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Calendarização das Ações para os Exames Finais Nacionais do Ensino 
Secundário e Acesso ao Ensino Superior - 2020 

(atualizado 14 de abril) 
 

*1 Estas datas carecem de confirmação.  

 
 

                                                                                                                       Moreira da Maia, 14 de abril de 2020                                                                                                      

                                                                                                                                   A Coordenadora de Exames 

                                                                                                                                     Ana Paula Reis               

Ref.ª Prazo/Datas Ação 

1 Até 11/05 
Inscrição para a 1.ª fase de exames nacionais do ensino secundário e provas de equivalência à 
frequência. 

2 De 06/07 a 23/07 1.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário. 

3 De 06/07 a 23/07 1.ª fase da componente oral dos exames nacionais de línguas estrangeiras e de PLNM. 

4 Em 03/08 
Afixação dos resultados da 1.ª fase dos exames nacionais e das provas de equivalência à 
frequência. 

5 03/08 e 04/08 
Inscrição para a 2.ª fase de exames nacionais do ensino secundário e provas de equivalência à 
frequência. 

6 De 07/08 a 23/08*1 Apresentação da candidatura à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior. 

7 Em 01/09 Afixação dos resultados da reapreciação dos exames da 1.ª fase. 

8 De 01/09 a 07/09 2.ª fase dos exames nacionais. 

9 De 01/09 a 07/09 2.ª fase da componente oral dos exames nacionais de línguas estrangeiras e PLNM.  

10 Em 16/09 
Afixação dos resultados da 2.ª fase dos exames nacionais e das provas de equivalência à 
frequência. 

11 Em 07/10 Afixação dos resultados da reapreciação dos exames da 2.ª fase. 

12 Em 28/09*1 
Divulgação dos resultados da 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino 
superior. 

13 De 28/09 a 09/10*1 Apresentação da candidatura à 2.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior. 

14 Em 15/10*1 
Divulgação dos resultados da 2.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino 
superior. 

15 De 22/10 a 26/10*1 Apresentação da candidatura à 3.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior. 

16 Em 30/10*1 Divulgação do resultado da 3.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior. 


