
 

 
 
 

Ex.mo(a) Senhor(a) 

Presidente do Conselho Executivo/ 

Diretor(a) Pedagógico(a) 

 

 

 

 

 

 

 

Sua Referência Sua Comunicação de Nossa Referência 

            Nº. S-DREAE/2023/2632 

  Proc.   DESAP/17.80 
 

 
Assunto: CONCURSO NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2023 

 

Para conhecimento de V. Ex.ª e solicitando a mais ampla divulgação junto dos alunos candidatos ao 

ensino superior em 2023, informa-se que está disponível na página de Internet da Direção-Geral do Ensino Superior 

– DGES, a calendarização dos procedimentos de candidatura e colocação fixado para o Concurso Nacional de 

Acesso ao Ensino Superior (CNA) de 2023. As alterações previstas ao nível do calendário do CNA 2023, permitem 

a antecipação das colocações do concurso nacional de acesso, garantem um período mínimo de 15 dias de 

intervalo entre a colocação da 1.ª fase e o início da atividade letiva (atualmente inexistente) e as colocações de 

todos os estudantes colocados pelo CNA durante o mês de setembro. 

Todavia, ressalva-se que, até à divulgação do Calendário de Ações do Concurso Nacional de 

Acesso ao Ensino Superior, a informação infra está sujeita a alterações. 

 Apresentação da candidatura à 1.ª fase do Concurso Nacional. 

 Candidatos com ensino secundário e provas de ingresso portuguesas – 24 de julho a 7 de agosto 

 Apresentação da candidatura à 1.ª fase do Concurso Nacional. 

 Candidatos com ensino secundário e provas de ingresso estrangeiras – 24 de julho a 31 de julho 

 Divulgação dos resultados da 1.ª fase do Concurso Nacional – 27 de agosto 

 Matrícula e inscrição nas instituições de ensino superior dos candidatos colocados na 1.ª fase do 

Concurso Nacional – 28 de agosto a 30 de agosto 

 Apresentação da candidatura à 2.ª fase do Concurso Nacional – 28 de agosto a 5 de setembro 

 Divulgação dos resultados da 2.ª fase do Concurso Nacional – 17 de setembro 

 Matrícula e inscrição nas instituições de ensino superior dos candidatos colocados na 2.ª fase do 

Concurso Nacional – 17 de setembro a 19 de setembro 

 Apresentação da candidatura à 3.ª fase do Concurso Nacional – 22 de setembro a 25 de setembro 

 Divulgação dos resultados da 3.ª fase do Concurso Nacional – 30 de setembro 

 

Correio Eletrónico 



 

 Matrícula e inscrição nas instituições de ensino superior dos candidatos colocados na 3.ª fase do 

Concurso Nacional – 30 de setembro a 2 de outubro 

 

Com os melhores cumprimentos,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secretaria Regional da Educação e dos Assuntos Culturais 

Direção Regional da Educação e Administração Educativa 
Paços da Junta Geral - Carreira dos Cavalos 

Apartado 46 

9700-167 Angra do Heroísmo 

Telefone: 295 401 100          E-mail: dre.info@azores.gov.pt 
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