
Corte de vagas
no Porto e em Lisboa
ultrapassa os 5%

Universidade do Porto vai perder 209 vagas e distribuir os cortes de modo uniforme por todas as faculdades
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superioras instituições de Ensi-
no Superior do Porto e de Lisboa
estão a distribuir de forma equi-
tativa pelas suas unidades orgâni-
cas a redução de 5% imposta pela
tutela no número de vagas para o

Concurso Nacional de Acesso que
arranca já no próximo dia 18. De
fora desta redução ficam os ciclos
de estudos emTecnologias de In-
formação, Comunicação e Eletró-
nica (TICE) e Física. O que faz
com que os cortes, nos restantes

cursos, sejam superiores aos 5%
anunciados pelo Governo, aler-
tam as instituições ao JN.

A Universidade do Porto teve de

"proceder a uma redução de 6,5%
nas restantes áreas de estudos

para cumprir" aquela exceção.
Isto porque o corte, especifica,
"teve de ser feito num universo
de 3207 vagas e não nas 4185 va-

gas totais de 2017/2018, uma vez
que os cursos incluídos nestas ex-
ceções representam 978 vagas".
Feitas as contas, "a UPorto perde
209" lugares, redução esta que

"foi feita de forma semelhante a
todas as áreas de estudo".

Em Lisboa, o cenário repete-se,
com cortes "superiores a 5% nas
restantes áreas" devido à impos-
sibilidade de mexer nas TICE e Fí-
sica. "Apesar do esforço para que
não fossem afetadas áreas de

grande atratividade da ULisboa,
foi necessário efetuar cortes da

ordem dos 6,1% na área da Saúde
e Proteção Social (redução de 53
vagas); 5,3% na área das Enge-
nharias (redução de 103 vagas) e

de 5,5% na área das Ciências So-

ciais, Comércio e Direito (redu-
ção de 112 vagas)", precisam.

A Universidade Nova de Lisboa,

por sua vez, revelou ter procedi-
do ao corte de 135 vagas. Que, diz,
"foram distribuídas proporcional-
mente por todas as suas unidades

orgânicas, tendo cada uma delas
autonomia para as distribuir pe-
los seus cursos". O corte equitati-
vo foi também aplicado no Insti-
tuto Politécnico de Lisboa. Con-
tudo, frisa, o regime de exceção
nas TICE fez com que o Instituto
Superior de Engenharia de Lisboa,
onde funcionam aqueles ciclos de

estudos, tivesse de reduzir "em
cerca de 10% as vagas dos restan-
tes cursos". No total, aquele poli-
técnico perdeu 120 vagas.

A ULisboa fez ainda questão de
reafirmar os "efeitos nefastos"
desta medida. Que, garante, "difi-

cilmente terá o efeito de transfe-
rir estudantes das instituições de
Lisboa e Porto para outras zonas
do país". Pelo contrário: "Irá pro-
vocar custos acrescidos para os es-
tudantes afetados e suas famílias,
ao obrigá-los a optar por institui-
ções privadas ou mais afastadas
dos seus locais de residência". •

|
CONCURSO

Mais vagas e uma 2.-
fase para alunos com
necessidades especiais

Neste concurso, o contingen-
te especial para candidatos
com deficiência física e sen-
sorial vê o número de vagas
aumentar para 4% na 1.- fase.

E, pela primeira vez, sublinha
a Direção-Geral do Ensino Su-
perior, "contempla vagas na
2.- fase de candidatura em
2%". De referir que os estu-
dantes com mais de 60% de
incapacidade têm agora ao
seu dispor bolsas de estudo.
Dados da Direção-Geral de Es-
tatísticas da Educação e Ciên-
cia mostram que, em
2017/2018, estavam inscritos
1644 alunos com necessida-
des educativas especiais. No
ano letivo 2016/2017, diplo-
maram-se 303.


