
  

91% dos candidatos colocados na primeira fase do 
concurso de acesso ao ensino superior 

Autor: Sandra Varandas  

Data de Publicação: Sep 18, 2011 12:00 AM  
Última actualização: Sep 18, 2011 12:03 AM  

Mais de 90 por cento dos candidatos ao ensino  superior ficaram colocados 
na primeira fase, 58% dos quais na sua primeira  opção, revela o Ministério 
da Educação e Ciência (MEC).   

Os resultados da primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior  são hoje 
divulgados e, segundo dados do MEC, ficaram colocados 42.243 alunos,  o que representa 
91 por cento das 46.636 candidaturas válidas.   

O número de candidatos colocados na primeira fase aumentou relativamente  ao ano 
passado, quando a taxa foi de 88%, e a de 2009 (86%), o que deverá  traduzir a redução do 
número de candidatos, que este ano foi inferior a  47 mil, quando nos dois últimos anos 
rondou os 52 mil.    

Em números absolutos, este ano entraram menos 3349 alunos na primeira  fase do concurso 
do que em 2010, quando entraram 45.592 na primeira fase,  de 51.842 candidaturas aceites.   

No total dos candidatos, 58 por cento ficaram na sua primeira opção,  19 por cento na 
segunda e 10 por cento na terceira, pelo que, conclui o  MEC, 87 por cento dos alunos 
ficaram colocados numa das suas primeiras três  opções.   

A maioria dos candidatos, mais de 26 mil (62%) ficou no ensino superior  universitário, 
enquanto quase 16 mil (38%) entraram no politécnico.    

Desta primeira fase do concurso sobraram 11.938 vagas, distribuídas  entre o ensino 
universitário (2710) e politécnico (9228). Estas vagas integrarão  o cálculo das vagas para a 
segunda fase do concurso, que começa hoje e se  prolonga até 30 de setembro.   
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