
CURSOS

Engenharias
saltam para
a liderança
ACESSO O As médias mais elevadas foram
registadas em 2018 nos cursos de Engenharia,
que dominaram os três lugares de topo

BERNARDO ESTEVES

No
concurso de acesso do

ano passado, as médias
mais elevadas foram

conseguidas por cursos de En-
genharia, que superaram assim
Medicina nos lugares de topo. A
curiosidade
este ano é

tentar perce-
ber se esta é

uma tendên-
cia para manter ou se haverá
uma inversão.

O curso de Engenharia Física
Tecnológica, do Instituto Supe-

rior Técnico, teve a média mais
alta, com o ultimo colocado a
precisar de 189,0 pontos de
média para conseguir entrar

Engenharia Aeroespacial, tam-
bém no Instituto Superior Téc-
nico da Universidade de Lis-
boa, teve a segunda média mais
exigente, com 188,5 pontos. O
pódio fica fechado com Enge-
nharia e Gestão Industrial da

Faculdade de
Engenharia
da Universi-
dade do Por-
to. É preciso

chegar ao sexto lugar para en-
contrar o primeiro curso de
Medicina, neste caso o que é

ministrado no Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Sala-
zar, da Universidade do Porto,
cuja média de acesso foi de
182,2 pontos.»



Lisboa e Porto

disputam médias

mais elevadas

QAs médias mais altas em
2018 foram disputadas entre
as universidades de Lisboa e
do Porto. A instituição da In-
victa tem oito cursos no topo
contra sete da congénere da
capital. Mas Lisboa tem os dois

primeiros lugares. Só Minho e
Coimbra se intrometem. • Universidade do Porto

FRANCISCO LEMOS
1

17 ANOS, PORTO

D Quero seguir Gestão. O

exame de português não

define a minha média, é

mais o de matemática, no

entanto acho que este

exame facilita a minha entrada na

universidade".



REGINA SILVAI IB ANOS, LISBOA

D O meu sonho é seguir
Medicina, mas o exame
de matemática é

decisivo para a entrada

no curso. A instituição
ainda não escolhi mas

possivelmente será em Lisboa".

1181
É o número de vagas

para formação de

professores, o mes-
mo do ano passado.

AURORA CAMPOS
1
19 ANOS, PORTO

D Quero seguir Direito e

pretendia continuar a

estudar no Porto. Porém a

minha média não dá acesso

â universidade que quero

aqui no Porto e então vou ter de me

mudar para Lisboa".

BALDUR SHAEFFER I IB, COVILHÃ

D Tenho algumas
dificuldades por ser

estrangeiro e não falar
bem a língua. Espero
continuar a estudar

Design Multimedia, na
Universidade da Beira Interior".

TIAGO ISIDORO
1

19 ANOS, LISBOA

HSou de Ciências e

Tecnologias mas gostava
de seguir o curso de

Comunicação Social na

Escola Superior de

Comunicação Social, no Politécnico

de Lisboa".

MADALENA ANDRADE
1 18, LISBOA

QQuero tentar ir para
o curso de Gestão, na
Universidade Nova de

Lisboa, em Carcavelos.
Mas não sei muito bem

o que quero fazer no futuro, talvez

ser gestora de uma empresa".


