
 
 

51173 novos estudantes já ingressaram no ensino superior através do Concurso 

Nacional de Acesso 2022 

Na 2.ª fase foram colocados 9478 estudantes, crescendo 4% face à mesma fase do 

concurso do ano anterior  

 

No conjunto da 1.º e 2.ª fase já ingressaram no ensino superior público, através do 

concurso nacional de acesso 2022, 51173 novos estudantes1. Na primeira fase do 

concurso nacional de acesso já tinham sido colocados 49 808 estudantes, dos quais se 

matricularam 43952 (88%).  

A colocação de estudantes nesta 2.ª fase confirma as principais tendências evidenciadas na 1.ª 

fase do concurso, nomeadamente quando comparado com a mesma fase do concurso nacional 

de acesso do ano anterior, das quais cumpre salientar: 

a) 41% dos estudantes foram colocados em 1.º opção, aumentando face ao ano anterior 

(com 34% de estudantes então colocados na 1.ª opção); 

b) O número de colocados em instituições localizadas em regiões com menor 

densidade demográfica aumenta 6% face à mesma fase do CNA 2021 (3721 

colocados nesta fase e 3496 em 2021), com diversas instituições a aumentar o 

número de colocados face ao ano anterior (UAçores, UBI, UÉvora, UMadeira, IP Beja, 

IP Bragança, IP Castelo Branco, IP Guarda, IP Portalegre, IP Santarém, IP Viana do 

Castelo e IP Viseu); 

c) Aumenta o número de estudantes colocados nos ciclos de estudo com maior 

concentração de melhores alunos (isto é, os cursos com maior índice de excelência 

dos candidatos), aumentando cerca de 7% face ao ano anterior (colocados 305 

candidatos quando tinham sido colocados 286 estudantes nesses cursos na 2.ª fase do 

CNA 2021); 

d) Aumenta cerca de 4% o número de estudantes colocados em cursos nas áreas de 

competências digitais, ciências de dados e sistemas avançados de informação, 

de ciências e tecnologias do espaço e engenharia aeroespacial face à mesma fase 

do ano passado; 

e) O número de estudantes colocados em licenciaturas em Educação Básica 

aumenta 15% face a igual fase do ano passado (com 161 colocados nesta fase em 

2022). 

                                                            
1 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). 



 
Na sequência dos resultados da 2.ª fase, estão ainda disponíveis 3983 vagas (menos 10% que 

em 2021), 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. 

Tabela 1 

Resultados da 2.ª fase do Concurso nacional de Acesso 2021 e 2022 

Nome da Instituição 

CNA 
2022/2023 
- 2ª FASE

CNA 
2021/2022 
- 2ª FASE


Cand 1ª 

op 
22-21 


Cand 1ª 

op 
22-21 

% 


Colocados 

22-21 


Colocados 

22-21 
% Colocados Colocados 

Universidade dos Açores 90 75 -35 -21% 15 20%
Universidade do Algarve 341 357 -64 -9% -16 -4%
Universidade de Aveiro 385 371 -62 -7% 14 4%
Universidade da Beira Interior 278 237 -114 -22% 41 17%
Universidade de Coimbra 421 430 -300 -20% -9 -2%
Universidade de Évora 287 265 -32 -6% 22 8%
Universidade Nova de Lisboa 296 337 -235 -17% -41 -12%
Universidade do Minho 360 368 -139 -10% -8 -2%
Universidade do Porto 422 510 -199 -9% -88 -17%
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 280 321 7 1% -41 -13%
Universidade da Madeira 104 102 -49 -17% 2 2%
Universidade de Lisboa 1175 1077 -641 -17% 98 9%
Instituto Politécnico de Beja 115 99 -4 -3% 16 16%
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 145 126 -6 -2% 19 15%
Instituto Politécnico de Bragança 603 563 42 14% 40 7%
Instituto Politécnico de Castelo Branco 243 185 -8 -4% 58 31%
Instituto Politécnico de Coimbra 440 454 -56 -6% -14 -3%
Instituto Politécnico da Guarda 271 248 -8 -5% 23 9%
Instituto Politécnico de Leiria 394 378 80 14% 16 4%
Instituto Politécnico de Lisboa 455 474 -204 -13% -19 -4%
Instituto Politécnico de Portalegre 151 124 5 4% 27 22%
Instituto Politécnico do Porto 556 495 -181 -11% 61 12%
Instituto Politécnico de Santarém 315 277 -51 -18% 38 14%
Instituto Politécnico de Setúbal 232 254 66 13% -22 -9%
Instituto Politécnico de Viana do Castelo 252 248 8 4% 4 2%
Instituto Politécnico de Viseu 261 258 58 22% 3 1%
Instituto Politécnico de Tomar 130 137 12 24% -7 -5%
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 193 171 -63 -7% 22 13%
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (Sintra) 25   80   25   
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 42 26 -22 -19% 16 62%
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa 57 42 -74 -26% 15 36%
Escola Superior de Enfermagem do Porto 36 26 -105 -45% 10 38%
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique 19 22 19 40% -3 -14%
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 104 97 -18 -11% 7 7%

TOTAL 9478 9154 -2293 -10% 324 4%

 



 
Anexo I 

Resultados da 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso 2022 

 

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

superior público de 2022, tendo sido colocados 9478 estudantes. 

2. Nesta segunda fase apresentaram-se a concurso 20660 candidatos 2 3, distribuídos pelas seguintes 

situações: 

Candidatos que não tinham concorrido à 1.ª fase 4874 

Candidatos à 1.ª fase que não ficaram colocados 7266 

Candidatos colocados na 1.ª fase que não se matricularam 2172 

Candidatos colocados na 1.ª fase que se matricularam 6347 

  
  

3. Na 1.ª fase do concurso, dos 49808 estudantes colocados, 43952 (88%) efetuaram a matrícula e 

inscrição4. 

4. Para a segunda fase, o número de vagas colocadas a concurso foi de 11081, às quais 

acresceram 2257 vagas libertadas por candidatos colocados e matriculados na primeira fase que 

foram agora colocados na segunda fase, e 123 vagas adicionais. 

5. Na segunda fase do concurso não foram ocupadas 3983 vagas. 

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

30 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 30 de setembro e 3 

de outubro junto da instituição de ensino superior. 

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. 

                                                            
2 Dos candidatos na 2.ª fase, 8520 tinham obtido colocação e 6347 estavam matriculados. 
3 Não são considerados 119 candidatos excluídos do concurso por não reunirem condições para o mesmo, pelo que o 
universo corresponde aos candidatos válidos. 
4 As vagas ocupadas em que não se concretizou a matrícula e inscrição, nos termos do regulamento do concurso, 

foram disponibilizadas na 2.ª fase. 



 
10. As vagas colocadas a concurso na terceira fase são divulgadas no dia 7 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 7 a 11 de outubro através do 

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

12. Num ficheiro em anexo 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. 

 

 


