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A nota de candidatura ronda os 18 valores, mas, em alguns cursos, é fácil 
arredondar para os 19. São, sobretudo, licenciaturas em engenharia, mas também 
há matemática, medicina e línguas.  

As candidaturas ao ensino superior estão abertas e quem deseja entrar num dos dez 
cursos com a média mais alta terá de guiar-se pela nota de candidatura do último 
colocado do ano anterior. Significa isto que terá, para praticamente todos eles, superar os 
18 valores. As engenharias destacam-se, sendo que as três primeiras do pódio facilmente 
se arredondam para os 19 valores. 

As médias para entrar nestes cursos de engenharia estão a aumentar e, por outro 
lado, para ingressar em medicina estão a diminuir. Aliás, a primeira licenciatura em 
medicina surge apenas em sexto lugar, sendo, também, ultrapassada por um curso em 
matemática. 

Neste ranking — que o ECO elaborou com recurso aos dados divulgados durante a 
semana pela Direção-Geral de Ensino Superior (DGES) — surge, também, um curso na 
área das letras. 

Engenharias ocupam o pódio 

O Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa lidera o ranking das licenciaturas 
em que é mais difícil entrar, com os cursos em engenharia física e em engenharia 
aeroespacial. No primeiro, que tem 69 vagas para 2019, o último colocado do ano 
passado entrou com 18,90 valores. Classificação essa que tem vindo a aumentar ao 
longo dos últimos anos. Em 2017, a média mais baixa ficou nos 18,75 valores, enquanto 
em 2016 se situou nos 18,53 valores. 

No caso da licenciatura em engenharia aeroespacial, com 92 vagas para este ano, o 
último classificado do ano anterior teve uma nota de candidatura de 18,85 valores, um 
número que também registou um aumento em relação a 2017 (18,80 valores) e 2016 
(18,53 valores). 

A terceira licenciatura com a média mais alta é, também, em engenharia, mas, desta vez, 
pertence à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. É o curso em engenharia 
e gestão industrial, que tem 75 vagas, e uma média de candidatura de 18,63 valores. 
Este número foi ligeiramente mais baixo em 2017, ainda assim também na ordem dos 18 
valores. 
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A primeira fase de candidatura ao ensino superior já arrancou e está aberta até 6 de 
agosto.ECO  

Os primeiros três lugares do pódio estão apresentados. E o quarto lugar obriga-nos a 
sair da engenharia em direção à matemática, mas a voltar ao Instituto Superior 
Técnico. Na Faculdade da Alameda (Lisboa) também não é assim tão fácil ser aprovado 
para a licenciatura em matemática aplicada e computação (18,35 valores) e, a dificultar 
ainda mais, há apenas 38 vagas. 

Até aqui, três licenciaturas são no Técnico e uma na Universidade do Porto. Mas, o quinto 
curso com a média mais elevada acrescenta mais um à Faculdade de Engenharia da 
Invicta. Os interessados em bioengenharia devem saber que, este ano, a licenciatura 
abre 66 vagas e 18,30 valores foi a nota de candidatura do último colocado. 

Medicina aparece já na segunda metade do ranking 

Já lá vão os tempos em que a licenciatura em medicina era apontada como o curso mais 
difícil de sempre, começando desde logo pela admissão. Só os mais estudiosos 
conseguiam entrar, o que não deixa ainda de ser verdade. Contudo, agora, há cinco 
licenciaturas que ultrapassam as médias de medicina. 

No ano passado, no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do 
Porto, o último colocado em medicina foi admitido com uma nota de candidatura de 18,22 
valores. Valor esse que era mais elevado em 2017 e, também, em 2016. Aliás, os três 
cursos de medicina que aparecem neste ranking apresentam, agora, a média mais 
baixa desde 2016. 
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Depois do sexto lugar, Medicina volta, ainda, a aparecer em sétimo (na Universidade do 
Porto) e oitavo (na Universidade do Minho), com 18,10 e 18,05 valores, respetivamente. 
Mas, a partilhar o sétimo lugar com medicina está a licenciatura em engenharia 
biomédica, no Instituto Superior Técnico, onde a média é, também, 18,10 valores. 

No ranking dos cursos em que é mais difícil entrar há apenas um curso de letras. A 
licenciatura em línguas e relações internacionais, na Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, ocupa a nona posição, com uma média de 18,00 valores. 
Finalmente, o Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade de Lisboa, 
ocupa o último lugar desta lista com a licenciatura em matemática aplicada à economia 
e à gestão. É o segundo curso em matemática do ranking e apresenta uma média de 
17,85 valores. A nota de candidatura para este curso tem, também, vindo a aumentar. Em 
dois anos aumentou quase um valor. 
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