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Abandono Escolar nos cursos TeSP do IPCA
Estudo no ano letivo 2018/2019

I. INTRODUÇÃO
A promoção do sucesso académico e o combate ao abandono escolar constituem prioridades
estratégias do IPCA, no âmbito do plano estratégico para 2021. Esta preocupação está também
evidenciada no contrato de legislatura assinado entre o Governo e as Instituições de Ensino
Superior (IES) para 2020-2023 o que mostra que a definição de políticas sustentadas e de medidas
estratégicas que permitam combater e reduzir o abandono escolar está nas prioridades da agenda
política.
As IES são responsáveis por implementar medidas internas que garantam a monitorização do
abandono escolar bem como a sinalização de casos que mereçam uma atuação célere por parte
da Instituição e dos seus serviços e órgãos. Foi neste contexto que o IPCA submeteu, e viu
aprovada, a sua candidatura ao Sistema de Apoio à Transformação Digital da Administração
Pública - Inteligência Artificial e Ciência dos Dados (Aviso n.º 01/SAMA/2020/2019) com vista à
obtenção de financiamento para o desenvolvimento do observatório para a promoção do sucesso
académico e o combate ao abandono escolar (OPAS). Este observatório tem como principal
objetivo desenvolver e implementar um modelo preditivo de monitorização e sinalização do
abandono e do insucesso escolar no ensino superior, e no IPCA em particular, com vista ao
combate e redução deste problema.
O abandono escolar é considerado um dos maiores obstáculos à consolidação do sistema
educativo nacional enquanto realidade transversal à sociedade portuguesa. Vários são os estudos
setoriais que têm sido produzidos para se compreender melhor esta problemática no caso
Português, que apontam para uma forte correlação entre o problema do abandono escolar e as
desigualdades socioeconómicas. No entanto, os dados existentes são ainda profundamente
limitados e não generalizados à realidade nacional, o que dificulta a compreensão desta
problemática em Portugal e a consciencialização do seu impacto na democratização do
conhecimento e no atraso do sistema educativo nacional.
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Este estudo pretende sistematizar e quantificar o abandono escolar nos cursos técnicos superiores
profissionais (TeSP) do IPCA para o ano letivo de 2018/2019, de forma a permitir refletir e debater
sobre a dimensão do problema, o seu contexto e definir medidas de combate ao abandono. A
análise apresentada tem por base diferentes variáveis, nomeadamente a área de formação (por
escola), o regime de acesso, o ano de inscrição e ainda o número de unidades curriculares (UCs)
em falta para concluir o curso. É ainda apresentada a taxa de recuperação de estudantes após o
contacto realizado. Após uma análise dos resultados globais para o IPCA, o estudo apresenta
também uma análise detalhada por Escola.
Com o presente estudo contribui-se para uma clarificação da problemática do abandono escolar
no caso do IPCA e, consequentemente, para uma melhor definição da estratégia a seguir e das
medidas a adotar. Em última instância as conclusões deste estudo poderão ainda contribuir para
a definição e produção de políticas públicas adequadas à resolução deste problema no ensino
superior.
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II. METODOLOGIA
A análise desenvolvida neste estudo tem por base os dados recolhidos pela Divisão Académica
relativamente ao abandono escolar dos estudantes a frequentar cursos TeSP. O método de recolha
de dados teve por base a informação dos estudantes inscritos no ano letivo 2018/2019 e que não
se encontram inscritos no ano letivo 2019/2020.
A recolha de dados tem em conta duas vertentes: (1) os estudantes que ao longo do ano
2018/2019 formalizaram a sua interrupção/anulação de estudos através de requerimento
entregue nos serviços académicos do IPCA e (2) os estudantes que, não tendo formalizado essa
interrupção/abandono, não renovaram a sua inscrição/matrícula no ano letivo 2019/2020.
Os dados relativos aos estudantes que, não tendo formalizado a interrupção/abandono junto dos
serviços, não renovaram a sua matrícula em 2019/2020, foram enviados a cada Diretor de curso
que, posteriormente, contactou os estudantes para compreender o motivo e causas do abandono.
Estes contactos foram realizados por telefone, numa primeira fase, e por email nos casos em que
não foi possível o contacto telefónico, entre outubro e novembro de 2019. O contacto foi
acompanhado de um questionário previamente fornecido pelo GAQ, e validado com os Diretores
de curso, com o objetivo de registar os motivos do abandono (o questionário pode ser consultado
no apêndice I). Por cada contacto, foi efetuado um registo numa grelha em excel, com a resposta
às questões colocadas. A grelha final com os registos efetuados foi enviada ao GAQ que procedeu
ao tratamento e análise de dados vertidos no presente documento.
No caso dos estudantes que formalizam a interrupção/abandono da matrícula junto dos serviços
académicos, estes preenchem o inquérito referido acima sobre os motivos da decisão e se
pretendem ou não retomar os estudos.
A base de dados final obtida, e que serve de referência ao presente estudo, inclui dados sobre o
curso frequentado, o ano de inscrição dos estudantes no ano 2018/2019, o ano de ingresso no
curso, o regime de acesso ao ensino superior, os motivos do abandono, entre outros elementos.
A equipa de trabalho agradece a colaboração de todos os intervenientes no processo,
nomeadamente os diretores de curso, os estudantes e os serviços diretamente envolvidos, pois só
com a colaboração de todos foi possível a apresentação deste estudo.
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1. ANÁLISE GLOBAL
1.1 Análise global do abandono escolar em 2018/2019
A situação de abandono escolar corresponde, de um modo geral, a uma situação de inativação de
matrícula, a qual pode dever-se a uma anulação da mesma efetuada junto dos serviços académicos
ou a uma não renovação da inscrição/matrícula no ano letivo seguinte.
Atendendo a este conceito, apresentam-se abaixo os dados globais do abandono escolar relativos
ao ano letivo 2018/2019. Considerando que, neste ano letivo, estiveram inscritos 1.036 estudantes
nos cursos TeSP, verifica-se que 221 estudantes anularam ou optaram por não renovar a matrícula
em 2019/2020. Sabendo que em 2019 se diplomaram 293 estudantes, obtém-se uma taxa de
abandono escolar de 29,7% nos cursos TeSP1.
No ano letivo anterior, os cursos TeSP2 apresentavam uma taxa média de abandono ligeiramente
superior (35%), representando uma redução de 5 p.p. na taxa média de abandono nestes cursos.
Tabela 1 – Resultados globais do abandono escolar 2018/2019

TeSP
N.º de estudantes que não renovaram matrícula em 19/20

141

N.º de estudantes que anularam a matrícula em 18/19

80

Total inscritos 2018/2019

1036

Total diplomados 2019

293

Taxa de abandono

29,7%

Fonte: Relatório de atividades 2018 e dados da divisão académica.

Tabela 2 – Comparação da taxa média de abandono escolar nos dois últimos anos

Ano letivo

ETESP

IPCA

17/18

35,0%

19,8%

18/19

29,7%

19,0%

1

A taxa de abandono escolar é obtida através do seguinte rácio: (Nº anulações 18/19 + Nº não renovações 19/20) / (total inscritos 18/19 –
diplomados 2019).
2
O documento “Estudo do abandono escolar nos cursos de licenciatura e TeSP no IPCA – Ano letivo 2017/2018” pode ser consultado em:
https://ipca.pt/ipca/qualidade/estudos/
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1.2 Abandono escolar por género
No que diz respeito ao género, verifica-se que são os estudantes do género masculino os que mais
abandonam os estudos, representando 66% do total em análise. Este resultado é justificado pela
percentagem elevada de estudantes do sexo masculino a frequentar cursos TeSP (cerca de 70%
em 2018/2019), sendo neste tipo de formação onde o abandono regista números mais elevados.
Esta situação já se verificava em 2017/2018.

Gráfico 1 – Abandono por género
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1.3 Abandono escolar por ano de inscrição
Analisando o ano de inscrição dos estudantes que abandonaram em 2018/2019, verifica-se que é
no 1º ano de inscrição que os valores são mais elevados. O peso dos estudantes a frequentar o 1º
ano no total de estudantes que abandonaram em 2018/2019 é de 78%, em cursos TeSP. Esta
situação já tinha sido verificada em anos anteriores o que vem reforçar a importância de refletir e
analisar o problema do abandono escolar no 1º ano do curso.
Os dados são apresentados nos gráficos abaixo.
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Gráfico 2 – Ano de abandono por tipo de formação
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1.4 Motivos da anulação ou não renovação de matrícula
Do total de estudantes que abandonaram os estudos em 2018/2019 obteve-se uma amostra de
147 de cursos TeSP que responderam ao inquérito sobre os motivos da anulação. Este inquérito
foi respondido fisicamente nos serviços académicos, aquando da interrupção da matrícula, ou por
telefone ou email através do contacto realizado pelo Diretor de Curso.
Pela análise do gráfico seguinte verifica-se que, nos cursos TeSP existe uma alteração no principal
motivo de abandono escolar. As dificuldades sentidas com o curso, relacionadas com as
expectativas em relação ao mesmo acompanham em igual número as dificuldades em conciliar a
atividade profissional com o estudo. Estes resultados são também coerentes com o estudo
realizado em 2017/2018.
A existência de “problemas pessoais/familiares”, a intenção de “transferência para outra
instituição de ensino ou curso” foi a razão apontada por alguns estudantes. As dificuldades
financeiras são o motivo apontado por 12 estudantes e apenas uma minoria apontou razões como
“dificuldades de aprendizagem” ou adaptação ou “curso não foi a 1ª opção”, como intenção de
abandono.
Gráfico 4 – Motivos do abandono escolar nos cursos TeSP
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Os resultados obtidos no estudo permitem concluir que as dificuldades económicas e financeiras
deixaram de constituir uma causa determinante no abandono escolar.
Importa ainda referir que dos contactos efetuados pelos Diretores de Curso foi possível recuperar
a matrícula de 5 de cursos TeSP. A maioria dos casos de recuperação está associado a situação de
propinas em dívida que os estudantes regularizaram após contacto com os serviços académicos.
Nota positiva ainda para o facto de 63% dos estudantes TeSP terem dado a informação, no
contacto com o Diretores de Curso, que pretendiam retomar os estudos mais tarde. Este pode ser
um sinal positivo da retoma destes estudantes num futuro próximo.

10

2. ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR PROFISSIONAL
2.1 Dados globais do abandono escolar na ETESP
Apresentam-se abaixo os dados globais do abandono escolar relativos ao ano letivo 2018/2019,
relativos a cada curso TeSP.
Tabela 3 – Resultados globais do abandono escolar na ETeSP
N.º de es tuda ntes que nã o renova ra m ma trícul a em 19/20

AG

CE

CF

EL

OGE

TNA

AM

18

7

3

8

6

6

7

DTM DWM
3

7

EAC

ETD

GIP

MI

MA

RSI

SEC

DC

DM

DMD

IAG

ETESP

8

3

7

2

3

8

6

6

12

13

8

141

N.º de es tuda ntes que a nul a ra m/ca ncel a ra m ma trícul a em 18/19

6

1

7

5

4

3

2

3

6

2

9

3

4

4

1

7

3

6

1

3

80

Tota l i ns cri tos 18/19

78

39

44

48

44

42

52

74

71

55

36

42

25

69

69

47

43

60

48

50

1036

Di pl oma dos 2019

14

11

12

17

14

13

12

21

16

20

7

11

0

24

16

13

21

13

20

18

293

Taxa de abandono

38%

29%

31%

42%

33%

31%

23%

11%

24%

29%

41%

32%

24%

16%

17%

38%

41%

38%

50%

34%

30%

Legenda:
Sigla

Designação

Sigla

Designação

Sigla

Designação

AG

Apoio à Gestão

DTM

Desenho Técnico e Maquinação

RSI

Redes e Segurança Informática

CE

Comércio Eletrónico

DWM

Desenvolvimento Web e Multimédia

SEC

Sistemas Eletrónicos e de Computadores

CF

Contabilidade e Fiscalidade

EAC

Eletrónica, Automação e Comando

DC

Design de Calçado

EL

Exportação e Logística

ETD

Energia, Telecomunicações e Domótica

DM

Design de Moda

OGE

Organização e Gestão de Eventos

GIP

Gestão Industrial da Produção

DMD

Design para Media Digitais

TNA

Turismo, Natureza e Aventura

MI

Manutenção Industrial

IAG

Ilustração e Arte Gráfica

AM

Aplicações Móveis

MA

Mecânica Automóvel

Os dados mostram que os cursos que registam maiores taxas de abandono são Design para Media
Digitais (50%), seguindo-se Exportação e Logística (42%), Energia, Telecomunicações e Domótica e
Design de Calçado (41%), em contraste com o curso de Desenho Técnico e Maquinação que regista
a menor taxa de abandono (11%).

2.2 Abandono escolar por ano de inscrição
Analisando o ano de inscrição, à semelhança dos cursos de licenciatura, verifica-se que é no 1º ano
de inscrição que as taxas de abandono são mais elevadas. O peso dos estudantes de 1º ano no
total de estudantes que abandonaram é de 78%, seguindo-se os estudantes do 2º ano com 22%.
Os dados por curso são apresentados no gráfico abaixo.
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Gráfico 5 – Ano de abandono por curso na ETESP
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3. REFLEXÕES FINAIS E MEDIDAS DE COMBATE AO ABANDONO ESCOLAR
O documento apresentado procura caracterizar e quantificar o abandono escolar nos cursos TeSP
do IPCA, no ano letivo de 2018/2019, de forma a permitir refletir sobre esta problemática e
contribuir para a definição de medidas que promovam o seu combate. Tendo sido definidas
medidas de combate ao abandono escolar com base no estudo realizado para o ano letivo
2017/2018, importa também nesta secção analisar o grau de cumprimentos dessas medidas e
definir os ajustamentos necessários.
Da análise efetuada pode-se concluir que o problema do abandono, no ano letivo de 2018/2019,
apresentou as seguintes características:
i. A taxa global de abandono escolar atingiu uma percentagem de 29,7% nos cursos TeSP (inferior
à taxa de 35% verificada no ano anterior);
ii. Maior incidência do abandono entre os estudantes que ingressaram no 1º ano do curso,
destacando-se ainda os estudantes do sexo masculino e também os estudantes que frequentam
o curso em regime pós-laboral, resultado similar ao verificado em 2017/2018;
iii. As dúvidas relativamente ao curso escolhido e as dificuldades em compatibilizar os estudos com
a atividade profissional representam os motivos que mais determinam o abandono nos
estudantes do IPCA;
iv. Existe uma elevada probabilidade de reingresso no futuro dos estudantes que abandonaram os
estudos 2018/2019.
A promoção do sucesso escolar e o combate ao abandono integram a estratégia do IPCA para a
melhoria dos processos de ensino e aprendizagem, destacando-se algumas medidas que foram já
implementadas e que contribuem para atenuar este problema, destacando-se:
i. A implementação do programa InIPCA - um programa de mentoria do IPCA que visa promover
uma integração saudável e proactiva e, simultaneamente, contribuir para o sucesso académico
dos estudantes que ingressam pela 1ª vez num curso de licenciatura ou técnico superior
profissional do IPCA. O programa arrancou como projeto piloto para os estudantes de
licenciatura em 2019/2020.
ii. A introdução de oferta formativa em regime PBL (project based learning) aos cursos de TeSP
em Aplicações Móveis e Eletrónica Automação e Comando, com o objetivo de aumentar os
níveis de motivação, integração e iniciativa dos estudantes;
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iii. A oferta, a título gratuito, de curso básico de Matemática, dirigido a todos os estudantes que
frequentam cursos no IPCA e que sentem dificuldade nesta área, de forma a dotá-los de
conhecimentos que lhes permitam um melhor acompanhamento das matérias lecionadas nas
unidades curriculares;
iv. A oferta de formação extracurricular de forma a proporcionar aos estudantes o
desenvolvimento de novas competências, designadamente ao nível do relacionamento
interpessoal e, até mesmo, em contextos de mobilidade nacional e internacional;
v. A operacionalização do Moodle e a centralização, numa única plataforma, dos vários elementos
que compõem o dossier da unidade curricular, facilitando o contacto entre professores e
estudantes;
vi. O Fundo de Emergência (FE) e a Bolsa de Colaboradores, medidas de apoio social criadas
internamente com o objetivo de conceder apoio aos estudantes com grave carência económica,
vieram permitir minimizar as dificuldades financeiras sentidas pelos estudantes,
nomeadamente, aqueles que não são elegíveis para atribuição de bolsa de estudo e o acesso
ao apoio psicológico e psicopedagógico de forma gratuita.

Apesar das medidas já em curso, é importante refletir sobre os resultados do abandono
apresentados neste documento e aprovar um planeamento para a implementação de novas
medidas que, em complemento às que estão em curso, potenciem a aprendizagem, a motivação,
o sucesso académico e, consequentemente, a redução do abandono e o aumento de estudantes
que concluem o seu curso. Neste contexto, propõem-se as seguintes medidas a implementar a
curto prazo:
i. Implementação do Observatório para a promoção do sucesso académico e combate ao
abandono escolar (OPAS), nos moldes definidos na candidatura submetida ao Sistema de
Apoio à Transformação Digital da Administração Pública - Inteligência Artificial e Ciência dos
Dados (Aviso n.º 01/SAMA/2020/2019) e aprovada para 2020-2022. Este observatório tem
como principal objetivo desenvolver e implementar um modelo preditivo de monitorização
e sinalização do abandono e do insucesso escolar no ensino superior, e no IPCA em
particular, com vista ao combate e redução deste problema. A criação de uma estrutura de
apoio à implementação da política interna de promoção do sucesso académico e combate
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ao abandono escolar, constitui uma das medidas que contribuirá para o desenvolvimento
deste projeto (em curso).
Prazo de implementação: Até julho de 2022.
Responsáveis: Equipa do projeto OPAS
ii. Promover novas práticas e metodologias de ensino, assentes num modelo de inovação
pedagógica, com foco na formação pedagógica de professores orientada para novas
abordagens pedagógicas (challenged-based learning; project-based learning) e a capacitação
dos professores para a gestão e facilitação do processo de cocriação, envolvendo estudantes
e organizações; a candidatura submetida no âmbito do POCH (Aviso nº POCH-67-2019-12)
servirá como ponto de partida para financiar esta formação;
Prazo de implementação: Até julho de 2022.
Responsáveis: Escolas, professores e estudantes
iii. Consolidar a implementação do InIPCA – programa de mentoria do IPCA. Este programa visa
promover uma integração saudável e proactiva e, simultaneamente, contribuir para o
sucesso académico dos estudantes que ingressam pela 1ª vez num curso de licenciatura ou
técnico superior profissional do IPCA. O programa arrancou como projeto piloto para os
estudantes de licenciatura em 2019/2020. Em 2020/2021 deve procurar-se consolidar o
programa, quer na sua dimensão quer na definição da sua forma de atuação;
Prazo de implementação: Até julho de 2021.
Responsáveis: Equipa do projeto InIPCA
iv. A existência de um processo de seleção dos candidatos aos cursos TeSP, em particular em
determinados cursos que exigem alguns conhecimentos de base em matérias como a
matemática e outras, poderia conduzir à escolha de estudantes com perfil mais adequado
para o curso reduzindo, consequentemente, o abandono e insucesso escolar. Uma vez que
o concurso de acesso aos cursos TeSP é local, sendo as regras definidas pela Instituição
poderá ser interessante avançar com um modelo de seleção em determinado cursos, com
regras claramente definidas.
Prazo de implementação: Projeto piloto em 2020/2021
Responsáveis: ETESP

15

Apêndice I – Inquérito aos estudantes que abandonam os estudos

Nº Estudante:
____________

Nome:
___________________________________________________________

Telem.: ___________________
Ano: _____________________

Curso em que estava matriculado:
_______________________________________________________________

Residência atual:
___________________________________________________________________________________________________________________

1. Verificamos que até ao momento não efetuou a renovação da sua matrícula. Essa situação deve-se a:
Transferência para outro estabelecimento de Ensino Superior
Pausa/Interrupção nos estudos, com intenção de voltar a ingressar
Mudança dos planos/do projeto de vida
Abandono (drop out)

questão 1.2

questão 1.2

questão 1.2

Mudança de curso IPCA
Outro motivo. Qual? _____________________________________________________________________________

1.1 Qual a
Instituição?:__________________________________Curso:_________________________________________

1.2 Quais os principais motivos que o levaram a tomar esta decisão?
a) Problemas financeiros _________________________________________________________________
b) Dificuldades de adaptação (à cidade, à casa onde vive, gestão das tarefas domésticas, …) ______________________
c) Dificuldades de transportes entre a residência e a escola _________________________________________
d) Dificuldade de integração na vida académica (relacionamento com novos colegas, com docentes, exigências do
ensino superior…) ___________________________________________________________________________________

e) Falta de apoio por parte do Instituto Politécnico _____________________________________________________
f) Dúvidas relativamente ao curso (não foi 1ª opção, baixas expectativas relativamente a saídas profissionais,
incerteza relativamente aos objetivos do curso…)

g) Insatisfação com a qualidade da formação/curso _______________________________________________
h) Falta de incentivo/motivação/apoio por parte dos professores
i) Dificuldades de aprendizagem (dificuldade em acompanhar os conteúdos das UCs)
j) Insatisfação com serviços da instituição ______________________________________________________
k) Dificuldades de conciliação entre as exigências profissionais/trabalho e as do estudo
l) Problemas pessoais (doença, morte, casamento, parentalidade, responsabilidades familiares…) ________________
m) Outros motivos_________________________________________________________________________
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2. Está a pensar voltar a frequentar as aulas no IPCA :
Não

Porquê? ________________________________________________

No próximo ano letivo
No futuro
Não estou a pensar regressar ao ensino superior

Porquê? ________________________________________________

Ainda não decidi/Não sei
Sim, vou renovar a inscrição

3. Existe alguma coisa que possamos fazer para o ajudar a continuar a estudar no IPCA?

Sim

Não

Se respondeu sim,
3.1 O que podemos fazer?_____________________________________________________________________

Notas:
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