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Tirar a umas para dar a outras
Manuel Heitor, ministro do Ensino Superior, quer tirar vagas a Lisboa e Porto para distribuir
pelo resto do país. A concentração de alunos nas duas cidades não tem paralelo na Europa

O Por que razão
quer o ministro
cortar vagas
em Lisboa
e no Porto?

A ideia não é reduzir a oferta total de

vagas no país, mas ajudar a que mais
alunos fiquem em instituições fora das

duas maiores cidades, que concentram
mais de metade (54%) dos alunos do

público e do privado. "É um apelo à

responsabilidade e à solidariedade

por parte das maiores instituições",
explicou Manuel Heitor, defendendo

que universidades e politécnicos de

Lisboa e do Porto devem apostar
mais na oferta de pós-graduações e

na captação de alunos estrangeiros.
A redução proposta de 5% (menos
11 00 vagas) é acompanhada de uma

autorização para as restantes escolas

aumentarem a oferta também em 5%.

0É estranho que
a maioria dos
jovens estude
nestas duas
cidades?

O ministro apresenta os números de

outros países europeus, com quem
Portugal se quer comparar, para
mostrar o quão desequilibrada é essa

distribuição. Em 2016, Lisboa e Porto
concentravam 54%, com 126 mil

inscritos na capital e quase 68.500 no
Porto. Em seis países com instituições
de ensino superior nos mais
conceituados rankings, a concentração
de alunos nas respetivas duas maiores
áreas urbanas atinge um máximo de

27%, como é o caso de Itália, ao somar
as regiões de Roma e Lombardia, mas
mesmo assim muito distante do valor
em Portugal. Na Holanda, Amesterdão
e Eindhoven têm só 8% dos alunos.

©Quais as
posições de
Lisboa e Porto
na at ração
de estudantes
estrangeiros?

No ranking das 100 cidades mais
atraentes para os alunos que vêm de

fora, Lisboa está a meio da tabela, na
49 a posição. Na lista elaborada em
2017 pela QS, uma editora que divulga
regularmente rankings mundiais das

universidades, a cidade do Porto não

aparece. Nos três primeiros lugares
está Montreal, Paris e Londres.
Olhando só para o panorama europeu,
Lisboa está em 23 9 lugar — Paris,
Londres e Berlim são as melhores. Para
Manuel Heitor, os dados mostram
o muito que as universidades e

politécnicos ainda podem progredir na

internacionalização.

O O que dizem
os reitores?

O Conselho de Reitores das

Universidades Portuguesas irá ter
uma primeira discussão sobre este
tema na terça-feira. Mas a proposta já
recebeu críticas diretas. A reitoria da
Universidade de Lisboa (UL) mostrou-
se frontalmente contra, defendendo

que estas alterações "não tiveram
em conta um conjunto de factos que
evidenciam o seu desajustamento
com a realidade e objetivos do ensino

superior". Entre as consequências
negativas está o "impedimento à livre
escolha dos estudantes relativamente
ao seu percurso académico". Também
o reitor da Universidade do Porto,
Sebastião Feyo de Azevedo, considerou

que "a decisão não é feliz", até

porque não deverá ter os resultados

que o ministro deseja. "Não é assim

que se vai conseguir combater a

desertificação do interior", diz.


