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12º ano… Que futuro? 

FAQ’s - Lista de Questões Frequentes 

 

1 – O que é um Programa de Intervenção Vocacional? 

A Orientação Vocacional é uma área de intervenção que visa dar resposta às necessidades e indecisões que 

surgem em jovens e/ou adultos quanto à escolha do caminho a seguir no que respeita à sua carreira académica 

e/ou profissional. Neste tipo de intervenção pretende-se analisar os interesses, as aptidões, o conhecimento de 

si mesmo e as expectativas em relação ao futuro. Enfatiza-se a ideia de que a construção do futuro depende das 

vivências e escolhas do presente. 

 

2 – Já escolhi o caminho a seguir. Devo, ainda assim, participar no Programa de Intervenção Vocacional – 12º 

ano? 

Já ter feito essa opção, em nada impede a tua participação no Programa de intervenção vocacional, pois este irá 

reforçar o teu processo de maturidade vocacional e a tomada de decisão. Quanto melhor esclarecido/a e 

informado/a estiveres em relação à tua escolha, melhor poderás confirmar ou reorientar a tua decisão. 

 

3 - Já frequentei o Programa de Intervenção Vocacional o ano passado, este ano sou repetente. Devo voltar a 

frequentar? 

O processo de desenvolvimento vocacional é um processo progressivo. Os nossos interesses mudam à medida 

que vamos conhecendo melhor os nossos pontos fracos e fortes, as nossas aptidões, as nossas aspirações e 

objetivos pessoais. Assim, frequentar o programa de novo fará com que possas reavaliar e explorar a tua nova 

situação e tomar decisões mais esclarecidas. 

  

4 - O que são qualificações académicas e profissionais? 

São qualificações formais, resultantes de aprendizagens correspondentes a conhecimentos, aptidões e atitudes 

esperadas, adquiridas em estabelecimentos de ensino ou de formação, conferentes de certificado e/ou diploma. 

Estas qualificações correspondem à conclusão dos ciclos de estudo e/ou de formação.  

De acordo com o Quadro Nacional de Qualificações, temos os seguintes níveis de qualificação: 

 

Ano Letivo 2022/2023 

 Serviço de Psicologia e Orientação 
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ENSINO NÃO SUPERIOR: Níveis 1 a 5 

Qualificação  Nível Conhecimentos Aptidões Atitudes 

2.º ciclo do ensino 
básico 

1 
Conhecimentos gerais 

básicos. 

Aptidões básicas 
necessárias à realização 

de tarefas simples. 

Trabalhar ou estudar sob 
supervisão direta num 
contexto estruturado. 

3.º ciclo do ensino 
básico obtido no 

ensino regular ou por 
percursos de dupla 

certificação 

2 

Conhecimentos 
factuais básicos numa 
área de trabalho ou 

de estudo. 

Aptidões cognitivas e 
práticas básicas 

necessárias para a 
aplicação da informação 
adequada à realização de 
tarefas e à resolução de 
problemas correntes por 

meio de regras e 
instrumentos simples. 

Trabalhar ou estudar sob 
supervisão, com um 

certo grau de autonomia. 

Ensino secundário 
vocacionado para 

prosseguimento de 
estudos de nível 

superior 

3 

Conhecimentos de 
factos, princípios, 

processos e conceitos 
gerais numa área de 

estudo ou de 
trabalho. 

Uma gama de aptidões 
cognitivas e práticas 
necessárias para a 

realização de tarefas e a 
resolução de problemas 

através da seleção e 
aplicação de métodos, 

instrumentos, materiais e 
informações básicas. 

Assumir 
responsabilidades para 
executar tarefas numa 
área de estudo ou de 

trabalho. 
Adaptar o seu 

comportamento às 
circunstâncias para fins 

da resolução de 
problemas. 

Ensino secundário 
obtido por percursos 
de dupla certificação 
ou ensino secundário 

vocacionado para 
prosseguimento de 

estudos de nível 
superior acrescido de 
estágio profissional - 
mínimo de 6 meses 

4 

Conhecimentos 
factuais e teóricos em 
contextos alargados 

numa área de estudo 
ou de trabalho. 

Uma gama de aptidões 
cognitivas e práticas 

necessárias para 
conceber soluções para 
problemas específicos 

numa área de estudo ou 
de trabalho. 

Gerir a própria atividade 
no quadro das 

orientações 
estabelecidas em 

contextos de estudo ou 
de trabalho, geralmente 

previsíveis, mas 
suscetíveis de alteração. 

Supervisionar as 
atividades de rotina de 
terceiros, assumindo 

determinadas 
responsabilidades em 
matéria de avaliação e 

melhoria das atividades 
em contextos de estudo 

ou de trabalho. 
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Qualificação de nível 
pós-secundário não 

superior com créditos 
para prosseguimento 
de estudos de nível 

superior 

5 

Conhecimentos 
abrangentes, 

especializados, 
factuais e teóricos 
numa determinada 

área de estudo ou de 
trabalho e consciência 

dos limites desses 
conhecimentos. 

Uma gama abrangente 
de aptidões cognitivas e 
práticas necessárias para 

conceber soluções 
criativas para problemas 

abstratos. 

Gerir e supervisionar em 
contextos de estudo ou 
de trabalho sujeitos a 

alterações imprevisíveis. 
Rever e desenvolver o 

seu desempenho e o de 
terceiros. 

ENSINO SUPERIOR: Níveis 6 a 8 

Licenciatura 6 

Conhecimento 
aprofundado de uma 
determinada área de 

estudo ou de trabalho 
que implica uma 

compreensão crítica 
de teorias e 
princípios. 

Aptidões avançadas que 
revelam a mestria e a 

inovação necessárias à 
resolução de problemas 

complexos e 
imprevisíveis numa área 
especializada de estudo 

ou de trabalho. 

Gerir atividades ou 
projetos técnicos ou 

profissionais complexos, 
assumindo a 

responsabilidade de 
tomada de decisões em 
contextos de estudo ou 

de trabalho imprevisíveis. 
Assumir 

responsabilidades em 
matéria de gestão do 

desenvolvimento 
profissional individual e 

coletivo. 

Mestrado 7 

Conhecimentos 
altamente 

especializados, alguns 
dos quais se 

encontram na 
vanguarda do 

conhecimento numa 
determinada área de 

estudo ou de 
trabalho, que 
sustentam a 

capacidade de 
reflexão original e ou 

investigação. 
Consciência crítica das 
questões relativas aos 
conhecimentos numa 

área e nas 
interligações entre 

várias áreas. 

Aptidões especializadas 
para a resolução de 

problemas em matéria 
de investigação e ou 

inovação, para 
desenvolver novos 
conhecimentos e 

procedimentos e integrar 
os conhecimentos de 

diferentes áreas. 

Gerir e transformar 
contextos de estudo ou 
de trabalho complexos, 

imprevisíveis e que 
exigem abordagens 
estratégicas novas. 

Assumir responsabilidade 
por forma a contribuir 

para os conhecimentos e 
as práticas profissionais e 

ou para rever o 
desempenho estratégico 

de equipas. 
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Doutoramento 8 

Conhecimentos de 
ponta na vanguarda 

de uma área de 
estudo ou de trabalho 
e na interligação entre 

áreas. 

As aptidões e as técnicas 
mais avançadas e 

especializadas, incluindo 
capacidade de síntese e 

de avaliação, necessárias 
para a resolução de 

problemas críticos na 
área da investigação e ou 

da inovação para o 
alargamento e a 
redefinição dos 

conhecimentos ou das 
práticas profissionais 

existentes.  

Demonstrar um nível 
considerável de 

autoridade, inovação, 
autonomia, integridade 
científica ou profissional 

e assumir um firme 
compromisso no que diz 

respeito ao 
desenvolvimento de 

novas ideias ou novos 
processos na vanguarda 
de contextos de estudo 
ou de trabalho, inclusive 

em matéria de 
investigação. 

 

5 - Quais são os objetivos do Quadro Nacional de Qualificações? 

• Integrar e articular, num quadro único, as qualificações produzidas no âmbito dos diferentes 

subsistemas de educação e formação - ensino básico, secundário e superior; 

• Valorizar e considerar as competências adquiridas pelo cidadão em contextos não formais e informais; 

• Promover o acesso, a evolução e a qualidade das qualificações; 

• Melhorar a legibilidade, a transparência e a comparabilidade das qualificações no sistema de educação 

e formação e no mercado de trabalho; 

• Definir os resultados de aprendizagem associados aos diferentes níveis de qualificação; 

• Correlacionar as qualificações nacionais com o Quadro Europeu das Qualificações. 

 

6 - Para que servem as qualificações académicas e profissionais? 

Servem para classificar o nível de competência em determinadas áreas. É uma forma de atestar e reconhecer as 

competências e os conhecimentos de uma pessoa. Há determinados níveis de qualificação que são requisito 

mínimo para aceder a níveis de qualificação superiores. 

 

7 – Que níveis de qualificação são requisito de outros? 

 

 

 

 

 

 

Nível 1 Nível 2
Níveis 

3 ou 4

Níveis

5 e/ou 6

Nível 6Nível 7Nível 8
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8 - Qual é a missão e objetivos do ensino superior? 

Segundo o artigo 2º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, a missão do ensino superior é: 

• O ensino superior tem como objetivo a qualificação de alto nível dos portugueses, a produção e difusão 

do conhecimento, bem como a formação cultural, artística, tecnológica e científica dos seus estudantes, 

num quadro de referência internacional. 

• As instituições de ensino superior valorizam a atividade dos seus investigadores, docentes e 

funcionários, estimulam a formação intelectual e profissional dos seus estudantes e asseguram as 

condições para que todos os cidadãos devidamente habilitados possam ter acesso ao ensino superior e 

à aprendizagem ao longo da vida. 

• As instituições de ensino superior promovem a mobilidade efetiva de estudantes e diplomados, tanto a 

nível nacional como internacional, designadamente no espaço europeu de ensino superior. 

• As instituições de ensino superior têm o direito e o dever de participar, isoladamente ou através das 

suas unidades orgânicas, em atividades de ligação à sociedade, designadamente de difusão e 

transferência de conhecimento, assim como de valorização económica do conhecimento científico. 

• As instituições de ensino superior têm ainda o dever de contribuir para a compreensão pública das 

humanidades, das artes, da ciência e da tecnologia, promovendo e organizando ações de apoio à difusão 

da cultura humanística, artística, científica e tecnológica, e disponibilizando os recursos necessários a 

esses fins. 

 

9 – Como está organizado o ensino superior? 

O ensino superior organiza-se num sistema binário: 

• o ensino universitário que está orientado para a oferta de formações científicas sólidas, juntando 

esforços e competências de unidades de ensino e investigação. O ensino universitário tem como oferta 

de cursos as licenciaturas, mestrados, mestrados integrados e doutoramentos, conferindo os graus de 

licenciado, mestre e doutor. 
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• o ensino politécnico que se concentra em formações vocacionais e em formações técnicas avançadas, 

orientadas profissionalmente. O ensino politécnico tem como oferta de cursos licenciaturas, mestrados 

e CTesp - cursos técnicos superiores profissionais. 

 

 

 

 

 

 

10 – O que é um Curso Técnico Superior Profissional - CTeSP? 

É um ciclo de estudos superior não conferente de grau académico, com 120 créditos ECTS e uma duração de 

dois anos, cuja conclusão com aproveitamento conduz à atribuição do diploma de técnico superior profissional. 

 O CTeSP integra: - Disciplinas de formação geral e científica; 

   - Disciplinas de formação técnica; 

   - Formação em contexto de trabalho. 

No conjunto dos créditos das componentes de formação geral e científica e de formação técnica, à primeira 

correspondem cerca de 30% e à segunda 70%. 

70% das horas de aulas das disciplinas de formação técnica são de aplicação prática, laboratorial ou oficinal, 

consoante o tipo de profissão para que o curso prepara. A componente de formação em contexto de trabalho 

concretiza-se através de um estágio, com duração de pelo menos um semestre, e que pode ser repartido ao 

longo do curso. 

 

11 – O que é uma Licenciatura? 

É um ciclo de estudos superior, de formação inicial, ministrado no ensino universitário e no ensino politécnico, 

conferente do grau académico de licenciado, 

No ensino politécnico, tem 180 créditos ECTS e uma duração normal de 6 semestres ou, excecionalmente, até 

240 créditos ECTS e 7 ou 8 semestres. 

No ensino universitário, tem 180 ou 240 créditos ECTS e uma duração normal compreendida entre 6 e 8 

semestres, devendo ser adotados valores similares aos de instituições de referência nas mesmas áreas. 

O grau de licenciado é conferido aos que, através da aprovação em todas as unidades curriculares que integram 

o plano de estudos do curso de licenciatura, tenham obtido o número de créditos fixado. Quanto à estrutura do 

curso, compete a cada estabelecimento de ensino superior aprovar, entre outras matérias, a estrutura curricular 

e o plano de estudos. 
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12 – O que é um Mestrado Integrado? 

É um ciclo de estudos superior, de formação inicial, ministrado apenas no ensino universitário, que tem 300 a 

360 créditos ECTS e uma duração normal compreendida entre 10 e 12 semestres, nos casos em que essa duração 

para o acesso ao exercício de uma determinada atividade profissional seja fixada por normas legais da União 

Europeia ou resulte de uma prática estável e consolidada na União Europeia.  

É conferido o grau de mestre pela realização de um ciclo de estudos integrado de mestrado aos que, através da 

aprovação em todas as unidades curriculares que integram o plano de estudos do ciclo de estudos e da 

aprovação no ato público de defesa da dissertação, do trabalho de projeto ou do relatório de estágio, tenham 

obtido o número de créditos fixado. Neste ciclo de estudos é conferido o grau de licenciado aos que tenham 

realizado os 180 créditos ECTS correspondentes aos primeiros seis semestres curriculares de trabalho. 

 

13 – O que é um Mestrado? 

O grau de mestre é conferido numa especialidade.  

No ensino universitário, deve assegurar a aquisição de uma especialização de natureza académica, com recurso 

à investigação, inovação ou aprofundamento de competências profissionais. No ensino politécnico, deve 

assegurar predominantemente a aquisição de uma especialização de natureza profissional.  

Quanto à duração, tem 90 a 120 créditos ECTS, o que corresponde a um período de 3 a 4 semestres. Em casos 

excecionais pode ter 60 créditos e uma duração normal de 2 semestres, nas seguintes situações: 

- Quando tenha uma forte orientação profissionalizante. 

- Seja consequência de uma prática estável e consolidada internacionalmente nessa especialidade. 

As condições de ingresso nestes casos excecionais de mestrados com 60 créditos são adequadas ao 

recrutamento exclusivo de estudantes com experiência mínima prévia de cinco anos, devidamente comprovada. 

Quanto à estrutura, integra: 

- Um curso de especialização, constituído por um conjunto organizado de unidades curriculares, 

denominado curso de mestrado, a que corresponde um mínimo de 50% do total dos créditos do ciclo de estudos.  

- Uma dissertação de natureza científica ou um trabalho de projeto, originais e especialmente realizados 

para este fim, ou um estágio de natureza profissional objeto de relatório final, consoante os objetivos específicos 

visados, nos termos que sejam fixados pelas respetivas normas regulamentares, a que corresponde um mínimo 

de 30 créditos.   

O grau de mestre é conferido aos que, através da aprovação em todas as unidades curriculares que integram o 

plano de estudos do curso de mestrado e da aprovação no ato público de defesa da dissertação, do trabalho de 

projeto ou do relatório de estágio, tenham obtido o número de créditos fixado. Compete a cada estabelecimento 
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de ensino superior aprovar, entre outras matérias, a estrutura curricular e o plano de estudos e as regras sobre 

a componente de dissertação, projeto ou relatório de estágio, incluindo orientação, apresentação, defesa e júri. 

 

14 - Qual é a diferença entre um curso de mestrado e um curso de mestrado integrado? 

O Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, relativamente a um curso de Mestrado estabelece que "no ensino 

universitário, o ciclo de estudos conducente ao grau de mestre deve assegurar que o estudante adquira uma 

especialização de natureza académica com recurso à atividade de investigação, de inovação ou de 

aprofundamento de competências profissionais" (artigo 18.º, n.º 3). Podes apresentar a tua candidatura a um 

Mestrado após conclusão de uma licenciatura. O Mestrado Integrado é uma formação universitária, decorrente 

das regras do processo de Bolonha, composta por um ciclo de estudos integrado (Licenciatura + Mestrado), 

conducente ao grau de Mestre e com uma duração total de 5 anos. À semelhança de uma licenciatura, podes 

concorrer a um mestrado integrado após a conclusão do 12º ano. 

 

15 – O que é um Doutoramento?  

É um ciclo de estudos superior, que integra: 

- a elaboração de uma tese original especialmente para este fim, adequada à natureza do ramo de 

conhecimento ou da especialidade, ou a compilação de um conjunto coerente e relevante de trabalhos de 

investigação, ou, no domínio das artes, uma obra ou conjunto de obras ou realizações, acompanhada de 

fundamentação escrita.  

- a eventual realização de unidades curriculares dirigidas à formação para a investigação, cujo conjunto 

se denomina curso de doutoramento, sempre que as respetivas normas regulamentares o prevejam.  

Não está definida a duração do ciclo de estudos conducente ao grau de doutor nem o número de ECTS 

correspondente. O mais frequente é que tenha uma duração de 6 a 8 semestres e 180 a 240 créditos ECTS. 

O grau de doutor é conferido aos que tenham obtido aprovação no ato público de defesa da tese. 

Compete ao órgão competente de cada estabelecimento de ensino superior aprovar, entre outras matérias, a 

estrutura curricular e o plano de estudos, quando exista, e as regras sobre a componente de tese, incluindo 

orientação, apresentação, defesa e júri. 

 

16 - Em que difere o grau de licenciatura, dos graus de mestrado e doutoramento? 

Estes graus de qualificação académica diferem no grau de complexidade e aprofundamento dos estudos numa 

determinada área ou especialidade. Os conteúdos estão organizados dos mais elementares (licenciatura), 

passando pelos intermédios (mestrado) até aos mais complexos (doutoramento). É ainda importante ressalvar 
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que existem profissões que podem ser desempenhadas com o grau de licenciado, enquanto existem outras que 

apenas o podem ser por detentores do grau de mestre. 

 

17 - Só existem estes tipos de cursos no ensino superior? 

Para além das licenciaturas, mestrados e doutoramentos, o ensino superior oferece mais modalidades de 

ensino/ formação: 

• os Pós-Doutoramentos - os programas de pós-doutoramento correspondem a cursos de especialização 

efetuados após a realização de um ciclo de estudos de doutoramento, ministrados nas instituições de 

ensino superior.  

• as Pós-Graduações – cursos de curta duração para especialização numa área específica, não conferentes 

de grau académico, mas conducentes a um diploma. Por vezes, pode parte do plano curricular 

corresponder a um ciclo de estudos de mestrado. Requerem que os alunos já sejam detentores de pelo 

menos uma licenciatura, na medida que Pós-graduação é o nome atribuído a um curso a que se acede 

depois de uma primeira graduação. 

• Os Cursos Técnicos Superiores Profissionais – ciclos de estudos curtos (dois anos), conducentes ao 

Diploma de Técnico Superior Profissional, não conferentes de nível de qualificação e orientados para o 

prosseguimento de estudos numa licenciatura (obtenção de créditos).  

 

18 - Onde posso procurar informação fidedigna e atualizada sobre o ensino superior? 

No site da Direção-Geral do Ensino Superior, que pode ser acedido através do endereço: 

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

 

19 – Se não entrar no ensino superior agora, não terei mais oportunidade de o fazer? 

Não existe limite de idade para te candidatares a um curso de ensino superior. Caso não tomas essa opção já, 

terás mais oportunidades para aceder ao ensino superior. No entanto, é importante teres consciência que 

quanto mais cedo o fizeres, melhores oportunidades de carreira terás. 

Por exemplo, existe um concurso especial de acesso ao ensino superior para maiores de 23. Este concurso 

destina-se a estudantes que, cumulativamente:  

• Sejam maiores de 23 anos;  

• Não sejam titulares da habilitação de acesso ao ensino superior;  

• Sejam titulares das provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a sua 

frequência do ensino superior, realizadas nas Instituições de Ensino Superior;  

• Satisfaçam os pré-requisitos, quando exigidos pelo par instituição/curso pretendido. 

https://www.dges.gov.pt/pt
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20 – Quais são as vias de acesso ao ensino superior? 

 

FORMAS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PORTUGUÊS 

CONCURSO ACESSO ORGANIZAÇÃO CONTINGENTES/REGIMES 

REGIME GERAL 
DECRETO-LEI N.º 
296-A, DE 25 DE 

ABRIL 

Concurso Nacional 

Ensino Superior 
Público 

    Licenciatura 
    Mestrado 
Integrado 

DGES 

Contingente Geral 
Contingentes especiais: 
    Candidatos oriundos da RA 
dos Açores 
    Candidatos oriundos da RA da 
Madeira 
    Candidatos emigrantes 
portugueses e familiares que 
com eles residam 
    Candidatos militares em 
regime de contrato 
    Candidatos com deficiência 
física ou sensorial 
     

Concursos Locais 

Ensino Superior 
Público 

    Licenciatura 
    Mestrado 
Integrado 

Instituições de 
Ensino Superior 

- 

Concursos 
Institucionais 

Ensino Superior 
Privado 

    Licenciatura 
    Mestrado 
Integrado 

Instituições de 
Ensino Superior 

REGIMES ESPECIAIS 
DECRETO-LEI N.º 393-A/99, DE 2 DE 

OUTUBRO  

Ensino Superior 
Público e Privado 

    Licenciatura 
    Mestrado 
Integrado 

DGES 

A. Missão Diplomática 
Portuguesa no Estrangeiro 
B. Portugueses Bolseiros no 
Estrangeiro e Funcionários 
Públicos em Missão Oficial no 
Estrangeiro 
C. Oficiais das Forças Armadas 
Portuguesas 
D. Bolseiros Nacionais dos Países 
Africanos de Expressão 
Portuguesa 
E. Missão Diplomática 
Acreditada em Portugal 
F. Praticantes Desportivos de 
Alto Rendimento 
G. Naturais e Filhos de Naturais 
de Timor-Leste 
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CONCURSOS 
ESPECIAIS 

DECRETO-LEI N.º 
113/2014, DE 16 

DE JULHO 
e 

DECRETO-LEI N.º 
11/2020, DE 2 DE 

ABRIL  

Concurso especial 
para diplomados 

das vias 
profissionalizantes 

Ensino Superior 
Público e Privado 

    Licenciatura 
    Mestrado 
Integrado 

DGES 

- 

Concurso especial 
para maiores de 23 

anos 

Instituições de 
Ensino Superior 

Concurso especial 
para titulares de 

diploma de 
especialização 

tecnológicas locais 

Concurso especial 
para titulares de 

diploma de técnico 
superior 

profissional 

Concurso especial 
para titulares de 

outros cursos 
superiores 

CONCURSO ESPECIAL PARA ACESSO 
AO CURSO DE MEDICINA POR 

TITULARES DE GRAU DE LICENCIADO 
DECRETO-LEI N.º 40/2007, DE 20 DE 

FEVEREIRO  

Ensino Superior 
Público e Privado 

    Licenciatura 
    Mestrado 
Integrado 

Instituições de 
Ensino Superior 

- 

CONCURSO ESPECIAL DE ACESSO PARA 
ESTUDANTES INTERNACIONAIS 

DECRETO-LEI N.º 62/2018, DE 6 DE AGOSTO  

Ensino Superior 
Público e Privado 

    Licenciatura 
    Mestrado 
Integrado 

Instituições de 
Ensino Superior 

- 

CONCURSO DE ACESSO A CURSOS 
TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS 

DECRETO-LEI N.º 63/2016, DE 13 DE 
SETEMBRO, ALTERADO PELO DL N.º 

65/2018, DE 16 DE AGOSTO  

Ensino Superior 
Público e Privado 

    Regime de 
Ensino Politécnico 
     
    Curso técnico 
superior 
profissional (não 
conferente de 
grau) 

Instituições de 
Ensino Superior 

- 

 

21 – Tenho de optar apenas por uma via de acesso ao ensino superior? 

Não, poderás estar em mais do que um concurso em simultâneo. Por exemplo, aqui no CCA vais concluir o 12º 

ano através de um curso profissional, pelo que poderás fazer a tua candidatura ao ensino superior através do 

regime geral e, simultaneamente, através do concurso especial para diplomados das vias profissionalizantes. 
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22 – A quantos cursos se pode concorrer no concurso nacional? 

Na candidatura ao ensino superior público através do concurso nacional, cada estudante pode concorrer a um 

máximo de seis pares instituição/curso, isto é, a seis combinações de instituições e cursos, indicadas por ordem 

de preferência. 

 

23 - É obrigatório colocar as 6 opções? Há vantagens em colocar todas?  

Não é obrigatório o preenchimento de todas as opções, embora haja claras vantagens em fazê-lo. O 

preenchimento de todos os campos permite que todas as hipóteses sejam consideradas no processamento da 

tua candidatura. Deixar em branco algumas das opções, limita as hipóteses de colocação, pois no caso de um 

aluno ter nota de candidatura inferior à do último colocado no(s) curso(s) indicado(s), leva à sua exclusão. 

 

24 - As opções de candidatura podem ser alteradas? 

Sim, é possível alterar livremente as opções de candidatura, desde que dentro do prazo em que decorre a 

apresentação da mesma. Sempre que o resultado da reapreciação ou da reclamação de uma classificação de um 

exame nacional do ensino secundário só seja conhecido após o fim do prazo da candidatura e dele resulte uma 

alteração da classificação do exame, é possível, até 3 dias úteis após a respetiva divulgação: 

a) A alteração das opções de candidatura, pelos candidatos que já a tenham apresentado; 

b) A apresentação da candidatura, pelos estudantes que só então reúnam condições para o fazer. 

 

25 - Com que critérios são ordenados os candidatos a cada curso? 

A ordenação dos candidatos a cada curso de cada instituição de ensino superior é feita pela ordem decrescente 

de uma nota de candidatura, calculada utilizando as seguintes classificações: 

- Classificação final do ensino secundário (não arredondado às unidades) - com um peso não inferior a 50% 

- Classificação das provas de ingresso (notas dos exames nacionais) - com um peso não inferior a 35% 

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

Para efeitos de acesso ao ensino superior a classificação final é convertida para a escala de 0 a 200. 

 

26 - O que são as provas de ingresso? 

As provas de ingresso que são exigidas para cada curso são fixadas por cada instituição de ensino superior para 

cada um dos seus cursos, não podendo, regra geral, ser em número superior a dois. Podem existir conjuntos 

alternativos de provas, até um máximo de três. Cada estudante deve realizar as provas de ingresso exigidas pelas 

instituições de ensino superior para os cursos a que pretende concorrer. Para tal, deves consultar o site da 

Direção-Geral do Ensino Superior. 



        
 
 

 
 
 

Centro Cultural de Amarante     *      Instituição de Utilidade Pública, em 12 de julho de 1990      *     NIF: 501 328 106 
Rua Nova, n.º 112 – União das Freguesias de Amarante (São Gonçalo, Madalena, Cepelos e Gatão) 4600-093 Amarante 

Telf. e Fax: (+351) 255 424 285     *     E-mail: geral@cc-amarante.pt     *     www.cc-amarante.pt 

 
 

 
 

27 – Onde é que realizo as provas de ingresso? 

Como aluno/a do CCA – Maria Amélia Laranjeira – Escola de Música e Dança terás de te inscrever na Escola 

Secundária de Amarante, como aluno/a externo/a, para realizares os exames nacionais. Neste caso, só 

precisarás de realizar os exames nacionais das disciplinas que forem exigidas como provas de ingresso para o 

par instituição/curso pretendido. 

 

28 - Qual é a classificação mínima exigida nas provas de ingresso? 

As instituições de ensino superior exigem uma classificação mínima nos exames realizados como provas de 

ingresso, fixada num valor igual ou superior a 95 pontos, na escala de 0 a 200. 

 

29 – As provas de ingresso têm validade? 

Nos termos da Deliberação n.º 1233/2014 da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, os exames finais 

nacionais são válidos como provas de ingresso no ano da sua realização e nos dois anos seguintes. 

 

30 - O que são os pré-requisitos? 

Os pré-requisitos são condições de natureza física, funcional ou vocacional que assumem particular relevância 

para acesso a determinados cursos do ensino superior. Compete a cada instituição de ensino superior decidir se 

a candidatura, a algum dos seus cursos, deve estar sujeita à satisfação de pré-requisitos e fixar o seu conteúdo. 

Estes podem, consoante a sua natureza, ser eliminatórios, destinar-se à seleção e seriação ou apenas à seriação 

dos candidatos. Habitualmente, os cursos superiores ligados à área de educação das Artes e Espetáculos têm 

pré-requisitos vocacionais obrigatórios no acesso. 

 

31 - Quantas vagas há para cada curso em cada instituição? 

O ingresso em cada instituição e curso de ensino superior está sujeito a vagas limitadas, fixadas anualmente 

pelas próprias instituições de ensino superior e divulgadas no site da Direção-Geral do Ensino Superior. 

 

32 - A candidatura ao ensino superior público e privado obedece aos mesmos procedimentos e regras? 

O regime de acesso ao ensino superior aplica-se igualmente ao ensino superior público e ao ensino superior 

privado. Quem pretende ingressar num curso de um estabelecimento de ensino superior privado está sujeito às 

mesmas regras a que estão sujeitos os candidatos ao ensino superior público. 

 

33 – Onde é realizada a candidatura ao ensino superior? 

A candidatura ao concurso nacional de acesso ao ensino superior é apresentada através de uma plataforma 

online, acedida no portal da Direção-Geral do Ensino Superior. O pedido de atribuição de senha de acesso à 

candidatura online pode ser realizado até ao final do prazo de candidatura a cada fase do concurso. Não 
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obstante, há concursos cuja candidatura deve ser realizada diretamente na instituição de ensino superior 

promotora do curso pretendido. 

 

34 – Para além da senha de acesso, é necessário mais algum documento? 

Sim, a Ficha ENES – Exames Nacionais do Ensino Secundário. Trata-se de um documento necessário para a 

candidatura ao ensino superior e contém informação sobre as provas de ingresso válidas, bem como sobre a 

conclusão e classificação do ensino secundário para as várias fases de acesso e pode ser requerida pelos alunos 

na escola onde realizaram os exames finais nacionais, em data posterior à da afixação das pautas com os 

resultados dos exames. A Ficha ENES contém um código de ativação para utilização no passo 2 da candidatura 

online ao concurso nacional de acesso, sem o qual não é possível efetuar a validação da referida candidatura. 

 

35 – Há alguma possibilidade de simular uma candidatura ao ensino superior? 

O site da Direção-Geral do Ensino Superior tem uma área dedicada a esta questão, que pode ser consultada em: 

https://www.dges.gov.pt/online-simula/?plid=593 

 

36 – Há apoios para se estudar no ensino superior?  

Podes estudar no ensino superior com uma bolsa de estudo que é uma prestação pecuniária anual para 

comparticipação nos encargos com a frequência de um curso ou com a realização de um estágio profissional de 

caráter obrigatório, atribuída pelo Estado, a fundo perdido, sempre que o agregado familiar em que o estudante 

se integra não disponha de um nível mínimo adequado de recursos financeiros. A bolsa de estudo é atribuída 

para um ano letivo completo, salvo as exceções previstas. As condições de atribuição de bolsa de estudo devem 

ser consultadas na legislação em vigor ou podes pedir informações nos SAS (Serviços de Ação Social) ou GAS 

(Gabinete de Ação Social) da Instituição de Ensino Superior que vieres a frequentar. 

 

37 – Não tenho intenção de ir para o ensino superior, que alternativas existem? 

No caso de não ser a tua intenção o ensino superior, poderás: 

- continuar a estudar em modalidades de ensino não superior; e/ou 

- ingressar no mercado de trabalho. 

 

38 – Quais são as modalidades de ensino não superior? 

Perante um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, investir na formação ao longo da vida pode ser 

fundamental para teres uma carreira de sucesso. Temos sempre de pensar que os conceitos evoluem, daí a 

https://www.dges.gov.pt/online-simula/?plid=593
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importância de não parares de estudar e de te manteres atualizado. Assim, há modalidades de ensino/ formação 

não superior, mas igualmente válidas e importantes para a tua carreira: 

- os CET – Cursos de Especialização Tecnológica; e 

- a Formação Modular Certificada. 

 

39 – O que são os CET – Cursos de Especialização Tecnológica? 

Os Cursos de Especialização Tecnológica são cursos pós-secundários não superiores, que conferem o nível 5 do 

Quadro Nacional de Qualificações e visam suprir as necessidades verificadas, no tecido empresarial, ao nível de 

quadros intermédios. Caracterizam-se por: 

a) Promover a requalificação e reconversão profissional com vista à reinserção e progressão no mercado 

de trabalho; 

b) Aprofundar as competências profissionais tendo em vista o exercício de um melhor desempenho 

profissional e uma melhor adaptação às mudanças tecnológicas e organizacionais; 

c) Consolidar os percursos de formação inicial, reforçando a qualificação profissional e as competências 

técnicas especializadas; 

d) Estimular o prosseguimento de estudos para o ensino superior. 

 

40 – A quem se destinam e como estão organizados os CET? 

Os CET destinam-se a jovens ou adultos, detentores do ensino secundário (nível 3 ou 4), ou com frequência do 

12º ano, ou ainda detentores de um Diploma de Especialização Tecnológica (DET) ou de um grau de ensino 

superior, que pretendam a sua requalificação profissional. 

O plano curricular integra três componentes de formação: (1) formação geral e científica; (2) formação 

tecnológica; e (3) formação em contexto de trabalho. Habitualmente, tem uma duração de 4 semestres. 

 

41 – E o que é a Formação Modular Certificada? 

São unidades de formação de curta duração (UFCD), de 25 ou 50 horas, que permitem a aquisição, atualização 

ou aperfeiçoamento de competências teóricas e práticas. A formação modular é estruturada com base nos 

referenciais de formação de nível 2 e de nível 4 do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) e destina-se a 

pessoas com idade igual ou superior a 18 anos. 

 

42 – O que é o Catálogo Nacional de Qualificações - CNQ? 

O CNQ é um instrumento de gestão estratégica de qualificações de nível não superior - níveis 2, 4 e 5 do Quadro 

Nacional de Qualificações - e de regulação das respetivas ofertas formativas, que pode ser consultado em 

https://catalogo.anqep.gov.pt/. 

https://catalogo.anqep.gov.pt/
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O CNQ disponibiliza informação sobre: 

• as qualificações que existem de nível 2, 4 e 5 do Quadro Nacional de Qualificações, organizadas por 

áreas de educação e formação; 

• as qualificações que dão resposta a atividades/profissões regulamentadas; 

• as atualizações introduzidas em cada qualificação. 

 

43 – Quais são os elementos-chave para o ingresso no mercado de trabalho? 

O mercado de trabalho absorve competências. Por isso, numa primeira abordagem à inserção no mercado de 

trabalho é fundamental refletir e perceber que competências tens para oferecer. Seguidamente, deverás 

conhecer melhor a realidade das empresas/ instituições às quais te pretendes candidatar. Por fim, deves 

preparar o teu curriculum vitae, uma carta de apresentação e a entrevista de seleção. 

 

44 – Como devo redigir o meu curriculum vitae? 

Existem na internet vários formatos disponíveis e o mais adequado será sempre aquele que te fizer mais sentido. 

Possivelmente, quando pesquisares por currículos, vai surgir o modelo Europass ou curriculum europeu. Apesar 

de ter sido aceite por vários países como o formato-tipo, tem alguns problemas: é difícil de ler; não é 

personalizado; é demasiado longo e tem muito conteúdo pouco relevante. Um curriculum deve:  

 - ser redigido de forma resumida, incisiva e objetiva; 

 - conter informação relevante para o cargo/ função a que te estás a candidatar; 

 - ser personalizado e criativo; e 

 - mostrar competências. 

 

45 – Há algum sítio onde me posso dirigir para ter apoio nesta etapa de inserção no mercado de trabalho? 

Sim, há entidades que prestam apoio à inserção no mercado de trabalho, nomeadamente:  

• o IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional (cento de emprego) 

• o GIP – Gabinetes de Inserção Profissional 

O IEFP - www.iefp.pt - dispõe ainda de um conjunto de medidas de apoio à inserção na vida ativa, 

nomeadamente, apoios à criação do próprio negócio.  

O Município de Amarante promove ainda o projeto Amarante das Profissões, um serviço de apoio gratuito ao 

cidadão, que pretende orientar e capacitar o cidadão para o desenvolvimento dos seus objetivos pessoais, 

profissionais e empreendedores. Neste serviço, ajudam-te a fazer a transição para a vida ativa. 
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Sites úteis: 

 

⚫ Site da Agência Nacional para a Qualificação - https://www.anqep.gov.pt/np4/home 

 

⚫ Site da Direção-Geral do Ensino Superior: https://www.dges.gov.pt/pt 

 

⚫ Acesso ao Ensino Superior: https://www.dges.gov.pt/guias/?plid=593 

 

⚫ Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado: https://www.apesp.pt/cursos-superiores/ 

 

⚫ Site do Instituto de Avaliação Educativa: https://iave.pt/ 

 

⚫ Projeto da Fórum estudante: https://forum.pt/projectos-forum 

 

⚫  Plataforma de orientação vocacional: http://designthefuture.pt/ 

 

⚫ Plataforma de orientação vocacional: https://inspiring.future.pt/ 

 

⚫ Estudar no estrangeiro: https://www.ef.edu.pt/pg/universidades/ 

 

⚫ Plataforma de informações para o ensino superior: https://uniarea.com/ 

 

⚫ Site do Instituto de Emprego e Formação Profissional: https://www.iefp.pt/ 

 

⚫ Catálogo Nacional de Qualificações: https://catalogo.anqep.gov.pt/ 

 

⚫ Dados e estatísticas sobre escolas e cursos superiores: https://infocursos.medu.pt/ 
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