
Corte de vagas
beneficia mais
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concurso Num ano em que o

Governo anuncia o combate à

concentração excessiva de va-

gas no Porto e em Lisboa, o cor-
te de 5% acaba por beneficiar
mais outras instituições do li-
toral do que no interior do país.
A primeira fase do concurso na-
cional de acesso ao Ensino Su-

perior arranca hoje e até dia 7
de agosto os estudantes podem
candidatar-se a um total de
50852 vagas, apenas mais 14
do que no ano passado.

No total, Porto e Lisboa per-
dem 1066 lugares e as restan-
tes instituições ganham 1080.
As que ganham mais são a Uni-
versidade do Minho (mais 136

vagas) e o Instituto Politécni-
co de Coimbra (mais 131), que
aproveitaram para criar novas
ofertas como Proteção Civil e
Gestão do Território (Minho),
Turismo em Espaços Rurais e

Naturais ou Gestão Sustentá-
vel das Cidades (Coimbra). As

seguintes mais reforçadas são

o Politécnico de Bragança (95
vagas) e as universidades de
Évora (87) e do Algarve (70).

A Universidade de Lisboa é a

que mais perde: são menos 383

vagas, sendo Direito o curso
mais atingido, passando de 560

para 445 lugares. A somar-se o

corte na Universidade Nova de

Lisboa (135 lugares), ISCTE
(55), Politécnico de Lisboa
(120) e escolas de Enfermagem
(15) e de Hotelaria do Estoril
(21), o distrito perde 671 vagas,
quase o dobro do Porto, que re-
duz 337 lugares. Na U. Porto,
que perde 209 lugares, a redu-

ção é ligeira em diversos cur-
sos, sendo os maiores cortes
em Biologia (menos 19 vagas),
Economia (15) e Ciências Far-
macêuticas (12).

Medicina e os cursos nas
áreas consideradas prioritárias
- Física e Tecnologias da Infor-
mação, Comunicação e Eletró-
nica - não foram abrangidos. O
Ministério da Ciência, Tecno-

logia e do Ensino Superior jus-
tifica o corte com a excessiva

concentração de lugares no
Porto e em Lisboa: 54% do to-
tal de vagas nacionais, que re-
sultam de um crescimento de

31% desde 2001, acompanhado
de uma redução de 9% no res-
to do país. A estratégia vai pros-
seguir "nos próximos anos" po-
dendo as regras ser revistas [ler
entrevista ao ministro ao lado] .

CORTE "MINIMALISTA"
O presidente do Conselho de

Reitores das Universidades
Portuguesas (CRUP), Fontai-
nhas Fernandes, classifica o

corte de "minimalista" e acre-
dita que "facilmente" Lisboa e

Porto recuperam a perda com
estudantes internacionais ou

reforçando as ofertas nos mes-
trados e doutoramentos. Mais

preocupante do que o corte de

5% nas vagas, insiste, é o aloja-
mento. Há poucas residências

para o número de estudantes e

a renda de um quarto facil-
mente supera os 400 euros.
"São precisos mecanismos para
requalificar os espaços", frisa.

Quanto à redistribuição de

vagas, o corte este ano, consi-

dera, foi "um primeiro passo
para tentar inverter a tendên-
cia de perda de alunos nas zo-
nas de menor população" que
terá de ser reforçado, em be-
nefício das instituições do In-
terior, a partir do próximo
ano.

O presidente do Conselho
Coordenador dos Institutos
Superiores Politécnicos con-
corda com esse reforço. Já este

ano, o parecer do CCISP defen-
dia que o corte de 5 % não devia
ser acompanhado de um refor-

ço equivalente nas restantes
instituições, sob pena de privi-
legiar o litoral. As "preocupa-
ções" confirmaram-se e Pedro

Dominguinhos considera que
para se cumprir "uma verda-
deira política de coesão nacio-

nal" os estudantes no interior
terão mesmo de aumentar.

O problema, insiste Fontai-
nhas Fernandes, é que será pre-
cisa uma política integrada e

não apenas uma licenciatura

para fixar os jovens. O minis-
tro Manuel Heitor sublinha
que "o Ensino Superior não re-
solve todos os problemas do

país", mas que Bragança, Cas-
telo Branco ou Covilhã são
bons exemplos de desenvolvi-

mento, no interior, muito de-
vido às instituições.



Além das vagas do concurso
nacional, os estudantes terão
mais 702 lugares através dos

concursos locais. O ministro
reivindica, por isso, "um au-
mento efetivo de vagas" e ex-
plica que parte do ligeiro acrés-

cimo de 14 lugares se explica

por algumas instituições, que
podiam aumentar o número de

lugares em 5% , não o terem fei-
to por já no ano passado não os

terem conseguido preencher.
Os resultados da primeira fase
de colocações são divulgados a

10 de setembro. •



Áreas científicas
de aposta sobem
no Norte litoral

Tecnologias de Informação, Comunicações
e Electrónica e Física terão mais 293 lugares

evolução O Politécnico
de Viana do Castelo, nas

Tecnologias de Informa-
ção, Comunicações e Ele-
trónica (TICE, mais 37 va-

gas), e a Universidade do

Minho, na Física (mais
sete), terão o maior au-
mento do número de luga-
res nas áreas de conheci-
mento consideradas estra-

tégicas pelo Governo. Ape-
sar de a subida ter benefi-
ciado as instituições de En-
sino Superior situadas fora

do Porto e Lisboa, as áreas

metropolitanas mantêm a

larga maioria das vagas.
No próximo ano letivo,

haverá 6484 lugares para
as TICE e 440 para a Física.
No total, serão mais 293,
ou cerca de 4% . Olhando ao
sucedido no ano passado, é

de esperar que sejam todas

preenchidas, se não na l. a

fase do concurso que hoje
arranca, então na 2. a fase
ou por mecanismos como o

acesso por maiores de 23

anos.
Veja-se o caso da licencia-

tura em Engenharia Infor-
mática que, na l. a fase,
preencheu as 43 vagas na
Universidade de Évora e as

30 do Politécnico de Coim-
bra. Já Viana deixou lugares
em aberto, na l. a fase, em li-
cenciaturas como a Enge-
nharia de Redes e Sistemas
de Computadores (18 das

30 vagas) ou Engenharia da

Computação Gráfica e Mul-
timedia (19 das 28 vagas).

Quanto à Física, só é ensi-
nada em universidades (Mi-

nho, Porto, Aveiro, Coim-
bra, Nova de Lisboa e Lis-

boa) e quase todas tiveram
alunos suficientes para ocu-

par as vagas, logo na l. a fase,

apesar de a média de entra-
da ser, por norma, superior a

14 valores.
O facto de estes cursos

quase não terem desempre-

go ajuda a explicar a forte
procura. Em Coimbra, por
exemplo, todos os licencia-
dos em Física estão a traba-
lhar. • ALEXANDRA FIGUEIRA

ENTREVISTA

Estímulo para Porto e Lisboa
atraírem mais estrangeiros

Manuel Heitor acredita que novo regime para a imigração
vai facilitar muito a vinda de estudantes para Portugal

Ministro quer reforçar Ação Social Escolar
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ENSINO SUPERIOR Para o mi-
nistro da Ciência, Tecnolo-

gia e do Ensino Superior, a

redução de vagas no Porto e

Lisboa não é um corte mas
antes "um estímulo" para as

instituições captarem mais
estudantes estrangeiros. A
redistribuição de vagas vai
continuar "nos próximos
anos", confirma.



Sistema está mais equili-
brado com corte de 5% de

vagas no Porto e Lisboa?
A redistribuição resulta não
só de um diagnóstico como
de uma concentração inédi-
ta, no contexto europeu, de
estudantes em Lisboa e Por-
to. O Governo aprovou há
semanas um novo regime
de estímulo à imigração que
vai facilitar muito a vinda
de estudantes. Estamos em-
penhados em atrair mais es-
tudantes estrangeiros e Lis-
boa e Porto têm maior capa-
cidade de atração.

Os estudantes estrangei-
ros vão compensar corte?
Claro que sim. Lisboa e Por-
to têm percentagens relati-
vamente baixas quando
comparadas, por exemplo,
com Madrid, Barcelona ou
universidades do Sul de

França. E, por isso, quer es-
timular-se Lisboa e Porto a

atraírem mais estrangeiros.

Corte é para continuar?
Tenho a noção total de que
é um processo que deve ser
feito ao longo de vários
anos. Vamos monitorizar,
entre setembro e dezem-
bro, o que vai acontecer nas

colocações para, no início de

2019, decidirmos as próxi-
mas medidas.
Se nas instituições agora
reforçadas sobrarem mui-
tas vagas na i. a fase é um
falhanço?
Não. O concurso de acesso

tem três fases e representa
60% do total de estudantes

que entram no Superior. Há
muitas outras vias de entra-
da. Entre setembro e de-
zembro, teremos tempo
para perceber o impacto das

medidas. Vejo isto, sobretu-
do, como um estímulo para
as instituições de Lisboa e

do Porto se capacitarem
para atrair mais estudantes

estrangeiros.
A redistribuição de vagas
pode vir a ser acompanha-
da de um reforço da Ação
Social, como residências?
Claramente. Se quisermos
abrir a base social do Ensino

Superior, teremos de refor-

çar a Ação Social. O Gover-
no lançou estímulos para as

instituições, em articulação
com autarquias, fazerem a

recuperação de instalações.
Há obras planeadas para
todo o país. • a.i.


