
Só 12 dos cursos com nota mais
alta vão aumentar vagas este ano
Há 30 cursos com médias superiores a 17 valores que podiam receber mais alunos no concurso de acesso
ao superior que hoje começa. Desemprego de recém-licenciados desce há cinco anos Sociedade, 14 a 16



Vagas aumentam 14%
nos cursos mais concorridos
Metade dos cursos com média superior a 17 valores
aproveitaram novas regras para poder receber mais alunos.
Têm mais 109 lugares disponíveis no próximo ano
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Menos de metade dos cursos de ensi-

no superior mais concorridos apro-
veitaram as novas regras definidas

pelo Governo para aumentar o núme-
ro de vagas para o concurso nacional
de acesso, que começa hoje. Havia 30
cursos com médias superiores a 17

valores que podiam receber mais alu-

nos, mas só 12 fizeram crescer o
número de lugares para o próximo
ano lectivo.

Com base nas conclusões de um
grupo de trabalho, o Ministério da

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
(MCTES) permitiu às instituições
aumentar em "pelo menos 5%" as

vagas nos cursos procurados por

"candidatos com classificação média

igual ou superior a 17 valores" . O cres-
cimento podia, porém, chegar a 15%.

Foi isso que fez a generalidade das

universidades, nos casos em que opta-
ram por aumentar a sua oferta. Ape-
nas num curso (Engenharia e Gestão
Industrial da Universidade do Minho)
em que houve aumento da oferta, a

percentagem é inferior (3,8%).
Ao todo, há mais 109 lugares dispo-

níveis nos cursos com média superior
a 17, o que representa um aumento de
14%. Entre os cursos em condições de
aumentar a oferta e que optaram por
não abrir espaço para mais alunos
estão Engenharia Mecânica (nas uni-
versidades do Porto e Lisboa), Medi-
cina Dentária (em Coimbra, Porto e

Lisboa) ou Engenharia Biomédica (na
Universidade do Minho, Nova de Lis-

boa e Politécnico do Porto).
Dentro desta lista de "excelência"

- como lhe chamou o despacho do
Governo que estabeleceu as regras
para a fixação de vagas - as institui-

ções optaram por concentrar as mexi-
das nos cursos com médias mais altas.
Dos 15 cursos com médias mais eleva-

das, apenas os de Medicina - com
regime especial em que a fixação de

lugares para os novos estudantes tem

que ser consensualizada com a

Ordem dos Médicos - não aumentam
os lugares disponíveis .

Por exemplo, Engenharia Física e

Tecnológica, do Instituto Superior
Técnico da Universidade de Lisboa,

que foi o curso com média de acesso



mais elevada no ano passado (18,9

valores), passou de 60 para 69 vagas
disponíveis. Engenharia Aerospacial,
na mesma faculdade, em que a nota
de ingresso foi de 18,85, tem 92 luga-
res, mais 12 do que em 2018. Aumen-
taram a oferta também os cursos de

Gestão, Engenharia Informática e

Computação, Bioengenharia, Enge-
nharia e Gestão Industrial, Línguas e

Relações Internacionais e Design de

Comunicação da Universidade do
Porto e Matemática Aplicada à Econo-
mia e à Gestão, Matemática Aplicada
e Computação e Engenharia Biomé-
dica da Universidade de Lisboa.

Estas são boas notícias para os alu-
nos que querem candidatar-se aos

cursos mais concorridos no concurso
nacional de acesso. Face ao aumento
do número de vagas, estas licenciatu-
ras devem passar a ter notas de

ingresso mais baixas.
Há 50.860 vagas a concurso no

regime geral de acesso, ao qual con-
corre a generalidade dos alunos. A
estas somam-se 708 destinadas aos
concursos locais, que dão acesso a
cursos que exigem pré-requisitos aos

candidatos, como as licenciaturas nas
áreas das artes. Os dois números são
semelhantes aos registados no ano

passado. No total, são 1087 os cursos
nas universidades e politécnicos.

Em comunicado, o MCTES anteci-

pa que, "face aos resultados dos exa-
mes nacionais já realizados" e cujas
notas foram conhecidas no final da
semana passada, "é expectável que o
número de candidatos às vagas colo-
cadas a concurso seja semelhante ao
ano anterior". Em 2018, houve uma
quebra de cerca de 3000 alunos con-
correntes ao superior.

O processo de fixação das vagas
para o próximo ano lectivo foi mais
atribulado do que o habitual. Face às

novas regras, que implicavam mudan-

ças no número de vagas em vários

cursos, as instituições tiveram que
fazer ajustamentos nas suas ofertas.
Na segunda-feira ainda decorriam

conversações entre o MCTES, a Agên-
cia de Avaliação e Acreditação do
Ensino Superior e as instituições. O

processo só ficou fechado ao final da
manhã de ontem.



"A fixação de vagas no presente ano
lectivo resultou de um intenso pro-
cesso de debate tendo em vista a aná-
lise sobre o impacto das medidas de

afectação de vagas bem como a iden-

tificação de melhorias a introduzir
nas opções adoptadas nos anos ante-

riores", reconhece o MCTES.
O Governo também decidiu acabar

com os cortes cegos no número de

vagas nas instituições de Lisboa e do

Porto, que tinham vigorado no ano
passado e reduziram mais de 1000
lugares no ensino superior das duas
cidades. Este ano, para compensar o
aumento de vagas nos cursos com
médias superiores a 17 valores, as ins-

tituições das principais cidades do

país tiveram que reduzir lugares nos
restantes cursos. Foi aberta uma
excepção para as áreas das compe-
tências digitais e ciências de dados.

Contas feitas, as instituições de Lis-

boa e do Porto perderam 40 lugares
face ao ano passado. Ainda assim, a
Universidade do Porto (mais 55 vagas)
e o ISCTE - Instituto Universitário de
Lisboa (62) são, devido às regras fixa-

das, as instituições que mais aumen-
tam a sua oferta. Nas instituições que
ficam fora de Lisboa e do Porto há um
saldo positivo de 48 vagas. Os maiores
aumentos verificaram-se nos politéc-
nicos de Bragança (mais 39), Guarda
(35) e na Universidade de Évora (25) .

samuel.silva@publico.pt

O ministério de Manuel Heitor
diz que "é expectável que o
número de candidatos às
vagas colocadas a concurso
seja semelhante ao ano
anterior"
A maior parte dos
cursos com pleno
emprego estão em
universidades ou
politécnicos
públicos



QUEM PODE CANDIDATAR-SE AO ENSINO SUPERIOR?

As vagas agora abertas no
ensino superior destinam-se
aos estudantes que terminam o

ensino secundário e realizaram
os exames nacionais do ensino
secundário neste ano. Para o
concurso nacional de acesso
estão disponíveis 50.860.
Acrescem a estas mais 708,
para os chamados "concursos
locais" (cursos de artes, por
exemplo, que exigem
pré-requisitos). Ou seja, estão
em jogo 51.568 lugares. Cada
candidato concorre com uma
nota de ingresso que permite a

sua seriação face aos colegas e

que tem em conta a nota final
do secundário e uma

percentagem, definida por
cada curso, da nota dos exames
nacionais de uma ou duas

disciplinas específicas.

O que é necessário para realizar
a candidatura?

Para fazerem a candidatura, os
estudantes precisam de pedir
na sua escola a ficha Enes,
documento que contém as suas
notas do secundário e dos
exames nacionais, bem como a

palavra-chave de activação da

candidatura, que é feita
exclusivamente online.

Até quando decorrem as
candidaturas?

Os estudantes podem
concorrer ao concurso nacional
de acesso até 6 de Agosto. Os

resultados da 1. a fase são
conhecidos a 9 de Setembro.
Depois disso, em Setembro e
Outubro, existem outras duas
fases de acesso, em que estão
em jogo as vagas sobrantes.
Existem lugares reservados

para determinados alunos?

A lei estabelece um conjunto
de contingentes especiais
destinados a alunos com
determinado perfil, como os

provenientes das regiões
autónomas da Madeira e dos

Açores, emigrantes e filhos de
emigrantes portugueses,
militares e pessoas com
deficiência. Estes alunos têm
uma percentagem de lugares
reservados nos cursos, tendo

de cumprir os requisitos dos
demais candidatos (ensino
secundário e exames
nacionais). No ano passado,
ocuparam 16,3% das mais de 50
mil vagas do concurso nacional
de acesso.

Que outras formas de acesso
existem?

O concurso nacional representa
a principal porta de entrada no
ensino superior, mas existem
outras formas de acesso. São
os concursos especiais, cujas
candidaturas são feitas
directamente junto das

instituições de ensino —

podendo ter regras e prazos
específicos. As vagas para

estes alunos não fazem parte
do lote disponível para o

concurso nacional de acesso.
São as próprias instituições de
ensino superior que decidem
se abrem ou não vagas para
estes alunos. O mais
concorrido destina-se aos
estudantes que queiram entrar
nos cursos técnicos superiores
profissionais, uma formação de
dois anos que é oferta exclusiva
dos politécnicos. No ano
passado, entraram quase 7 mil
alunos.

Que outros regimes especiais
existem?

Outra modalidade muito
concorrida de ingresso no

superior — com 5000 novos
inscritos em 2018 — é o

concurso especial para
estudantes com mais de 23
anos. Há também um regime
específico para estudantes
internacionais. As vagas para
estes alunos são acrescidas às

do concurso nacional de
acesso e são fixadas mediante
uma determinada percentagem
das entradas totais em cada
curso. Há um outro conjunto de
regimes especiais menos
expressivo (representa 1,3% dos

ingressos do último ano) e que
inclui estudantes dos países
lusófonos, atletas de alta

competição e pessoas ligadas
às missões diplomáticas.




