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INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO, 2020
RESULTADOS DA 2.ª FASE DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSO

Mais cerca de 10 mil estudantes colocados na 2ª fase do Concurso Nacional de Acesso
Cerca de 54 mil novos estudantes já ingressaram no ensino superior: mais 16% face a 2019

Na 2ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público de 2020 foram
colocados 9.787 estudantes. Incluem 5.253 estudantes colocados no ensino superior
politécnico (face a 4789 no concurso de 2019/20) e 4.534 no ensino universitário (face a 4485
no concurso de 2019/20).
No conjunto da primeira e segunda fases do Concurso deste ano, já ingressaram no
ensino superior público, através do concurso nacional de acesso, 53.984 novos
estudantes1, o que representa um aumento de 16% face à 2ª fase do ano passado de
2019/20.
Na primeira fase do concurso nacional de acesso já tinham sido colocados 50.964 estudantes,
dos quais se matricularam 46.372 (91%). A colocação de estudantes nesta 2.ª fase confirma as
estimativas de ingresso no ensino superior público, que apontam para cerca de 95 mil novos
estudantes em 2020/21 quando consideradas todas as vias de ingresso.
Na sequência dos resultados da 2.ª fase, estão ainda disponíveis 4.255 vagas, que podem
ser agora disponibilizadas para a 3.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ou reverter para os
concursos especiais e para os concursos de mudança de par instituição/curso. As candidaturas
à 3.ª fase decorrem entre 22 e 26 de outubro, estando o Concurso Nacional de Acesso de
2020 concluído até ao final de outubro, como inicialmente planeado.
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Soma dos estudantes colocados e matriculados na 1.ª fase e dos estudantes colocados na 2.ª fase, descontados os
estudantes que foram colocados na 2.ª fase e já estavam matriculados na sequência da 1.ª fase (vagas libertadas por
recolocação).

