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INTRODUÇÃO 

Concluído o concurso nacional de acesso de 2011, a Direcção-Geral do Ensino Superior elabora e 

disponibiliza estudos e análises neste domínio, permitindo a reflexão sobre os mesmos e eventuais 

tomadas de decisão. 

Apresentam-se em anexo os pares instituição/curso objecto de concurso nacional em 2011 e, para 

cada um destes: 

+ ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DA PROCURA: rácio entre o número de preferências em primeira 

opção e o número de vagas fixadas; 

+ OCUPAÇÃO: rácio entre o número de colocados que efectivaram a matrícula e o número 

de vagas fixadas; 

+ OCUPAÇÃO 123: rácio entre o número de colocados em 1.ª, 2.ª ou 3.ª opções que 

efectivaram a matrícula e o número de vagas disponíveis – o valor remanescente 

corresponde à ocupação por colocados em 4.ª, 5.ª ou 6.ª opções que efectivaram a 

matrícula e/ou a ausência de ocupação. 

Para cada um destes indicadores, apresentam-se igualmente os dados referentes aos anos de 2007, 

2008, 2009 e 2010, quando a codificação do par instituição/curso se mantém. 

Por permitir uma análise mais rigorosa, ausente de condicionantes variáveis, o trabalho tem por 

base a 1.ª fase do concurso, na linha metodológica adoptada em estudos anteriores. 

Para maior adaptação às necessidades e objectivos pretendidos pelos interessados, disponibilizam-

se os pares instituição/curso ordenados por: 

+ Instituição (código)  

+ Curso (alfabeticamente). 

Os valores apresentados resultam do cálculo arredondado às centésimas, quer nos dados dos 

diferentes anos, quer nas médias.  
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OFERTA E CANDIDATOS 

Na 1.ª fase do concurso de 2011, apresentaram candidatura 46642 candidatos a um conjunto de 

53500 vagas. Obtiveram colocação 42252 estudantes, 37337 efectuaram a respectiva matrícula. 

As 53500 vagas a concurso distribuíram-se por: 

+ 579 cursos; 

+ 34 instituições de ensino superior; 

+ 1152 pares instituição/curso. 

 

 

 

PREFERÊNCIA DE COLOCAÇÃO 

Tal como em anos anteriores, a maioria dos candidatos obtém colocação nas primeiras opções 

indicadas na candidatura. Assim, 88% dos candidatos ficaram colocados nas três primeiras opções, 

sendo que 58% obtém colocação logo na sua primeira preferência. 
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