
INSCRIÇÕES PARA OS EXAMES FINAIS NACIONAIS 2022 

(informações para os alunos do 12º ano CCH/CP) 
 

 As inscrições para a realização dos exames finais nacionais como prova de ingresso para acesso ao ensino 

superior são efetuadas na plataforma de inscrição eletrónica em provas e exames (PIEPE), disponível no 

link https://jnepiepe.dge.mec.pt/site/login 

 O prazo de inscrição para a 1ª fase decorre de 25 de março a 4 de abril de 2022. 

 Os alunos podem também inscrever-se para realizar na 1ª fase exames finais nacionais para melhoria da 

classificação obtida em provas de ingresso já realizadas no ano anterior e/ou da classificação final de 

disciplinas em que já obtiveram aprovação no ano anterior (apenas para efeitos de acesso ao ensino 

superior). 

 Após a submissão da inscrição, a secretaria da escola procede à sua validação e entrará em contacto com o 

aluno, através do email indicado no registo na PIEPE, se for necessário fazer alguma retificação. 

 Os alunos que pretenderem candidatar-se ao ensino superior público devem pedir a senha de acesso ao 

sistema de candidatura online da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) e, no ato da inscrição nos 

exames nacionais ou no Pedido de Ficha ENES, devem inserir na PIEPE o recibo do pedido de atribuição de 

senha: 

Link para efetuar o pedido de atribuição de senha para candidatura online ao ensino superior (site da DGES): 

https://www.dges.gov.pt/online/SenhaAcesso/Pedir.aspx 

 

ENCARGOS DE INSCRIÇÃO: 

 Os alunos que se encontram dentro da escolaridade obrigatória estão isentos do pagamento de qualquer 

propina, em ambas as fases dos exames, para efeitos de conclusão da disciplina e/ou prova de ingresso. 

 Os alunos fora da escolaridade obrigatória estão sujeitos ao pagamento de 3 euros por disciplina. 

 Os alunos que se inscrevam para a realização de exames nacionais ou provas de equivalência à frequência, 

para efeito de melhoria da classificação final da disciplina ou da prova de ingresso, estão sujeitos ao 

pagamento de 3 euros por disciplina. 

 A inscrição depois de expirado o prazo está sujeita ao pagamento suplementar de 25 euros. 

 

PRÉ-REQUISITOS: 

 Determinados cursos do ensino superior exigem a realização de pré-requisitos de natureza física, funcional 

ou vocacional. Para saber se a candidatura a um determinado curso numa determinada instituição do 

ensino superior está sujeita à satisfação ou realização de pré-requisitos, devem consultar essa instituição 

ou consultar o site da Direção-Geral do Ensino Superior (https://www.dges.gov.pt/guias/preq.asp). 

 A inscrição para os pré-requisitos decorre de 4 a 22 de abril de 2022. 

 

FICHA ENES: 

 A Ficha ENES é um documento necessário para a candidatura ao ensino superior e pode ser requerida 

pelos alunos na escola onde realizaram os exames finais nacionais em data posterior à da afixação das 

pautas com os resultados dos exames. 

 A Ficha ENES contém ainda um código de ativação para utilização no passo 2 da candidatura online ao 

concurso nacional de acesso ao ensino superior, sem o qual não é possível efetuar a validação da referida 

candidatura. 

 Um aluno que não realize exames em 2022, caso pretenda candidatar-se ao ensino superior com exames 

nacionais realizados em 2020 ou 2021, para efeitos de registo e posterior emissão da Ficha ENES 2022, 

deve efetuar o pedido na PIEPE. 
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