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ensino superior Ainda há
oito vagas para quem quer
entrar em Medicina. Quase
cinco mil estudantes, colo-
cados na primeira fase de
acesso ao Superior, não se

inscreveram, o que fez au-
mentar para 11 600 as vagas
disponíveis para a segunda
fase do concurso nacional.

As candidaturas para a se-

gunda fase terminam ama-
nhã e os resultados são di-

vulgados no dia 26. Há va-
gas em todas as instituições
do Ensino Superior, univer-
sitário e politécnico.

Os dados foram ontem re-
velados pela Direção-Geral
de Ensino Superior. Quase
cinco mil estudantes colo-
cados na primeira fase, não

se matricularam. Incluindo
em Medicina, onde sobram
oito vagas (4 na Universida-
de da Beira Interior, 2 no
Instituto Abel Salazar, no
Porto, uma na Universidade
de Coimbra e outra na Nova
de Lisboa). E nos três cursos

com as médias mais altas: há
dois lugares em Engenharia
Aeroespacial (que teve mé-
dia de 18,95), outros dois
em Engenharia Física e Tec-

nológica (média de 18,88) -
ambos no Instituto Supe-
rior Técnico, da Universida-

de de Lisboa - e uma vaga
em Bioengenharia (que
teve média de 18,65) na Fa-
culdade de Engenharia da
Universidade do Porto.
FICAR LONGE DE CASA

Anualmente há sempre um
número de estudantes que
não oficializa a matrícula.
"Uma das principais razões

para os alunos não se inscre-

verem é não ficarem coloca-
dos na primeira opção e,
nesse caso, costumam jogar
com as vagas que sobram e

preferem candidatar-se à se-

gunda fase", explica o presi-
dente da Comissão Nacio-
nal de Acesso ao Ensino Su-

perior. Outra razão, aponta,
João Guerreiro, é os alunos
não ficarem na instituição
que mais desejam ou fica-
rem colocados numa insti-
tuição longe de casa e che-

garem à conclusão que não é

possível financiarem os

custos dessa transferência.
"Deve-se a variados fato-
res", frisa.

Na primeira fase do con-
curso, recorde-se, foram co-
locados 44 500 estudantes

(mais 1,2% do que em 2018)
e tinham sobrado para a se-

gunda fase, 6734 vagas - o

número mais baixo dos úl-
timos anos. As candidaturas
à terceira fase realizam-se
entre 3 e 7 de outubro, sen-
do os resultados divulgados
ali de outubro.»

Vagas disponíveis
em cursos de Direito
É um dos cursos com
mais vagas disponíveis:
44 na Universidade de

Coimbra, 74 na Univer-
sidade de Lisboa (15 de-
las em regime pós-labo-
ral) e 19 no Porto.

Lugares livres
em politécnicos
A maioria dos lugares
ainda por preencher são

em institutos politécni-
cos - quase 7800 dos

11 600. Mais do dobro
das vagas disponíveis
nas universidades.


