
 

INFORMAÇÃO – EXAMES 2021 

A publicação da Lei 31-A/2021, de 25 de maio, alterou o processo de inscrição para os 

exames nacionais do ensino secundário, permitindo a inscrição extraordinária dos 

alunos em exames nacionais para a melhoria de classificações finais de disciplina, em 

processo a regulamentar posteriormente pelo Governo.  

O Despacho Normativo 14-A/2021, de 26 de maio, procede à regulamentação desse 

processo de inscrição extraordinária definindo os moldes em que se permite a 

inscrição e a realização dos exames nacionais para melhoria das classificações finais de 

disciplina. Assim: 

 

1) Na 1.ª fase dos exames, os alunos podem inscrever-se para melhoria de 

classificação final da disciplina às disciplinas terminais sujeitas a exame 

nacional (referidas na alínea anterior) em que obtiveram aprovação em anos 

letivos anteriores; 

 

2) Na 2.ª fase, os alunos podem inscrever-se para melhoria de classificação final 

da disciplina às disciplinas terminais sujeitas a exame nacional (referidas na 

alínea 1) em que obtiveram aprovação no presente ano letivo ou em anos 

letivos anteriores; 

 

3) No processo de inscrição extraordinário é possível aos alunos inscreverem-se 

para melhoria de classificação final da disciplina nas provas de equivalência à 

frequência, nas disciplinas sem oferta de exame final nacional (nos moldes 

referidos nas alíneas 1 e 2), exclusivamente para efeitos de acesso ao ensino 

superior; 

 

4) A classificação obtida num exame nacional (com a inscrição realizada nos 

moldes expostos anteriormente) apenas releva desde que seja superior à 

classificação final de disciplina anteriormente obtida, passando, nesse 

momento, a constituir a classificação final de disciplina para efeitos de acesso 

ao ensino superior; 

 

5) O processo de inscrição extraordinária em exames nacionais para melhoria de 

classificação final de disciplinas terminais decorre entre 27 e 31 de maio de 



2021, exclusivamente na Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e 

Exames (PIEPE); 

 

6) Os alunos que já se tenham inscrito, durante o período ordinário de inscrição 

para os exames nacionais, em exames nacionais para melhoria de prova de 

ingresso em disciplinas terminais às quais obtiveram aprovação em anos 

letivos anteriores não necessitam de realizar qualquer procedimento, uma vez 

que a inscrição para melhoria de prova de ingresso é automaticamente 

considerada para melhoria de classificação final de disciplina nos moldes 

referidos na alínea 4); 

 

7) Os alunos que pretendam alterar a inscrição já realizada devem aceder à PIEPE 

(https://jnepiepe.dge.mec.pt), introduzindo as credenciais de acesso 

(utilizador e palavra passe) definidas durante o processo de inscrição, clicando 

em Entrar após essa introdução; 

 

8) Após entrarem na sua inscrição, os alunos selecionam Avançar e clicam em 

Solicitar Reabertura de Inscrição, abrindo automaticamente uma janela 

(Reabertura de Inscrição), onde os alunos indicam o motivo da mesma e 

clicam em Solicitar; 

 

9) As escolas autorizam essa reabertura e o aluno receberá um e-mail a informar 

que lhe foi dada permissão para proceder às alterações pretendidas na sua 

inscrição, podendo, apenas, fazê-lo nos pontos 4 (Exames e Provas de 

Equivalência à Frequência a Realizar) e 5 (Ficha ENES); 

 

10) Após efetuarem as alterações pretendidas, os alunos receberão um e-mail 

informando que essas alterações aguardam validação da escola de inscrição; 

 

11) Caso os alunos não tenham realizado inscrição durante o período ordinário 

para inscrição nos exames nacionais, poderão fazê-lo durante este período 

extraordinário, acedendo à PIEPE no endereço referido na alínea 7), clicando 

em Registar e efetuando o seu registo e a(s) inscrição(ões) pretendida(s); 

 

12) Após a submissão das alterações nas inscrições ou das novas inscrições, a 

escola procede à sua validação até quatro dias úteis após o termo do prazo 

definido para o processo de inscrição extraordinária; 

 

https://jnepiepe.dge.mec.pt/


13) Caso seja necessário retificar dados na inscrição, o aluno tem dois dias úteis 

para o realizar após a receção (por e-mail) desse pedido de retificação por 

parte dos serviços administrativos; 

 

14) As situações em que é necessário proceder ao pagamento da inscrição 

encontram-se definidas no artigo 8.º do Despacho Normativo 10-A/2021, de 

22 de março; 

 

15) Caso haja lugar ao pagamento de inscrição nos termos definidos na alínea 14), 

a validação da inscrição ou da alteração da inscrição apenas se considera 

definitiva após o respectivo pagamento. 

 

Aveiro, 27 de maio de 2021 

 

O Diretor, 

José Manuel da Silva Nunes 


