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ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2019 

RESULTADOS DA 2.ª FASE DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSO 

 

 

NOTA

 

1. Encontra-se concluída a colocação na segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino 

superior público de 2019, tendo sido colocados 9274 estudantes1. 

2. Nesta segunda fase apresentaram-se a concurso 18195 candidatos2, distribuídos pelas seguintes 

situações: 

Candidatos que não tinham concorrido à 1.ª fase 6019 

Candidatos à 1.ª fase que não ficaram colocados 4062 

Candidatos colocados na 1.ª fase que não se matricularam 1914 

Candidatos colocados na 1.ª fase que se matricularam 6070 

  

  

3. Na 1.ª fase do concurso, dos 44500 estudantes colocados, 39566 (88,9%) efetuaram a matrícula e 

inscrição3. 

4. Para a segunda fase, o número de vagas colocadas a concurso foi de 11615, às quais acresceram 

2119 vagas libertadas por candidatos colocados e matriculados na primeira fase que foram agora 

colocados na segunda fase. 

5. Na segunda fase do concurso não foram ocupadas 4583 vagas. 

6. Os resultados da segunda fase do concurso são divulgados na Internet, às 00h01 de quinta-feira, 26 

de setembro, no sítio da Direção-Geral do Ensino Superior (http://www.dges.gov.pt). 

7. Para os estudantes agora colocados, a matrícula e inscrição é realizada entre 26 e 30 de setembro 

junto da instituição de ensino superior. 

                                                              

1 Dos colocados na 2.ª fase, 7984 tinham obtido colocação e 6070 estavam matriculados. 
2 Não  são  considerados  130  candidatos  excluídos  do  concurso  por  não  reunirem  condições  para  o 
mesmo, pelo que o universo corresponde aos candidatos válidos. 
3 As vagas ocupadas em que não se concretizou a matrícula e inscrição, nos termos do regulamento do 
concurso, foram disponibilizadas na 2.ª fase. 
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8. Cada instituição de ensino superior decide, para cada um dos seus cursos, sobre a abertura da 

terceira fase do concurso. 

9. Quando uma instituição de ensino superior decide abrir terceira fase do concurso, fixa ainda o 

número de vagas, em valor igual ou inferior às vagas sobrantes da segunda fase acrescidas das vagas 

não ocupadas pelos estudantes colocados nesta fase que não realizaram a matrícula e inscrição. 

10. As vagas colocadas a concurso na terceira fase são divulgadas no dia 3 de outubro no sítio da 

Internet da Direção-Geral do Ensino Superior (http://www.dges.gov.pt). 

11. A candidatura à terceira fase do concurso é apresentada entre 3 e 7 de outubro através do sistema 

online, disponível no sítio da Internet da DGES (http://www.dges.gov.pt). 

12. Num ficheiro em anexo, também com embargo até às 00h01 de quinta-feira, 26 de setembro, é 

fornecida a seguinte informação: 

a) Número de vagas colocadas a concurso, incluindo as libertadas por recolocação; 

b) Número de estudantes colocados; 

c) Número de vagas não ocupadas; 

d) Nota de candidatura do último estudante colocado. 

 

 


