procedendo à desagregação das áreas em que as diferenças assinaladas são mais
relevantes, é possível entender melhor o seu conteúdo.
Na área de Artes e humanidades (Figura 40), a componente de Artes está mais de 1 ponto
acima das médias da União Europeia, ao passo que a de Humanidades é-lhes mais de duas
vezes inferior, sendo a mais baixa dos países em apreço.
Figura 40
Distribuição dos diplomas de ensino superior na área de Artes e humanidades – 2012
(% do total de AEF)

Na área de Ciências, matemática e informática (Figura 41), só nas Ciências da Vida –
Biologia, Bioquímica e Ciências do Ambiente – é que o valor é superior ao das médias da
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União Europeia; nas restantes componentes, a Informática tem um valor mais de duas
vezes inferior e a Matemática e Estatística corresponde a metade daquela média.
Figura 41
Distribuição dos diplomas de ensino superior na área de Ciências, matemática e
informática – 2012 (% do total de AEF)

Na área de Engenharia, indústrias transformadoras e construção (Figura 42), é nas
componentes de Engenharia e Técnicas Afins e de Arquitetura e Construção que as
diferenças relativas são maiores, sendo semelhante na de Indústrias Transformadoras.
Figura 42
Distribuição dos diplomas de ensino superior na área de Engenharia, indústrias
transformadoras e construção – 2012 (% do total de AEF)
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Na área da Saúde e proteção social (Figura 43), em Portugal a componente Social está
abaixo das médias da União Europeia, ao passo que a de Saúde é-lhes superior em mais
de 5 pontos, valor apenas suplantado pelos países nórdicos e Estados Unidos.
Figura 43
Distribuição dos diplomas de ensino superior na área da Saúde e proteção social –2012
(% do total de AEF)

Na área das Ciências sociais, comércio e direito (Figura 44), metade das componentes está
acima das médias comunitárias – Ciências Sociais e do Comportamento e Informação e
Jornalismo – e a outra metade está abaixo – Direito e Ciências Empresariais, sendo esta
última a que mais contribui para o défice global desta área face às médias da União
Europeia.
Figura 44
Distribuição dos diplomas de ensino superior na área de Ciências sociais, comércio e
direito – 2012 (% do total de AEF)
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A distribuição dos diplomas no ensino superior, segundo as AEF, por níveis educativos –
licenciaturas (5A-1.º grau), mestrados (5A-2.º grau) e doutoramentos (6-Ph.D) –, revela
um perfil específico a cada nível educativo. Antes da especificação desse perfil, importa
sublinhar que o peso relativo dos níveis educativos mencionados é territorialmente
diverso quando considerado: na sua totalidade, uma vez que corresponde a 84% e a 78%,
respetivamente, na UE-27 e na UE-€17 e a 99% em Portugal; e nível a nível, porque, ainda
que nas licenciaturas e nos doutoramentos o valor seja próximo, nos mestrados é de 29%
e 24%, respetivamente, na UE-27 e na UE-€17 e de 43% em Portugal (rever Figura 30).
Assim, considerando as três primeiras áreas agregadas de obtenção de um certificado de
conclusão de curso no ensino superior, em 2012 a disposição era a seguinte na UE-27
(Figura 45):






Nas licenciaturas – áreas de Ciências sociais, comércio e direito, de Engenharia,
indústrias transformadoras e construção e de Saúde e proteção social (em
Portugal as duas últimas em posição trocada);
Nos mestrados – mantêm-se as áreas de Ciências sociais, comércio e direito em
primeiro e de Saúde e proteção social em terceiro e no lugar intermédio surge a
de Educação (a diferença em Portugal é que o terceiro lugar é ocupado pela de
Engenharia, indústrias transformadoras e construção);
Nos doutoramentos – emerge em primeiro lugar a área de Ciências, matemática e
informática e mantem-se em terceiro a de Saúde e proteção social – o que é
comum aos três níveis educativos –, passando a de Ciências sociais, comércio e
direito para a posição intermédia (em Portugal o terceiro lugar é preenchido pela
área de Engenharia, indústrias transformadoras e construção).

Das AEF que têm, comparativamente, um peso superior em Portugal, a de Engenharia,
indústrias transformadoras e construção sobreleva nos três níveis educativos, a de
Educação nos mestrados e doutoramentos, a de Saúde e proteção social nas licenciaturas
e nos mestrados e a de Serviços nas licenciaturas e nos doutoramentos.
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Figura 45
Distribuição dos diplomas de ensino superior, segundo as áreas de educação e formação, por níveis de
educação (CITE 1997): Portugal vs. UE- 27 e UE-€17 - 2012 (% decrescente por referência à UE-27)

LICENCIATURAS
(5A – 1º grau)

MESTRADOS
(5B – 2º grau)

DOUTORAMENTOS
(6 – PhD)
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Como seria de esperar, a evolução das AEF na UE-€17 e UE-27 é muito semelhante, quer
ao nível dos valores quer das tendências (à exceção da área das Ciências sociais,
comércio e direito em que há uma pequena divergência).
Em geral, Portugal acompanhou estas tendências:



Decresceu na Educação (ainda que de forma bastante mais acentuada) e nas
Artes e humanidades;
Cresceu em Saúde e proteção social, Serviços e Engenharia, indústrias
transformadoras e construção.

Em contraciclo com os territórios da União Europeia, Portugal perdeu peso na
Agricultura e aumentou nas Ciências, matemática e informática e em Ciências sociais,
comércio e direito (ainda que, em ambas as áreas, permanecendo abaixo dos seus
valores).
Nas Figuras 48 a 55 é possível observar com detalhe o acima exposto sobre a evolução
do número relativo de diplomas em cada AEF face ao total de diplomas no ensino
superior.
Quanto à evolução comparativa do número absoluto de diplomas em cada AEF, é
interessante observar a respetiva taxa de crescimento (Figura 47). Da sua leitura é de
sublinhar que:





As áreas de Educação e de Agricultura são as únicas em que se verifica um
decréscimo numérico, ao invés do que acontece nos espaços comunitários;
As áreas que crescem acima dos valores da UE-27 são as de Ciências sociais,
comércio e direito, de Ciências, matemática e informática e de Engenharia,
indústrias transformadoras e construção (respetivamente, + 18%, +32% e +36%);
As restantes áreas crescem abaixo dos valores da UE-27.

No respeitante à questão de género, as mulheres são maioritárias em todas as AEF,
exceto na de Engenharia, indústrias transformadoras e construção, no caso de Portugal,
e desta área e da de Ciências, matemática e informática, na UE-27.
A taxa de feminilidade de Portugal, face à da UE-27, é superior em todas as AEF, à
exceção da de Artes e humanidades. A área de Serviços é a única em que há algum
equilíbrio entre géneros e territórios comparados (Figura 48).
Conforme acima foi mencionado, de 1998 para 2012, a taxa de feminilidade dos
diplomados no ensino superior baixou em Portugal, ao invés do ocorrido na UE-27,
ainda que tenha continuado a ser superior a esta (rever Figura 33).
A queda em Portugal ocorreu em todas as áreas, à exceção das de Saúde e proteção
social, de Agricultura e de Ciências, matemática e informática. Na UE-27, o aumento foi
em todas as áreas, exceto nas de Artes e humanidades e de Ciências, matemática e
informática (Figura 49).
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Figura 46
Peso relativo das áreas de educação e formação – 2004/2012:
Portugal vs. UE-27 e UE-€17 (% face ao total de diplomas)
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Figura 47
Taxa de crescimento do número de diplomas no ensino superior, segundo as áreas de educação e
formação: Portugal vs. UE-27 e UE-€17 - 2004/2012 (índice base=100 em 2004)

Figura 48
Taxa de feminilidade dos diplomados no ensino superior, por área de educação e formação:
Portugal vs. UE-27 - 2012 (n.º mulheres/100 homens)
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Figura 49
Taxa de feminilidade dos diplomados no ensino superior, segundo a área de educação e formação:
Portugal vs. UE-27 – 1998 e 2012 (n.º mulheres/100 homens)

Fonte: Eurostat - Educational and Training Database

Face à estrutura de distribuição das AEF dos diplomas no ensino superior em 2012, com
que país ou países teria Portugal maiores afinidades?
Para esclarecer esta questão foi, de novo, desenvolvida uma análise de agrupamentos,
também alargada à totalidade dos países incluídos nas estatísticas do Eurostat (à
exceção de Albânia, Liechtenstein e França, por falta de valores para todas as AEF). Para
o efeito, foram seguidos procedimentos técnicos idênticos aos enunciados
relativamente aos níveis de educação (pág. 31).
O dendograma resultante – cuja leitura, relembre-se, no sentido de maior para menor
grau de associação, deve ser efetuada da esquerda para a direita e de baixo para cima –
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revela que as ligações mais fortes são, como seria de esperar, entre os agregados
europeus (par UE-€17 - UE-27) e que Portugal se encontra dele dissociado, numa
posição algo afastada (Figura 50).
Figura 50
Agrupamentos de países segundo as áreas de educação e formação dos diplomas no
ensino superior – 2012 (dendograma - método de Ward)

Fonte: Eurostat - Educational and Training Database

De facto, se se considerar dois grupos, o da média europeia incluirá todos os casos até
ao Luxemburgo e o outro, os restantes casos, incluindo Portugal.
Ao nível da estrutura das AEF dos diplomados no ensino superior, traduzida na distância
redimensionada da combinação de aglomerados (eixo vertical do Figura 59), Portugal
revela, assim, uma maior afinidade com:



Espanha, Eslováquia e Suíça, num primeiro nível; e
Lituânia, Áustria e Suécia, num terceiro nível.

Como terá ocorrido a evolução para o posicionamento que Portugal ocupa na
distribuição da estrutura de qualificações dos diplomados no ensino superior? Ter-se-á
mantido estável ou alterou-se significativamente? E em que sentido?
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Para responder a estas questões, procedeu-se a idêntico exercício analítico para os anos
de 1998 e 2004. Importa precisar que, em 1998, apenas existe informação da média
para a UE-27 e não são disponibilizados dados para a Suíça (Figura 51).
Figura 51
Agrupamentos de países segundo as áreas de educação e formação dos diplomas no
ensino superior – 1998 (dendograma - método de Ward)

Em 1998, Portugal insere-se no agrupamento mais afastado da média europeia (UE-27),
revelando uma proximidade máxima com a Bulgária e a Letónia. A seguir a associação fazse com:
 Espanha e EUA, num 2.º nível;
 Roménia e Eslovénia, num 3.º nível; e
 Malta, num 4.º nível.
Em 2004, já na zona do euro, Portugal aproxima-se das posições da média europeia,
integrado num agrupamento apenas precedido, relativamente a esta média, pelo grupo
de países em que se incluíam Irlanda, Reino Unido e Grécia. Neste ano, a maior
proximidade de Portugal aconteceu com a Bélgica e, seguindo a ordem decrescente do
nível de associação, com Holanda, Noruega e Suécia. Se dividido o universo de países em
dois agrupamentos, Portugal estaria já no da média europeia (Figura 52).
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Figura 52
Agrupamento dos países segundo as áreas de educação e formação dos diplomas no
ensino superior – 2004 (dendograma - método de Ward)

Em geral, a evolução dos dados exprime a existência de uma significativa mobilidade e
troca de posições entre os países, facto que indica uma estrutura de AEF bastante
dinâmica, ainda que, quando analisadas as médias da União Europeia, se verifique uma
grande estabilidade no andamento dos valores (cf. Figura 46). Ao longo do período em
análise, os países que se mantêm mais próximos das médias globais são a Itália e a
Irlanda.
No caso de Portugal, a estrutura de AEF passa do maior afastamento possível da média
europeia (em 1998) para uma posição menos afastada (2012), ainda que já tenha estado
mais próxima daquela (2004). Curiosamente Portugal continua a integrar um grupo de
países que já estavam associados em 2004: Eslováquia, Suíça e Espanha (país vizinho
com o qual já tinha revelado proximidade em 1998).
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5. Siglas
AEF

Áreas de Educação e Formação

CITE

Classificação Internacional Tipo de Educação - versão 1997

CNAEF

Classificação Nacional de Áreas de Educação e Formação

CPLP

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

DGEEC

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência

DGES

Direção-Geral de Ensino Superior

IDH

Índice de Desenvolvimento Humano

EEA

Espaço Económico Europeu

EUA

Estados Unidos da América

OCDE

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico

PALOP

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa

PT

Portugal

RAIDES

Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior

UE-27

União Europeia a 27 países

UE-€17

Área do euro a 17 países (da União Europeia)

UEO

UNESCO, Eurostat e OCDE
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