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Início Acesso ao Ensino Superior Como Aceder Concursos Especiais Concurso Especial para Estudantes Internacionais

Concurso Especial para Estudantes Internacionais

Estudantes a quem se destina o concurso especial

O concurso especial abrange os estudantes que, cumulativamente:

Não tenham nacionalidade portuguesa, excetuando:

Os nacionais de um Estado membro da União Europeia;

Os familiares de portugueses ou de nacionais de um estado membro da União Europeia, independentemente da

sua nacionalidade;

Os que, não sendo nacionais de um Estado membro da União Europeia, residam legalmente em Portugal há mais

de dois anos, de forma ininterrupta, em 1 de janeiro do ano em que pretendam ingressar no ensino superior, bem

como os �lhos que com eles residam, sendo que o tempo de residência para estudo não releva para este efeito;

Os bene�ciários, em 1 de janeiro do ano em que pretendem ingressar no ensino superior, de estatuto de

igualdade de direitos e deveres atribuído ao abrigo de tratado internacional outorgado entre o Estado Português

e o Estado de que são nacionais;

Os que requeiram o ingresso no ensino superior através dos regimes especiais.

Sejam titulares de:

https://www.dges.gov.pt/pt
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/concurso-especial-para-estudantes-internacionais
https://www.dges.gov.pt/en/pagina/international-students
https://www.dges.gov.pt/pt/user/login
https://www.dges.gov.pt/pt/content/dges-pt
https://www.dges.gov.pt/pt/noticias
https://www.dges.gov.pt/pt/eventos
https://www.dges.gov.pt/pt/contactos
https://www.dges.gov.pt/pt?plid=370
https://www.dges.gov.pt/pt/pesquisa_cursos_instituicoes?plid=372
https://www.dges.gov.pt/pt/incluies?plid=1752
https://www.dges.gov.pt/pt
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/concursos-especiais


10/03/2020 Concurso Especial para Estudantes Internacionais | DGES

https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/concurso-especial-para-estudantes-internacionais 2/4

Sejam titulares de:

Quali�cação que dê acesso ao ensino superior, entendida como qualquer diploma ou certi�cado emitido por uma

autoridade competente que ateste a aprovação num programa de ensino e lhes con�ra direito de se candidatar e

poder ingressar no ensino superior no país em que foi conferido; ou

Diploma do ensino secundário português ou de habilitação legalmente equivalente.

 

Entende-se por familiares de portugueses ou de nacionais de um estado membro da União Europeia, independentemente

da sua nacionalidade:

i. O cônjuge de um cidadão da União;

ii. O parceiro com quem um cidadão da União vive em união de facto, constituída nos termos da lei, ou

com quem o cidadão da União mantém uma relação permanente devidamente certi�cada, pela

entidade competente do Estado membro onde reside;

iii. O descendente directo com menos de 21 anos de idade ou que esteja a cargo de um cidadão da União,

assim como o do cônjuge ou do parceiro na acepção da subalínea anterior;

iv. O ascendente directo que esteja a cargo de um cidadão da União, assim como o do cônjuge ou do

parceiro na acepção da subalínea ii).

 

Despachos do MCTES que estabelecem as orientações gerais para a �xação das vagas para os concursos especiais de

acesso e ingresso para estudantes internacionais para o ano letivo de 2019-2020:

 Ensino Público

 Ensino Privado

 

 

Realização da candidatura

https://dre.pt/application/file/a/119420203
https://dre.pt/application/conteudo/119372603
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Documentação

Vagas

Regulamentos das Instituições de Ensino Superior

Legislação

DECRETO-LEI N.º 62/2018, DE 6 DE AGOSTO - PROCEDE À ALTERAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DO ESTATUTO
DO ESTUDANTE INTERNACIONAL

Decreto-Lei nº 62/2018, de 6 de agosto

LEI N.º 46/86, DE 14 DE OUTUBRO - LEI DE BASES DO SISTEMA EDUCATIVO

Lei nº 46/86, de 14 de outubro

Av. Duque D'Ávila, 137 TELEFONE: 213 126 000
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1069-016 Lisboa

GPS: 38.735034, -9.146304

FAX: 213 126 001
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