
Cursos com
médias mais
altas vão
poder criar
mais vagas
Cursos com maior procura
vão poder aumentar o
número de vagas já no
próximo ano lectivo, mesmo
que sejam das universidades
e politécnicos de Lisboa e
Porto DlB/19



Cursos com médias mais altas
vão poder aumentar vagas

O concurso de acesso ao ensino superior começa a 17 de Julho

Medida aplica-se também em Lisboa e no
Porto. Cortes de lugares nas instituições
das duas principais cidades vão
manter-se apenas em cursos em que haja
alternativa noutros pontos do país

Ensino superior
Samuel Silva

Os cursos superiores procurados
pelos alunos que terminam o secun-
dário com as notas mais elevadas vão

poder aumentar o número de vagas
no próximo ano lectivo. Esta norma
vai aplicar-se também às universida-
des e politécnicos de Lisboa e do Por-
to. A medida foi recomendada por
um grupo de trabalho nomeado pelo
Governo para preparar as novas

regras de acesso ao superior. O docu-
mento será enviado aos responsáveis
das instituições nos próximos dias.

A recomendação do grupo de tra-
balho vai no sentido de se permitir
aumentar as vagas em "pelo menos
5%" no próximo ano nos cursos que
são procurados por "candidatos com

classificação média igual ou superior
a 17 valores", avança ao PÚBLICO o

presidente da Comissão Nacional de
Acesso ao Ensino Superior, João Guer-

reiro, que lidera a equipa nomeada
pelo Governo para rever as normas
do ingresso. A tutela deverá manter a

política de redução das vagas nas ins-

tituições públicas de Lisboa e do Por-
to no próximo ano, mas, como o
PÚBLICO noticiou há dois meses, a
medida deixa de ser "cega" .

Isto é, o despacho de fixação das

vagas para o próximo ano lectivo, que
está a ser ultimado pelo Ministério da

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
(MCTES), vai tratar de forma diferen-
te os cursos que estão espalhados por
todo o território e aqueles cuja oferta
se concentra sobretudo em Lisboa e

no Porto. O objectivo é continuar a
cortar nos cursos destas duas princi-
pais cidades, quando haja alternativa
noutros pontos do país e os cortes
também não se verificarão nos cursos
com médias altas.

É essa mesma lógica que permite
aumentar as vagas nos cursos procu-
rado pelos alunos com médias mais
elevadas - classificados pelo grupo
de trabalho nomeado pelo Governo
como "procura de excelência". No
ano passado, 39 licenciaturas ou mes-
trados integrados tiveram nota de

ingresso superior a 17 valores na l. a

fase do concurso nacional de acesso.

Destes, só nove não estão sediados
nas duas principais cidades do país.

Isto significa que os cursos como
Engenharia Física Tecnológica, Enge-
nharia Aeroespacial e Matemática
Aplicada e Computação, do Instituto

Superior Técnico (Universidade de

Lisboa), Engenharia e Gestão Indus-
trial e Bioengenharia, na Universida-
de do Porto, ou Multimedia, no Poli-
técnico do Porto, que tiveram médias

elevadas, podem vir a aumentar o
número de vagas no próximo ano.

A ideia do grupo de trabalho
nomeado pelo Governo foi "não desa-

proveitar a capacidade instalada" em
áreas que têm muita procura e um
potencial estratégico para o país. Esta
chamada de atenção já tinha sido fei-
ta pelo ministro das Finanças, Mário
Centeno, numa entrevista ao PÚBLI-

CO, no Verão passado, na qual tinha
considerado que o corte de vagas em
Lisboa e no Porto tinha tido "mau
resultado para a qualidade da despe-
sa pública". "É uma capacidade ins-



talada que o país tem de formação e

que vai ser menos aproveitada, já que
foram reduzidas as vagas nesses cur-
sos", sublinhava então o ministro.

O MCTES está a ultimar o despa-
cho de fixação das vagas no superior
público para o próximo ano, que será

enviado, até ao final da semana, ao
Conselho de Reitores das Universida-
des Portuguesas e ao Conselho Coor-
denador dos Institutos Superiores
Politécnicos. Os dois organismos reú-
nem-se na próxima semana para
emitir parecer sobre o documento,
que terá de ser publicado até meados
deste mês, para permitir às institui-

ções de ensino superior fixar as

vagas. O concurso de acesso ao supe-
rior para o próximo ano lectivo

começa a 17 de Julho, menos de uma
semana após a afixação das pautas
da l. a fase dos exames nacionais. Os

estudantes poderão candidatar-se
até 6 de Agosto.

[Em causa estão cursos que são
procurados por] candidatos
com classificação média igual
ou superior a 17 valores

João Guerreiro
Presidente da Comissão Nacional de Acesso
ao Ensino Superior

Governo recua e não há
concurso especial para alunos
do ensino profissional

Samuel Silva
Os alunos que terminam cursos pro-
fissionais do ensino secundário já não
vão poder candidatar-se ao ensino

superior através de concursos espe-
ciais no próximo ano lectivo. O Gover-

no pôs em stand-by a medida, que
anunciou em mais de uma ocasião. O

presidente da Comissão Nacional de
Acesso diz que "não havia tempo"
para mobilizar os estudantes. A solu-

ção também não convencia várias

instituições do sector.
A proposta anunciada em Março

pelo Governo seria introduzida no
acesso ao superior para o próximo
ano lectivo como um "projecto-pilo-
to" e testada num conjunto de insti-

tuições. A solução passava por con-
cursos locais, algo que já é corrente
no ensino superior, por exemplo no
acesso às licenciaturas das áreas artís-
ticas. Cada candidato concorre direc-
tamente à instituição na qual preten-
de estudar e é esta que decide quais
os critérios para a admissão dos seus

alunos.
Os diplomados do profissional pas-

savam assim a ter uma via própria de
acesso ao superior. A solução acabava

com o papel decisivo dos exames
nacionais, que afastavam muitos des-

tes estudantes de uma licenciatura,
uma vez que tinham de fazer exames
nacionais que versavam sobre maté-

rias que, em muitas situações, não
tinham abordado nas aulas.

A proposta do Governo, feita há

pouco mais de dois meses, não foi
recebida de forma unânime no sector.

Os politécnicos aplaudiram-na, mas,
entre as universidades, houve críticas
de responsáveis temiam que fossem
ser dadas facilidades excessivas aos
alunos que terminam cursos do ensi-

no profissional.
Oficialmente, o recuo da tutela

prende-se com o calendário do lança-
mento desta solução. O despacho de

fixação de vagas para o próximo ano
será apenas publicado em meados
deste mês, numa altura em que as

aulas no ensino secundário já estarão
terminadas e as atenções dos alunos
voltadas para os exames nacionais.

Por esse motivo, "não haveria tem-

po para uma mobilização dos estu-
dantes" que era necessária para apre-
sentar uma solução nova, explica ao
PÚBLICO o presidente da Comissão
Nacional de Acesso ao Ensino Supe-
rior, João Guerreiro. A decisão do
Governo é vista como "sensata" pelo
presidente do Conselho de Reitores
das Universidades Portuguesas, Antó-
nio Fontainhas Fernandes, precisa-
mente por esse motivo.

Desde o início da legislatura que o
Governo tenta encontrar uma solução

para atrair mais estudantes do ensino

profissional para os cursos do supe-
rior. Em 2017, o Ministério da Educa-

ção chegou a propor que os exames
nacionais deixassem de contar para a
média final do ensino secundário des-

tes alunos, bem como dos do ensino
artístico especializado.

A medida acabou por não avançar.
No ano seguinte, o ministro da Ciên-
cia e Ensino Superior, Manuel Heitor,
apontava como solução a criação de

contingente especial no concurso de
acesso ao superior para os estudantes

que concluem o ensino profissional.
Na altura, garantiu que a medida
entraria em vigor em 2019/2020. No
início deste ano, repetiu ao PÚBLICO

que a sua concretização avançaria
"no próximo ano lectivo" . O ministé-
rio diz agora que Manuel Heitor só se
deverá pronunciar sobre as regras do
acesso ao superior do próximo ano,
quando o despacho de fixação de

vagas estiver concluído e for enviado
às instituições, com Clara Viana
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