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Alunos já podem candidatar-se mas
têm menos 641 lugares disponíveis.
Queda maior é nos politécnicos.

Pelo
terceiro ano con-

secutivo, caiu o nú-

mero de vagas dispo-
níveis para o ensino

superior. Na primei-
ra fase do concurso

nacional de acesso, que começou
ontem, universidades e politécni-
cos públicos vão disponibilizar
50.820 lugares para os alunos.

São menos 641 vagas do que no
ano lectivo passado, e o valor
mais baixo dos últimos seis anos.

As universidades continuam a ab-

sorver 56% das vagas totais (mais
um ponto percentual em relação a
2013), enquanto os politécnicos ficam
com 44% dos lugares (menos um
ponto percentual em relação a2013).

Os politécnicos mantém assim a
tendência de queda da oferta, tendo

perdido, desde 2012, um total de 2304

vagas. Já as universidades reduzi-

ram 376 lugares, no mesmo período.
Os dados divulgados pela Direc-

ção-geral do Ensino Superior
mostram ainda que a área das En-

genharias continua a ser a que
mais vagas oferece: 17,5% da ofer-
ta. Logo a seguir, vêm os cursos

de Ciências Empresariais, com
15,3% das vagas e a Saúde surge
em terceiro lugar, com 13% da
oferta. Mas nas opções disponibi-
lizadas este ano registam-se mu-
danças: caem os cursos de Arqui-
tectura e Engenharia Civil - com
grandes taxas de desemprego - e

sobem as vagas na Agricultura.
O curso que mais lugares tem é

o de Direito na Universidade de
Lisboa: 480, seguindo-se o da Uni-
versidade de Coimbra com 320.

Para Medicina abrem 1441 va-

gas em todo o País, sendo que a
universidade que mais lugares
dispõe é a de Lisboa (295), seguin-
do-se a de Coimbra (255). As duas

instituições do Porto podem aco-
lher 400 alunos.

O Ministério da Educação e
Ciência tem afirmado que os novos

cursos técnicos superiores, de ape-
nas dois anos que serão lecciona-
dos nos politécnicos, podem vir a
ser uma solução para inverter a
tendência de queda. Mas a verdade
é que essa oferta não está disponí-
vel e, se surgir até final do mês, será
muito reduzida, apurou o SOL.


