
ACESSO AO
ENSINO SUPERIOR:

guia passo a passo
Para aceder a universidades públicas ou politécnicos, a apresentação de

candidaturas decorre de 18 de julho a 7 de agosto. Esta é a primeira fase do Concurso

de Acesso ao Ensino Superior, cujos resultados são conhecidos a 10 de setembro.

PARA UMA INSCRIÇÃO SEM MEDOS NEM ENGANOS,
SIGA ESTE GUIA PASSO A PASSO.

SOLICITAR A SENHA PARA FAZER

A CANDIDATURA ONLINE

Antes de mais, primeiro é necessário pedir a sua senha

no portal da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES),
através de um pequeno formulário. De seguida, seguirá

para o e-maii que indicou um documento que deverá im-

primir e apresentar na escola secundária onde se inscre-

veu para os exames nacionais, juntamente com o boletim

de inscrição nos exames. Receberá ainda outro e-mail

com uma senha para o acesso à plataforma online de can-
didatura.

ESCOLHER O CURSO

Cada estudante pode concorrer a um máximo de seis

pares instituição/curso, ou seja, seis combinações de ins-

tituições e cursos, ordenados por preferência. Consulte o

Guia da Candidatura 2018 (www.dges.gov.pt) e também

o índice de Cursos da Direção-Geral de Ensino Superior
(DGES), onde se encontra a lista de cursos do ensino su-

perior existentes. Os estudantes podem alterar as suas

opções de candidatura desde que o façam dentro do prazo
de apresentação.

PROVAS DE INGRESSO

Com peso na nota de candidatura de 35% e 50%, as pro-
vas de ingresso são os exames nacionais exigidos por cada

curso, que geralmente são dois. Para entrar numa instituição
de ensino superior, é necessário ter uma nota mínima de

9,5 valores nas provas de ingresso, havendo cursos que
podem colocar este nível acima, como o Curso de Medici-

na (mínimo de 16 valores), na Faculdade de Medicina da

Universidade de Lisboa.



PEDIR A FICHA ENES

Na escola, deve ser solicitada a ficha ENES, que é uma

espécie de curriculum do ensino secundário. Nela, cons-

tam as informações gerais do aluno, classificação final
do secundário, exames realizados e respetivas notas. É

essencial e obrigatória para o acesso ao ensino superior.
No caso de fazer exames na 2.- fase, deve ser pedida uma
nova Ficha ENES, quando os resultados desses exames
forem afixados. Nesse caso, a ficha terá as notas dos exa-

mes da 1.- e 2.- fase. Caso exista algum erro neste docu-

mento, deve ser reportado junto do local onde foi levan-
tada a ficha.

PRÉ-REQUISITOS

Há cursos que pedem pré-requisitos além das provas de

ingresso e da candidatura, pelo que é conveniente consul-

tar as instituições para se preparar para eventuais pré-requi-
sitos. Estes podem dividir-se em dois tipos: pré-requisitos
de pré-matrícula e pré-requisitos de matrícula. Os pri-
meiros consistem em provas de aptidão, realizadas antes

da matrícula, em duas chamadas. É necessário deslocar-

-se à instituição do curso pretendido e prestar as provas
solicitadas pelo mesmo. Depois, no caso de passar, recebe

uma ficha pré-requisitos, emitida pela instituição, que é

necessário apresentar na candidatura. Estes pré-requisi-
tos podem ser teóricos ou físicos, no caso de muitos cur-

sos de Educação Física. Já os pré-requisitos de matrícula
são comprovativos documentais, como atestados médi-

cos, após a entrada na instituição - este pré-requisito não

implica a realização de provas de aptidão, mas pode ser

condição para efetuar a matrícula.



ORDENAÇÃO DE CANDIDATOS

Os candidatos aceites são listados por ordem decrescente

da nota de candidatura, calculada segundo a classifica-

ção final do ensino secundário (com peso não inferior a

50%); a classificação das provas de ingresso (com peso
não inferior a 35%); a classificação dos pré-requisitos de

seriação, quando pedidos (com peso não inferior a 15%).

CONTINGENTE ESPECIAL

Para quem é dos Açores, Madeira, emigrante português ou

seu familiar, militar em regime de contrato, portador de

deficiência física ou sensorial, pode concorrer ao ensino su-

perior através de um contingente especial. Para ter acesso,

é necessária a deslocação a um dos Gabinetes de Acesso ao

Ensino Superior, depois de concluir a candidatura, e entre-

gar um comprovativo para usufruir desta condição.

BOLSA DE ESTUDO

Os estudantes economicamente carenciados podem fazer

uma pré-inscrição na área dedicada às bolsas do site da

DGES. Após a candidatura, o estudante recebe um códi-

go de candidatura à bolsa e mais informações através de

e-mail.

PREFERÊNCIA REGIONAL

Benefício dado pelas instituições de Ensino Superior a

alguns candidatos com prioridade no acesso a determi-
nados cursos, com base no seu local de residência, geral-
mente politécnicos. As instituições reservam um certo
número de vagas, destinada a candidatos oriundos de
determinados distritos situados na área de atuação da insti-

tuição. Os candidatos usufruem assim uma preferência
cm relação aos restantes, mesmo com notas mais baixas.

ENSINO
PRIVADO

Para se candidatar ao
ensino superior privado ou

concordatãrio, é necessário
contactar a instituição em
causa para obter os prazos
e condições de candidatu-
ra. 0 Concurso Nacional de

Acesso que é feito ontine

para o portal da DGES

é apenas para o ensino

superior público.


