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TAXA DE OCUPAÇÃO DE VAGAS VOLTA A AUMENTAR

IPCA coloca mais de 600 alunos no Ensino Superior
O Instituto Politécnico do Cávado e do 

Ave (IPCA), em Barcelos, voltou a ter re-
sultados positivos na 1ª fase do Concurso 
Nacional de Acesso (CNA) ao Ensino Su-
perior. Num total de 667 vagas foram colo-
cados 633 estudantes o que se traduz num 
aumento de 22 novos estudantes, face ao 
ano anterior. Com estes resultados o IPCA 
preencheu 95% das vagas disponíveis.

O IPCA mantém-se assim como uma 
das três instituições de Ensino Superior 
politécnico do país com maior taxa de 
ocupação de vagas, logo a seguir aos poli-
técnicos do Porto e Lisboa.

De destacar ainda, nesta 1ª fase de acesso 
ao Ensino Superior, o aumento da procura 
pelo regime pós-laboral, no qual o IPCA 
preencheu a totalidade das vagas disponí-
veis.

Satisfeita com os resultados do acesso aos 
cursos de licenciatura do IPCA pelos con-

curso nacional, no ano letivo 2018/2019, 
a presidente do IPCA, Maria José Fernan-
des, refere: “Estes excelentes resultados são 
o indicador mais claro do reconhecimento 
do Politécnico do Cávado e do Ave e da 
qualidade da sua oferta formativa na região 
e no país”.

Em sua opinião, a “quantidade vale me-
nos se não for acompanhada pela qualida-
de. E registo, por isso, com muito agrado o 
aumento verifi cado nas notas de acesso aos 
cursos do IPCA bem como no número de 
candidatos que escolheu o IPCA em 1ª op-
ção”. Este ano 640 candidatos escolheram 
o IPCA como 1ª opção.

Face aos resultados desta 1ª fase do 
CNA, e a exemplo do sucedido nos últi-
mos anos, está praticamente assegurada a 
ocupação da totalidade das vagas em todos 
os cursos de licenciatura do IPCA no ano 
letivo 2018/2019. Naturalmente que na 

segunda fase as médias de acesso aos cur-
sos do IPCA tenderão ainda a subir mais 
considerando o reduzido número de vagas 
sobrantes e o aumento verifi cado nas notas 
dos exames nacionais da 2ª fase.

De salientar, também, o facto de o IPCA 
registar na 1ª fase de candidaturas aos Cur-
sos Técnicos Superiores Profi ssionais uma 
taxa de ocupação de 90,3% na instituição,

ilustrando o crescente sucesso dos 
CTeSP. Estão já colocados 541 estudantes 
distribuídos pelos 21 CTeSP nas áreas do 
Design, Gestão, Hotelaria e Turismo e da 
Tecnologia.

A nível nacional, no Concurso Nacional 
de Acesso ao Ensino Superior 2018/2019 
fi caram colocados 43 992 novos estudan-
tes, representando desta forma o segundo 
ano com maior número de colocados des-
de 2010, apesar da ligeira redução de 2% 
no número total de estudantes colocados 
face ao ano anterior (2017). No entanto, 
89% dos candidatos à primeira fase do 
concurso foram já colocados (face a 86% 
em 2017), sendo que 55% dos estudantes 
colocados foram admitidos na 1.ª opção, 
representando um aumento de 5,7%, em 
relação ao ano de 2017.


