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Sua Referência. Sua Comunicação de Nossa Referência 
  Nº. MAIL-S-DRE/2013/1466 
  Proc. DDC/ING/17.81.2 

 

Assunto: ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2013 - UTILIZAÇÃO DE EXAMES NACIONAIS 
COMO PROVAS DE INGRESSO 

 

Na sequência do nosso Mail S/DRE/2013/1289, de 11 de abril p.p., remete-se para conhecimento de V. Exª e ampla divulgação junto 

dos alunos dos 11º e 12º anos de escolaridade, a Declaração de retificação nº 495/2013, publicada no Diário da República, 2ª série nº 

77, de 19 de abril, a qual declara que a Deliberação nº 890/2013, publicada no Diário da República 2ª série nº 69, de 9 de abril, saiu 

com imprecisões, que assim se retificam.  

Em conformidade com o teor das mesmas: 

Utilização dos exames finais nacionais do ensino secundário como provas de ingresso 

Os exames finais nacionais do ensino secundário podem ser utilizados como provas de ingresso no ano da sua 

realização e nos dois anos subsequentes, sem necessidade de repetição no ano em que for realizada a candidatura ao 

ensino superior. 

Em cada ano, na 1ª fase dos concursos de acesso e ingresso no ensino superior, só podem ser utilizados como provas de 

ingresso os exames finais nacionais do ensino secundário realizados na 1ª fase de exames do ano da candidatura, ou na 

1ª fase de exames de anos letivos anteriores. 

Aproveita-se para referir que, para efeitos de candidatura ao ensino superior, não é permitida na mesma fase de 

exames a realização de mais do que um exame final nacional para satisfação da mesma prova de ingresso. Na 

eventualidade desta acontecer, apenas será considerado válido o exame realizado em primeiro lugar. 

Repetição de exames finais nacionais do ensino secundário para efeitos de acesso ao ensino superior 

É possibilitada aos estudantes a repetição de exames finais nacionais do ensino secundário, a utilizar como provas de 

ingresso, para efeitos de acesso ao ensino superior, podendo os candidatos utilizar a melhor das classificações 

entretanto obtidas. 

No entanto, em cada ano, na 1ª fase da candidatura, só podem ser utilizadas, como provas de ingresso, as melhorias de 

classificações obtidas através da repetição de exames finais nacionais do ensino secundário realizados na 1ª fase de 

exames do ano da candidatura, ou na 1ª fase de exames de anos letivos anteriores. 
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Os exames realizados na 2ª fase não podem ser utilizados no âmbito da 1ª fase da candidatura, no ano da sua 

realização, nem nos dois anos seguintes. 

As presentes disposições produzem efeitos a partir da candidatura de 2013, aplicando-se aos exames nacionais do 

ensino secundário realizados a partir do ano 2011 inclusive. 

Norma transitória 

Os exames realizados na 2ª fase de exames do ano letivo de 2010/2011 pelos alunos que, legalmente habilitados a 

prestar provas de exame na 1ª fase desse ano letivo, os tenham realizado apenas na 2ª fase, podem ser utilizados na 1ª 

fase dos concursos de acesso e ingresso a que se refere o capítulo V do Decreto-Lei nº 296-A/98, para candidatura à 

matrícula e inscrição no ensino superior no ano letivo de 2013/2014. 

As melhorias de classificação obtidas através de exames realizados na 2ª fase de exames do ano letivo de 2010/2011, 

pelos alunos que, legalmente habilitados a prestar provas de exame na 1ª fase desse ano letivo, os tenham realizado 

apenas na 2ª fase, podem ser utilizadas na 1ª fase dos concursos a que se refere o número anterior para candidatura à 

matrícula e inscrição no ensino superior no ano letivo de 2013/2014. 

Na 1ª fase da candidatura à matrícula e inscrição no ensino superior no ano letivo de 2013/2014, podem ser utilizados 

como provas de ingresso os exames finais nacionais respeitantes aos anos letivos de 2011/2012 e 2012/2013 que tenham 

sido realizados na 2ª fase de exames por estudantes que tenham realizado na 1ª fase um exame calendarizado para o 

mesmo dia e hora do exame que realizou na 2ª fase.  

Excetuam-se do preconizado nos parágrafos anteriores os exames correspondentes a uma prova de ingresso em que o 
estudante já tenha realizado exame na 1ª fase do mesmo ano, com o mesmo código ou código diferente. 

São revogados o Mail S/DRE/2012/1856, de 9 de maio e a Deliberação nº 591/2012, de 13 de março, da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino 
Superior bem como o Mail S/DRE/2013/1247, de 9 de abril. 

Com os melhores cumprimentos. 

A DIRETORA DE SERVIÇOS DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 

ARMINDA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES 

Anexo: Deliberação nº 890/2013 

Declaração de retificação nº 495/2013 

 

 


