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ENSINO SUPERIOR

Residência preocupa
calo iros
ALOJAMENTO O Mais de 100 mil estudantes do Ensino Superior são deslocados

ESCASSEZ O Residências universitárias só têm capacidade para 15 370
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Para
os 43 992 alunos colo-

cados na I a fase do con-
curso nacional de acesso

ao Ensino Superior ontem foi o

primeiro dia para se inscreve-
rem nas universidades e poli-
técnicos em todo o País . São vá-
rios os sentimentos que se vi-
vem neste dia, nomeadamente
a preocupação de arranjar um
local para viver nos próximos
anos. "Estava a pensar alugar
um quarto, mas os preços são
muito elevados, entre os 300 e
os4ooeuros", afirma Ana Ma-
rujo, de Coruche, que ficou co-
locada na Universidade de Lis -
boa. A alternativa é tentar um
lugar numa residência univer-
sitária. Já no Porto, um quarto
custa "entre 250 e 300 euros",
sem despesas incluídas, segun-
do dados da Federação Acadé -
mica do Porto (FAP) . De acordo
com as estatísticas de rendas de

habitação a nível local, o valor
da renda por metro quadrado
varia entre 3,87 euros em
Coimbra, 4,58 euros no Porto e

6,o6emLisboa.
Em todo o País, há 192 resi-

dências universitárias, com

15 370 camas. Porém, há mais
de 100 mil estudantes desloca-
dos, segundo dados do Gover-
no. Para combater a falta de
alojamento e os preços exorbi-
tantes, o Governo implementou
um plano para recuperar cerca
de 30 imóveis e disponibilizar
um total de 1500 camas em vá-
rias cidades do País. Um núme-
ro que fica muito aquém das ne -
cessidades. "É uma resposta
curta. Frequentar o Superior no
Porto, para quem é estudante
deslocado, pode rondar entre os
700 e mil euros" , alerta o presi-
dente da FAP, João Pedro Vi-
deira (maisnap. 47). •"COMF.G./E.N.

QUARTOS EM LISBOA TEM

PREÇOS MUITO ELEVADOS,
ENTRE 3OOE4OO EUROS

GOVERNO PRETENDE

RECUPERAR 30 IMÓVEIS

PARA ALOJAR ALUNOS

FEDERAÇÃO ACADÉMICA
DO PORTO CONTESTA

RESPOSTADO GOVERNO

PORMENORES

Coimbra lidera camas \

É a cidade que disponibiliza i

mais camas para os estudantes
:

universitários: cerca de 1800. É !

seguida de Lisboa, que dispõe i

de mais de 1700, e do Porto, !

com 1400. Seguem-se Aveiro, !

Braga e Covilhã. i

Mais alunos deslocados i

A Universidade de Trás-os-
;

-Montes eAlto Douro, a Univer-
\

sidade da Beira Interior co Ins- i

tituto Politécnico de Castelo i

Branco são as instituições pú- i

blicas com maior número de es- \

tudantes deslocados, cerca de i

70% do total dos inscritos. !

Civil com média mais alta \

0 curso com média mais eleva- i

da registou-se na Universidade \

da Madeira, num curso destina- |

do a alunos estrangeiros (ensi- !

no em inglês) -Engenharia Civil.
;

A média foi de 189,4 pontos- i

teve apenas um aluno. i

Segunda fase até dia 21 \

0 prazo de candidaturas à se- i

gunda fase de acesso ao Ensino \

Superior começou ontem éter- \

mina no dia 21. Em universida- \

des em que sobrem vagas existe \

a terceira fase. As candidaturas i

decorrem de 4aBde outubro, i

DEPOIMENTOS

ANACAROUNA.I7ANOS
UNIVERSIDADE DE COIMBRA, MEDICINA

"Espero tirar boas notas
e também divertir-me"
"A receção tem

estado a ser muito

boa. Os doutores

vieram logo perguntar
se precisávamos de

alguma coisa. Em relação às

expectativas, espero conseguir tirar
boas notas, obter bons resultados e

também divertir-me."

UNIVERSIDADE DE COIMBRA, MEDICINA

AFONSO BARRETO, 18 ANOS

"Consegui entrar na minha
primeira opção"
"Sou de Santarém e

consegui entrar na

minha primeira opção
Estou aqui para
trabalhar e ganhar
conhecimento sobre a minha área,

mas também para conhecer muita

gente e divertir-me. Hoje já conheci

pessoas muito simpáticas."

BEATRIZ SANTOS, 18 ANOS
UNIVERSIDADE DE COIMBRA, DIREITO

"Está a ser diferente,
é tudo muito grande"
"Venho de São João

da Madeira e chegar

aqui está a ser
diferente. Tem muita

gente. É tudo muito

grande comparado com aquilo a que

estamos habituados. Mas estamos a

ser bem recebidos. Até os elementos

da praxe nos trataram de forma igual.



NOVO ANO
LETIVO

SANTARÉM
|
POLITÉCNICO "DINÂMICO"

O novo presidente do Instituto Politécni-

co de Santarém, José Mira Potes, quer
colocar a instituição ao serviço da região.
Para isso, Mira Potes defende que o politéc-
nico seja mais "dinâmico e proativo", envol-
vendo-se em planos e projetos de interesse

regional, através de parcerias.

ANA MARUJO, 17 ANOS
.UNIV. DE LISBOA, CIÊNCIAS DA LINGUAGEM

"Os preços dos quartos
rondam os 300 a 400 euros"
"Estava a pensar

alugar um quarto, mas

os valores são muito

elevados, entre os

300 e os 400 euros,
nomeadamente no Campo Grande e

em Entrecampos. Assim, o mais

provável é ter de concorrer a uma

residência universitária."

ROMINADECA.IBANOS
UNIV. DE LISBOA, ESTUDOS EUROPEUS

"Queria entrar em Direito,
mas este ano a média subiu"
"Entrei em Estudos

Europeus com uma

média de 156 pontos
não foi a minha

primeira opção, pois

queria entrar em Direito, mas a média

este ano subiu bastante e não

consegui. No entanto, estou muito

feliz de ter entrado na universidade."

FILIPE SILVA. 18 ANOS
UNIV. DO PORTO, ENG. E GESTÃO INDUSTRIAL

"Empregabilidade quase
garantida pesou na decisão'
"Tive a sorte de

conseguir uma boa

nota no exame de

Matemática, o que me

deu a possibilidade de

ingressar neste curso, que tem uma

ótima equipa técnica. Entrei com 192

pontos. A empregabilidade quase

garantida pesou na minha escolha."

MÁRIO MIRANDA, 18 ANOS
UNIVERSIDADE DO PORTO.ENG. MECÂNICA

"Desde o 92 ano que queria ir
para Engenharia Mecânica"
"Desde o 9 Q ano que

queria seguir este

curso e trabalhei para
ele. A média não foi

um problema para
entrar porque sabia que tem vindo a

aumentar nos últimos anos. Entrei

com 180 pontos e estou muito feliz e

expectante em relação ao curso."

MATILDE FONSECA, 18 ANOS
UNIV. DETRÁS-OS-MONTES, ENFERMAGEM

"Entrei na terceira opção
mas estou a gostar da ideia"
"Entrei no curso de

Enfermagem na

Universidade Trás-

-os-Montes e Alto

Douro. Foi a terceira

opção mas estou a gostar da ideia.

Agora é focar-me no mais importante:

estudar, divertir-me e aproveitar ao

máximo esta nova etapa."

MADEIRA | ALUNO JA ESTUDOU EM LISBOA

Juan
Batista foi o único estudante colocado

no curso de Engenharia Civil (ensino em in-
glês) da Universidade da Madeira. No ano leti-
vo anterior fez o primeiro semestre no Institu-
to Superior Técnico, da Universidade de Lis-
boa, mas regressou à Madeira devido ao ele-
vado preço dos quartos em Lisboa.

VAGAS | BRAGANÇA CONTRA
O PRESIDENTE DO INSTITUTO

POLITÉCNICO DE BRAGANÇA,

ORLANDO RODRIGUES,

CONTESTOU A LIMITAÇÃO DE

VAGAS (20%) PARA

ESTUDANTES INTERNACIONAIS.



VISEU | ALVES MARTINS FORMA MÉDICOS

A Escola Secundária Alves Martins volta a estar
em destaque ao colocar 29 alunos no curso

de Medicina e 35 no de Engenharia Informática. Na

última década, a escola de Viseu colocou três cen-
tenas de estudantes em Medicina. "0 mérito é so-
bretudo dos alunos. Nós estamos cá para ajudar",
diz Adelino Pinto, diretor da Escola Alves Martins.



Sindicatos

que representam
os professores

querem ver con-
tabilizado todo

o tempo de servi-

ço que esteve

congelado, ou

seja, nove anos,

quatro meses e

dois dias

Polémica no arranque do ano
Q O novo ano letivo começa
amanhã envolto em polémica,
depois de os sindicatos que re-
presentam os professores e o
Governo continuarem o seu
braço de ferro. O Ministério da
Educação vai avançar unilate-
ralmente com a proposta de

contagem de tempo de serviço
congelado em janeiro, devol-

vendo apenas dois anos, nove
meses e 18 dias, dos mais de
nove anos reivindicados pelos
sindicatos. Os representantes
do setor consideraram a decisão
do Governo "uma comédia de
mau gosto" e reafirmaram o ca-
lendário de luta: greve de 1 a 4
de outubro e manifestação na-
cional no dia 5.»


