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Formulário de Inscrição 

Prova de Acesso ao Ensino Superior dos Maiores de 
23 Anos 


LICENCIATURA EM  
GESTÃO IMOBILIÁRIA 


LICENCIATURA EM GESTÃO
DA EDIFICAÇÃO E OBRAS 


LICENCIATURA EM
ENGENHARIA CIVIL 

 1.ª FASE  2.ª FASE  3.ª FASE
 Entrevista no dia 15/05/2023  

Prova no dia 20/05/2023 
Entrevista no dia 19/06/2023

Prova no dia 24/06/2023 
Entrevista no dia 17/07/2023

Prova no dia 22/07/2023 

Identificação do Formando  Nº 

Nome: 

Morada: 

Cód. Postal:  - Localidade: 

Nº Doc. Identificação: -  Validade: / / 

Data de Nascimento: / / Contribuinte:  

Tel./Telf.: E-mail:

Profissão: 

Faturação (Se diferente do anterior): 

Nome/Empresa: 

Morada: 

Cód. Postal: - Localidade: 

Contribuinte: 

Condições de Ingresso 

(Prova M23) 95,00€ 

Forma de pagamento (assinalar a opção pretendida): 

Cheque n.º  Banco (Emitir cheque a favor de SPESI, SA) 

Transferência bancária (BCP): IBAN/NIB PT50-0033-0000-45377427314-05 (apresentar comprovativo) 

Numerário  Multibanco N.º Talão (a preencher pelos serviços)  

Data: Assinatura: 

mailto:esai@esai.pt
http://www.esai.pt/
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Formulário de Inscrição 

Prova de Acesso ao Ensino Superior dos Maiores de 
23 Anos 

DESTINATÁRIOS DAS PROVAS 

A Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, alterada pelas Leis n.º 115/97, de 19 de Setembro e n.º 
49/05, de 30 de Agosto) consagrou o direito ao acesso ao Ensino Superior a indivíduos maiores de 23 Anos que, mesmo não 
estando habilitados com um curso secundário ou equivalente, façam prova especialmente adequada de capacidade para a sua 
frequência. 

O regime de acesso encontra-se definido no Decreto-Lei n.º 64/2006 de 21 de Março e no Regulamento Interno para a realização de 
Provas de Acessibilidade ao Ensino Superior dos Maiores de 23 Anos, que regulamenta as provas a realizar para o acesso às 
licenciaturas ou aos cursos técnicos superiores profissionais em funcionamento na ESAI. 

CONDIÇÕES DE ACESSO 

Pode inscrever-se para a realização das provas o candidato que, cumulativamente, reúna as seguintes condições: 

• Tenha completado os 23 anos até ao dia 31 de dezembro do ano que antecede a realização das provas;

• Não seja titular de habilitação de acesso ao ensino superior;

• Não estejam abrangidos pelo estatuto do estudante internacional (regulado pelo Decreto-Lei nº36/2014 de 10 de março, 
na sua redação atual).

• É ainda admitida a inscrição de candidatos que, sendo titulares de ensino secundário ou de habilitação equivalente, ou 
mesmo de um curso superior, não tenham realizado as provas de ingresso (exames nacionais de ensino secundário) para 
o ciclo de estudos pretendido. 

INSCRIÇÃO 

O processo de inscrição é instruído com os seguintes documentos: 
• Formulário de Inscrição devidamente preenchido (entregue pela ESAI);

• Certificado de habilitações (caso não tenha realizado a prova de acesso na ESAI);

• Declaração autenticada da IES onde realizou a prova de acesso, com indicação da prova, ano de realização e nota obtida
(caso não tenha realizado a prova de acesso na ESAI);

• Documentos (diplomas, certificados de habilitações, relatórios e obras de que seja autor) que o candidato considere úteis
para demonstrar as suas habilitações e currículo;

• Curriculum Vitae atualizado;

• Fotocópia autorizada do documento de identificação e/ou do cartão de contribuinte;

• 1 Fotografia tipo passe atualizada.

PRAZOS 

O prazo de inscrição e a marcação das datas das provas é o que vier a ser definido, todos os anos, pela Direção da ESAI e 
divulgado de forma pública no seu website. As provas realizam-se no horário compreendido entre as 14h30 e as 17h00 nas 
instalações da ESAI. 

PREÇÁRIO 

O processo tem um custo de 95,00€, pago no ato de inscrição. Este valor inclui: 

• Manual de estudo específico com informação sobre a área científica do curso onde pretende ingressar, fornecido no ato
de inscrição;

• Todo o processo em que se inscreve e respetivo Certificado de aprovação nas provas (se aplicável).

Valor não reembolsável em caso de anulação, falta, desistência ou não aprovação nas provas. O pagamento deste valor 
destina-se, exclusivamente, à análise, avaliação e seriação e não garante a colocação no curso pretendido. 

COMPONENTES DA AVALIAÇÃO  

A avaliação da capacidade dos Maiores de 23 Anos para a frequência do ensino superior na ESAI integra as seguintes 
componentes: 

• Avaliação curricular: 40%

• Entrevista: 20%

• Prova escrita: 40%

Às habilitações escolares do candidato não é concedida equivalência a qualquer das provas. 

A realização das provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência dos Maiores de 23 Anos 
não confere, por si só, o direito à matrícula e inscrição no curso, ficando sujeita à realização de candidatura ao concurso especial de 
acesso. 

Ao preencher este Formulário de Inscrição, declaro que tomei conhecimento da informação que nele consta bem como, do 

Regulamento Interno para a realização de Provas de Acessibilidade ao Ensino Superior dos Maiores de 23 Anos da ESAI.  

Tomei conhecimento _________, ____/____/ 202___        O Candidato  ________________________________________ 

mailto:esai@esai.pt
http://www.esai.pt/
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