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Porto e Lisboa obrigados
a criar mais 5% a 15%
de vagas em 12 cursos

"No ano passado, tivemos menos três mil candidatos. Este ano, tivemos
menos 500 estudantes inscritos no 12.° ano. O número de candidatos
ao Superior deve andar muito próximo do do ano passado"

Manuel Heitor Ministro da Ciência e Ensino Superior
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superior As universidades
do Porto e de Lisboa vão ter
que aumentar entre 5% e

15% o número de vagas nos

cursos que, no último con-

curso, só admitiram alunos
com nota superior a 17 valo-

res, num total de 12 cursos,
dos quais sete são na Invic-
ta e os restantes na capital
[ler lista]. A "exigência"
consta da proposta de fixa-

ção de vagas para o Concur-
so Nacional de Acesso ao
Ensino Superior 2019. Entre
as novidades, destaque para
o facto de ficar agora proibi-
da a abertura de vagas nos

cursos, de qualquer ponto
do país, que nos últimos
dois anos tenham tido me-
nos de dez inscritos, num
total de cerca de 20 cursos.

Ao JN, o ministro da Ciên-
cia e Ensino Superior expli-
ca que, tal como no ano pas-
sado, nos restantes cursos,
no Porto e em Lisboa, man-
tém-se o corte de 5%, exce-
to na área das competências
digitais. Para Manuel Hei-
tor, o despacho visa uma
"maior diversificação e es-

pecialização do Ensino Su-

perior". E dá como exemplo
o facto de, nas restantes zo-

nas, as instituições de Ensi-

no Superior (lES) poderem
"aumentar em 5% o núme-
ro de vagas dos seus três me-
lhores cursos".

As lES sediadas em re-
giões com menor procura e

menor pressão demográfi-
ca poderão voltar a aumen-
tar em 5% as vagas "quan-
do estejam em causa cursos

que visem a formação em
competências digitais em
áreas consideradas estraté-

gicas para a especialização
da instituição", lê-se na
proposta a que o JN teve
acesso. Sublinhe-se, no en-
tanto, que de fora destas
medidas ficam os cursos de

Medicina, onde as vagas
permanecem congeladas.

Sobre a proibição de aber-
tura de vagas nos cursos que
nos últimos dois anos con-
secutivos tiveram menos de

dez inscritos no I.° ano , o

governante sublinha tratar-
-se de uma questão "nunca
antes colocada" e que "se

aplica a qualquer ponto do

país". A tutela admite ape-
nas como exceção os casos

dos cursos que
" de reduzida

dispersão da oferta na rede

pública" ou que "exista pro-
cura confirmada de estu-
dantes internacionais para
o ano letivo 2019/2020" [ler
texto ao lado].

Já a anunciada criação de

concursos locais de acesso,
em regime de projeto-pilo-
to, para os diplomados dos

cursos secundários profis-
sionais, fica para um próxi-
mo executivo.
A falta de tempo para orga-
nizar e lançar esta fase ex-
perimental é a justificação
dada pela tutela. " É uma
medida de início de legisla-
tura e não de fim", afirma
Manuel Heitor. Juntando-
-se o facto de não ser, tam-
bém, uma medida "con-
sensual, é uma medida
sensata não avançar", diz o

ministro da Ciência e Ensi-
no Superior.
CORTE COM EFEITO POSITIVO
Manuel Heitor rejeita, por
outro lado, que a decisão de

as instituições de Lisboa e

Porto terem agora de au-
mentar vagas seja uma pro-

va do fracasso do corte, in-
discriminado, imposto no
ano passado. "Surtiu efei-
tos positivos, num ano em
que se candidataram me-
nos três mil alunos. Assim,
distribuímos o corte pelo
número de candidatos",
explica. Segundo a tutela,
"as lES fora de Lisboa e Por-
to representam agora cerca
de 54% do total de coloca-
dos".

O despacho, que Manuel
Heitor garante não estar fe-
chado, vai agora ser anali-
sado pelo Conselho de Rei-
tores das Universidades
Portuguesas (CRUP )e Con-
selho Coordenador dos Ins-
titutos Superiores Politéc-
nicos (CCISP). A publica-
ção final deverá acontecer,
estima o governante, den-
tro de uma semana.»
Ciclos com
menos de dez
alunos proibidos
de abrirem.
Novas regras
para alunos do
profissional
adiadas
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Mais 7500 lugares
para alunos
internacionais
É a aposta de todas as

instituições de Ensino
Superior tendo em
conta a quebra contí-
nua da natalidade em
Portugal: os estudan-
tes internacionais.
Para o próximo ano le-
tivo, universidades e

politécnicos vão poder
passar dos atuais 20%

para os 30% o número
de vagas de licenciatu-
ra para aqueles discen-
tes, num total de mais
7500 lugares. Mas não
só. Excecionalmente,
e "mediante despacho
do diretor-geral do En-



sino Superior", aque-
les limites podem ser
ultrapassados. Sendo

que o despacho do mi-
nistro da Ciência e En-
sino Superior admite,
ainda, "a possibilidade
de afetação de vagas
em ciclos integrados
de mestrado em Medi-
cina Dentária e Medi-
cina Veterinária".
Tudo somado, lê-se no
documento publicado
já em Diário da Repú-
blica, estamos perante
"um aumento mínimo
de 73% no número má-
ximo de vagas a afe-
tar" pelas instituições
públicas no concurso
especial de acesso. Pas-

sando, assim, do "limi-
te máximo de 10312
vagas, em 2018/2019,
para 17832 vagas, em
2019-2020". Atualmen-
te, estão inscritos mais
de 50 mil alunos es-

trangeiros. J.A.


