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SÍNTESE 

 

O estudo analisa os sistemas de admissão ao ensino superior em dez países, entre os quais 

se contam alguns Estados-Membros da União Europeia (França, Alemanha, Itália, 

Eslovénia, Suécia e Reino Unido), um país candidato (Turquia) e três países que 

geralmente são usados em comparações à escala internacional (Austrália, Japão e Estados 

Unidos). A análise dos sistemas de admissão está estruturada nos seguintes três eixos: 

equidade, qualidade e mobilidade dos estudantes. 

 

A investigação foi concebida com base em diversos métodos: exame de documentos de 

natureza académica e de política, entrevistas com os interessados e análise descritiva de 

conjuntos de dados estatísticos. A dependência de dados relativamente pouco estruturados 

e de uma abordagem assente num pequeno caso de estudo «N» leva a que os 

investigadores sejam cautelosos quanto à generalização das afirmações apresentadas, 

designadamente tendo em conta a grande diversidade de processos e requisitos existentes 

nos dez países analisados. 

 

Atendendo a estas limitações, no estudo foram identificadas possíveis necessidades de 

investigação adicional, tais como uma análise sistemática e aprofundada da relação entre a 

equidade e a qualidade dos sistemas de admissão, centrando-se na forma como os 

diferentes sistemas definem e cumprem o princípio do tratamento equitativo, bem como na 

forma como as recentes tendências ao nível do ensino superior afetaram os requisitos de 

admissão. 

 

O estudo está dividido em sete capítulos. O capítulo 1 explica qual o contexto e os 

conceitos principais que foram usados no estudo. O capítulo 2 apresenta os métodos 

usados. O capítulo 3 proporciona uma panorâmica descritiva dos sistemas de admissão nos 

países selecionados. Os capítulos 4, 5 e 6 avaliam estes sistemas nas três dimensões 

analíticas: equidade (capítulo 4), qualidade (capítulo 5) e mobilidade (capítulo 6). O 

capítulo 7 apresenta conclusões e recomendações políticas ao Parlamento Europeu e aos 

Estados-Membros, bem como sugestões para testar a viabilidade destas recomendações. 

 

Estes capítulos permitem tirar as principais conclusões sobre a equidade, a qualidade e a 

mobilidade, que seguidamente se apresentam. 

Principais conclusões sobre a equidade  

 Os sistemas de admissão são uma componente importante da equidade no 

acesso ao ensino superior. No entanto, as políticas devem abranger os processos 

que ocorrem antes da admissão e depois da inscrição no ensino superior. 

 Os sistemas de admissão não se limitam apenas ao ingresso no ensino 

superior, devendo contribuir também para o sucesso do percurso académico dos 

alunos e para os orientar para cursos pertinentes.  

 Fornecer informações precisas aos alunos antes de estes se candidatarem 

melhora a sua capacidade para escolherem percursos académicos 

adequados e contribui para assegurar uma maior permanência no sistema de 

ensino e notas de final de curso mais elevadas. 

 Melhorar a igualdade de oportunidades de acesso ao ensino superior é uma 

tarefa difícil, que não garante de forma automática o livre acesso ao ensino 
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superior. O reconhecimento e a equivalência de capacidades, competências e 

qualificações dos estudantes não tradicionais constituem um especial desafio. 

Principais conclusões sobre a qualidade 

 Adotar normas relativas à autonomia implica alterar os sistemas de 

admissão, visto que essas normas levam à coexistência entre formas de 

governação tradicionalmente centralizadas e sistemas que dão maior autonomia às 

universidades.  

 O processamento centralizado das candidaturas é visto como um meio de 

assegurar a uniformidade das normas mas cada vez mais coexiste com algum tipo 

de estrutura autónoma das universidades. 

 As redes ou gabinetes especializados que promovem o intercâmbio de 

práticas de excelência ajudam as universidades a desenvolver as suas próprias 

políticas de admissão.  

 Dar uma maior autonomia às universidades no que respeita à admissão ao 

ensino superior pode facilitar uma melhor combinação dos alunos com os 

cursos oferecidos mas pode levar a falhas administrativas se as universidades não 

tiverem capacidade para conduzir o processo.  

 Iniciar os processos de admissão mais cedo no ano académico pode evitar 

consequências negativas para os alunos e para as universidades. 

 A experiência a nível internacional indica que as notas do ensino secundário 

são um melhor meio de prever o sucesso escolar de um aluno do que os 

resultados obtidos em testes normalizados e que os exames finais do ensino 

secundário, por sua vez, tendem a refletir o sucesso escolar dos alunos no ensino 

secundário.  

 A adoção de vários critérios de admissão e o fornecimento de mais 

informações aos potenciais alunos asseguram uma capacidade mais elevada de 

prever o futuro sucesso académico dos alunos.  

Principais conclusões sobre a mobilidade1 

 O número de alunos que participam na mobilidade, tanto na UE como no 

estrangeiro, está a aumentar. Alguns países colocam obstáculos à mobilidade dos 

alunos, tais como contingentes ou diferentes regimes de propinas e de ajuda 

financeira . 

 Embora a equivalência das qualificações e dos diplomas obtidos na União Europeia 

seja relativamente bem reconhecida, os custos de transação associados ao 

processamento de candidaturas de vários países podem ser elevados para 

os alunos e para os estabelecimentos de ensino superior/gabinetes de 

acesso ao ensino superior.  

 Contudo, os dados sobre estes custos de transação continuam a ser 

qualitativos. Importa compilar dados comparáveis a nível europeu no que respeita 

aos padrões de mobilidade dos alunos recém-chegados ao ensino superior. 

 

                                                 
1  O estudo centrou-se na mobilidade na Europa (mobilidade dos candidatos da UE entre Estados-Membros). 
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Recomendações políticas para uma maior cooperação a nível da admissão ao 

ensino superior na União Europeia 

Existe margem de manobra para proceder a um intercâmbio muito mais alargado de 

informações sobre os requisitos de admissão na Europa. A adoção de medidas com vista a 

facilitar o intercâmbio de informações e a apoiar os gabinetes nacionais de acesso ao 

ensino superior no processamento das candidaturas dos estudantes que participam na 

mobilidade permitiria reduzir os custos de transação, bem como aumentar a atratividade 

dos sistemas de ensino superior europeus para os candidatos estrangeiros. 

 

Estas sugestões não implicam necessariamente uma maior harmonização dos sistemas de 

admissão, que seria uma medida contrária às disposições do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE)2. 

Três vias de ação possíveis para a União Europeia 

O estudo propõe três vias de ação possíveis para melhorar a equidade e a qualidade dos 

sistemas de admissão e para promover a mobilidade. Duas das recomendações obrigariam 

a que as instituições da União Europeia tivessem uma iniciativa pró-ativa. 

 

 Opção 1: Manter a abordagem atual, segundo a qual os alunos continuam a 

obter informações quer no país de destino, quer no país de origem. Esta opção não 

traria custos para as instituições europeias mas provocaria custos de transação 

relativamente elevados, nomeadamente se os alunos apresentassem várias 

candidaturas. 

 Opção 2: Criar um registo dos gabinetes de acesso ao ensino superior, a fim 

de proceder ao intercâmbio de práticas de excelência. A União Europeia 

poderia facilitar o intercâmbio de informações sobre a admissão através de um 

registo europeu dos gabinetes nacionais de acesso ao ensino superior. A criação de 

um registo europeu — embora tivesse custos, que seriam mínimos — traria muitas 

vantagens: o intercâmbio de informações contribuiria para a promoção da 

mobilidade, da qualidade e da equidade na admissão, bem como para o 

reconhecimento das qualificações. 

 Opção 3: Estabelecer um sistema de apoio para a apresentação de várias 

candidaturas em vários Estados. As instituições europeias poderiam conceber 

uma plataforma que apoiasse os gabinetes nacionais de acesso ao ensino superior e 

os alunos que participam na mobilidade. 

 

As opções 2 e 3 comportam alguns custos de criação mas reduzem os custos de transação 

das candidaturas suportados pelos estudantes, pelos responsáveis pelo processamento das 

candidaturas e pelas universidades nos Estados-Membros. 

 

O estudo recomenda que o Parlamento Europeu reflita sobre estas três vias de ação 

possíveis e teste a sua viabilidade através de um seminário com os interessados. 

Recomendações para os governos dos Estados-Membros da UE 

Atendendo à grande diversidade dos sistemas de admissão nacionais, o estudo não fornece 

um conjunto rígido de recomendações aos governos dos Estados-Membros mas desenvolve 

um conjunto de opções políticas que devem ser objeto de uma avaliação crítica 

                                                 
2  Artigo 165.º do Tratado da União Europeia.  
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relativamente às características contextuais específicas de cada país. As recomendações 

concentram-se nas três dimensões principais da análise. 

 

A respeito da equidade, o estudo recomenda que os Estados-Membros: 

 

 Concebam, de acordo com as respetivas tradições nacionais, sistemas de admissão 

que forneçam o maior número possível de informações aos potenciais candidatos; 

 Verifiquem, nos processos de admissão, a capacidade dos alunos de concluírem os 

cursos e não apenas o cumprimento dos requisitos de ingresso; 

 Avaliem as práticas vigentes no que respeita aos estudantes não tradicionais e 

ponderem medidas como a criação de oportunidades (ou o reforço das já existentes) 

para o reconhecimento, nos processos de admissão, da aprendizagem anterior. 

 

A respeito da qualidade, o estudo recomenda que os Estados-Membros: 

 

 Encorajem as universidades a contratarem pessoal altamente qualificado e em 

número suficiente para processar as admissões;  

 Encorajem os organismos responsáveis pelas admissões a pensarem de forma crítica 

sobre o calendário das candidaturas; 

 Reforcem a cooperação entre as universidades e os estabelecimentos de ensino 

secundário, a fim de assegurar que os alunos fazem escolhas informadas. 

 

A respeito da mobilidade, o estudo recomenda que os Estados-Membros: 

 

 Se comprometam a proceder ao intercâmbio de informações sobre os dados 

relativos às candidaturas e às inscrições por país de origem nos Estados-Membros; 

 Eliminem os obstáculos à mobilidade dos estudantes em todas as etapas do ensino 

superior, incluindo no ingresso no primeiro ano de universidade.  


