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Educação Interior aplaude diminuição de alunos no Porto e Lisboa. Reforçados

cursos de Ciências da Vida e da Física, Matemática, Informática e Engenharias

Medicina, Física
e Tecnologia* fora
dos cortes de vagas
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? No próximo ano letivo, haverá
menos 1075 vagas nas instituições
de Ensino Superior do Porto e de
Lisboa, exceto em Medicina, Tec-
nologias de Informação, Comuni-
cação e Eletrónica (TICE) e Física.
Em compensação, haverá mais
1439 vagas nas restantes universi-
dades e politécnicos, de preferên-
cia em cursos de Ciências da Vida
e Físicas, Matemática e Estatística,
Informática e Engenharia. Esta
transferência tinha já sido avança-
da pelo ministro Manuel Heitor e
concretiza-se num despacho on-
tem enviado para publicação em
"Diário da República".

O diploma prevê o corte de 5%

nas vagas nas universidades do
Porto, de Lisboa e Nova de Lisboa,
nos politécnicos e nas escolas de

Enfermagem das duas cidades, no
ISCTE - Instituto Universitário de
Lisboa e na Escola Superior de
Hotelaria e Turismo do Estoril.



Lisboa e Porto estão contra
Contactados pelo JN, os reitores
das universidades do Porto e Lis-
boa não quiseram pronunciar-se,
mas já se tinham oposto à medi-
da, quando foi anunciada, em fe-
vereiro. Da parte do Politécnico de
Lisboa, o presidente Elmano Mar-
gato planeia cortar as 120 vagas
que lhe cabem "de forma propor-
cional", em todos os cursos. Mas
fá-10-á sob protesto; "Não nos res-
ta senão cumprir a lei", lamenta.

Margato, bem como os restan-
tes dirigentes de instituições do li-
toral, discorda da medida e asse-
gura que irá beneficiar não o inte-
rior, mas sim o litoral excluído do
corte e os privados.

Quanto às instituições que te-
rão mais vagas, o despacho ontem
enviado para publicação reco-
menda que sejam abertas nos cur-
sos de Ciências da Vida e da Físi-
ca, Matemática, Informática e En-
genharia e Técnicas, áreas que já

em 2017 tinham sido privilegia-
das.
Resultado em setembro
Com este despacho, o Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino Supe-
rior quer contrariar a concentração
crescente de alunos no litoral - en-
tre 2001 e 2017, as vagas no Porto e
Lisboa aumentaram 31% e baixa-
ram 9% nas outras - e contribuir
para o desenvolvimento das regiões
com "menor pressão demográfica"
e para "aprofundar a coesão do
país". Mas estes objetivos, aplaudi-
dos por todos os ouvidos pelo JN,

poderão não ser atingidos. É que
são beneficiadas as regiões despo-
voadas, mas também toda a faixa li-
toral. Ou seja, as universidades do

Minho, Aveiro e Coimbra e os poli-
técnicos do Cávado, Leiria e Setú-
bal, por exemplo, terão mais alunos.

É por isso que Pedro Lourtie,
presidente do Conselho Geral do
Politécnico de Leiria, entende que a
medida seria mais eficaz se seguis-

se a proposta dos politécnicos, que
recomendavam a manutenção das

vagas no litoral. Em todo o caso,
aprova a medida que, de resto, vai
ao encontro de uma das suas pro-
postas, elaboradas no âmbito do
Movimento pelo Interior e que se-
rão entregues ao presidente da Re-
pública, sexta-feira.

"Só em setembro saberemos o

impacto na captação de novos alu-
nos", reconheceu loão Sobrinho
Teixeira, presidente do Politécnico
de Bragança. No seu caso, aprovei-
tará a margem agora dada para re-
forçar os cursos que deixaram de
fora alunos que os tinham escolhi-
do como primeira opção. O mesmo
será feito por Ana Costa Freitas, rei-
tora da Universidade de Évora, que
já fez o levantamento dos cursos
que tiveram maior procura do que
vagas. "Serão reforçadas as Enge-
nharias, Informática, Economia ou
Design", exemplificou. •


