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vagas para universidades
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UPorto e ISCTE são
os que mais sobem.
Feitas as contas,
Porto ganha 12
lugares e Lisboa
perde 52. Concurso
arranca hoje
ensino superior Entre contas
do deve e do haver, os institu-
tos superiores politécnicos
saem a perder no Concurso
Nacional de Acesso ao Ensino

Superior, que arranca hoje, ao

perderem 90 vagas. Já as uni-
versidades saem reforçadas,
com mais 98 lugares, aumen-

tando assim o seu peso para
56% (ver infografia). Ao todo,
são 51 568 vagas, se juntarmos
as 708 dos concursos locais de

Artes do Espetáculo. Tudo so-

mado, são mais oito vagas,
quando se espera o mesmo nú-
mero de candidatos.

Para este balanço não é

alheia a obrigatoriedade de as

universidades do Porto e de
Lisboa terem de aumentar,
entre 5% e 15%, o número de

vagas em 11 cursos com média
de entrada superior a 17 valo-
res. "É um grande sucesso",
diz ao JN o ministro Manuel
Heitor (ler ao lado). É que as

universidades optaram por
aumentar todos os cursos pelo
máximo.

Voltando aos cálculos, Lis-
boa fecha, entre universida-
des e politécnicos, com menos
52 vagas, enquanto o Porto ga-
nha 12 lugares. Olhando para
as instituições, a Universida-
de do Porto e o ISCTE são os

grandes vencedores, com mais
55 e 62 vagas, respetivamen-
te. A primeira abriu o curso de

Engenharia Aeroespacial, o se-

gundo o de Ciência de Dados.
Ao contrário do que aconte-

ceu no último concurso, e que
mereceu críticas, Minho, Avei-
ro e Coimbra ficaram com o

mesmo número de lugares. Já

as instituições localizadas nas

regiões "deprimidas" somam,



no total, mais 27 vagas. Das 15

instituições identificadas pelo
Ministério, seis aumentaram
o número de vagas, seis manti-
veram e três cortaram (poli-
técnicos de Santarém e Beja e

Universidade dos Açores).

ÍNDICE DE EXCELÊNCIA

No concurso que agora começa
foi introduzido um índice de

excelência, "separando", no
Porto e em Lisboa, os cursos
com nota de entrada superior
a 17 valores dos que não tive-
ram qualquer candidato em l. a

opção com aquela nota. Os pri-
meiros tinham que aumentar

vagas até 15% e os segundos de

cortar pelo menos em 5% .

Ao JN, o vice-reitor da Uni-
versidade de Lisboa, a maior
do país e que acabou por per-
der 35 vagas, mostra-se críti-
co. "Há cursos que até podem
não encher as vagas, mas
como têm um aluno em l. a op-
ção com mais de 17 valores
mantêm o número de vagas,
quando outros em que os últi-
mos alunos entraram com mé-
dia de 15 valores, mas como
não têm um com mais de 17

são obrigados a cortar vagas",
concretiza Eduardo Pereira.

Já a vice-reitora da Universi-
dade do Porto, que conseguiu
mais 55 vagas, admite tratar-
-se do "despacho possível", na
medida em que a universida-
de "tem capacidade instala-
da". Maria de Lurdes Correia
Fernandes explica ao JN por-
quê: "No curso de Engenharia
Metalúrgica e de Materiais,
com zero inscritos no centro
de emprego, gostaríamos de
ter aumentado as vagas, por
necessidade do mercado, mas
nem assim nos [o Ministério]
deixaram".

FOCO NOS CANDIDATOS

"Estávamos à espera do que
aconteceu no Porto e em Lis-
boa. Aquando da publicação do

despacho alertámos para esta

situação", comenta, por sua

vez, o presidente do Conselho
Coordenador dos Institutos
Superiores Politécnicos. Pedro

Dominguinhos recorda ter
avisado a tutela de que com o

aumento de até 15% "seriam
mais os politécnicos a perder e

as universidades a aumentar,
como se veio a confirmar".
Quanto ao referido índice de

excelência, lembra que "esta-
mos a afinar, a fazer aproxima-
ções, mas que é preciso cuida-
do na operacionalização".

Ao JN, Manuel Heitor admi-

te que o "sistema tem sido sis-

tematicamente melhorado".
Mas que o foco terá de estar
nos candidatos. E é essa a

preocupação do presidente do
Conselho de Reitores das Uni-
versidades Portuguesas. "[O
despacho] Não resolve o pro-
blema de fundo. Porque é pre-
ciso alargar a base de recruta-
mento e reforçar a Ação So-

cial", explica António Fontai-
nhas Fernandes. Quanto aos
dados deste concurso, destaca

a "regulação do sistema, por-
que quem tem baixa procura
não pode continuar a oferecer
esses cursos". De resto, diz, "o
número de vagas mantém-se
praticamente inalterado".»



Fecham 15
cursos que não
tinham procura
Têm tido poucos alunos inscritos no I.° ano.
Arquitetura Paisagista entre os selecionados

opções Era outra das novi-
dades deste ano. Uma
"questão nunca antes colo-

cada", como havia dito ao JN
o ministro Manuel Heitor.
Que revela, agora (ler ao

lado), que são 15 os cursos

que não irão abrir por falta
de procura.

Oito são de universidades
e os restantes de politécni-
cos. Desde o curso de Enge-
nharia Agronómica da Uni-
versidade do Porto, passan-
do por Marketing e Publici-
dade do Politécnico de San-
tarém. A única área que re-

pete é Arquitetura Paisagís-
tica, que fecha na Universi-
dade de Évora e na UTAD.

São todos cursos que nos
últimos dois anos consecu-
tivos tiveram menos de dez
inscritos no I.° ano. Mas ad-
mitiam-se exceções. Da lis-
ta inicial de 19 cursos a fe-

char, passou-se a 15. Enge-
nharia Florestal, da UTAD,
por exemplo, foi dos cursos

que conseguiram o regime
de exceção.»



ENTREVISTA

Aumento nos mais procurados
"é um grande sucesso"

Manuel Heitor Ministro satisfeito com a forma como Lisboa
e Porto responderam ao repto para subir vagas em 11 cursos

Joana Amorím
jamorim@jn.pt

Os politécnicos perdem
lugares para as universi-
dades, que saem reforça-
das. Como comenta?
As instituições responde-
ram, e muito bem, ao despa-
cho de vagas, aumentando
os lugares nos cursos mais

procurados pelos melhores
estudantes. É um grande su-
cesso. Há uma redução,
também, em Lisboa e no
Porto, nos cursos procura-
dos por estudantes menos
bons. E, por outro lado, um
aumento de vagas em áreas

emergentes. Mas o mais im-
portante são os candidatos.

Espera um número de
candidatos igual ao do ano

passado, depois da quebra
de três mil?
Face aos resultados dos exa-
mes estamos à espera de um
número semelhante de can-

Manuel Heitor, ministro da Ciência e Ensino Superior

didatos. Agora, a mensagem
é que o Ensino Superior dá

acesso a mais e melhores
empregos. As vagas são um
elemento de regulação.

Nessa regulação, fecha-
ram também cursos?
Fecharam 15 cursos que não
têm procura. As instituições
aceitaram e promoveu-se

um desafio importante, no
consórcio do Norte, que
junta as universidades do

Porto, Minho e Trás-os-
-Montes e Alto Douro, que
foi criar um grupo de traba-
lho com o diretor-geral do
Ensino Superior para me-
lhorar a oferta nas áreas de

Agronomia e Agricultura.
Por exemplo, a Universida-

de do Porto não foi autoriza-
da a abrir o curso de Enge-
nharia Agronómica, mas vai
abrir um curso na área Espa-
cial.

Há críticas ao índice de ex-
celência. De cursos que ti-
veram que cortar vagas
porque não tinham um
aluno com média de 17,
apesar do último colocado
ter média de 15.
Pode haver casos. É um pro-
cesso que tem sido sistema-
ticamente melhorado e

com atenção à evolução dos

candidatos.

Ás instituições das regiões
ditas "deprimidas" conse-

guem mais 27 vagas. É su-
ficiente?
O problema não são as va-

gas, são os candidatos. E, aí,
desde 2015 que triplicamos
o número de bolsas do +Su-

perior. Esse é que é o ele-
mento crítico.»



Alunos aplaudem maior abertura

Inês Fernandes António Pedro Dantas Humberto Silva

percursos "Se Portugal
tem capacidade para que
haja esse aumento do núme-
ro de vagas, é bom porque há
muita gente que não entrou

porque falhou por centési-
mas". A aprovação a esta me-
dida do Governo é de Inês

Fernandes, estudante de En-

genharia e Gestão Industrial
na Faculdade de Engenharia

da Universidade do Porto.
Quando há quatro anos en-
trou precisou de uma média
de 18,8 mas, agora, não vê

engulhos na abertura de
mais vagas. "O meu curso
tem 100% de empregabilida-
de e temos a vantagem de,
no mercado de trabalho, ha-
ver mais propostas do que
alunos formados", disse.

Da mesma Faculdade, An-
tónio Pedro Dantas é aluno
de Engenharia Informática
e Computação e, depois de

ter entrado com uma média
de 18,1 vê com agrado o au-
mento das vagas. "Quem
gosta do curso vai ter mais

oportunidades e não preju-
dica quem já cá está", dizen-
do acreditar que haja "mui-

tos alunos" a querer ingres-
sar nesta engenharia.

Com 18,2 valores, Hum-
berto Silva entrou em Enge-
nharia Aeroespacial no Ins-
tituto Superior Técnico de

Lisboa, curso que no ano
passado teve uma nota mí-
nima de entrada de 18,6.
"Concordo com o aumento
do número de vagas até por-
que é o único curso em Por-

tugal", disse. Nesta área es-

pecífica do aeroespacial,
"não é fácil arranjar traba-
lho" e, se mais gente sair for-
mada do Técnico, "ou criam

empregos nesta área ou
mais gente vai sair do país".

Estes três alunos, oriun-
dos da Escola Secundária de

Fafe, convergem numa
ideia: seja para entrar ou
concluir qualquer um des-

tes cursos é preciso muito
trabalho e dedicação.»
CARLOS RUI ABREU


