
O que é a Ficha ENES? 

A Ficha ENES 2021 (ENES – Exames Nacionais do Ensino Secundário) é um documento 

necessário para a candidatura ao ensino superior e contém informação sobre as provas de 

ingresso válidas, bem como sobre a conclusão e classificação do ensino secundário para as 

várias fases de acesso e pode ser requerida pelos alunos na escola onde realizaram os 

exames finais nacionais, até ao momento da tua candidatura.  

Se no ano passado fizeste este pedido e já tens uma senha para o a candidatura online, a 

mesma não será válida para a candidatura deste ano. Portanto, tens de fazer um novo 

pedido de senha. 

Caso um aluno pretenda candidatar-se ao ensino superior, para efeitos de registo e posterior 

emissão da Ficha ENES 2021, não há lugar ao pagamento da propina de inscrição. 

Depois de concluíres o pedido de senha receberás um e-mail com um documento com as 

informações submetidas. 

Deves imprimir esse documento, assinar se és maior de idade ou assinar o teu Encarregado 

de Educação se és menor de idade. 

De seguida, há duas hipóteses: submetes juntamente com a inscrição para os exames ou 

então entregas mais tarde na escola - isto quando a secretaria confirmar a tua inscrição nos 

exames e te indicar os próximos passos. 

A senha só chegará ao teu e-mail a partir do final de maio, nessa altura deverás estar atento 

à tua caixa de entrada (inclusive ao SPAM). Podes ir vendo como é que está o teu pedido 

carregando no link Consultar o Estado do Pedido no site da DGES. 

Qualquer problema que tenhas relativo a este processo, deves tratar junto de um Gabinete 

de Acesso ao Ensino Superior. Se só pedires a senha depois de elas já terem sido entregues 

(em junho ou mais tarde) terás de ir a um destes gabinetes presencialmente. É também 

nestes gabinetes que poderás resolver alguns problemas associados à senha - caso a percas, 

por exemplo. 

Este pedido pode ser efetuado até ao início do período de inscrições do ano escolar de 

2021/2022, desde que o aluno tenha reunido condições de acesso ao ensino superior até ao 

final do prazo de candidatura à 3.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior. 

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

candidatura online ao concurso nacional de acesso, sem o qual não é possível efetuar a 

validação da referida candidatura. 

Nos casos de alteração de classificações de exames por reapreciação ou reclamação, o aluno 

deve solicitar na escola nova Ficha ENES, mediante devolução da anterior. 

A não titularidade da Ficha ENES 2021 impede a realização de candidaturas ao regime 

geral de acesso ao ensino superior em 2021. 

 Dúvidas, consultar:      https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/perguntas-frequentes 


