
 

 

PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS 
EXAMES NACIONAIS – 2020  

Quando são as inscrições para os exames nacionais? 

• 1ª Fase: 11 de março a 03 de abril. 

• 2ª Fase: 21 a 27 de julho. 

• A inscrição na 1ª fase dos exames nacionais é obrigatória para os alunos internos e autopropostos. 

Que documentos são necessários? 
a. Boletim de inscrição da Editorial do Ministério da Educação e da Ciência (EMEC), que poderás adquirir na escola onde pretendam realizar os 

exames – na sua área de residência – ou descarregas, preenches e envias o referido boletim, devidamente preenchido, para o correio 
eletrónico disponibilizado pela escola; No caso de já dispores do boletim EMEC, poderás, em alternativa ao procedimento descrito 
anteriormente, proceder ao seu preenchimento, digitalização e envio para o correio eletrónico disponibilizado pela escola;  

b. Cartão de cidadão/Bilhete de identidade; 

c. Recibo do pedido de atribuição de senha para acesso ao sistema de candidatura online, disponível no portal da Direção-Geral do Ensino 

Superior – www.dges.gov.pt -, caso pretendas concorrer ao ensino superior público em 2020; 

d. Boletim individual de saúde atualizado; 

e. Documento comprovativo das habilitações académicas adquiridas anteriormente*. 

* Solicitar via email para o info@escoladigital.com.  

 

# AÇÃO INÍCIO FIM 

1 Início da venda do boletim de inscrição para exames, nas escolas de ensino secundário. 05 de março * 

2 Inscrição para a realização de pré-requisitos. 09 de março 27 de março 

3 Inscrição para a 1.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário (prazo normal). 11 de março 03 de abril  

on line 

4  Realização de pré-requisitos, de acordo com o calendário concreto a fixar e divulgar por cada 

instituição de ensino superior que os exige. 

13 de abril 15 de maio 

5 1.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário. 16 de junho 07 de julho 

6 Afixação dos resultados da 1.ª fase dos exames nacionais e das provas de equivalência à 

frequência. 

- 16 de julho 

7 Apresentação da candidatura à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior. 21 de julho 5 de agosto 

8 Inscrição para a 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário (prazo normal). 16 de julho 17 de julho 

10 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário. 18 de julho 23 de julho 

11 Afixação dos resultados da 2.ª fase dos exames nacionais e das provas de equivalência à 

frequência. 

- 5 de agosto 

12 Apresentação da candidatura à 2.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior. 7 de 

setembro 

18 de 

setembro 

13 Apresentação da candidatura à 3.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior. 1 de outubro 5 de outubro 
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