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Outros dados ; 

4 
vagas foram abertas para cur-
sos de Engenharia Civil neste 
concurso, menos 14 face ao 
ano letivo 2016/2017. 

Nacional 

O interior não tem 
gente. Ë inexorá-
vel. Temos de fixar 
massa crítica, gen-
te qualificada" 
Fontainhas Fernandes 
Reitor da UTAD 

 

As melhores 
escolas estão 
mais posicionadas 
na zona litoral" 

Abai ~tiques 
Diretor mestrado da FEUP 

  

    

Engenharia Universidades e politécnicos do Porto e Lisboa concentram 84% dos colocados. Reitores alertam para pais a duas velocidades 

Metade dos cursos 
de Civil ficaram vazios 
Joana Amorim 
jamorim@jn.pt  

Bastonário dos engenheiros fala num ajustamento" da oferta e na "realidade nova" que e a reabilitação urbana 

► Há mais cursos de Engenharia 
Civil vazios -12 num total de 20 -, 
apesar das vagas terem caído 8,4%. 
Mesmo assim, na 1.1  fase do con-
curso nacional de acesso ao Ensi-
no Superior o número de coloca 
dos naquela área aumentou 28%, 
para 497 estudantes. Há uma per-
centagem que explica o fenóme-
no: 84% daqueles alunos entraram 
em universidades e politécnicos 
do Porto e Lisboa. Retrato de um 
pais cada vez mais a duas veloci-
dades, alertam os reitores. 

O diretor do mestrado integra-
do de Engenharia Civil da Facul-
dade de Engenharia do Porto 
(FEUP) - que ocupou todos os 130 
lugares a concurso -, Abel Henri-
ques, aponta como explicação, 
desde logo. o prestigio das insti-
tuições. "Para o bem e para o mal 
as melhores escolas estão mais 
posicionadas na zona litoral". O 
bastonário dos Engenheiros, Car-
los Mineiro Aires, corrobora: 
"Qualquer aluno ou pai prefere ter 
o filho numa das 'big five' do que 
estar a tirar um curso numa esco-
la com menos reputação". 

Consequência dos rankings. 
Consequência da não redistribui-
ção. "O interior não tem gente. É 
inexorável. Temos de fixar massa 
crítica, gente qualificada. É claro 
que os estudantes se inscrevem 
em instituições de proximidade, é 
normal, mas nas zonas sensíveis 
agravam-se as assimetrias". Assim 
resume o reitor da Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
António Fontaínhas Fernandes, 
que viu o seu curso de Civil ficar 
deserto. Tal como mais três uni-
versidades - Beira Interior, Algar-
ve e Madeira. 

lá não tem sequer a ver com o 
subsistema de ensino, com o Poli-
técnico do Porto a fechar as 75 va- 

gas. "É uma questão de território", 
alerta o presidente do Conselho de 
Reitores das Universidades Portu-
guesas, para quem nunca, como 
neste concurso, ficou tão visível 
essa assimetria. "Fica marcado, de 
forma claríssima, a diferença en-
tre o país que vai de Braga a Setú-
bal e o outro país do interior. Há 
uma diferença abismal nas entra-
das", frisa. António Cunha. A uni-
versidade que lidera, a do Minho, 
refira-se, preencheu todas as 36 
vagas, Aveiro 20 e Coimbra 26 das 
40 que abriu. 

Civil já não é a I.' opção 
O diretor de mestrado da FEUP 
confirma que, "nos últimos anos. 
os candidatos a Engenharia Civil 
têm-se polarizado no Porto e em  

Lisboa". Mas a própria Civil já não 
é o que era. "Parte significativa dos 
estudantes que entraram não foi 
em 1.' escolha". Em causa, explica, 
a "atratividade de outras engenha-
rias", como Bioengenharla e Enge-
nharia Informática e Computação, 
com médias na casa dos 18 valores. 

Para o bastonário, estamos a as-
sistir a um "ajustamento, depois de 
um excesso de oferta". Sabendo 
que se no passado os alunos ti- 

No Porto e Lisboa 
entraram 415 alunos, 
em Aveiro, Coimbra 
e Minho só 82 

nham emprego ainda antes de 
concluírem o curso, o certo é que 
"há uma realidade nova". A da 
"reabilitação urbana e do mercado 
internacional". Carlos Mineiro Ai-
res mostra-se satisfeito com o au-
mento da procura, porque, caso 
contrário, "daqui a dois ou três 
anos não teríamos engenheiros ci-
vis". O responsável da FEUP vê 
"sinais de melhoria, mas não uma 
estabilização". Se em 2009/2010 
Engenharia Civil contava com 
1400 estudantes, no alio passado 
ficou-se pelos 877. Gostava de au-
mentar para 140 o número de va-
gas (longe das 175 que chegou a 
ter), mas sabe que, congeladas 
que estão, "vai ser muito difícil", 
sobretudo face à atratividade de 
outros cursos. • 

1075 
foi a média do últim

,

o colocado na 
área este ano. Baixou de 112,6 no 
ano passado para 107,5 valores 
no Politécnico de Lisboa. 

Ordem destaca médias 
• A Ordem dos Engenheiros 
congratulou-se quer com o au-
mento do número de colocados 
em Engenharia — 9235 alunos, 
+11% —, quer com a subida das 
médias. Recorde-se que os três 
cursos cujo último colocado 
entrou com a média mais ele-
vada são todos de Engenharia, 
com Aeroespacial no instituto 
Superior Técnico a liderar 
(18,80 valores). 

Cursos vazios, 367 lugares 
• Além das quatro universida-
des que não conseguiram colo-
car qualquer aluno em Engenha-
ria Civil, há ainda sete institutos 
politécnicos que viram a sua 
oferta sem procura. São eles: 
Bragança, Castelo Branco, Coim-
bra, Guarda, Leiria, Setúbal e Vi-
seu. No total, sobraram 387 lu-
gares. Na La fase do concurso 
de 20 cursos, 12 ficaram a zero. 
No ano passado, de um total de 
19, oito ficaram desertos e dois 
com um candidato cada. 
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Jornal de 
Notícias 

Orfãos 

Carina e João Abreu perderam 
os pais e os avós no incêndio 

deli de junho 

Paginas  8 e 

Reportagem 
Jornal de 
Notícias 

BOAV 2-1  - ENFICAf  

Frango de ra 
Bruno Vareta 
no manjar 
da  panterw-X, 
Pagin,is 50  c  51 

Leão bate Tondela 
(2-0) e continua 
agarrado ao topo 

Sérgio Conceição 
busca perfeição 
em ‘fila do Conde 
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• Só 14 mil de um universo de 400 mil foram penalizados Estradas do Porto entre as mais trágicas Páginas 4 e 5 HOJE SUPLEMENTOS 

97% dos condutores 
multados não 
perderam pontos 

8A 
*0 It 

Cidades 

4  -- 
turrutas 

TAG  A LINHA 
QUE SEPARA O 
PENSAMENTO 
À ESQUERDA 
E À DIREITA 

URBANO 
COBERTURAS 
VERDES À 
CONQUISTA 
DAS CIDADES 

• Ensino Superior 

Metade dos 
cursos de 
Engenharia 
Civil ficaram 
sem alunos 
Colocações concentradas nas 
universidades e politécnicos 
situados no Porto e em Lisboa 
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Fraude Rede ia 
aos bairros sociais 
recrutar noivas 
de aluguer p 20 t• 21 

Trás-os-Montes 
Minas prometidas 
entre dívidas 
e tribunais p 111 

Trabalho na Europa 
65 mil portugueses 
emigrados com 
futuro em risco p 

NM  OS NOVOS 
POVOADORES 
DO INTERIOR 
VIERAM 
DE FORA 

Publirirlarie 

PRECISA DE 
INSPIRAÇÃO PARA 
COMER MELHOR? 


