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Como funciona o Sistema Educativo em Portugal?



Opções pós-secundário

Mercado de 
trabalho

Ensino superior 
*Universitário
*Politécnico

Cursos técnicos
superiores

profissionais



O que procura o mercado de trabalho?

HARD SKILLS
• Competências técnicas, adquiridas na escola ou com treino/experiência

• Conhecimentos

• Aprendizagens, comprovadas através de cursos, certificados, diplomas, etc.

SOFT SKILLS
• Competências sociais e de comportamento

• Capacidades emocionais

• Difíceis de medir ou de ensinar

Mercado de 
trabalho

Exemplos: 
conclusão do secundário, mestrado, fluência 

em inglês, carta de condução, etc.

Exemplos: 
relacionamento interpessoal, gestão do 
tempo, trabalho de equipa, criatividade, 

organização, paciência, etc..



Cursos técnicos superiores profissionais - CTESPSE

• Formação pós-secundária não superior

• Duração de 4 semestres, sendo o último de estágio

• Forte componente prática: 
• 70% formação técnica + 30% teoria geral e científica

• Basta concluir o ensino secundário para concorrer
• não há notas mínimas de exames nacionais

• Confere qualificação de nível 5 do QNQ

Cursos técnicos
superiores

profissionais Consulta mais
informações sobre
os CTESPSE aqui.

https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/cursos-tecnicos-superiores-profissionais


ENSINO SUPERIOR EM PORTUGAL

ENSINO UNIVERSITÁRIO

• Ensino mais aprofundado, científico e teórico, focado na investigação e criação do saber

• Preparação científica e técnica: conceção, inovação e análise crítica

• Confere qualificação de nível 6 do QNQ

ENSINO POLITÉCNICO

• Apesar de conter vertentes teóricas, tem caráter mais prático e vocacional

• Competências dirigidas para a compreensão e solução de problemas concretos

• Confere qualificação de nível 6 do QNQ

Ensino superior 
*Universitário
*Politécnico



Como se acede ao Ensino superior?

Exames Nacionais CandidaturaPré-Requisitos

Apenas terão de fazer exames, 
os alunos se queiram 

candidatar ao ensino superior

Processos diferentes para alunos 
de cursos científico-humanísticos 

e para alunos de cursos 
profissionais

Poderá ser necessário realizar pré-
requisitos se forem exigidos pela 
instituição para o curso a que vais 

concorrer



Como se acede ao Ensino superior?

Para os anos de 2020/2021 e 2021/2022, devido à pandemia, quem se quiser candidatar ao ensino 
superior, apenas terá de fazer os exames nacionais às disciplinas consideradas como provas de ingresso 

nos cursos ao quais pretende concorrer

Consulta aqui mais informação sobre as provas de ingresso

SUGESTÃO: 

Faz uma lista de cursos que te 
possam interessar e procura saber 
quais as suas provas de ingresso.

Podes aceder ao índice de cursos aqui

Exames Nacionais

https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/provas-de-ingresso
https://www.dges.gov.pt/guias/indmain.asp?plid=593


Como se acede ao Ensino superior?

Alguns cursos/instituições pedem que os candidatos apresentem pré-requisitos.

Há 2 tipos de pré-requisitos:

• Realização de provas (p.ex. para cursos na área da música, dança, educação física, etc.):
• Provas de aptidão física, funcional ou vocacional
• Ficha Pré-requisitos emitida pelas instituições de ensino superior que as realizam
• Necessidade de inscrição prévia para realizar as provas: vê aqui o calendário de 2020, enquanto não é lançado o de 

2021

• Comprovativo (p.ex. para cursos ligados a áreas da saúde):
• Entregue pelos candidatos no ato da matrícula e inscrição no ensino superior

Pré-Requisitos

Consulta aqui mais
informação sobre os
pré-requisitos e as 

instituições/cursos que 
os exigem

https://www.dges.gov.pt/guias/preq_calend.asp
https://www.dges.gov.pt/guias/preq_grupo.asp


Como se acede ao Ensino superior?

VIA CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS:
Concurso nacional de acesso organizado pela Direção-Geral do Ensino Superior.
Realiza-se no final do ano letivo e organiza-se em três fases, segundo um calendário anualmente aprovado (a ser
anunciado brevemente).

Candidatura através do portal da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), com uma senha de acesso: 

1. Pedir a atribuição de senha através do formulário de pedido de atribuição de senha
2. Depois de submeter o pedido de senha, recebes uma mensagem de confirmação no email
3. Deves confirmar o pedido clicando no link que receberes no email e isso gera automaticamente um recibo que deves imprimir 

e entregar no local que escolheste (escola secundária ou gabinete de acesso ao ensino superior) para ser certificado.
4. Após a certificação, recebes automaticamente a senha no seu endereço de correio eletrónico (a senha só é enviada para o email).

Candidatura

No caso do Ensino Superior Privado, 
a candidatura é feita diretamente
com a instituição a que queres
concorrer

https://www.dges.gov.pt/online/SenhaAcesso/Pedir.aspx?plid=593


Como se acede ao Ensino superior?

VIA CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS:

A nota final de candidatura é determinada por:
• Média final do secundário (todas as disciplinas do 10º, 11º e 12º ano)
• Nota(s) obtida(s) na(s) provas de ingresso do curso pretendido

As vagas de cada curso são ocupadas por ordem, conforme as notas de candidatura dos candidatos 
interessados.

Candidatura

Vê aqui as notas de 
candidatura dos últimos 
alunos colocados na 1ª 

fase de 2020/21

https://www.dges.gov.pt/coloc/2020/


Como se acede ao Ensino superior?

VIA CURSOS PROFISSIONAIS:
Concurso especial de acesso para Diplomados de Vias Profissionalizantes organizado pela Direção-Geral do
Ensino Superior.

Não é preciso realizar exames nacionais mas é necessário realizar provas (teóricas ou práticas)
organizadas pela instituição ou redes de parceiros, a nível regional ou nacional
Cada instituição (universidade, instituto politécnico) apresentará quais as provas de avaliação e os
conteúdos destas provas serão definidos pelas instituições.

Mais informações sobre este concurso e como funciona aqui e aqui.

Candidatura

https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/acesso-ao-ensino-superior-para-diplomados-de-vias-profissionalizantes
https://sway.office.com/qSdnTBv2TvnvTwL7?ref=Link


Há bolsas/apoios para estudar no Ensino Superior?

• As bolsas consistem num valor anual para comparticipar os custos com a frequência de um curso, sempre que o agregado 
familiar do estudante não tenha um nível mínimo de recursos financeiros para tal

• Podem ser atribuídas bolsas de estudo para os estudantes inscritos em:
• cursos técnicos superiores profissionais

• licenciatura

• mestrado integrado

• mestrado

Podes ler mais informações 
sobre as bolsas e como 

concorrer aqui.

https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/bolsas-de-estudo?plid=373


Links úteis

• https://www.dges.gov.pt/pt

• http://www.esjf.edu.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=367:2020-11-23-22-45-
24&catid=35:servicos&Itemid=156

• https://www.inspiringfuture.pt/

• https://www.forum.pt/

• https://www.designthefuture.pt/

https://www.dges.gov.pt/
https://www.inspiringfuture.pt/
https://www.inspiringfuture.pt/
https://www.forum.pt/
https://www.designthefuture.pt/


Se tiveres dúvidas ou quiseres saber
mais, contacta o Serviço de Psicologia e 
Orientação pelo email:

spo@esfj.edu.pt

mailto:spo@esfj.edu.pt

