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INSCRIÇÕES EXAMES 2020 
 
 

De acordo com a Comunicação n.º 2/JNE/2020, a inscrição nas provas e exames do 

ensino básico e secundário realizam-se através de email. 

 

PRAZO: até 3 de abril 

 

PROCEDIMENTOS: 

1. Descarregar o boletim de inscrição em formato editável, disponível no site, 

gravar no computador, preencher e enviar para o seguinte email: 

inscricao.exames.2020@aerdl.eu 

2. Os alunos autopropostos que não se encontram a frequentar esta escola, e 

que comprovadamente residem ou trabalham na área, devem enviar o 

certificado das habilitações anteriormente adquiridas. 

3. No caso de o aluno já dispor do boletim EMEC, poderá, em alternativa ao 

procedimento, proceder ao seu preenchimento, digitalização e envio para o 

correio eletrónico indicado no ponto 1;  

4. Os alunos deverão, igualmente, enviar o pedido de atribuição de senha 

efetuado na página eletrónica da Direção-Geral do Ensino Superior – em 

https://www.dges.gov.pt/online/SenhaAcesso/Pedir.aspx?plid=593  

5. Aguardar a confirmação, por parte dos serviços administrativos, da receção e 

conformidade do boletim de inscrição. 

6. Nas situações em que o procedimento descrito nos pontos anteriores não for 

possível, podem, ainda, os alunos, ou os seus encarregados de educação, 

proceder à inscrição através do preenchimento do formulário disponível 

aqui.    

7. Findo o prazo de suspensão da atividade letiva presencial, os alunos que 

procederam à inscrição através de correio eletrónico ou de formulário, 

entregam o boletim de inscrição (modelo descarregado ou original EMEC) 

preenchido e assinado pelo encarregado de educação ou aluno, quando 

maior, havendo lugar, quando aplicável, ao pagamento de encargos de 
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inscrição. No caso dos alunos autopropostos, devem ainda entregar restante 

a documentação referida no ponto 1, do artigo 7º, do Despacho Normativo nº 

3-A/2020 de 5 de março. 

 

Lisboa, 17 de março de 2020                                                           A Diretora 

         Hermínia Silva 

 

 

ANEXOS: 

➢ INSCRIÇÃO NOS EXAMES E PROVAS DO ENSINO SECUNDÁRIO: 

i. Boletim de inscrição nos exames do ensino secundário(editável); 

ii. Instruções de preenchimento do Boletim; 

iii. Listagem de códigos dos exames e provas de equivalência; 

iv. Tabela de Cursos do ensino secundário. 

 

➢ INSCRIÇÃO NAS PROVAS DO ENSINO BÁSICO: 

i. Boletim de inscrição nas provas do ensino básico(editável); 

ii. Instruções de preenchimento do Boletim; 

iii. Listagem de códigos das provas finais e de equivalência. 
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