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Despacho N.º 18/PRES/2021 

 
QUALIFICAÇÃO ACADÉMICA ESPECÍFICA PARA INGRESSO EM CURSOS DE 1º 

CICLO  
CONCURSO ESPECIAL DE ACESSO E INGRESSO PARA ESTUDANTES 

INTERNACIONAIS 
 

CANDIDATURAS PARA 
2021/2022 

 
 

Considerando o disposto no Regulamento do Estatuto do Estudante Internacional da 
ENIDH - Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, Despacho n.º 3130/2019, 
publicado em DR 2.ª série, N.º 57 de 21 de março, determino: 

1. As provas de avaliação da qualificação académica específica a serem realizadas na 
ENIDH, numa escola portuguesa no estrangeiro ou em local a definir pela ENIDH, 
devem respeitar os termos seguintes: 

a) As provas são compostas por exame escrito que incide sobre as matérias das 
provas de ingresso portuguesas, sendo o seu nível e conteúdo equivalentes 
aos dos estudantes admitidos através do regime geral de acesso e ingresso 
para o ciclo de estudos em causa; 

b) As provas são organizadas para cada ciclo de estudos ou conjuntos de ciclos 
de estudos afins e são realizadas para uma ou mais áreas fixadas nas condições 
de ingresso de cada curso; 

c) Todos os documentos relacionados com a realização da prova de avaliação de 
capacidade, incluindo as provas escritas efetuadas pelo estudante, integram o 
seu processo individual. 

2. Alternativamente, e tendo em consideração os efeitos da pandemia COVID-19, as 
provas indicadas no ponto 1, poderão realizar-se à distância, de acordo com as 
regras a definir pelo CTC; 

3. A realização das provas é da competência de um júri, nomeado pelo CTC ao qual 
compete elaborar, organizar e classificar as provas, bem como definir os 
respetivos critérios de avaliação. 

4. Os candidatos oriundos de sistemas de ensino estrangeiro que tenham realizado 
as provas de admissão ao ensino superior em país estrangeiro que constam nos 
Anexos I e II, são dispensados da realização das provas referidas no ponto 1 do 
presente despacho. 

5. Para os candidatos oriundos de sistemas de ensino estrangeiro que não se 
enquadrem nas situações previstas no número anterior, a verificação da 
qualificação académica pode ser feita com base em prova documental: 

a) Através da aplicação do artigo 20.º-A do Decreto-Lei n.º 296-A/98, de 25 de 
setembro, na sua redação atual; e/ou 
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b) Do aproveitamento em provas de nível e conteúdo equivalentes aos dos 

estudantes admitidos através do regime geral de acesso e ingresso para o ciclo 
de estudos, incluindo respetivas classificações finais e escala de classificação; 
e/ou 

c) Do aproveitamento em nível de ensino que proporcione a aquisição de 
conhecimentos em matérias de nível e conteúdo equivalentes aos dos 
estudantes admitidos através do regime geral de acesso e ingresso para o ciclo 
de estudos, incluindo respetivas classificações finais e escala de classificação. 

6. Os candidatos oriundos de sistemas de ensino estrangeiro que apresentem provas 
de acesso ao ensino superior realizadas nos países de origem, não ficam 
dispensados do cumprimento dos pré-requisitos nos casos em que o curso exija a 
sua satisfação. 

 

 

Paço de Arcos, 14 de maio de 2021 

 
 

O Presidente da ENIDH, 
 
 
 
 

Luis Filipe Baptista 
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ANEXO I 
 

Concurso especial para estudantes internacionais — Provas de ingresso 
obtidas em sistemas de ensino diferentes do Português 

Brasil 
 

Provas do Brasil para ingresso em cursos de 1º Ciclo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO II 
 

Concurso especial para estudantes internacionais — Provas de ingresso obtidas 
em sistemas de ensino diferentes do Português  

Equador 
 

Provas do Equador para ingresso em cursos de 1º Ciclo 
 
 

 
 

CURSO Ponderação para seriação 

Pilotagem Nota final da prova ENEM – 100% 

Gestão dos Transportes e Logística Nota final da prova ENEM – 100% 

Gestão Portuária Nota final da prova ENEM – 100% 

Engenharia de Máquinas Marítimas Nota final da prova ENEM – 100% 

Engenharia Eletrotécnica Marítima Nota final da prova ENEM – 100% 

CURSO Ponderação para seriação 

Pilotagem Nota final da prova Ser Bachiller – 100% 

Gestão dos Transportes e Logística Nota final da prova Ser Bachiller – 100% 

Gestão Portuária Nota final da prova Ser Bachiller – 100% 

Engenharia de Máquinas Marítimas Nota final da prova Ser Bachiller – 100% 

Engenharia Eletrotécnica Marítima Nota final da prova Ser Bachiller – 100% 
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