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Desde 2008 que não havia tão poucas
vagas disponíveis no ensino superior
Ensino superior

E o terceiro ano consecutivo em que há diminuição de oferta,
com fixação de 50.820 lugares para novos alunos. Candidaturas
às universidades e politécnicos começam amanhã
Samuel Silva

A partir de amanhã, os estudantes

que concluíram o ensino secundá-
rio têm 50.820 vagas disponíveis nas
universidades e institutos politécni-
cos públicos para poderem tirar um
curso do ensino superior. O total de
novos lugares definido pelas institui-

ções é o mais pequeno dos últimos
seis anos, respondendo à tendência
de diminuição da procura que se tem
verificado nos últimos anos, bem co-
mo às regras impostas pelo Governo

para a fixação da oferta no próximo
ano lectivo, que obrigaram a fechar
cursos com menos inscritos.

O concurso nacional de acesso ao
ensino superior de 2014 será o ter-
ceiro consecutivo em que existe uma
redução do número total de vagas,
mas a quebra é inferior à registada
nos anos anteriores. Os mais de 50
mil lugares disponíveis represen-
tam menos 641 do que os definidos
há um ano - nessa altura a quebra
havia sido de 837 vagas. Esta situ-

ação faz recuar a oferta no ensino

superior público para um nível se-
melhante ao que se tinha verificado
em 2008.

Apesar da tendência nacional de

redução do número de vagas no I.°
ano dos cursos de ensino superior,
há cinco instituições que decidiram
aumentar os lugares disponíveis. A
maior variação positiva acontece na
Universidade de Trás-os-Montes e Al-
to Douro, que acrescenta 29 vagas à

sua oferta, seguida do Politécnico de

Beja (mais 17 lugares). Nos restantes
casos, é feito um ajustamento infe-
rior à dezena de vagas.

Todavia, a maioria das instituições
diminui ou mantém a sua oferta no
próximo ano lectivo. Há 14 univer-

sidades e politécnicos em que o nú-
mero total de vagas é igual ao que
definiram no ano passado. O mes-
mo número de instituições diminuiu
os lugares disponíveis para novos
alunos. Os maiores cortes na oferta
verificam-se no Instituto Politécnico
de Leiria (que faz desaparecer 245
vagas) e na Universidade do Algarve
(menos 142).

Entre as instituições onde a ofer-
ta diminui, oito são institutos supe-
riores. Tal como em anos anterio-
res, são os politécnicos quem faz
o maior esforço de diminuição da
oferta no ensino superior, fazendo
desaparecer 541 vagas no total. As
universidades cortam apenas 100
lugares, passando a representar 56%
da oferta pública do ensino superior.
Os politécnicos, que já tinham di-
minuído 1000 vagas há dois anos e

mais de 750 no ano passado, valem

agora apenas 44% da oferta pública
no sector, menos três pontos percen-
tuais do que em 2008.

Também está em institutos poli-
técnicos a maioria dos cursos em
que o corte do número de vagas tem
um peso maior na oferta até aqui
existente. Há casos de licenciaturas

que reduzem cerca de metade dos

lugares para novos alunos, como
Gestão das Actividades Turísticas do
Politécnico do Porto (menos 52%) ou
Contabilidade e Finanças do Politéc-
nico de Leiria (menos 50%). No mo-
mento de definirem os lugares para
o próximo ano lectivo, há 30 cursos

que perderam, pelo menos, um ter-

ço das vagas de que dispunham.

Perdas significativas
No entanto, os cursos que, historica-

mente, têm um maior número de lu-

gares abertos no concurso nacional
de acesso não mexem na sua oferta.
Entre as dez licenciaturas com mais

vagas, todas mantêm o total da ofer-
ta para novos alunos, variando en-
tre os 480 fixados pela Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa e

os 231 candidatos que serão acolhi-
dos no curso de Medicina da Nova
de Lisboa.
Entre as formações em que a di-
minuição da oferta é maior, ganha
relevo a presença de vários cursos
de Engenharia Civil como os das
universidades da Beira Interior, Mi-
nho e Aveiro e os dos politécnicos
de Tomar, Coimbra, Lisboa e Por-
to. Todos estes perdem uma per-
centagem significativa - entre 12,5
e 40% - das suas vagas. A área da
Arquitectura e Construção, onde
está incluída a Engenharia Civil, é

uma das que mais vagas perdem
(24%), à semelhança do que já ti-
nha acontecido no ano passado.

O sector mais afectado é, porém,
o de Serviços de Segurança - on-
de desaparecem mais de 55% dos

lugares. Também Serviços Sociais
(16,7%) e Formação de Professores
e Ciências da Educação (16,3%) te-
rão a sua oferta bastante reduzida
no novo ano lectivo. Desta forma,
a área das Engenharias reforçou o

seu peso, passando a representar
17,5 % das vagas do ensino superior
público - mais 0,2 pontos do que
há um ano. Seguem-se as Ciências

Empresariais (15,3%), Saúde (13%) e
Artes (8,3%).

Apesar desta redução da oferta,
a expectativa das instituições de
ensino superior e da tutela é a de

que estes lugares sejam suficientes



para acolher todos os alunos inte-
ressados em prosseguir os estudos.
No ano passado, houve uma quebra
de quase 8000 candidatos ao ensi-

no superior no concurso nacional
de acesso e os inquéritos aplicados
pela Direcção-Geral das Estatísticas
da Educação e Ciência (DGEEC) têm
mostrado que o número de estudan-
tes que, à saída do ensino secundá-
rio, declara querer prosseguir a sua

formação para as universidades e

institutos politécnicos não tem pa-
rado de diminuir nos últimos seis

anos.
No último relatório, publicado há

três meses, 67,9% dos estudantes de-
clararam querer continuar os estu-
dos depois de concluído o 12.° ano,
um número 7,7 pontos percentuais
inferior ao registado em 2008. Um
terço dos alunos que declaram não

pretender prosseguir estudos fá-lo

por dificuldades financeiras e a ra-
zão mais invocada para esta decisão
é também de ordem económica: a
vontade de arranjar um trabalho

para terem o seu próprio dinheiro
(51,9%).

A redução do número de vagas no
ensino superior contou também com
a contribuição do Governo, através
das regras definidas no mês passado
para a fixação da oferta no ensino
superior público. Os cursos que não

conseguiram ter mais de dez alunos
inscritos nos últimos dois anos esta-

vam obrigados a fechar - 16 forma-
ções estavam nesta situação. Além
disso, as licenciaturas e mestrados
integrados que apresentassem um
nível de desemprego superior ao da

instituição em que se inserem e ao

desemprego geral dos diplomados
não podiam aumentar o número de

vagas. Este preceito atingiu 428 cur-
sos (216 em universidades, 212 nos

politécnicos) que representam 43%
das vagas abertas no sector no ano
lectivo passado.
Candidaturas já amanhã
Depois de, no final da semana pas-
sada, terem sido conhecidos os re-
sultados da l. a fase dos exames na-
cionais para o ensino superior, os
estudantes podem começar, esta
quinta-feira, a fazer a sua candida-
tura às universidades e institutos

politécnicos públicos. Tal como
tem acontecido nos últimos anos, o

processo será feito, de forma exclu-
siva, no portal da Direcção-Geral do
Ensino Superior (http://www.dges.
mctes.pt), prolongando-se até ao dia
8 de Agosto. Um mês depois, serão
conhecidos os resultados das can-
didaturas, na mesma altura em que
começa a 2. a fase de acesso ao ensi-

no superior.
Às mais de 50 mil vagas agora

abertas para o concurso nacional,
há que juntar ainda as possibilida-
des de entrada através dos concur-
sos locais para cursos da área artís-
tica - que este ano totalizam 694
vagas -, bem como as admissões
na Universidade Aberta, institui-
ções de ensino superior militar e

policial, concursos específicos pa-
ra estudantes que concluíram um
curso de especialização tecnológica
e o acesso para maiores de 23 anos.

Este ano, o ensino superior con-
tará, pela primeira vez, como uma
outra modalidade de frequência.
Os novos cursos técnicos superio-
res profissionais, com a duração de
dois anos e que serão ministrados

apenas em institutos politécnicos,
vão avançar, estando a ser ultimada
a definição da oferta em cada insti-

tuição. 0 processo de admissão será
feito directamente junto das institui-

ções de ensino superior.

Pela primeira
vez, há uma outra
modalidade de
frequência: os
novos cursos
técnicos superiores
profissionais,
com a duração de
dois anos e que
serão ministrados
apenas em
politécnicos





PRIMEIRA FASE DO CONCURSO ARRANCA AMANHÃ //P.6 E 7

ALUNOS COM MENOS

VAGAS NO SUPERIOR
•Redução acontece pelo terceiro ano consecutivo. Há 50 820 lugares este ano



Vagas caem pelo 3. 9 ano
• Institutos politécnicos vão regredir,

percentual mente, para níveis de há dez anos
Alexandra Inácio
alexandra.inacio@jn.pt

Pelo terceiro ano consecu-
tivo, os alunos vão ter me-
nos vagas disponíveis no
ensino superior - precisa-
mente 50 820, o contingen-
te mais baixo desde 2008. A
primeira fase do concurso
arranca amanhã.

Mais
de 45% das

vagas voltam a

pertencer a cur-
sos nas áreas de

engenharias (17,5% dos luga-
res), ciências empresariais
(15,3%) e saúde (13%). Os
alunos podem concorrer a

partir de amanhã e até 8 de

agosto. Os resultados saem
um mês depois.

Os institutos politécnicos
voltam a ser mais penaliza-
dos pela quebra - vão abrir o
número mais baixo de vagas
desde 2007 e em termos per-
centuais regrediram para ní-
veis (44% do total de lugares)
de há dez anos.

Entre as universidades, só a

do Algarve volta a perder
mais de cem alunos relativa-
mente ao ano passado. Nos
politécnicos, o cenário é dife-
rente. À exceção das escolas

superiores de enfermagem,
Náutica e de Turismo do Es-

toril, e de haver institutos

com quebras ligeiras - como

o de Coimbra, Bragança e Por-
to -, há outros, como o de Por-

talegre e de Tomar, que per-
dem quase um quinto das va-

gas, respetivamente 17,3 e

21,8%.
Relativamente às áreas, ar-

quitetura e construção é a

que mais lugares perde. As
crescentes vagas sobrantes
em engenharia civil são a

principal causa. Há 1066 luga-
res disponíveis, menos 147

que em 2013. Ciências em-
presariais, formação de pro-
fessores e serviços sociais são

as outras três áreas com mais

perda de lugares.

Enfermagem abre mais
Medicina volta a manter o
número de vagas. Já enferma-

gem vai disponibilizar mais
de 1900 lugares, uma subida
relativamente ao ano passa-
do. Só as escolas superiores de

Porto, Coimbra e Lisboa ofe-
recem (tal como em 2013)
890 vagas. Para o presidente
da Agência de Avaliação e

Acreditação do Ensino Supe-
rior, Alberto Amaral, serão

formações absorvidas pela
emigração. Entre as engenha-
rias e ciências empresariais,
destacam-se os cursos de Ges-
tão ou Gestão de Empresas,
com 2274 vagas, e de Infor-
mática ou Engenharia Infor-



mática, com 2275.
O aumento das vagas so-

brantes, sempre a subir desde

2009, e a taxa de empregabi-
lidade dos cursos voltaram a
ser critérios que ditaram o

corte de vagas. Alberto Ama-
ral não volta a considerar a os-

cilação significativa. De acor-
do com as metas europeias
que Portugal subscreveu, o

país terá de atingir, em 2020,
a meta de 40% de diplomados
entre a população com 30 a
34 anos. •
ALUNOS PODEM
CANDIDATAR-SE
VIA ONLINE
A PARTIR DE
AMANHÃ E ATÉ
8 DE AGOSTO.

OUTROS CURSOS

Direito mantém recorde
A Universidade de Lisboa
volta a abrir o curso com
mais vagas no país - Direito
volta a ter 480 lugares dis-
poníveis na Clássica, mais
120 em regime pós-laboral.
No total, em todo o país,
este curso terá quase 1300
lugares.

Engenharia Civil cai
É o curso com mais vagas
sobrantes nos últimos anos.
Os alunos fogem desta for-
mação, mas instituições vão
abrir mais de mil vagas este
ano (menos 147 que no ano
passado).

Arquitetura mantém
Arquitetura mantém as

mesmas vagas (624) do ano
passado. Lisboa é a que ofe-
rece mais lugares, 161, logo
seguida do Porto, com 125.

EXAMES
AFASTAM
FUTUROS
DOCENTES

? Este ano, as instituições
abrem mais uma vaga, rela-
tivamente a 2013, em cur-
sos de Formação e Ciências
da Educação. O despacho
de fixação de vagas (publi-
cado em junho) previa a

manutenção dos lugares
depois de um corte de 20%
em 2011 e 2012. No total,
serão dispo nibilizados 1228

lugares, em todo o país.
Pela primeira vez, estes
cursos exigem aos candida-
tos exames em Português e
Matemática, ainda que
para os alunos da área de
Humanidades possa ser a

prova de Matemática Apli-
cada às Ciências Sociais, do
ii.° ano. A maioria é, de fac-
to, oriunda desta área e o

presidente da Agência de
Avaliação e Acreditação do
Ensino Superior (A3ES), Al-
berto Amaral, está convic-
to de que os novos critérios
vão afastar muitos candi-
datos desta formação.
O despacho de fixação exi-
ge às instituições um míni-
mo de 20 alunos para a
abertura de cursos. Há ex-
ceções. O secretário de Es-
tado do Ensino Superior e a

Direção-Geral analisam
"caso a caso" as especifici-
dades pedidas por universi-
dades e politécnicos - caso
do mestrado integrado em
Engenharia Têxtil, na Uni-
versidade do Minho, que
tem autorização para ofe-
recer 10 vagas. "São exce-
ções" em regimes pós-labo-
rais ou cursos preparató-
rios, reforça Alberto Ama-
ral.

1. Como e quando fazer
a candidatura?
A candidatura é apresen-
tada através do sistema
online, no site da Direção-
Geral do Ensino Superior
(www.dges.mctes.pt). As
candidaturas à l. a fase do

concurso nacional devem
ser apresentadas entre
amanhã e 8 de agosto.

2. Quando são revelados
os resultados?
A 8 de setembro, são dis-

ponibilizadas, por via ele-
trónica, as listas de coloca-

ção da l. a fase do concur-
so nacional. De 8 a 19 de
setembro, decorrem as
candidaturas à 2. a fase. Os

resultados da 2. a fase são

divulgados dia 25.

3. Como pesquisar os
cursos que existem?
No site da DGES, pode ser
consultado um índice com-
pleto dos cursos, organiza-
dos por áreas, nome, insti-

tuição e localização. 0 as-
sistente de escolha de cur-
so apresenta os pares ins-

tituição/curso de acordo
com os critérios definidos.

4. Onde é possível obter
mais informações?
Informações sobre candi-
daturas, provas de acesso
e pré-requisitos estão na

página da DGES, que dis-
põe de uma secção de per-
guntas frequentes
(www.dges.mctes.pt/Estu-
dantes/Acesso/Concurso-
NacionalPublico/FAQ).



Politécnicos preocupados
com futuro de engenharias
Médias negativas
a Matemática e a

Física e Química nos

exames condicionam,
diz CCISP

Ana Carla Rosário *

acarla@jn.pt

O CONSELHO Coordenador
dos Institutos Superiores Po-
litécnicos (CCISP) manifes-
tou-se preocupado com a so-
brevivência dos cursos de en-
genharia, devido às médias

negativas dos exames de
acesso ao ensino superior de
Matemática e Física e Quími-
ca. "Estamos perante resulta-
dos muito baixos, nomeada-
mente em disciplinas-chaves
como a Matemática e a Física
e Química, com 7,8 e 8,2 de
médias, respetivamente, o

que certamente terá um im-
pacto muito negativo no
acesso a cursos em que estes
exames são necessários,
como é o caso das engenha-
rias", alertou Joaquim Mou-
rato, presidente do CCISP.

Joaquim Mourato afirma
ainda que, não sendo possível

para os estudantes entrar nos
cursos de primeira escolha,
"as engenharias sairão preju-
dicadas, assistindo-se a uma
deriva dos alunos para outras
áreas com menos empregabi-
lidade". E salienta: "E uma si-

tuação que não é nova e este
ano será pior, o que já está a

ter e terá, com certeza, no fu-
turo, um impacto muito
grande nas empresas e na taxa
de desemprego".

Cursos de dois anos
Entretanto, o Ministério da

Educação conta que os cursos
técnicos superiores de dois
anos arranquem ainda este
ano letivo, embora "o proces-
so de registo "ainda esteja em
curso". O regime de acesso é

decidido por cada instituição
e a oferta letiva só deverá co-

meçar a aparecer no final do
mês. * COM ALEXANDRA INÁCIO

CURSOS DE DOIS
ANOS NOS
POLITÉCNICOS
DEVEM ARRAN-
CAR ESTE ANO
LETIVO

Nota negativa a Matemática é prejudicial às engenharias
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