
 
 

 

 

EXAMES NACIONAIS 

 

INSCRIÇÃO:  

 

1.ª Fase: 24 de março a 15 de abril 

2.ª Fase: 2 a 6 de agosto 

 

As inscrições para a realização de exames finais nacionais e de provas de 

equivalência à frequência do ensino secundário são efetuadas através da 

Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames (PIEPE), disponível 

no endereço https://jnepiepe.dge.mec.pt .  

 

O aluno, quando maior, ou o seu encarregado de educação, efetua o registo na plataforma. 

Concluído o registo, realiza a inscrição preenchendo os seus dados pessoais, a 

identificação da escola, do seu curso do ensino secundário e seleciona as disciplinas com 

os respetivos códigos em que pretende realizar exames finais nacionais e ou provas de 

equivalência à frequência. Após submissão da inscrição na plataforma, a escola de 

inscrição procede à sua validação. 

 

Nota: 

 Os alunos inscrevem-se nos exames exigidos como provas de ingresso; 

 Os alunos que anularem a matrícula após o prazo de inscrição para a 1.ª fase, acima 

mencionado, devem inscrever-se ou atualizar a sua inscrição, nos dois dias úteis 

seguintes ao da anulação da matrícula.  

 Os alunos do ensino secundário, que pretendam concluir disciplinas cujo ano terminal 

frequentaram sem aprovação, devem inscrever-se ou atualizar a sua inscrição nos 
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exames finais nacionais e ou nas provas de equivalência à frequência da 1.ª fase, nos 

dois dias úteis seguintes ao da afixação das pautas da avaliação sumativa final do 3.º 

período 

 

 

REALIZAÇÃO: 

 

1.ª Fase: 2 de julho a 16 de julho de 2021 

2.ª Fase: 1 a 7 de setembro de 2021 

 

Nota:  Os exames realizados na 2.ª fase: 

▪ só podem ser utilizados, como provas de ingresso, na candidatura à 2.ª fase dos 

concursos de acesso ao ensino superior, no próprio ano escolar ou nos dois anos 

subsequentes. Todos os alunos que pretendam realizar provas e exames na 2.ª fase têm 

de proceder à respetiva inscrição. 

 

AFIXAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES NACIONAIS 

 

1ª Fase: 2 de Agosto 

2ª Fase: 16 de setembro 

 

 

**PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM O 12º ANO: 

 
 Um aluno que não realize exames em 2021, caso pretenda candidatar-se ao 

ensino superior, com exames nacionais realizados em 2019 e ou 2020, deve 

proceder à sua inscrição na PIEPE, para efeitos de registo e posterior emissão 

da Ficha ENES 2021. A Ficha ENES será posteriormente solicitada na escola e 

constitui um documento obrigatório para a candidatura ao ensino superior. 

 Os alunos que pretendam concorrer ao ensino superior devem pedir uma senha 

de acesso (A senha de acesso atribuída em anos anteriores não permite a 



 
 

 

apresentação da candidatura em2021). O pedido de atribuição de senha é 

efetuado no sítio de Internet da Direção-Geral do Ensino Superior – em 

www.dges.gov.pt. O pedido de atribuição de senha para acesso ao sistema de 

candidatura online deve ser feito, preferencialmente, durante o período de 

inscrição para a 1.ª fase dos exames finais nacionais, inserindo, na PIEPE, o 

recibo de atribuição de senha. Contudo, o pedido poderá ainda ser feito até ao 

final do prazo de candidatura a cada fase do concurso. 

 

 

PRÉ-REQUISITOS 

 
Inscrição: 29 de março a 19 de abril de 2021 (nas instituições de ensino 

superior).  
 

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

assumem particular relevância para acesso a determinados cursos do ensino 

superior. Para saber se os cursos exigem pré-requistos sugere-se  consulta no 

sítio de Internet da Direção-Geral do Ensino Superior: www.dges.gov.pt. 
 

 

CANDIDATURA AO ENSINO SUPERIOR 

 

1.ª Fase do concurso: 5 a 20 de agosto de 2021 (*) 

2.ª Fase do concurso: 27 de setembro a 8 outubro de 2021 (*) 

3.ª Fase do concurso: 21 a 25 de outubro de 2021 (*) 

(*) Estas datas carecem de confirmação 
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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA CANDIDATURA AO ENSINO 

SUPERIOR 
 

1ª Fase: 27 de setembro 

2ª Fase: 15 de outubro 

3ª Fase: 30 de outubro 
 

 

 

SPO 
24 de março de 2021 


