
GABRIELA FAZOLO I I7 ANOS, LISBOA

D Gostava de tirar o curso

de Direito, mas ainda não

tenho a certeza se será

essa a escolha. Tenho visto

que as médias de entrada

oscilam entre os 14 e 15, valores que

penso conseguir obter."

MARIA PERES
1

17 ANOS, PORTO

Q Ainda estou indecisa HH|
quanto ao curso que HG|
quero tirar mas gostava
de tirar uma licenciatura VjHf
relacionada com a área iflH
de Marketing e possivelmente ir

para Lisboa."

1438
É o número de vagas
abertas no Instituto

Superior Técnico,

em Lisboa, numa re-
dução de 46 lugares.

ENSINO

0 Instituto Superior Politécnico de Bragança beneficiou da política adotada pelo Governo e teve um aumento de 95 lugares para novos alunos

Lisboa sofre mais de
dois terços do corte
NÚMEROS © A redução de vagas para novos alunos atinge sobretudo a capital, que perde 729 lugares
INVICTA© Na cidade do Porto, há uma diminuição de 337 vagas, o que representa 32% do corte total



MARA ANTÓNIO
1
17 ANOS, BRAGANÇA

OVou concorrer à Escola

Superior de Saúde, do

Instituto Politécnico de

Bragança. Quero seguir

Enfermagem. Estou um

pouco apreensiva quanto às

perspetivas de emprego".

RODRIGO CAIO 1
18 ANOS, LISBOA

D Vou tentar entrar em -
Engenharia Informática, j
na Universidade Nova g
de Lisboa. Em princípio,
preciso de ter uma
média de 16,5 valores para
conseguir entrar."

BERNARDO ESTEVES

Lisboa
foi a mais atingida

pela decisão do Governo
de reduzir vagas nas duas

maiores cidades do País e au-
mentar nas restantes regiões,
com o objetivo de tornar mais
equilibrada a distribuição geo-
gráfica do Ensino Superior em
Portugal. A

capital perde
este ano 729
lugares para
ingresso de
novos estudantes, número que
representa 68% do corte total
de 1066 lugares. Ou seja, mais
de dois terços da redução acon-
tece no distrito de Lisboa. Esta

redução verifica-se em seis ins-
tituições: Universidade de Lis-
boa, Universidade Nova, ISCTE,
Instituto Politécnico de Lisboa,

Escola Superior de Enfermagem
de Lisboa e Escola Superior de
Hotelaria e Turismo do Estoril.

Já a cidade do Porto sofre uma
diminuição de 337 lugares em
três instituições de ensino su-
perior: Universidade e Politéc-
nico do Porto e Escola Superior
de Enfermagem do Porto. Esta

redução na ci-
dade Invicta
representa
32% do total.
Os números

indicam que o corte sofrido pe-
las instituições do Porto corres-
ponde a cerca de metade do ve -
rificado em Lisboa. Uma redu-
ção proporcional, uma vez que
o Porto, com 7465 vagas, tem
cerca de metade dos lugares
disponíveis em Lisboa para no -
vos estudantes, que este ano são

13 873. Ainda assim, a redução
no Porto é ligeiramente
inferior, uma vez que o politéc -
nico e a escola superior de
enfermagem têm cortes abaixo
dos 5% estabelecidos como
padrão para as restantes insti-
tuições.

Já entre as cidades que
ganham mais estudantes,
Évora regista o maior aumento
percentual (+B%), num acrés-
cimo de 87 vagas, enquanto
o Instituto Politécnico de
Coimbra regista uma subida
de 6,7%, conseguindo mais
131 lugares. Ainda assim, a

instituição que obtém um
maior aumento de vagas
é a Universidade do Minho,
com um acréscimo de 136 posi-
ções, num aumento percentual
de 5%.»

PORMENORES

\
Duas sem aumento \

I Houve apenas duas instituições \

\ situadas fora de Lisboa e Porto
;

\ que mantiveram o número deva- i

\ gas: Universidade dos Açores e \

\ Escola Superior de Enfermagem i

! de Coimbra. A Escola Náutica In- \

\ fante D. Henrique, no distrito de !

i Lisboa, também manteve vagas. \

\ Santarém éa exceção ;

! 0 Instituto Politécnico de Santa- i

\
rémé o único politécnico do País ;

i que este ano não regista um au- :

; mento de lugares para novos es- \

\ tudantes. A instituição de Ensino |

! Superior sofre mesmo uma redu- i

\ ção de 2,9%, passando de 973 i

i para 944 vagas, num corte de 29 !

i lugares. i



Área da Arquitetura
e Construção com

uma quebra de 7%

Q Os cursos da área de Arqui-
tetura e Construção sofreram
um corte de 139 lugares,
numa quebra de sete por cen-
to . Já a área das Engenharias e
Técnicas Afins, aquela que
mais vagas tem, subiu 214 lu-
gares (2,3%) para um total de
9277. Houve reduções de va-
gas nas áreas da formação de
professores, Humanidades,
Ciências Sociais e Saúde.
Houve aumentos nas áreas
das Artes, Ciências Físicas,
Matemática e Estatística, In-
formática e Agricultura, Sil-
vicultura e Pescas. •

Cursos de saúde perdem vagas

RITA GOMES
1
19 ANOS, PORTIMÃO

D Pretendo tirar o curso [HH 1

de Psicologia do Desporto, j^^jfcl
oobjetivoéentrarno j^^J
Politécnico de Leiria e ¦jfffiß
poder fazer o meu percurso IBBBi
académico para evoluir numa área que
considero muito interessante."

JOÃO FLORÊNCIO
1
18 ANOS, C. RAINHA

D Estou com dúvidas se |HM|
devo seguir para a P^^Hl
universidade ou não, |w|H
porque estou a pensar mHpI
em entrar na Academia bmBBÍ!
Militar, no ramo da cavalaria,

porque estou ligado a esta área."

692
Vagas na Faculdade
de Ciências Sociais e

Humanas da Univer-
sidade Nova, que
perdeu 53 lugares.

VALÉRIA VALÊNCIA
1

17 ANOS, VILA REAL

D Quero entrar no curso j^BHH
de Comunicação e HHj
Multimedia na Universidade ¦¦!
deTrás-os-MonteseAlto HJ||B
Douro -UTAD, em Vila Real. ¦¦¦
Vou esperar pelo resultados dos

exames par ver se consigo."

NEESHALAMRATLAL II9, LISBOA

DEm princípio, quero H|^B
seguir Gestão ou l^lß
Contabilidade, no ISCTE W*WÊ
ou na Universidade .HÉH|
Nova de Lisboa. Mas HI^H
também existe a possibilidade de ir
estudar para o estrangeiro."

VASCO FIGUEIREDO
1

19 ANOS. LISBOA

D Pratico golfe e devo ir

para uma universidade nos

Estados Unidos da América

jogar golfe e tirar o curso de

Gestão. Preciso deter ume

boa média nas classificações para

conseguir uma boa bolsa."

SOFIA ALVES
1

18 ANOS, PORTO

DAinda estou a decidir

mas gostava de entrar
em Engenharia
Mecânica na Faculdade
de Engenharia da

Universidade do Porto, mas as

médias estão cada vez mais altas.

DIANA SALGUEIRO
1
18 ANOS, COVILHÃ

D Pretendo seguir algo na ¦¦¦
área do Turismo porque me

parece ser uma área em HM!
que o mercado não está HHJ
saturado, de preferência HH
num estabelecimento perto de casa. É

para ficar mais perto da família."

MATILDE SILVANO I IB ANOS, LISBOA

D Estou indecisa entre

seguir Tecnologias da

Saúde, Bioquímica ou

outro curso. A única

certeza é que quero
estudar algo inserido na área da
Saúde."

699
São as vagas dispo-
níveis no Politécnico
da Guarda, que teve
um reforço de 19 em

relação a 2017.

RITA ESTEVES I I7 ANOS. PORTO

DGostei muito da

disciplina de Economia no

secundário e por isso

gostava de seguir esta área

e possivelmente entrar na

Faculdade de Economia da

Universidade do Porto."

RITA MONTEIRO
1
17 ANOS, LISBOA

QQuero seguir o curso i

de Estudos Gerais, na «H
Faculdade de Letras da I§H|
Universidade de Lisboa. WBF
A média foi de 14,2 e '9l
acho que consigo com o exame de
Filosofia que fiz o ano passado."



667
Lugares abertos

para caloiros no Po-
litécnico do Cávado
e Ave, um aumento
de 32 vagas.

DIOGO ÁGUAS
1

18 ANOS, MONCHIQUE

DTenhoosonhodetiraro hb
curso de Biologia na

Universidade de Lisboa, no JHW|
futuro quero ser SHÉIg
investigador, descobrir. Há HHH
muito por explorar e é uma área que me

desperta muita curiosidade."

LUÍS BARATA
1

18 ANOS, COVILHÃ

flSempre quis o curso |^^H|
de Medicina. As médias
são altas mas estou ¦¦P'l
otimista. Se puder HBs
escolher fico na Covilhã iiK9
pela qualidade da Faculdade de
Ciências da Saúde da UBI."

INÊS QUEIRÓS 1
17 ANOS, PORTO

DDepoisdesaberanota i ig^J
do exame de Português vou j-aiaM
usar como prova de fIHH
ingresso para HHH
possivelmente entrar na HBI
licenciatura na área da Educação, e

gostava de ficar na cidade do Porto."

DIOGO GRAÇA |17 ANOS. PORTO

OVou seguir a área da

Música, talvez SjS
Composição Musical, na l^Hl
Escola de Música Artes Í^HP
eEspetáculo na cidade ¦flHBu
do Porto. Não quero sair da cidade
onde estou a viver."

1314
Foram as vagas
abertas no Politécni-

co de Viseu, que teve
um ligeiro aumento
de apenas seis.

DANIEL DINIS I IB ANOS, VILA REAL

QO meu sonho é entrar mh
em Ciências Biomédicas na JBI
Universidade de Aveiro SBKa
mas estou dependente da §9JH|
nota de Matemática, e ¦¦fil
como o exame da 19 fase me correu mal

acredito que terei de o repetir."

MARIA SANTOS| 18 ANOS, PORTO

flEstou dividida entre r^m
as licenciaturas na área Í^H|
de Gestão ou JMI
Engenharia, por isso
ainda vou tér de decidir Hi
com base nas notas que vou ter,
mas quero ficar no Porto."

HENRIQUE SIMÕES
1 19, COVILHÃ

D A minha intenção é ¦¦¦
entrar na Universidade da B
Beira Interior, no curso de IM
Gestão. Sinto que éa minha BPJ
vocação. Pretendo um HM
trabalho na área da contabilidade e

estou bastante otimista."

SUSANA TRINDADE
1 17, MONFORTE

D Quero seguir
Administração Pública
no Instituto Superior de
Ciências Sociais e
Políticas, em Lisboa.

Espero que seja um curso com
futuro."

880
Lugares para a área
de Informação e Jor-
nalismo abertos este
ano -mais cinco do

que em 2017.

MARIANA ROCHA
1

16 ANOS, LISBOAD 0meu objetivo é !^P& I

conseguir tirar um curso ljH^\
superior relacionado com HBJO
aáreadoDesign.masainda f^HL
nãoseiconcretamente L^HH
qual será a formação pela qual vou

optar."

DIOGO BRANCO
1
19 ANOS, PORTIMÃO

D Desejo seguir
Desporto na
Universidade de Évora.

Omeuobjetivoéser
treinador de futebol ou
dirigente desportivo para
melhorar o panorama nacional."

MIGUEL SILVA
1
17 ANOS, C. RAINHA

D Quero seguir Gestão na

Universidade Nova ou no

Instituto Superior de NjjSl
Economia e Gestão, em HjÉH
Lisboa, porque são as HB
melhores faculdades na área. Médias

são altas mas tenho boa perspetiva."

MARTA BARREIRO
1
18, VILA REAL

D Quero Enfermagem
na Universidade de
Trás-os-Montes e Alto

Douro, em Vila Real.

Ainda estou a ponderar
outras hipóteses e tudo dependerá
das notas dos exames."



560
São as vagas aber-
tas para a área de
Matemática e Esta-

tística, mais 23 do

queoanotransato.

CAROLINATOSCANO I I7, LISBOA

OQuero seguir Gestão de [""SfiZ"
Empresas no ISÇTE, o !^Jjl
curso lecionado em inglês. IfiEl^
O exame de Matemática é H|M
decisivo e precisava de 16 «IH
ou 17, mas acho que não consigo e devo

ter de ir à segunda fase."

SUSANA PERDIGÃO
1 17, BRAGANÇA

D Vou seguir Educação
Social no Instituto
Politécnico de

Bragança. É tudo o que
idealizo para mim

porque tem a ver com a minha

maneira de ser."

MADALENA FONSECA
1 18, LISBOA

DOmeuobjetivoétiraro .r~
curso de Educação Básica f
no Instituto Superior [,'J
Politécnico de Leiria.

Apesar de a área do Ensino ¦
ter alguns problemas, quero ser

professora do 1 Q ciclo."

TIAGO MARTINS 1 17 ANOS, PORTO

D Estou a pensar em «¦¦¦
fazer uma licenciatura j^^^R
nas áreas de Gestão e M3B
Economia porque me HHH9
interesso bastante MBH
pelas mesmas. Gostava de estudar

na Universidade do Porto."

524
É o total de lugares

disponíveis para
Ciências Veteriná-

rias, precisamente
os mesmos de 2017,

DIOGO BENTO
1
16 ANOS, BRAGANÇA

D"Quera seguir Medicina, rm
na Faculdade de Medicina WÊ

dá Universidade do Porto. É H
um curso apelativo. Penso H
que será fácil encontrar E

3

emprego e é bem remunerado. O

dinheiro é Importante."

RITA SARAIVA 117 ANOS, LISBOA

Q Pretendo tirar o mm
curso de Desenho na i|
Faculdade de Belas- B
-Artes da Universidade j|
de Lisboa. A média foi de E«
16,4 no ano passado e espero
conseguir entrar."


