
Mais de 45 mil alunos
entraram no Superior
Governo criou grupo de trabalho para avaliar impacto do corte de
vagas nas instituições do Porto e Lisboa e propor medidas para 2019

Na terceira fase, ainda houve colocados nos cursos mais concorridos como Medicina e Engenharia Aerospacial
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concurso No final da ter-
ceira fase do concurso na-
cional de acesso ao Ensino

Superior, quase 11% das va-

gas estão por preencher. A
maioria nos politécnicos.
Foram colocados 45 313 es-

tudantes - menos 1231 do

que no ano passado -, mas o

Governo justifica a quebra
com os menos três mil que
fizeram exames do Secun-
dário. Nos institutos de Be-

ja e Bragança, mais de 50%
das vagas continuam por
preencher. E nos de Castelo

Branco, Guarda, Portalegre
e Tomar mais de 40% .

O Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Supe-
rior (MCTES) divulgou on-
tem a criação de um grupo
de trabalho, presidido pelo
presidente da Comissão Na-
cional de Acesso ao Ensino
Superior (CNAES), João
Guerreiro, que irá avaliar o

impacto do corte de 5% nas

vagas em instituições do
Porto e de Lisboa e "propor

eventuais alterações a essas

medidas para o concurso de
2019". O grupo fará ainda a

projeção da evolução das va-

gas até 2030.
De acordo com o comuni-

cado emitido ontem, "os da-

dos mostram um aumento
do número de colocados
face a 2017 em dez institui-
ções de Ensino Superior".

As mais beneficiadas fo-
ram as universidades do Mi-
nho (que ganhou 92 estu-
dantes), Trás-os-Montes e

Alto Douro (mais 67), Ma-
deira (45), Algarve (38) e o

Instituto do Cávado e do

Ave (34). Houve, no entan-
to, 23 que perderam estu-
dantes e não ficam no Porto
ou em Lisboa. Como é o caso

dos politécnicos da Guarda,
Bragança, Santarém ou Via-
na do Castelo, que perde-
ram, respetivamente, 105,
64, 58 e 50 alunos. O núme-
ro de colocados fora do Por-
to e de Lisboa aumentou de

53 para 54%, frisa o MCTES.
Na terceira fase, hoje di-

vulgada, foram colocados
777 novos alunos e mais 608

foram recolocados noutros
cursos.

EDUCAÇÃO QUASE VAZIA
Por áreas de cursos, as que
têm mais lugares por preen-
cher são Agricultura, Silvi-
cultura e Pescas, Indústrias

Transformadoras, Proteção
do Ambiente, Informática e

Formação de Professores.
No final da terceira fase, os

cursos de Educação Básica

nos politécnicos de Viana do

Castelo, Viseu, Santarém,
Portalegre, Leiria e Castelo
Branco continuam com to-
das as vagas vazias.

Nesta terceira fase, houve
estudantes colocados nos
cursos mais concorridos,
nomeadamente dois em
Engenharia Aeroespacial,
no Instituto Superior Técni-
co (Lisboa) e um em Medi-
cina na Universidade da Bei-

ra Interior. O último a en-
trar com a média mais alta
foi em Matemática na Nova
de Lisboa com 19,38 valo-
res. Quase 150 estudantes
ingressaram com média su-

perior a 14. •

Matrículas
Os estudantes colocados

na terceira fase têm de se

matricular entre 12 e 16 de
outubro.

73 mil em todas as vias
As estimativas do Gover-
no prevêem que, este ano,
no total, entrem 73 mil es-

tudantes, através de todas
as vias de ingresso: cerca
de 7700 nos cursos de dois

anos (TESP), 5500 estu-
dantes internacionais,
2900 nos concursos para
maiores de 23, 6600 rein-

gressos e mais 5000 por
concursos especiais.

estudantes colocados na
terceira fase (777 pela
primeira vez e 608 reco-
locados em novos cur-
sos). Ficaram por preen-
cher 3468 vagas.


