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Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior Público 

 
 

Quem pode apresentar a candidatura? 
 

 O estudante (quando maior de idade); 

 Sendo o estudante menor, à data da candidatura, a pessoa 

que exercer o poder paternal ou tutelar. 

 
 
Quem pode candidatar-se? 

 
Os estudantes que satisfaçam, cumulativamente, as seguintes condições: 
 

 

 Tiver aprovação num curso do ensino secundário ou 

equivalente *; 

 Tiver realizado, no ano da candidatura ou nos dois anos 

anteriores, as provas de ingresso exigidas por esse curso 
nesse estabelecimento de ensino superior e ter nas provas 
uma classificação igual ou superior à classificação mínima 
por ele fixada; 

 Tiver uma nota de candidatura igual ou superior ao valor 
mínimo fixado, quando exigida pela instituição de ensino 
superior; 

 Satisfazer os pré-requisitos, quando exigidos para esse curso 

nesse estabelecimento de ensino superior. 

 

Nota: * Refere-se que os candidatos ao ensino superior público ou particular e 
cooperativo devem realizar obrigatoriamente em 2013: 

1. Os exames das disciplinas indispensáveis à conclusão do seu curso de 
ensino secundário, no caso dos alunos dos cursos científico-
humanísticos; 

2. No caso dos alunos dos cursos científico-humanísticos do ensino 
recorrente concluídos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de 

março, ou do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, que pretendam 
prosseguir estudos no ensino superior, para além das provas de ingresso, 
como autopropostos, quatro exames nacionais para o cálculo da 
classificação final de curso para efeitos de prosseguimento de estudos, 
nas disciplinas a saber: 

 Na disciplina de Português da componente de formação geral dos 
cursos científico-humanísticos; 

 Na disciplina trienal da componente de formação específica do curso 

do ensino recorrente que frequentam, tenham frequentado ou 
concluído; 

 Em duas disciplinas bienais da componente de formação específica, 

escolhida de entre as que compõem os planos de estudos dos vários 
cursos científico-humanísticos. 

 

OBS: os alunos titulares de cursos do ensino recorrente anteriores ao 

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março, que pretendam prosseguir 

estudos no ensino superior apenas têm de realizar os exames finais 

nacionais nas disciplinas que utilizem como provas de ingresso.   
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3. No caso dos alunos do ensino secundário recorrente por blocos 
capitalizáveis – cursos ministrados na RAA e regulados pela Portaria n.º 
18/2010 de 17 de fevereiro – para efeitos de acesso ao ensino superior, 
obrigatoriamente as mesmas provas finais que que as exigidas aos alunos 
dos cursos científico-humanísticos. 

Estas alterações têm a ver com o facto de estes pontos decorrerem 

da frase em Nota* 
 

4. Os exames necessários para prosseguimento de estudos no ensino 
superior, do ensino artístico especializado e do ensino profissional. 

Os alunos dos cursos do ensino artístico especializado concluídos ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, que pretendam 
prosseguir estudos no ensino superior realizam, como autopropostos, para 
além das provas de ingresso, os exames finais nacionais: 

 

 Na disciplina de Português e de Filosofia da componente de formação 

geral dos cursos científico-humanísticos (a partir do ano letivo de 
2013/2014); 

 Apenas na disciplina de Português da componente de formação geral 

dos cursos científico-humanísticos, no caso de concluírem o 12º ano, 

no ano letivo 2012/2013. 
 

Os alunos dos cursos do ensino profissional, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
139/2012, de 5 de julho, que pretendam prosseguir estudos no ensino 
superior realizam, como autopropostos, os exames finais nacionais: 

 

 Na disciplina de Português da componente de formação geral dos cursos 

científico-humanísticos (a partir do ano letivo de 2013/2014; 

 Numa disciplina trienal da componente de formação específica, escolhida 

de entre as que compõem os planos de estudos dos vários cursos 
científico-humanísticos (a partir do ano letivo de 2013/2014; 

 Numa disciplina bienal da componente de formação específica, escolhida 
de entre as que compõem os planos de estudos dos vários cursos 
científico-humanísticos (a partir do ano letivo de 2013/2014;  

 Apenas na disciplina de Português da componente de formação geral 

dos cursos científico-humanísticos, no caso de concluírem o curso 

profissional no ano letivo 2012/2013. 
 

 
 

 
 

 
 
 
Nota: Os alunos dos cursos de Aprendizagem, do Programa de Formação 
e Inserção de Jovens – PROFIJ - e dos Cursos Tecnológicos que 
pretendam prosseguir estudos no ensino superior realizam, no presente 
ano letivo, como autopropostos, apenas, os exames correspondentes às 
provas de ingresso. 

  

 
 

Apresentação da candidatura ao Ensino Superior 

 
Quando? 

 
A candidatura decorre em 3 fases, de acordo com o calendário estabelecido. 
 

 

 

Sempre que um exame com o mesmo código e designação 

corresponda simultaneamente para aprovação e como prova de 

ingresso, o mesmo é válido para ambas as finalidades. 
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Quem pode candidatar-se à 1.ª Fase? 

 
 Os alunos que reúnam as condições exigidas, ou seja: 

 
 O ensino secundário ou equivalente; 
 As provas de ingresso exigidas (as provas de ingresso são 

válidas no ano da sua realização e nos dois anos 
subsequentes); 

 Os pré-requisitos (quando exigidos e realizados no ano da 
candidatura); 

 Satisfaçam as notas mínimas exigidas (nota de 
candidatura e nota nas provas de ingresso, no mínimo de 
95 pontos). 

 

 

Quem pode candidatar-se à 2.ª Fase? 

 

 

 Os estudantes não colocados na 1.ª fase; 

 Os estudantes colocados na 1.ª fase que pretendam candidatar-se a outro 
curso;  

 Os estudantes que apenas reuniram as condições para a candidatura, 

após a 2.ª fase dos exames nacionais. 

 

Quem pode candidatar-se à 3.ª Fase? 

 
Quando as vagas da 1.ª e 2.ª fases não forem todas preenchidas, podem 
candidatar-se os estudantes que não tenham obtido colocação nas fases 
anteriores ou aqueles que, embora tenham obtido colocação, pretendam mudar 
de curso.  

Os candidatos colocados em fases anteriores que venham a obter colocação na 3.ª 
fase são obrigados a proceder à matrícula e inscrição no estabelecimento de 
ensino no qual foram colocados nos prazos fixados, visto que é automaticamente 
anulada a colocação anterior e, consequentemente, a matrícula e inscrição 

realizadas. 
 
Onde têm lugar as candidaturas? 

 
Através do sistema de candidatura online (todos os estudantes do ensino regular 
devem efetuar na sua escola o necessário pedido de senha. Os restantes alunos 
fazem-no na escola onde se inscrevem para realizar os exames nacionais).  

 
 

O que são Provas de Ingresso? 

As provas de ingresso são os exames específicos que cada estabelecimento de ensino 
superior considera mais relevantes para selecionar e seriar os candidatos com vista ao 
ingresso num determinado curso. 
 
Cada estabelecimento de ensino fixa as provas de ingresso para cada curso, de entre um 
elenco aprovado pela Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES), por 
isso, instituições de ensino superior diferentes que ministrem o mesmo curso podem exigir 
provas de ingresso diferentes. 
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Exemplo 2013 

 

 
 
Cada estabelecimento de ensino superior fixa, por curso, no mínimo uma e no 

máximo três provas de ingresso (por exemplo, o curso de Medicina exige: 
  
02 Biologia e Geologia, 07 Física e Química e Matemática, códigos 16 ou 19. No 
caso de exigir o código 16 Matemática (pode ser utilizada como prova de ingresso 
a Matemática A ou a Matemática B. Quando for especificado o código 19 
Matemática A, não pode ser utilizada a Matemática B). 

 

É exigida uma classificação mínima nas Provas de Ingresso? 
 
Aquando da candidatura é importante que os candidatos tenham presente que 

para cada par estabelecimento/curso é exigida uma classificação mínima nos 

exames nacionais prestados como provas de ingresso, fixada num valor igual ou 

superior a 95 pontos na escala de 0 a 200 pontos.  

Se um par estabelecimento/curso decidiu que só podem ser utilizadas provas de 

ingresso cuja classificação seja igual ou superior a 100 pontos, o estudante: 

 Terá a prova de ingresso válida se a classificação do seu exame for 

igual ou superior a 100 pontos. 

 Não terá a prova de ingresso válida se a classificação do seu 

exame for inferior a 100 pontos (nas provas de ingresso não 

existem arredondamentos, ou seja, o estudante que tenha obtido 

na prova de ingresso 99 pontos não tem a prova de ingresso válida 

para o par estabelecimento/curso em questão). Contudo, poderá 

concorrer a outro(s) par(es) estabelecimento(s)/curso(s) que 

exija(m) a classificação mínima de 95 pontos. 

Assim, o exame prestado como prova de ingresso só é válido para esse efeito se a 

classificação for igual ou superior à classificação mínima exigida para cada par 

estabelecimento/curso pretendido. 

As classificações mínimas exigidas para acesso a cada par estabelecimento/curso 

são divulgadas nos Guias da Candidatura ao Ensino Superior Público e Privado. 

 

É exigida uma classificação mínima de candidatura? 

 
Tal como acontece com as provas de ingresso, os pares estabelecimento/curso 

também exigem uma nota mínima de candidatura fixada num valor igual ou 

superior a 95 pontos na escala de 0 a 200 pontos. 

As classificações mínimas exigidas para acesso aos pares estabelecimento/curso 
são divulgadas nos Guias da Candidatura ao Ensino Superior (esta nota pode ser 
diferente da nota mínima exigida para as provas de ingresso). 
 

 
 

 

Universidade dos Açores 

Psicologia 
(Licª 1.º Ciclo) 

 

Universidade de 

Évora 
Psicologia 

(Licª 1.º Ciclo) 

 

Universidade do Minho 

Psicologia 
(Mest. Integrado) 

 

Universidade de Coimbra 

Psicologia 
 

(Mest. Integrado) 

 

Uma das seguintes provas 

 

 

Uma das seguintes 

 provas 
 

Uma das seguintes 

 provas 

Uma das seguintes 

provas 

 
16 Matemática 
18 Português 

02 Biologia e Geologia 
06 Filosofia 
18 Português 

02 Biologia e Geologia 
16 Matemática 

02 Biologia e Geologia 
17 Mat. Apl. Ciênc. Sociais 
18 Português 
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O que são Pré-requisitos? 
 
Os pré-requisitos são condições de natureza física, funcional ou vocacional que 
assumem particular relevância e constituem condição para acesso a 
determinados cursos. 
Os pré-requisitos são fixados pelas instituições de ensino superior.  

 
Como saber se um determinado curso exige a satisfação de Pré-

requisitos? 

 
A informação da necessidade de realizar ou não pré-requisitos é divulgada 
anualmente, através de Deliberação da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino 
Superior (CNAES).   

 

Para saber se um determinado estabelecimento de ensino superior exige a 
satisfação de pré-requisitos, deve consultar a instituição de ensino superior ou 
consultar o mapa de correspondência entre pré-requisitos e respetivo mapa de 
calendarização das provas de avaliação/realização, disponíveis nos Gabinetes de 
Acesso ao Ensino Superior ou nos sítios da Direção Geral do Acesso ao Ensino 
Superior http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt. e Portal da Educação 

(http://edu.azores.gov.pt)   

Os pré-requisitos podem, consoante a sua natureza, ser eliminatórios, destinar-

se à seleção e seriação ou apenas à seriação dos candidatos. 

 
Os pré-requisitos são de:  

 
Natureza Vocacional   não são eliminatórios 

 
Natureza Funcional são eliminatórios      Apto 
ou Física e exprimem-se em   ou 

  Não Apto 

 
 
  
Quais os critérios de ordenação dos candidatos a cada curso? 

A ordenação dos candidatos a cada curso de cada estabelecimento de ensino 
superior é feita por ordem decrescente de nota de candidatura, calculada com 
base nas seguintes classificações: 

 
Classificação final do ensino secundário com um peso não inferior a ………………50%; 
Classificação das provas de ingresso com um peso não inferior a …………………..35%; 

Classificação dos pré-requisitos de seriação, quando exigidos, com um peso não 
superior a ………………………………………………………………………………………… 15%. 
 

Para os estudantes que realizaram o ensino secundário em dois ciclos de estudos 
(10.º e 11.º anos e 12.º ano), o peso fixado para a classificação final distribui-se 
da seguinte forma: 
 
Classificação final dos 10.º e 11.º anos de escolaridade………………………………...60% 
(ou classificação final dos 1.º e 2.º anos do curso complementar noturno) 
Classificação final do 12.º ano de escolaridade…………………………………………….40% 

 
Se o acesso ao curso exigir a realização de exames em duas provas de ingresso, 
cada um terá o peso de 25%, salvo se o estabelecimento de ensino superior 

definir diferente distribuição do peso atribuído a essa componente. 
Para efeitos de acesso ao ensino superior, as classificações dos exames nacionais 
do ensino secundário são utilizadas sem arredondamento. Assim, se o júri 
atribuiu a um exame 136 pontos: 
 

O candidato na situação de Não Apto  não poderá concorrer a esse curso. 

http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt
http://edu.azores.gov.pt/
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 A classificação do exame, para efeitos de cálculo da classificação 

final no ensino secundário, é de 14 valores; 

 A classificação do exame, para efeitos de utilização como prova de 

ingresso, é de 136 pontos. 

 

 

Exemplo: 
Estudante titular de um curso científico-humanístico do ensino secundário 

Concorre a um estabelecimento/curso que atribui o peso de 60% à classificação 
final do ensino secundário e 40% à classificação das provas de ingresso. 

 
Realizou em 2011 ou 2012 ou 2013 os exames nacionais, “X” e “Y”, 
correspondentes às provas de ingresso exigidas por esse estabelecimento. 

 
Classificações: 
 
Classificação final do curso do ensino secundário (10.º/12.º anos) ………….... 14,0 valores 

Classificação do exame nacional da disciplina “X” bianual do 11.º ano…………172 pontos 

Classificação do exame nacional da disciplina “Y” trianual  do 12.º ano ……..  175 pontos 

 
 
Começa-se por converter as classificações obtidas na escala de 0 a 20 valores em 
classificações na escala de 0 a 200 pontos, multiplicando-se por 10. 

 
Assim: 
 
Classificação final do curso do ensino secundário (10.º/12.º anos) 14 x 10 = 140 pontos 
 

Seguidamente multiplica-se cada uma das componentes pelo respetivo peso e 
procede-se à soma dos resultados obtidos: 

Classificação final do curso do ensino secundário (10.º/12.º anos)……...140 x 0,6 = 84,0 pontos 

Classificação do exame nacional da disciplina “X” do 11.º ano….  172 x 0,2 = 34,4 pontos 

Classificação do exame nacional da disciplina “Y” do 12.º ano… ……....175 x 0,2 = 35,0  pontos e 
calcula-se o respetivo total ………………………………………………………………………….153,4 pontos                                                              

 

Este estudante tem 153,4 pontos como nota de candidatura a esse curso, nesse 
estabelecimento de ensino superior. 

 

 

A quantos cursos se pode concorrer? 

 
Cada candidato poderá concorrer no máximo a seis pares estabelecimento/curso, 
indicando-os por ordem de preferência. 
  

Como é feita a ordenação dos candidatos? 

  
A ordenação de colocação no estabelecimento de ensino superior resulta da 
ordem decrescente da nota de candidatura. 
 
A colocação é realizada através de meios informáticos, tendo em conta a ordem de 
preferência do aluno e a nota correspondente. O facto de o aluno escolher um 

curso em 1.ª opção não implica a colocação automática nessa opção. 
 

O que são cursos congéneres? 

 
São aqueles que, embora não tendo a mesma designação, têm o mesmo nível 
científico e conferem uma formação equivalente. 
 
No momento da candidatura, será divulgado, nos sítios da Direção Geral do 
Ensino Superior e no Portal da Educação, uma listagem dos cursos ministrados 
nos estabelecimentos de ensino superior no Continente, considerados congéneres 
com os da Região Autónoma dos Açores. 
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Se o curso a que pretende candidatar-se for congénere, e caso deseje beneficiar 
do Contingente Açores, deve escolher antes dele o curso lecionado nos Açores, 
sob pena de perder o Contingente Açores, relativamente a essa prioridade. 
 
 

Cursos Congéneres - Exemplos de 2012: 

 
Exemplo 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Exemplo 2 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Exemplo 3 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
0803-Universidade Técnica de Lisboa     0110 - Universidade 
dos Açores AH 
          Instituto Superior de Agronomia 
 
9086 Curso: Engenharia Agronómica               9022 Curso: Ciências  
                                                                                             Agrárias   

 
 
0400-Universidade da Beira Interior     0130 - Universidade 
dos Açores PDL 

 
9147 Curso: Gestão                                       9147 Curso: Gestão   

 
1107-Universidade do Porto                0130 - Universidade dos 
Açores PDL 
          Faculdade de Letras 
 
9701 Curso: Ciências da Comunicação:         9718- Curso: Comunicação Social e 

Jornalismo, Assessoria, Multimédia                                     Cultura 
 



DESP 

 

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR  

9 

 

 

Qual a validade dos exames nacionais como provas de ingresso? 

Os exames nacionais do ensino secundário podem ser utilizados como provas de 

ingresso, no âmbito da candidatura à matrícula e inscrição no ensino superior, 

no ano da sua realização e nos dois anos subsequentes. 

As provas de exame realizadas na 1ª fase são elegíveis para a candidatura à  

1.ª fase e as realizadas na 2.ª fase são elegíveis apenas para a candidatura à  

2.ª e/ou 3.ª fases do concurso nacional de acesso ao ensino superior. 

 

 

 

 

 

 

Exemplo: se realizou exames nacionais nos anos de: 

 2011 – serão válidos até à candidatura de 2013; 

 2012 – serão válidos até à candidatura de 2014; 

 2013 – serão válidos até à candidatura de 2015. 

De acordo com o exemplo, os estudantes que não pretendam inscrever-se em 

exames em 2013, podem mesmo assim candidatar-se ao ensino superior 

utilizando exames nacionais realizados em 2011 e/ou 2012, devendo, para tal, 

entregar o boletim de inscrição para os exames nacionais na sua escola, para 

efeitos de registo e posterior emissão da Ficha ENES. 

Nota: Na candidatura de determinado ano, não são aceites Fichas ENES nem 

Senhas de Candidatura online de anos anteriores. 

 

Contingentes Especiais 

Na 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, as vagas fixadas 
para cada par estabelecimento/curso são distribuídas por um Contingente Geral 
e por contingentes especiais, a saber:  

 

Contingente para candidatos oriundos da Região Autónoma dos Açores:  

3,5% das vagas fixadas para a 1.ª fase; 

Contingente para candidatos emigrantes portugueses e seus familiares:  

7% das vagas fixadas para a 1.ª fase; 

Contingente para candidatos militares em regime de contrato (3 ramos das 
Forças Armadas - Exército, Marinha e Força Aérea): 

 2,5% das vagas fixadas para a 1.ª fase; 

Contingente para candidatos portadores de deficiência física ou sensorial:  

2% das vagas fixadas para a 1.ª fase ou duas vagas. 

Nota: Na 2.ª e 3.ª fases do concurso nacional de acesso ao ensino superior 
público, existe apenas o Regime Geral. 

As provas de exame realizadas em anos anteriores e que se consideravam 
elegíveis para a 1.ª fase do concurso de acesso ao ensino superior 
mantêm essa condição para o presente ano letivo.  

As provas realizadas em anos anteriores apenas elegíveis para a 2ª fase 
do concurso nacional de acesso ao ensino superior mantêm também essa 
condição para o presente ano letivo.  
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Contingente para candidatos oriundos da Região Autónoma dos Açores:  

 
Quem pode candidatar-se? 

 
Os estudantes que, cumulativamente, façam prova de que: 

 

 À data da candidatura residem permanentemente, há pelo 
menos três anos, na Região Autónoma dos Açores; 

 Durante o período a que se refere o ponto anterior, estiveram 

inscritos, frequentaram e concluíram o ensino secundário na 
Região Autónoma dos Açores; 

 Nunca estiveram matriculados em estabelecimento de ensino 

superior público.  

 

Os candidatos às vagas do contingente especial para a Região Autónoma dos 
Açores apenas podem concorrer a vagas desse contingente respeitantes a cursos 
congéneres dos professados na Universidade dos Açores desde que também 
concorram, antes daqueles, às vagas dos cursos congéneres da referida 
instituição de ensino superior, exceto nos casos previstos na lei (notas mínimas 
exigidas nas provas de ingresso e nota de candidatura). 

 

Documentos necessários para formalizar a candidatura    

Os estudantes que satisfaçam as condições atrás referidas no ato da candidatura 
devem estar munidos dos seguintes documentos:  
 
  

 Senha de Acesso à candidatura online; 

  Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão (quando candidatura online 

em sede de candidatura); 

 Ficha Enes (emitida pelo estabelecimento de ensino, no ano da 
candidatura. Não são aceites Fichas Enes emitidas em anos anteriores); 

 Ficha de Pré-Requisitos comprovativa da satisfação e/ou realização, 

conforme os casos, dos pré-requisitos, se exigidos, para os pares 
estabelecimento/curso a que concorre dos Grupos C, G, I, K, M, P, R, V, 
Y e Z;  
Os pré-requisitos dos Grupos A, B, D, E, F, Q, U e X, por serem de 
comprovação meramente documental, são entregues pelo candidato no 

ato da matrícula e inscrição no ensino superior. 
 
Documentos comprovativos de situações especiais (contingentes de emigrantes 
portugueses e seus familiares, portadores de deficiência física ou sensorial e 

militares em regime de contrato 3 ramos das Forças Armadas - Exército, Marinha 

e Força Aérea) * 

* Original + Fotocópia    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na candidatura online, os candidatos têm obrigatoriamente de entregar 
nos locais habituais de candidatura os documentos comprovativos das 
situações especiais atrás referidas de modo a serem validados os 
Contingentes de emigrantes portugueses e seus familiares, portadores de 
deficiência física ou sensorial e militares em regime de contrato. 
Os candidatos que não entregarem a documentação exigida para o efeito 
serão excluídos do Contingente assinalado, passando a integrar o Regime 

Geral. 
Para a candidatura online é imprescindível a Senha de Acesso à candidatura 
online, bem como a Ficha Enes atualizadas (não são aceites Senhas de 
Acesso à candidatura online e Fichas ENES de anos anteriores). 
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Contingente para candidatos emigrantes portugueses e seus familiares  

Este contingente destina-se aos estudantes que, cumulativamente, satisfaçam as 
seguintes condições: 
 

 Sejam emigrantes portugueses ou seus familiares que com 
eles residam; 

 Apresentem a sua candidatura no prazo máximo de três anos 
após o regresso a Portugal; 

 Tenham obtido no país estrangeiro de residência: 

 
- Diploma de curso terminal do ensino secundário desse país 

ou nele obtido que aí constitua habilitação de acesso ao 
ensino superior ou 

- A titularidade de um curso de ensino secundário  

português; 
 

 À data da conclusão do curso de ensino secundário residam 

há, pelo menos, dois anos, com caráter permanente, em país 
estrangeiro. 

 

 
Documentos necessários para formalizar a candidatura 

 
Para a formalização da candidatura, por via deste contingente, são necessários os 
seguintes documentos: 
 

 Senha de Acesso à candidatura online; 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão; 

 Ficha de Pré-Requisitos comprovativa da satisfação e/ou realização, 

conforme os casos, dos pré-requisitos, se exigidos, para os pares 
estabelecimento/curso a que concorre dos Grupos C, G, I, K, M, P, R, V, 
Y e Z;  

 Os pré-requisitos dos restantes Grupos A, B, D, E, F, Q, U e X, por serem 

de comprovação meramente documental, são entregues pelo candidato 

no ato da matrícula e inscrição no ensino superior; 

 Documento comprovativo da situação de emigrante ou do seu familiar. 
 

 
 
 
Quando concorrem com a titularidade do diploma estrangeiro, devem ainda 

apresentar:  
   

 Documento comprovativo da titularidade do curso terminal do ensino 

secundário obtido no país de emigração e da respetiva classificação, em 
substituição do documento comprovativo da titularidade do curso de 
ensino secundário e da respetiva classificação e das classificações obtidas 
nos exames nacionais do ensino secundário correspondentes às provas 
de ingresso exigidas para ingresso nos pares estabelecimento/curso a 

que concorre. 
O documento comprovativo da titularidade do curso terminal do ensino 
secundário obtido no país de emigração, bem como as traduções de 
documentos, quando redigidos em língua estrangeira, devem estar 
autenticados pelos serviços oficiais de educação do respetivo país e 
reconhecidos pelas entidades consulares.  

 

 Declaração emitida pelos serviços oficiais, atestando que a habilitação 
secundária de que são titulares, obtida nesse país, é suficiente para aí 

ingressar no ensino superior oficial em cursos congéneres daqueles a que 
se pretendem candidatar. 
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Contingente para candidatos militares em regime de contrato (3 ramos das 

Forças Armadas - Exército, Marinha e Força Aérea) 

 
Podem beneficiar deste contingente os estudantes que, à data da formalização da 
candidatura, satisfaçam, cumulativamente, as seguintes condições: 
 

1. Tenham prestado, no mínimo, dois anos de serviço efetivo em regime de 
contrato (RC); 

 Quer se encontrem ainda a prestar serviço em RC; 

 Quer já tenham cessado a prestação do serviço em RC e desde 

que a cessação não tenha decorrido num período superior ao 
do tempo em que prestaram serviço nesse regime; 

2. Nunca tenham estado matriculados em estabelecimento de ensino superior 
público. 

 
Documentos necessários para formalizar a candidatura 

 Senha de Acesso à candidatura online; 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão; 

 Ficha Enes (emitida pelo estabelecimento de ensino no ano da 
candidatura, não são aceites Fichas Enes emitidas em anos anteriores); 

 Documento comprovativo da satisfação e/ou realização, conforme os 
casos, dos pré-requisitos, se exigidos, para os pares 
estabelecimento/curso a que concorre dos Grupos C, G, I, K, M, P, R, V, 
Y e Z; 
Os pré-requisitos dos Grupos A, B, D, E, F, Q, U e X, por serem de 

comprovação meramente documental, são entregues pelo candidato no 

ato da matrícula e inscrição no ensino superior; 

 Documento comprovativo da satisfação da condição a que se refere o n.º 
1, emitido pela entidade legalmente competente com indicação expressa 
da data de início e termo do contrato. 

 

 
Contingente para candidatos portadores de deficiência física ou sensorial  

Os estudantes que requeiram a candidatura às vagas deste contingente podem, 
se para tal reunirem condições, concorrer simultaneamente às vagas dos 
contingentes para candidatos oriundos da Região Autónoma dos Açores, ou do 
contingente para emigrantes portugueses e seus familiares.  
 
O estudante a quem seja indeferido o requerimento de candidatura através deste 
contingente verá a sua candidatura considerada no âmbito do Contingente Geral 
e, se for caso disso, no âmbito de outro contingente especial a que se tenha 
candidatado, por exemplo, o Contingente Açores. 

 
Os estudantes que pretendam candidatar-se às vagas do contingente especial 
para portadores de deficiência física ou sensorial requerem-no no ato da 

candidatura, através de modelo próprio, aprovado pelo Diretor-Geral do Ensino 
Superior. 
 
O requerimento deve ser instruído com todos os documentos que o candidato 
considere relevantes para a avaliação da sua deficiência e das consequências 
desta no seu desempenho individual no percurso escolar no ensino secundário, 
sendo obrigatórios: 
   

 No caso de deficiência auditiva, audiograma recente, com indicação da 

perda de audição nos ouvidos direito e esquerdo; 

 No caso de deficiência visual, indicação da acuidade visual, no olho 

direito e no olho esquerdo, com e sem correção; 

 No caso de deficiência física, atestado médico descrevendo o tipo de 
deficiência, como foi adquirida, a sua evolução e a situação presente; 

 Em todos os casos, informação detalhada dos serviços especializados de 

apoio educativo ou, na falta destes, do órgão de gestão do 
estabelecimento de ensino sobre o processo educativo do candidato. 

 Declaração médica, modelo da Direção-Geral do Ensino Superior. 
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Preferência Regional para a Região Autónoma dos Açores  

 
Na 1.ª fase do concurso, os candidatos da Região Autónoma dos Açores 
beneficiam de prioridade na colocação em 50% do número de vagas fixadas para 
cada curso da Universidade dos Açores, desde que os tenham indicado antes 

de quaisquer outros. 
 
 

Preferência Regional na candidatura  
 

Na 1.ª fase do concurso, algumas instituições de ensino superior reservam até 
um máximo de 50% do total das vagas disponíveis, que distribuem por 

diferentes áreas de influência incluindo a Região Autónoma dos Açores.  
 
 
Preferência Habilitacional na candidatura   

Na 1.ª fase do concurso, os pares estabelecimento/curso de Ensino Superior 
Politécnico reservam até um máximo de 30% do total das suas vagas, para 
atribuir a candidatos provenientes de cursos tecnológicos, profissionais, técnico-
profissionais, cursos de aprendizagem e cursos da via profissionalizante, que 

pela natureza da sua formação consideram preferenciais para a frequência 
dos seus cursos. 
 

Concursos especiais de acesso e ingresso no Ensino Superior 

Este tipo de concurso destina-se a estudantes com habilitações específicas, sendo 
que os interessados devem contactar diretamente os estabelecimentos de ensino 
superior que pretendem frequentar. Os interessados podem consultar os 
regulamentos deste concurso especial, disponíveis em: 

http://www.dges.mctes.pt 

      http://www.edu.azores.gov.pt 

Podem ser opositores a este concurso os seguintes candidatos: 

 Maiores de 23 anos; 

 Titulares de Cursos Superiores, Cursos Médios ou de um Diploma de 
Especialização Tecnológica; 

Concurso especial para acesso ao curso de Medicina por titulares do 

Grau de Licenciado 

Os licenciados que pretendam ingressar neste tipo de curso devem contactar 
diretamente as Faculdades de Medicina que ofereçam vagas de modo a poderem 
obter informações sobre prazos e condições de acesso. 

Regimes especiais de acesso e ingresso no Ensino Superior 

Os regimes especiais de acesso e ingresso no Ensino Superior destinam-se a 
estudantes com determinadas condições específicas. 

Estão abrangidos por este tipo de regimes, nomeadamente: 

 Funcionários portugueses de missão diplomática portuguesa no 

estrangeiro e seus familiares que os acompanhem; 

 Cidadãos portugueses bolseiros ou equiparados do Governo 

Português no estrangeiro, funcionários públicos em missão oficial 
no estrangeiro ou funcionários portugueses da União Europeia e 
seus familiares que os acompanhem; 

 Oficiais do Quadro Permanente das Forças Armadas Portuguesas, 
no âmbito das necessidades específicas de formação das Forças 
Armadas; 

http://www.dges.mctes.pt/
http://www.edu.azores.gov.pt/
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 Bolseiros nacionais de países africanos de expressão portuguesa 

(PALOP´s); 

 Missão diplomática acreditada em Portugal; 

 Naturais e filhos de naturais de Timor-Leste; 

 Praticantes desportivos de alto rendimento. 

  O praticante desportivo de alto rendimento terá de satisfazer, 
cumulativamente, as seguintes condições:  

• Ser titular de um curso de ensino secundário ou de habilitação 
legalmente equivalente e  

• Ter realizado as provas de ingresso exigidas para o par 
estabelecimento/curso onde pretende requerer a matrícula e 
inscrição e obtido classificações iguais ou superiores às mínimas 
fixadas pelo estabelecimento de ensino superior para as provas 

de ingresso e para a nota de candidatura no âmbito do regime 
geral de acesso.  

Para efeitos de validação do processo de candidatura por esta via, o praticante 

desportivo de alto rendimento tem de reunir, no ano da candidatura, as 
mesmas condições exigidas para o concurso nacional. 

A candidatura ao ensino superior, por via dos regimes especiais, realiza-se num 
período único de acordo com o calendário específico para o efeito e aprovado por 
despacho do Diretor-Geral do Ensino Superior. Este regime aplica-se ao ensino 
superior público e privado.  

A candidatura formaliza-se, exclusivamente, de forma presencial, junto dos 
Gabinetes de Acesso ao Ensino Superior ou por via diplomática, de acordo com 
o regime especial a que o estudante se candidata.  

Os estudantes, ao concorrerem por este regime, podem indicar por ordem de 
preferência até 3 pares/estabelecimento curso. 

Alerta-se para o facto dos estudantes colocados pelos regimes especiais que não 
formalizem a matrícula e inscrição no estabelecimento de ensino onde foram 
colocados no prazo estipulado para o efeito, salvo por motivos ponderosos e 
devidamente comprovados, não poderem no ano letivo seguinte candidatar-se à 
matrícula e inscrição no ensino superior público ou requerê-la através dos 
regimes especiais.  

 Documentação 

Para concorrer através dos regimes especiais, os estudantes necessitam dos 
seguintes documentos: 

 Boletim de candidatura (os boletins são adquiridos nos GAES) – Se o 

candidato for menor de idade, o boletim deve ser assinado pela pessoa 
que demonstre exercer o poder paternal ou tutelar; 

o Consultar as orientações de acordo com o regime especial a que 
se candidata; 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão/Passaporte/ 

Título de Residência, ou outros documentos oficiais, legalmente 
admissíveis; 

 Documento comprovativo da satisfação dos pré-requisitos ou requisitos 
especiais, quando exigidos; 

 Documento comprovativo da prévia anuência do estabelecimento de 

ensino para o caso das candidaturas ao ensino superior privado; 

 Documentação específica exigida para cada candidato dos regimes 
especiais. 
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Legislação  

 Decreto-Lei n.º 393-A/99, de 2 de outubro – Regula os regimes 

especiais de acesso e ingresso no ensino superior 

  Portaria n.º 854-B/99, de 4 de outubro – Regulamento dos regimes 

especiais de acesso ao ensino superior 

  Decreto n.º 1/97, de 3 de janeiro – Convenção relativa ao estatuto das 
escolas europeias 

 Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro – Estabelece as medidas 

específicas de apoio ao desenvolvimento do desporto de alto rendimento 
e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 393-A/99, de 2 de 
outubro 

Os interessados podem consultar o calendário, os regulamentos e demais 
informações deste concurso disponíveis em: 

http://www.dges.mctes.pt 

      http://www.edu.azores.gov.pt 

 
 
Matrículas no Ensino Superior (Concurso Nacional) 
 
Depois de divulgados os resultados do concurso nacional de acesso ao ensino 
superior, os estudantes devem proceder à matrícula e inscrição no par 
estabelecimento/curso em que obtiveram colocação. Os prazos estipulados são 
divulgados anualmente por despacho superior. Os alunos colocados que não 
procedam à matrícula e inscrição nos prazos fixados perdem o direito à sua 
colocação. 

 
 

Ensino Superior Privado (Concurso Institucional) 
 
O concurso institucional é da responsabilidade de cada instituição de ensino 
superior privado ao contrário do concurso nacional de acesso ao ensino 
superior público que é organizado pela Direção Geral do Ensino Superior. 
Assim, os estudantes que pretendam ingressar no ensino superior privado 
devem obter informações, nomeadamente sobre as condições gerais de acesso, 
prazos de candidatura e outras, junto dos estabelecimentos de ensino superior 
privado ou da Direção Geral do Ensino Superior, através do endereço eletrónico: 
http://www.dges.mctes.pt 

Bolsas de Estudo e Apoios Sociais 

Os candidatos que pretendam candidatar-se a uma bolsa de estudos deverão 

formalizar a sua candidatura através da plataforma online da DGES, no prazo 
em que decorre a candidatura ao ensino superior público ou nos termos que 
vierem a ser definidos e divulgados nos sítios Web da Direção Geral do Ensino 
Superior e ou/no Portal da Educação.  

Aquando do preenchimento do formulário de candidatura à bolsa de estudo, 
devem estar munidos dos seguintes documentos:  

 Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão *  

 Número de Contribuinte (NIF) *  

 Número da Segurança Social (NISS) *  

 IRS (caso tenha entregue a declaração) *  

 NIB (Número de Identificação Bancária) * 

 IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) * 

 Caderneta Predial *  

* De todos os elementos do agregado familiar.  

http://www.dges.mctes.pt/
http://www.edu.azores.gov.pt/
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Para mais informações deverá dirigir-se ao SAS (Serviços de Ação Social) ou 

GAS (Gabinete de Ação Social) da instituição de ensino superior que frequenta 
ou venha a frequentar ou consultar o respetivo endereço eletrónico. 

A atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior encontra-se 
regulamentada pelo Despacho n.º 8442-A/2012, de 22 de junho. 

No âmbito deste Despacho que regulamenta o sistema de apoios sociais para a 
frequência de cursos ministrados em instituições de ensino superior, destacam-
se os seguintes: 

 Benefício Anual de Transporte 

Em conformidade com a alínea a) do artigo 21.º do Despacho n.º 8442-A/2012, 
de 22 de junho, os estudantes bolseiros residentes numa Região Autónoma que 
estejam matriculados e inscritos num curso superior público no Continente, na 

Região Autónoma da Madeira ou em ilha diferente da sua residência, podem 
usufruir do benefício anual de transporte. 

Para tal, é necessário que os cursos em que se encontrem inscritos não sejam, à 
data de ingresso, congéneres de cursos existentes no respetivo local de 
residência. 

O benefício é consubstanciado no pagamento de uma passagem aérea ou 
marítima, de ida e volta, em cada ano letivo, entre o local de estudo e o local da 
sua residência habitual.  

O benefício anual de transporte previsto é atribuído aos estudantes bolseiros 
mediante apresentação de comprovativo do pagamento da passagem. 

Auxílios de Emergência e Situações Especiais não Previstas 

Nos termos do artigo 22.º do referido Despacho, no decorrer do ano letivo, 
podem ser analisadas situações especiais que não estejam previstas no 
Regulamento de atribuição de bolsas, designadamente as resultantes de 
alterações económicas graves, excecionalmente ocorridas no agregado familiar 
do estudante.  

Por serem situações pontuais podem ocorrer em qualquer momento do ano 
letivo, não estando a sua análise sujeita a prazos. 

Estudantes com Necessidades Educativas Especiais 

Os estudantes com deficiência física ou sensorial, devidamente comprovada, 

podem beneficiar de estatuto especial de atribuição de bolsa de estudo em 
conformidade com o estipulado no artigo 24.º do Despacho n.º 8442-A/2012, de 
22 de junho. 

A candidatura a este tipo de bolsa formaliza-se em simultâneo com a 

candidatura ao concurso geral de acesso ao ensino superior ou nos termos que 
vierem a ser definidos e divulgados nos sítios Web da Direção Geral do Ensino 
Superior e ou/no Portal da Educação. 

Cabe ao órgão legal e estatutariamente competente da instituição de ensino 
superior, a análise casuística e decisão do requerimento da concessão de bolsa. 

 Bolsas de Estudo por Mérito 

As bolsas de estudo por Mérito são atribuídas pelos estabelecimentos de ensino 
superior público e privado, aos estudantes com aproveitamento escolar 
excecional, independentemente dos seus rendimentos, de acordo com o 
Regulamento Geral de Bolsas de Mérito, aprovado pelo Despacho  
n.º 13531/2009, de 9 de junho.  
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Alunos da Região Autónoma dos Açores 

Os alunos da Região Autónoma dos Açores podem beneficiar de um sistema de 
apoio para a frequência de estudos superiores correspondentes às necessidades 
do mercado laboral açoriano, nos termos definidos pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 15/2011/A, de 30 de maio (o qual define os princípios gerais para 
a atribuição de bolsas de estudo e formação pela RAA, e ainda o regime de 
concessão de bolsas de estudo para formação profissional não disponível na 
RAA) e Decreto Legislativo Regional  
n.º 14/2011/A, de 26 de maio, que procede à aprovação do regime de atribuição 

de bolsas de estudo a trabalhadores estudantes matriculados no ensino 
superior português com residência na RAA. 

A candidatura a estre regime de atribuição das é submetida através do 
preenchimento de formulário eletrónico disponível no portal do Governo 
Regional em www.bolsas.azores.gov.pt acompanhada dos documentos 
digitalizados referidos nos respetivos diplomas. 

Os cursos e áreas de formação que correspondem às necessidades do mercado 
laboral açoriano, bem como o número máximo de bolsas a atribuir em cada 
curso, são definidos anualmente por Resolução do Conselho do Governo 
Regional. 

A atribuição destas bolsas é da responsabilidade da Direção Regional do 
Emprego e Qualificação Profissional. 

Fundação Medeiros e Almeida 

A Fundação Medeiros e Almeida concede bolsas de estudo em áreas 
relacionadas com os seus objetivos estatutários, nomeadamente na área das 
artes. Para mais informações sobre os cursos elegíveis deverá consultar a 
Universidade dos Açores ou a referida Fundação através dos endereços 
eletrónicos: 

  www.uac.pt  

  www.casa-museumedeirosealmeida.pt/ clicando em "A 

Fundação" depois "Bolsas de Estudo". Neste link estão 
disponíveis o Regulamento, os cursos elegíveis e no seu final 
encontrará a ficha de candidatura 

Câmaras Municipais 

Algumas Câmaras Municipais da Região Autónoma dos Açores concedem bolsas 
de estudo aos seus munícipes, pelo que deverá consultar a Câmara Municipal 
do seu concelho. 

A legislação aplicável em matéria de bolsas de estudo pode ser consultada em: 
  

 http://www.dges.mctes.pt 

 http://edu.azores.gov.pt 
 
 

 

Bolsas concedidas por outras entidades 
  
O "Quero Estudar Melhor" é uma iniciativa conjunta do Jornal Expresso e da 
Prébuild que conta com a assessoria técnica da EGOR. 
 
Ler mais: http://expresso.sapo.pt/regulamento=f742549#ixzz27ZTyvwJW 
  
Em nome da competitividade da indústria nacional e do desejável incremento do 
setor transacionável da economia portuguesa, o projeto concederá 30 bolsas de 
estudo aos melhores candidatos aos cursos de: 
 
 

 

http://www.bolsas.azores.gov.pt/
http://www.uac.pt/
http://www.casa-museumedeirosealmeida.pt/
http://edu.azores.gov.pt/
http://expresso.sapo.pt/regulamento=f742549#ixzz27ZTyvwJW
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1.   DESIGN, nos seguintes estabelecimentos do ensino superior: 

 Universidade de Aveiro 

 Universidade da Beira Interior 

 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia 

 Universidade de Évora - Escola de Artes 

 Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes 

 Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Arquitetura 

 Universidade da Madeira (Design de Media Interativos) 

 Universidade da Madeira 

 Universidade do Porto - Faculdade de Belas-Artes 

 Universidade de Aveiro - Escola Superior de Design, Gestão e 
Tecnologias da Produção de Aveiro-Norte 

 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia 
(Design Industrial; Design Gráfico; Design Gráfico - regime pós-laboral) 

 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Artes 

Aplicadas de Castelo Branco (Design de Interiores e Equipamento; 
Design de Comunicação e Produção Audiovisual) 

 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de 
Coimbra 

 Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação 
de Faro 

 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão 

 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design das 
Caldas da Rainha (Design Gráfico e Multimédia - regime pós-laboral; 
Design Industrial; Design de Ambientes; Design de Cerâmica e Vidro; 
Design Gráfico e Multimédia) 

 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão (Design de Comunicação; Design e Animação Multimédia) 

 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Estudos Industriais e 
de Gestão 

 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão (Design de Ambientes; Design do Produto) 

 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
de Viseu 

2.  MARKETING, nos seguintes estabelecimentos do ensino superior: 
  

 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 

 Universidade da Beira Interior 

 Universidade do Minho 

 Universidade de Aveiro - Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração de Aveiro 

 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, 
Administração e Turismo de Mirandela 

 Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão de Oliveira do Hospital 

 Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e 
Turismo de Faro 

 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão 

 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

 Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social 

 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão 

 Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração do Porto 

 Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Gestão e 
Tecnologia de Santarém 

 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências 
Empresariais 
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 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Ciências 

Empresariais 

 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
de Viseu 

 3. GESTÃO INDUSTRIAL, nos seguintes estabelecimentos do ensino 
superior: 

 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia 

 Universidade de Aveiro 

 Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico 
(instalações no Tagus Park) 

 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de 

Coimbra 

 Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão 

 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Estudos Industriais 

e de Gestão 

 Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de 
Setúbal 

 Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

de Viseu 
  
 

4.  ENGENHARIA DE MATERIAIS, nos seguintes estabelecimentos do 
ensino superior: 
  

 Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico 

 Universidade de Aveiro 

 
Bolsas concedidas pela Fundação Calouste Gulbenkian  
  
A Fundação Calouste Gulbenkian abre anualmente concurso para atribuição de 
bolsas de estudo de mérito a alunos de nacionalidade portuguesa que se 
proponham frequentar, no país, o ensino superior. 
  
As condições de admissão a este concurso e quaisquer outras informações 
sobre este programa podem ser consultadas na página da internet da 
Gulbenkian http://www.gulbenkian.pt/bolsas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gulbenkian.pt/section65langId1.html
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Regimes de mudança de curso, transferência e reingresso 

Os regimes de mudança de curso, transferência e reingresso regem-se pela 
Portaria n.º 401/2007, de 5 de abril. 

Mudança de curso  
 
Ocorre quando um estudante pretende inscrever-se em curso diferente daquele 
em que está inscrito, no mesmo ou em estabelecimento de ensino superior 
diferente, tendo havido ou não interrupção de inscrição num curso superior. 

 

Transferência de curso  
 
Ocorre quando um estudante pretende inscrever-se e matricular-se no mesmo 

curso em estabelecimento de ensino superior diferente daquele em que está ou 
esteve matriculado, tendo havido ou não interrupção de inscrição num curso 

superior. 

Reingresso 

Verifica-se quando um estudante, após uma interrupção, pretende matricular-se 
no mesmo estabelecimento de ensino superior e se inscreve no mesmo curso ou 
em curso que lhe tenha sucedido. 

Os regimes de mudança de curso, transferência e reingresso estão sujeitos: 

 Ao número de vagas fixadas pelos estabelecimentos de ensino 

superior; 

 Aos prazos fixados pelos estabelecimentos de ensino superior; e 

ocorrem no estabelecimento de ensino superior em que o estudante se 
pretende matricular e inscrever. 

Nota: Estas informações não dispensam a consulta da respetiva legislação e o 
contacto direto com o estabelecimento de ensino superior pretendido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/Legislacao/Legislação.htm
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Perguntas Frequentes 
 
Realizei o mesmo exame nacional na 1.ª e 2.ª fases de exames do 

mesmo ano. Posso utilizá-los em ambas as fases da candidatura 

como Prova de Ingresso? 

A partir do ano letivo de 2011/2012, os alunos internos e autopropostos têm 

obrigatoriamente de se inscrever na 1.ª fase dos exames finais nacionais, quer 

para aprovação quer para melhoria de classificação. 

Se um estudante fez um exame nacional na 1.ª fase de um determinado ano e o 

repetiu na 2.ª fase do mesmo ano, só pode utilizar, como prova de ingresso, na 

1.ª fase da candidatura ao ensino superior, a nota obtida na 1.ª fase de exames. 

Na 2.ª fase da candidatura ao ensino superior, pode utilizar a melhor das notas 

obtidas em qualquer das fases de exames de anos anteriores (2011 ou 2012). 

O exame prestado como prova de ingresso só é válido para esse efeito se a sua 

classificação for igual ou superior à classificação mínima fixada para cada par 

estabelecimento/curso pretendido. 

Apenas serão admitidos à 2.ª fase dos exames finais nacionais os alunos que 

realizaram provas na 1ª fase e desde que: 

 Não tenham obtido aprovação nas respetivas disciplinas - inscrição 

automática na 2.ª fase; 

 Pretendam realizar melhoria de classificação em qualquer disciplina cujo 

exame tenha sido realizado na 1.ª fase, no mesmo ano letivo – inscrição 

obrigatória na 2.ª fase; 

 Pretendam repetir o exame final nacional de qualquer disciplina cujo 

exame tenha sido realizado na 1.ª fase e se constitua, exclusivamente, 

como prova de ingresso – inscrição obrigatória na 2.ª fase. 

 

Atenção: Quando um exame com o mesmo código e designação corresponde 

simultaneamente a um exame para aprovação no ensino secundário e a uma 

prova de ingresso, não há lugar à sua repetição, sendo o mesmo exame válido 

para ambas as finalidades previstas. 

Os estudantes devem identificar corretamente as designações dos exames e 

respetivos códigos visto que um erro pode inviabilizar a validade dos exames. 

Realizei em 2012 e/ou 2013 o mesmo exame nacional na 1.ª e 2.ª 

fases de exames do mesmo ano. Qual o exame a considerar, para 

efeitos de melhoria de classificação do ensino secundário, em cada 

uma das fases de candidatura ao ensino superior? 

Para efeitos de classificação final do ensino secundário para acesso ao ensino 

superior: 

 se o aluno realizou exames em ambas as fases de 2012 e/ou 2013 a  

classificação  válida para a 1.ª fase de candidatura ao ensino superior é 

a obtida na 1.ª fase dos exames nacionais. 

 na 2.ª e/ou 3.ª fases de candidatura ao ensino superior é considerada a 

melhor das classificação obtidas. 

 

 

 

 

 

 
As provas de exame realizadas em anos anteriores e que se 
consideravam elegíveis para a 1.ª fase do concurso nacional de acesso 
ao ensino superior mantêm essa condição para o presente ano letivo. As 
provas realizadas em anos anteriores, apenas elegíveis para a 2.ª fase do 
concurso nacional de acesso ao ensino superior, mantêm também essa 
condição para o presente ano letivo. 
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Terminei o ensino secundário e pretendo melhorar a classificação 

desse curso, para efeitos de candidatura ao ensino superior. Como 

poderei melhorar essa classificação? 

Os estudantes com aprovação num curso do ensino secundário, que pretendam 
melhorar a sua classificação, poderão requerer exame na 2.ª fase do ano escolar 
em que concluíram a disciplina e nas duas fases de exames do ano escolar 
seguinte. 

As melhorias de classificação realizadas na 2.ª fase do ano de candidatura ao 
ensino superior apenas podem ser utilizadas na 2.ª fase de candidatura ao ensino 
superior. 

Os exames nacionais para melhoria de classificação do ensino secundário 
destinados exclusivamente para efeito de acesso ao ensino superior podem 
realizar-se depois de ultrapassados os prazos estabelecidos anteriormente, sem 
limitação. 

As classificações obtidas nos exames nacionais para melhoria de classificação, 
realizados para além das possibilidades admitidas no âmbito do ensino 
secundário, só serão consideradas no cálculo da média do ensino secundário 
para efeitos de acesso ao ensino superior (ficha ENES). 

Para efeitos de melhoria de classificação, são válidos apenas os exames prestados 
mediante provas de disciplinas do mesmo programa e plano de estudos em que o 
estudante obteve a primeira aprovação, exceto no caso dos planos de estudo em 
extinção. 

Não é permitida a realização de exames para melhoria de classificação em 
disciplinas cuja aprovação foi obtida noutro sistema de ensino ou concedida 
mediante despacho de equivalência. 

Os alunos poderão realizar provas de equivalência à frequência de 

disciplinas para melhoria do ensino secundário? E para efeitos de acesso ao 
ensino superior, as regras são as mesmas dos exames nacionais?  

Os alunos apenas poderão requerer provas de equivalência à disciplina na 2.ª 
fase do ano escolar em que concluíram as disciplinas e nas duas fases de exames 
do ano escolar seguinte.  

As provas de equivalência à frequência, ao contrário dos exames nacionais, não 
podem ser realizadas para além dos prazos acima referidos, mesmo que seja 
exclusivamente para efeitos de candidatura ao ensino superior. 

Terminei o ensino secundário em 2012 e pretendo candidatar-me ao ensino 
superior em 2013 com provas de ingresso realizadas em 2011 e/ou 2012? 

Como devo proceder para validar a Ficha ENES e a senha de acesso à 
candidatura online?  

A senha de acesso à candidatura online e a Ficha Enes atribuídas em anos 
anteriores não são válidas para a candidatura em 2013.  

O pedido de atribuição de senha para a candidatura online, bem como a emissão 
da Ficha ENES, é entregue na escola secundária onde o aluno realizou os exames 
nacionais e deverá ser preferencialmente requerido durante o período de inscrição 
para a 1.ª fase dos exames nacionais. Excecionalmente este pedido poderá 
decorrer até ao final do período de candidatura ao ensino superior. 

Em 2013 posso realizar exames na 1.ª e 2.ª fases dos exames 

nacionais e concorrer pelo Contingente Açores? 

É obrigatória a inscrição e a realização dos exames nacionais na 1.ª fase. 

Apenas podem realizar exames na 2.ª fase os alunos que realizaram provas na 1.ª 
fase e desde que: 

 Não tenham obtido aprovação nas disciplinas em que realizaram exames 
nacionais na 1.ª fase; 

 Pretendam realizar melhoria de classificação em qualquer disciplina 

realizada na 1.ª fase, no mesmo ano letivo; 



DESP 

 

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR  

23 

 Pretendam repetir o exame final nacional de qualquer disciplina realizada 

na 1.ª fase e que se constitua exclusivamente como prova de ingresso; 

 Os alunos que excluídos por faltas numa disciplina só podem realizar o 

respetivo exame final nacional na 2.ª fase desse ano letivo, na qualidade 
de autopropostos, devendo para o efeito inscrever-se no prazo 
regulamentar destinado à 2.ª fase. 

As provas de exame realizadas na 1.ª fase dos exames nacionais são elegíveis 
para a candidatura à 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino 

Superior. Todas as provas de exame realizadas na 2.ª fase do calendário dos 
exames nacionais são elegíveis apenas para a candidatura à 2.ª e/ou 3.ª fases  do 
Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.  

No caso de realizar exames para melhoria de classificação do ensino 

secundário e não conseguir melhorar, qual é a nota que prevalece? 

Será sempre a melhor nota obtida nesse exame. Como o próprio nome sugere, 

trata-se de um exame para melhoria de classificação. 

 E tratando-se de melhoria na prova de ingresso? 

Será igualmente considerada a melhor nota. 

Quando no mesmo ano se verifique que houve repetição do mesmo exame, a 
classificação do exame realizado em último lugar mesmo que seja melhor do que 
a classificação do exame realizado na 1.ª fase só poderá ser considerada no 
âmbito da 2.ª fase e/ou 3.ª fases da candidatura ao ensino superior.  

Para efeitos de acesso ao ensino superior, a classificação na 

disciplina de Educação Física é ou não considerada no cálculo da 

classificação final do ensino secundário? 

A partir do ano letivo de 2007/2008, a disciplina de Educação Física passou a ser 
considerada no cálculo da classificação final do ensino secundário, para efeitos 
de acesso ao ensino superior, tal como as restantes disciplinas. Em termos de 
avaliação o aluno fica sujeito à aprovação na disciplina e não apenas sujeito à 
sua frequência com assiduidade. 

A partir da candidatura de 2015, quando o aluno pretenda prosseguir estudos 
nesta área, a classificação na disciplina de Educação Física é considerada para 
efeitos de conclusão do nível secundário de educação, mas não entra no 
apuramento da média final (cf. n.º 4 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, 
de 5 de julho). A produção de efeitos aplica-se de forma progressiva: 

 

 No ano letivo de 2012/2013, apenas aos alunos matriculados no 

10.º ano de escolaridade; 

 No ano letivo de 2013/2014, também aos alunos matriculados no 

11.º ano de escolaridade 

 No ano letivo de 2014/2015, a todos os alunos matriculados no 

ensino secundário. 

Para o efeito, no cálculo da classificação final, são contabilizadas todas as 
disciplinas que integram o plano de estudos, convertidas para a escala de 0 a 
200, com exceção da disciplina de Educação Moral e Religiosa.  

As disciplinas de Educação Moral e Religiosa, Desenvolvimento Pessoal e Social e 
Educação Física dos alunos provenientes dos antigos planos curriculares criados 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 286-A/89, de 29 de agosto, que ainda não 
ingressaram no ensino superior e pretendam fazê-lo não são consideradas no 
cálculo da classificação final. 
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Obtive colocação no ensino superior público e matriculei-me. Ao 

pretender concorrer novamente ao ensino superior público contínuo 

a beneficiar do Contingente Açores? E no ensino superior privado? 

Os alunos matriculados no ensino superior público perdem o direito de usufruir 
do Contingente Açores, ao invés dos alunos matriculados no ensino superior 
privado que continuam a beneficiar desse contingente, porque nunca estiveram 
matriculados no ensino superior público. 

Candidatei-me ao ensino superior público pelo Regime Geral e 

matriculei-me. Ao concorrer novamente ao ensino superior público, 

benefício do Contingente Açores? 

Não. Qualquer matrícula no ensino superior público implica a perda do direito ao 
referido contingente em concursos posteriores. 

Concorri ao ensino superior público, obtive colocação, mas não me 
matriculei. Perco o direito de usufruir do Contingente Açores se 

voltar a concorrer? 

Em conformidade com a legislação vigente não perde esse direito, porque não 
formalizou a matrícula. 

 
Posso obter várias colocações nas várias fases do mesmo concurso? 

 
Aos estudantes colocados na 1.ª fase que concorram à 2.ª e/ou à 3.ª fases de 
candidatura ao ensino superior, e sejam colocados numa delas, a colocação 
obtida na fase anterior é automaticamente anulada. Consequentemente, a 
matrícula e inscrição são realizadas no estabelecimento de ensino superior onde 
obtiveram colocação.  

 
Posso estar matriculado e inscrito simultaneamente em dois  cursos?  
 
Sim. O Decreto-Lei n.º 90/2008, de 30 de maio, extinguiu a restrição à inscrição 
simultânea em dois ciclos de estudos superiores. 
A única restrição que ainda se mantém diz respeito ao concurso nacional de 
acesso ao ensino superior em que, no mesmo concurso e no mesmo ano, só é 
possível obter uma colocação no ensino superior. 

 

Posso reclamar? 

Os candidatos, após a afixação/divulgação dos resultados, devem aceder à página 
da candidatura online através do endereço eletrónico www.dges.mctes.pt, onde 
poderão imprimir uma Ficha com o extrato completo da sua candidatura e 

conferir os dados. Em caso de erro devem apresentar reclamação na sede de 
candidatura mais próxima. 

 

Posso permutar? 

 
O aluno, ao ser colocado num determinado curso, poderá permutar com outro, 
desde que sejam exigidas as mesmas disciplinas como provas de ingresso entre 
os pares estabelecimento/curso, bem como as mesmas notas mínimas e, no caso 
de ser necessário, tenham efetuado os pré-requisitos.  

A permuta deve ter lugar no prazo máximo de 15 dias a partir da data da 
matrícula e inscrição do requerente que a haja realizado em último lugar. 

Os interessados elaboram um requerimento, em duplicado, nos termos definidos 
no Regulamento do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, entregando 
um exemplar em cada um dos estabelecimentos de ensino superior em que se 
encontram matriculados, acompanhado dos certificados de colocação de ambos 
os requerentes.  

http://www.dges.mctes.pt/
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O requerimento é assinado pelos dois requerentes com as assinaturas 

reconhecidas notarialmente ou mediante a apresentação do cartão de cidadão ou 
bilhete de identidade. 

Nota: A nota de candidatura a considerar para efeito de permuta respeita à 

nota de candidatura do último aluno colocado pelo Regime Geral. 

 

Atenção!!! 

 
Ao preencher o formulário da candidatura online, faça-o de acordo com os códigos 
e os nomes dos pares estabelecimento/curso, para os quais vai concorrer, 
conforme consta do Guia de Candidatura disponível nos endereços eletrónicos: 
 

 http://www.dges.mctes.pt 

 http://edu.azores.gov.pt 

 

Antes de submeter a candidatura online certifique-se de que: 

 
 

 As provas de ingresso exigidas constam do Guia de Candidatura ao 

Ensino Superior Público; 

 A(s) prova(s) de ingresso que realizou atinge(m) a(s) nota(s) mínima(s) 

exigida(s) para cada par estabelecimento/curso; 

 A nota de candidatura é igual ou superior à nota mínima exigida por 
cada par estabelecimento/curso; 

 Os códigos estão corretos. 

 
 
Nunca utilize códigos de anos anteriores e obtidos noutro local que não o 

Guia da Candidatura ao Ensino Superior. 

 
 
Os estudantes que pretendam ingressar no ensino superior privado devem 
consultar a página da Direção Geral do Ensino Superior ou as próprias 
instituições para obterem informações sobre o concurso, visto tratar-se de um 
concurso institucional, ou seja, um concurso da responsabilidade de cada 
instituição de ensino superior privado ao invés do concurso nacional de acesso 
ao ensino superior público que é organizado pela Direção Geral do Ensino 
Superior. 
 
Os estudantes que pretendam ingressar num curso numa instituição de ensino 
superior privado estão sujeitos às mesmas regras dos candidatos ao ensino 
superior público. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Direção Regional da Educação – Direção de Serviços de Inovação e Desenvolvimento 

Curricular - Divisão de Desenvolvimento Curricular  

 

A leitura desta publicação não esgota todas as questões relacionadas com a 

candidatura ao ensino superior. 

Para além da consulta dos sítios oficiais da Direção Geral do Ensino Superior e 

Portal da Educação, os candidatos devem, obrigatoriamente, consultar as 

publicações anuais do Guia Geral de Exames e do Guia da Candidatura em: 

 http://www.dges.mctes.pt ou http://edu.azores.gov.pt  

Alerta-se para o facto dos cronogramas dos exames nacionais divulgados no Guia 

Geral de Exames e na Norma 1/JNE indicarem a hora de Portugal Continental, 

pelo que devido à diferença horária verificada na Região Autónoma dos Açores os 

mesmos têm início uma hora antes. 

 

http://www.dges.mctes.pt/
http://edu.azores.gov.pt/
http://www.dges.mctes.pt/

