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COMO POSSO SABER QUAIS SÃO AS PROVAS DE INGRESSO,
CASO PRETENDA CONCORRER AO ENSINO SUPERIOR?

 Podes pesquisar no site DGES, lá estão indicados todas as licenciaturas 
e Cursos Técnicos Superiores Profissionais que existem em Portugal, bem 
como, as Universidade, Institutos Politécnicos e as provas de ingresso 
necessárias para as candidaturas.

 Se concluíste o Ensino Secundário através da realização de um Curso 
Profissional, além de poderes realizar um Curso de Especialização Te- 
cnológica (CET) e um Curso Técnico Superior Profissional (CTESP) podes 
aceder ao Ensino Superior, mediante o cumprimento dos requisitos previstos 
no regulamento de acesso ao ensino superior.
A aprovação do Decreto-Lei n.º 11/2020 de 2 de abril estabelece o Acesso 
dos Estudantes do Ensino Profissional ao Ensino Superior, através da criação 
de um concurso especial de ingresso para os alunos que concluam o 
ensino secundário através de ofertas educativas e formativas profissionali-
zantes e que queiram frequentar o ensino superior (licenciaturas e mestra-
dos integrados).

 Esta lei pretende reduzir as desigualdades que ainda persistem relati-
vamente a estes estudantes no momento de ingressarem no ensino superi-
or. Prevê ainda que os estudantes façam exames nas próprias instituições 
de ensino superior às quais se candidatam, tendo em vista avaliar se 
dispõem dos conhecimentos e competências consideradas indispensáveis 
ao ingresso e progressão no ciclo de estudos aos quais apresentem candi-
datura.

 Este novo regime vem reequilibrar a igualdade de oportunidades no 
acesso ao ensino superior; o atual regime de ingresso e seleção encon-
tra-se centrado exclusivamente no perfil de formação dos alunos que 
seguem os estudos secundários científico-humanísticos. Com os concursos 
especiais de ingresso que são agora propostos, são valorizadas as com-
petências adquiridas no percurso curricular dos alunos que seguem os estu-
dos secundários por vias profissionalizantes no processo avaliativo para 
ingresso no ensino superior. Estes alunos estarão de igual forma sujeitos a um 
processo competitivo de seleção e seriação com base no mérito, embora 
distinto dos alunos que concorrem pelo concurso nacional de acesso.

Como se faz o acesso ao Ensino Superior nos Cursos Profissionais
e nos Cursos Cientifico-Humanísticos?

Nos Cursos Profissionais

https://www.dges.gov.pt/guias/indarea.asp


3/4

Quem pode Candidatar-se

Os estudantes oriundos de vias profissionalizantes de nível secundário, 
considerando-se para esse efeito os titularesde:
- Cursos profissionais;
- Cursos de aprendizagem;
- Cursos educação e formação para jovens;
- Cursos de âmbito setorial da rede de escolas do Turismo de Portugal;
- Cursos artísticos especializados de dupla certificação do ensino 
secundário;
- Cursos artísticos especializados da área da música;
- Cursos de formação profissional no âmbito do Programa Formativo de 
Inserção de Jovens da Região Autónoma dos Açores.
- Tendo em vista promover o regresso de estudantes portugueses fixados 
no estrangeiro, podem também candidatar-se os estudantes que 
tenham concluído trajetórias profissionais de nível secundário no 
estrangeiro desde que sejam equivalentes ao ensino secundário portu-
guês.

A que tipo de seleção estão os alunos dos concursos especiais de 
ingresso sujeitos?

No âmbito dos concursos especiais de ingresso, a avaliação e seriação 
dos candidatos faz-se com base em critérios definidos pelas facul-
dades. No entanto há algumas regras que terão de ser respeitadas no 
cálculo da nota de candidatura deste concurso:
- Classificação final do secundário: no mínimo 50%.
- Classificação de uma das provas em baixo: no mínimo 20%
- Prova de aptidão profissional (PAP), no caso de titulares dos cursos 
profissionais;
- Prova de aptidão final, no caso dos diplomados dos cursos de apren-
dizagem;
- Prova de avaliação final, no caso de titulares dos cursos de educação 
e formação para jovens;
- Provas de avaliação final dos módulos constantes dos planos curricu-
lares dos cursos organizados de acordo com a Portaria n.º 57/2009, de 
21 de janeiro, na sua redação atual, no caso dos titulares daqueles 
cursos;
- Provas de avaliação final de competências em turismo, no caso dos 
titulares de cursos de âmbito setorial da rede de escolas do Turismo de 
Portugal, I. P.;
- Prova de aptidão artística, no caso dos titulares dos cursos artísticos 
especializados;
- Prova de avaliação final, no caso dos titulares dos cursos de formação 
profissional no âmbito do Programa Formativo de Inserção de Jovens 
da Região Autónoma dos Açores;
- Os restantes 30%, no máximo, vão para as provas teóricas ou práticas 
de avaliação deconhecimentos e competências que a faculdade 
decidir que deves realizar para o ciclo de estudos a que te candidatas.
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 É de referir que todos os alunos estarão sujeitos à mesma forma e 
condições de avaliação durante o seu percurso no ensino superior.
 
 A realização da candidatura a instituições de ensino superior público é 
apresentada a nível nacional através do sítio na Internet da Direção-Geral 
do Ensino Superior-DGES.

 A realização da candidatura a estabelecimentos de ensino superior 
privado é apresentada diretamente junto do estabelecimento em causa.

Nos Cursos Cientifico-Humanísticos

 O acesso à frequência de um curso no ensino superior está dependen-
te dos resultados obtidos ao longo de todo o ensino secundário e das notas 
obtidas nos exames nacionais – que podem constituir provas de ingresso e, 
no seu conjunto, permitir calcular a nota de candidatura ao ensino superior, 
isto no final do 12º ano.

 A candidatura ao ensino superior público é feita anualmente através 
de um concurso nacional organizado pela Direção-Geral do Ensino Superior. 
Poderás ter acesso a toda a informação relativa ao Concurso Nacional de 
Acesso ao Ensino Superior no site da Direção Geral do Ensino Superior - DGES.

 Para além do acesso ao Ensino Superior, mediante o cumprimento dos 
requisitos previstos no regulamento de acesso, a conclusão de estudos de 
nível secundário (profissional ou científico-humanístico) permite o prossegui-
mento de estudos/formação num Curso de Especialização Tecnológica 
(CET), ou num Curso Técnico Superior Profissional (CTESP). Podes ficar a saber 
mais sobre estes cursos pós-secundários, também, na página da Direção 
Geral do Ensino Superior - DGES.

https://www.dges.gov.pt/pt
https://www.dges.gov.pt/pt
https://www.dges.gov.pt/pt
https://www.dges.gov.pt/pt
https://www.dges.gov.pt/pt

