
 

 

 

Acessos ao ensino superior 
 
Os alunos diplomados pela EPB têm acesso ao Ensino Superior pelas 
seguintes vias:  

 

1. Acesso a Licenciaturas nas Universidades, concorrendo através do 
regime geral, desde que satisfaçam os seguintes critérios:  
 
 Ter concluído o curso profissional; 
 Ter realizado a prova de ingresso exigida e fixada pela 

instituição/curso e ter obtido nessas provas uma classificação 
igual ou superior à classificação mínima exigida; 

 Satisfazer os pré-requisitos, caso sejam fixados pela 
instituição/curso; 

 Ter uma classificação de candidatura igual ou superior ao valor 
mínimo fixado pela instituição/curso. 

 

2. Concurso especial de acesso ao Ensino Superior para Diplomados 
de Vias Profissionalizantes: 
 
 É um concurso especial destinado a alunos titulares de cursos de 

dupla certificação do ensino secundário e cursos artísticos 
especializados; 
 

 A candidatura a cursos do ensino superior público é feita a nível 
nacional através da página de internet da DGES;  
 

 As candidaturas a cursos do ensino superior privado são feitas 
diretamente nos estabelecimentos de ensino superior privados;  

 
 
 
 



 

 

 

 
 A nota da candidatura tem em consideração:  

No mínimo, 50% da classificação final do secundário; 

No mínimo, 20% da classificação que tiveste na prova de 
aptidão profissional (PAP), no caso de titulares dos cursos 
profissionais; 

No máximo, 30% da nota que tiveres nas provas teóricas ou 
práticas de avaliação de conhecimentos e competências 
indispensáveis no ciclo de estudos a que te candidatas. 

 

3. Concorrer para os Institutos Politécnicos para os CTESP – Curso 
Técnico Superior Profissional: 

 CTeSP (Curso Técnico Ensino Superior Profissional) é uma 
formação de ensino superior de 2 anos letivos, não conferente 
de grau (DL nº 43/2014 de 18 de março) a que correspondem 120 
ECTS. 

 Concurso realizado com regras definidas e acessíveis nos sites 
de cada Instituto Politécnico; 

 Dispensa dos exames nacionais para ingresso no Ensino 
Superior; 

 Quaisquer dúvidas, devem ligar para o próprio Instituto 
Politécnico, pois cada um tem as suas regras de concurso e 
prazos; 

 A média de acesso ao CTESP é a média final de curso. 
 No final do CTESP tens a possibilidade de prosseguimento de 

estudos para Licenciaturas (com equivalências / creditações); 
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