Ensino Superior
Atualmente, existem 131 instituições de Ensino Superior, das quais um terço são
públicas (53) e os restantes dois terços (78) são de entidades de carácter privado.
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Aumento da formação pós-graduada nos ciclos de estudos conducentes a mestrado e a
doutoramento. Dos 5128 cursos acreditados, cerca de metade são de 2º ciclo (mestrado) e 696 de
doutoramento.
Desde 2010/2011 que o número de ingressos no Ensino Superior através do regime geral de
acesso ficou, pela primeira vez, abaixo do número de vagas disponibilizadas, em quase todas as
áreas de educação e formação, refletindo a discrepância entre a oferta e a procura de formação.

Excessiva dispersão de cursos e das suas designações. Dos 711 cursos
existentes de formação inicial, 506 existem apenas numa instituição
(71,2%), impedindo a especialização das instituições.
Mantém-se a tendência de crescimento da participação dos jovens entre os 18 e os 22 anos no
Ensino Superior, com mais de 39% dos jovens de 20 anos a frequentarem este nível de ensino.
Embora a uma distância de 7,6 pp da média da UE27, a taxa de diplomados no grupo etário dos
30-34 anos foi de 29,2%, em 2013, tendo aumentado 3,1 pp relativamente a 2011.
Aumento da formação pós-graduada dos diplomados do Ensino Superior.
O desemprego de jovens diplomados entre os 25-34 anos atinge, em 2013, 42,5% do total dos
desempregados com habilitação superior, sendo que perto de 70% aguardam até 12 meses por
colocação.
Decréscimo do número de professores do Ensino Superior privado, quer universitário, quer
politécnico, de 2011 a 2013.
Aumento do número de professores do ensino universitário público.
Ligeira subida do orçamento da Ação Social Direta no Ensino Superior em 2013, enquanto os
montantes da Ação Social indireta se mantêm.
Em 2013, crescimento ligeiro do orçamento executado em termos de despesa de funcionamento,
enquanto o investimento decresceu ligeiramente.
Em 2013, os valores pagos a título de propinas pelos estudantes do Ensino Superior aumentaram
64% relativamente ao valor registado em 2005.

