
Cortes cegos
de vagas em
Lisboa e Porto
deverão acabar
Ensino superior Cursos

podem ter tratamento
diferenciado. Mudanças
serão já neste Verão Pl4/15



Cortes cegos nas vagas dos cursos
de Lisboa e Porto deverão acabar
Avaliação preliminar do grupo de trabalho nomeado pelo
ministro mostra que medida aplicada no ano passado levou
alunos do interior a escolher destinos alternativos às duas
cidades. Trabalho vai ser prolongado por mais um mês e meio



O corte de vagas nas instituições de
ensino superior de Lisboa e do Porto
vai manter-se no próximo ano lecti-

vo, mas a medida deverá deixar de
ser aplicada de forma transversal.
Este ano lectivo houve um corte de
5% para todas as instituições das
duas maiores cidades do país. O
Ministério da Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior (MCTES) está a pon-
derar um novo modelo, para o con-
curso de acesso deste Verão, em que
diferentes cursos e até universidades

e politécnicos podem ter tratamento
diferenciado.

Estão em Lisboa e Porto 54% dos
inscritos no ensino superior, um
número no qual se baseou
o MCTES para reduzir cerca de mil

vagas nas instituições destas duas
cidades para este ano lectivo. O
ministro Manuel Heitor diz agora que
esse indicador não basta para res-

ponder à concentração de estudan-
tes. "Há padrões muitos diferentes,
dependendo da área e do subsiste-

ma", explica ao PÚBLICO o gover-
nante.

O nível de concentração de inscri-
tos é maior nas universidades do que
nos politécnicos das duas principais
cidades do país, por exemplo. As
diferentes áreas científicas também
têm distribuições de alunos díspares.
"Há cursos onde há mais concentra-
ção em Lisboa e no Porto, outros em
que isso não é verdade. É preciso
olhar para cada um dos casos",
defende Heitor.

O Governo abre, por isso, a porta
a um novo modelo na fixação de

vagas para o concurso nacional de

acesso que possa tratar de forma dis-
tinta os diferentes cursos. Por exem-

plo: se há uma área de formação para
a qual há oferta em todo o país mas
em que se verifica uma grande con-

centração nas universidades de Lis-
boa e Porto, pode fazer sentido cor-
tar vagas nestas instituições de modo
a promover o ingresso de alunos

noutros locais do país que têm, igual-
mente, resposta.

Em cima da mesa está também a

possibilidade de a medida ser aplica-
da às universidades em moldes que
não serão semelhantes aos dos poli-
técnicos. Esse foi um dos temas que
estiveram em discussão na reunião
do Conselho Coordenador do Ensino

Superior, que decorreu na manhã de
ontem.

Uma solução mais diferenciada
para o corte de vagas em Lisboa e

no Porto faz sentido, na óptica do

presidente do Conselho Coordena-
dor dos Institutos Superiores Politéc-
nicos (CCISP), Pedro Dominguinhos.

"Uma redução deste tipo merece
uma análise mais estratégica", defen-
de. Os politécnicos já tinham pedido,
no ano passado, que algumas áreas
consideradas prioritárias para o país
pudessem ser deixadas de fora do
corte transversal de 5% dos lugares
para novos alunos.

Pedro Dominguinhos defende
também que deve ser dado um tra-
tamento distinto aos cursos com um
número de vagas reduzido. Um cor-
te "cego" de 5% no número de vagas
nessas formações "pode colocar em
causa a sua sustentabilidade".

"Análise mais fina"
"Concordo que é preciso fazer uma
análise mais fina", afirma, por seu
turno, o presidente do Conselho de
Reitores das Universidades Portu-
guesas (CRUP), António Fontainhas
Fernandes. Na base de qualquer
decisão sobre a forma de distribui-

ção das vagas no ensino superior
público "não pode estar apenas a
dicotomia litoral/interior". A ava-
liação da procura e oferta deve ser
feita dentro de cada uma das regiões
e até dentro de cada uma das insti-

tuições, propõe o também reitor da
Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro.

Estão em Lisboa e no Porto 54% dos inscritos no ensino superior



A discussão sobre a forma como
será feita a distribuição de vagas no
ensino superior no próximo
ano está, porém, "longe de estar
concluída", adverte Manuel Heitor.
A avaliação do corte que foi feito em
Lisboa e no Porto, realizada por um
grupo de trabalho nomeado pelo
ministro, vai ser prolongada por
mais um mês e meio e vai contar com
a colaboração do CRUP edo CCISP.
Heitor promete um "diálogo aberto
e construtivo" com as instituições de
ensino superior antes de chegar à
versão final do despacho que fixa as

normas para a atribuição de vagas
nos cursos superiores, que deverá
ser publicado em Junho, como é

habitual.
O grupo de trabalho - constituído

pelo presidente da Comissão Nacio-
nal de Acesso ao Ensino Superior,
João Guerreiro, pelo director-geral
do Ensino Superior, João Queiroz, e

pelo presidente do Centro de Inves-
tigação em Políticas do Ensino Supe-
rior, Pedro Teixeira - apresentou
ontem uma primeira versão do seu
relatório de avaliação ao corte de

vagas em Lisboa e no Porto.
Nesta versão preliminar é concluí-

do que a medida "diminuiu a deslo-

cação de alunos" do interior para as

duas maiores cidades, diversificando

o seu destino por diferentes pontos
do país. E "teve uma consequência

reduzida" quanto à deslocação de
estudantes originários do Porto e de
Lisboa para outras regiões.

O grupo de trabalho também con-
cluiu que as instituições privadas não
absorveram os estudantes corres-
pondentes ao corte de vagas nas

instituições públicas de Lisboa e do
Porto - o PÚBLICO já tinha anteci-

pado em Dezembro que o sector
particular não tinha sentido os efei-
tos da medida. O ensino superior
politécnico privado de Lisboa e do
Porto perdeu 1,3% dos ingressos face
ao ano anterior. Já as universidades

privadas perderam 1% dos alunos no

arranque deste ano lectivo.

Alunos do profissional vão ter
via própria para o ensino superior
Samuel Silva
Os alunos que concluam o ensino
secundário através de um curso pro-
fissional vão passar a ter uma via pró-
pria de acesso ao superior. No próxi-
mo ano lectivo será testada uma
modalidade de concursos locais atra-
vés da qual cada candidato concorre
directamente à instituição na qual
pretende estudar. Esta solução per-
mite acabar com o papel decisivo dos

exames nacionais, que afastavam
muitos destes estudantes de uma
licenciatura.

A medida foi discutida ontem no
Conselho Coordenador do Ensino
Superior e deverá ter uma versão
definitiva quanto à forma de imple-
mentação até ao final de Abril. O que
o Governo propõe, com base nas

sugestões de um grupo de trabalho
nomeado pelo ministro, é que seja
cada uma das universidades e poli-
técnicos a decidir os critérios para
acolher os alunos provenientes do
ensino profissional numa licencia-
tura.

Para isso será usada a modalidade
do concurso local, que já é corrente
no ensino superior, por exemplo no
acesso às licenciaturas das áreas
artísticas - nesse caso, as instituições
podem definir pré-requisitos ou pro-
vas de aptidão para aceitar um estu-
dante. No caso dos alunos do profis-
sional, esta medida vai ser testada
"como um projecto-piloto", em
todas as instituições, "no próximo
ano lectivo", avança ao PÚBLICO o
ministro da Ciência e Ensino Supe-

rior, Manuel Heitor.
Até agora, estes estudantes tinham

de passar, tal como os colegas dos
cursos de carácter geral, por exames
nacionais que versavam sobre maté-
rias que, em muitas situações, não
tinham abordado nas aulas. Este era
um entrave no acesso para o qual pais
e professores há muito vinham pedin-
do uma solução. Desde o início da

legislatura que esta era uma matéria
relativamente à qual o Governo pro-
metia mexidas, mas que nunca se

concretizaram até agora.
A solução que está a ser pensada

pelo Ministério da Ciência, Tecnolo-

gia e Ensino Superior (MCTES) "com-

porta vários riscos", adverte o presi-
dente do Conselho Coordenador dos

Institutos Superiores Politécnicos



(CCISP), Pedro Dominguinhos, pelo
que a sua implementação "precisa de

ser falada com as instituições". No
ano passado, os politécnicos deram

parecer negativo a um regime espe-
cial de acesso ao ensino superior para
os alunos do ensino profissional.
"Parece-me arriscado fazer isto em
três meses", sublinha o mesmo res-

ponsável.
Entre as preocupações do CCISP

estão o possível esvaziamento dos

cursos técnicos superiores profissio-
nais para onde tem ido a maior parte
dos alunos do ensino profissional
que prossegue estudos e a necessi-
dade de se assegurar um tratamento
semelhante para universidades e

politécnicos.
Além disso, Dominguinhos receia

que os alunos do profissional tenham
dificuldades na transição para uma
licenciatura "que é muitas vezes pen-
sada na óptica dos conhecimentos
dos estudantes que vêm dos cursos
científico -humanísticos. Por isso, o

CCISP defende que, juntamente com
o novo modelo de acesso que deverá
ser testado no próximo ano, também
deveria ser introduzido, na mesma
lógica de experiência-piloto, um "ano
zero" para receber e preparar os alu-

nos do ensino profissional para uma
licenciatura.

samuel.silva@publico.pt
Haverá um projecto-pioto para
os alunos do ensino profissional


