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s eguiremos na mesma linha 
de tendência este ano? Essa 
é a questão. Tudo indica 
que sim. Nas últimas déca-

das, no geral. a Medicina "caçou" os 
melhores alunos do secundário a 
Matemática e Fisica. O ano lectivo 
2016/2017, que agora termina, inver-
teu esta realidade. O top três dos cur-
sos com notas de entrada mais altas 
no ensino superior público foi total-
mente ocupado pelas engenharias: 
Engenharia Aeroespacial e Engenha-
ria Física Tecnológica, no Instituto 
Superior Técnico. em Lisboa, e Enge-
nharia e Gestão Industrial, da Facul- 

dade de Engenharia da Universidade 
do Porto (FEUP). 
Bioengenharia (FEUP). Engenharia 
Biomédica (IST) e Matemática Aplica-
da e Computadores entraram tam-
bém no top 10 dos cursos mais bem-
sucedidos. Contas feitas: cinco em 10 
eram cursos de Engenharia. 
Em 2016. a oferta na área das enge-
nharias era composta por 212 cursos. 
que disponibilizaram 10.788 vagas, 
das quais foram preenchidas 8.319. 
logo na primeira fase do Concurso 
Nacional de Acesso. Uma análise 
mais fina a cada um dos subsistemas 
de ensino demonstra uma ocupação 
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que mais preen- 
chem as vagas. 
Do lado oposto 

estão a Agricultu- 
ra. a Silvicultura 

e as Pescas. 

Notas de Gestão a subir 
AS NOTAS DE ENTRADA  em Ges-
tão continuaram a subir em 2016/17. A 
Nova SBE. com  173,0, ocupou o primei-
ro lugar da tabela do Concurso Nacio-
nal de Acesso, tendo a Faculdade de 
Economia da Universidade do Porto re-
gistado o segundo melhor resultado: 
170.3. Níveis elevados registaram igual-
mente os seis estabelecimentos se-
guintes: ISCTE (163.0), Universidade do 
Minho (162,6). Universidade de Aveiro 
(158.0). Faculdade de Economia da Uni-
versidade de Coimbra (155,0). ISEG, da 
Universidade de Lisboa (154.5%), e 
UTAD (Universidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro (152,8). 

de 93.27% das vagas nas universida-
des e de 51.37% nos institutos politéc-
nicos, nesta fase. 
No ano anterior (2015). registaram-se 
10.979 vagas em 213 cursos das áreas 
da engenharia. tendo sido colocados 
7.841 candidatos. As listas de candi-
datos colocados na primeira fase do 
Concurso Nacional de Acesso ao En-
sino Superior demonstram que, face a 
2015, a engenharia registou um 
acréscimo de cerca de 500 colocados 
no todo nacional. considerando as li-
cenciaturas, mestrados e mestrados 
integrados leccionados nos sistemas 
universitário e politécnico. 
Das áreas mais procuradas pelos Jo-
vens candidatos ao ensino superior 
registam-se as engenharias ligadas às 
Tecnologias de Informação e Comu-
nicação e as relacionadas com as 
Ciências da Vida. tendo estas últimas 
atingido 99.97% de colocações no sis-
tema universitário e Informática al-
cançado os 98.65%. 
De igual modo, a fraca procura dos 
anos anteriores em Engenharia Civil 
voltou a repetir-se: oito dos 20 cur-
sos existentes em várias faculdades e 
institutos não registaram um único 
candidato na primeira fase do con-
curso. aquela que coloca a larga 
maioria de estudantes. 

O ANO DAS 
ENGENHARIAS 
O topo da procura do Concurso Nacional de Acesso em 2016 
foi dominado pelas engenharias. Fez-se história 


