
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,00 x 30,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 82388696 09-09-2019

IPCA e IPVC congratulam-se com resultados 
do concurso de acesso ao ensino superior

O 
Instituto Politécnico 

do Cávado e do Ave 

(IPCA) e o Instituto 

Politécnico de Viana 

do Castelo (IPCV) congra-

tularam-se, ontem, com 

os resultados da primei-

ra fase do concurso na-

cional de acesso ao ensi-

no superior.

Em comunicado, o IP-

CA refere que «não podia 

estar mais safisteito com 

os seus resultados», dado 

que «das 680 vagas ofere-

cidas, ocupou 636 vagas, o 

que representa uma taxa 

de colocação de 94% e um 

aumento de 13 estudan-

tes face ao ano anterior»

A nota de imprensa re-

fere que, «tal como em 

anos anteriores, a análise 

dos resultados a nível na-

cional coloca o IPCA em 

3.ª posição ao nível dos 

Politécnicos, logo a seguir 

ao Instituto Politécnico do 

Porto e do Instituto Poli-

técnico de Lisboa».

Satisfeita com os re-

sultados para o ano letivo 

2019/2020, a presidente 

do IPCA, Maria José Fer-

nandes, destaca «a conti-

nuidade numa estratégia 

que aposta na qualidade 

e na diferenciação da sua 

oferta formativa, forte-

mente alinhada com as 

necessidades do tecido 

empresarial, e que se re-

flete nestes excelentes 

resultados». 

«Congratulo o IPCA e 

toda a sua comunidade 

por estes resultados que 

nos orgulham e acima de 

tudo parabenizo os novos 

estudantes que têm uma 

nova casa para os rece-

ber. Uma casa aberta, bem 

cuidada e com professo-

res de excelência», refe-

re aquela resonsável, ci-

tada na nota de imprensa

Por seu turno, IPVC re-

fere ter preenchido mais 

de 67 por cento das vagas 

que disponibilizou para 

os seus cursos de licen-

ciatura na 1.ª fase do con-

curso de acesso ao ensi-

no superior.

Em comunicado, o 

IPVC destaca «o aumen-

to dos estudantes que en-

traram no curso de pri-

meira opção» naquela 

instituição. 

O IPVC «congratula-se 

ainda pelo aumento, sig-

nificativo, de estudantes 

internacionais, mais de 

duas centenas, a grande 

maioria oriunda do Bra-

sil, Guiné-Bissau, Cabo 

Verde, Angola, Moçambi-

que e São Tomé e Prínci-

pe. O IPVC vai ainda dar 

as boas-vindas a alunos 

provenientes de Timor 

Leste, Egito e Síria».

O presidente do IPVC, 

Calos Rodrigues, congra-

tulou-se com os resulta-

dos, desejando sucesso a 

todos os alunos. 

«No início de mais um 

ano letivo, quero deixar, 

em particular aos novos 

alunos, uma mensagem 

Politécnicos minhotos satisfeitos com procura

Maria José Fernandes e Carlos Rodrigues dão as boas-vindas aos novos estudantes do IPCA e IPVC, respetivamente

D
R

de agradecimento pela 

vossa opção em estudar 

no IPVC, dar-vos as boas-

-vindas e deixar os votos 

de um bom trabalho. O 

sucesso do teu futuro exi-

ge trabalho, dedicação e 

compromisso, mas, em 

conjunto com toda a co-

munidade académica do 

IPVC, vais conseguir obter 

uma formação de elevada 

qualidade que te facilitará 

a integração no mercado 

de trabalho», afirma aque-

le responsável na nota de 

imprensa enviada á reda-

ção do Diário do Minho..

 

 Colocados na primeira fase aumentam

O número de colocados na primeira fase do concurso de aces-

so ao ensino superior aumentou para os 44.500 estudantes, 1,2% 

acima de 2018, revelam os dados oficiais que indicam ainda que 

mais de metade entrou na sua primeira opção.

Entraram 44.500 alunos para o ensino superior nesta primeira 

fase, o que representa a colocação de 87,2% dos 51.036 candidatos 

que este ano tentaram aceder ao ensino superior, de acordo com 

os dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Do total, 27.280 entraram nas universidades e 17.220 nos ins-

titutos politécnicos, crescimentos de 0,9% e 1,5% respetivamen-

te face ao ano anterior.

O total de alunos colocados no curso da sua preferência (pri-

meira opção) é de 23.625, o que equivale a 53,1% do total, um pe-

so percentual ligeiramente inferior aos 54,7% de 2018.

Em termos de instituições, a Universidade Nova de Lisboa, o 

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa e as três escolas de en-

fermagem, de Lisboa, Porto e Coimbra, já não têm qualquer vaga 

disponível para as fases seguintes de acesso ao ensino superior.

Segundo os dados, casos em que a procura em primeira op-

ção supera largamente a oferta total das instituições são os da 

Universidade Nova de Lisboa, Universidade do Porto, a Univer-

sidade do Minho e a Universidade de Lisboa. 

Há instituições que, apesar de não terem já preenchido todos 

os lugares, deixaram apenas algumas dezenas para as fases se-

guintes, como é o caso das universidades de Aveiro, Minho, Por-

to, Lisboa, dos politécnicos do Cávado e Ave, Lisboa, Porto, ou 

da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, ainda que nes-

te caso as 77 vagas deixadas em aberto representem quase me-

tade das 173 levadas a concurso.

No tocante a notas, Engenharia Aeroespacial, no Instituto Su-

perior Técnico, da Universidade de Lisboa, recuperou a lideran-

ça na lista das médias mais altas de entrada no ensino superior 

público, e dois cursos de Medicina ficam fora das 20 médias 

mais elevadas.

Em reação ao concurso de acesso, o presidente do conse-

lho de reitores, António Fontainhas Fernandes, defendeu que o 

crescimento do ensino superior em Portugal é uma linha que 

devia ter continuidade, aproveitando o «ciclo político» para pe-

dir mais financiamento por estudante que permita recuperar o 

atraso face à Europa.

Destaque

Os resultados do 
concurso de acesso 
ao ensino superior 
são positivos para os 
politécnicos e revelam 
já «claramente os 
efeitos» da política 
de reajuste de vagas 
em benefício das 
instituições no interior, 
defendeu o conselho 
coordenador destes 
institutos.
Em declarações à 
agência Lusa, em 
reação aos resultados 
da primeira fase do 
concurso nacional 
de acesso ao ensino 
superior, ontem 
divulgados, o 
presidente do Conselho 
Coordenador dos 
Institutos Superiores 
Politécnicos (CCISP), 
Pedro Dominguinhos, 
defendeu que os 
resultados são já 
visíveis quer nos 
alunos nacionais, quer 
nos internacionais.
«Já se notam 
claramente esses 
efeitos, com mais 
colocados no ensino 
superior. Dissemos 
que algumas coisas 
têm de ser feitas nesse 
sentido. Dissemos em 
primeiro lugar que as 
bolsas do [programa] 
+Superior deviam 
ser disponibilizadas 
aquando do concurso 
nacional de acesso - 
e já o são - e acho que 
isso foi positivo. Este 
ano até houve um 
aumento relevante do 
valor dessas bolsas, que 
acho também que é 
extremamente positivo. 
Nota-se esse efeito de 
mais estudantes nas 
instituições do ensino 
superior, que tem um 
efeito mais expressivo 
no número de 
colocados de estudantes 
internacionais», disse.
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