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2021: 
 

• Despacho n.º 2171/2021, de 26 de fevereiro - Reconhece, para efeitos do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que a Fundação Minerva - Cultura - Ensino e 
Investigação Científica, entidade instituidora de estabelecimentos de ensino superior privados, prossegue atividades regulares consideradas de interesse 
educacional. 

• Despacho n.º 152/2021, de 02 de fevereiro - Designa o grupo de trabalho técnico para apoiar o processo de fixação de vagas do concurso nacional de acesso 
ao ensino superior em 2021. 

• Despacho n.º 824/2021, de 20 de janeiro – Renova o mandato do fiscal único do Instituto Politécnico de Portalegre. 

• Despacho n.º 719/2021, de 18 de janeiro - Designa o fiscal único da Universidade de Évora. 

• Despacho n.º 718/2021, de 18 de janeiro - Designa o fiscal único da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. 

• Despacho n.º 717/2021, de 18 de janeiro - Designa o fiscal único do Instituto Politécnico de Castelo Branco. 

• Despacho n.º 15/2021, de 04 de janeiro - Prorroga o prazo de matrícula e inscrição nas instituições de ensino superior dos candidatos colocados através dos 
regimes especiais, identificado nas referências 4 e 9 do calendário aprovado em anexo ao Despacho n.º 6844/2020, de 2 de julho de 2020. 

 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158396271/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=158396215
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156123730/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-02&date=2021-02-01&dreId=156123693
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154667281/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=154483171
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154328495/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=154328487
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154328494/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=154328487
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154328493/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=154328487
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152810730/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-01-04&date=2021-01-01&dreId=152613685
https://dre.pt/home/-/dre/137028907/details/maximized
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2020: 

 

• Despacho n.º 11004/2020, de 10 de novembro - Desenvolve mecanismos de atribuição automática de bolsas de estudo. 

• Portaria n.º 257/2020, de 30 de outubro - Altera o Regulamento Geral dos Concursos Institucionais para Ingresso nos Cursos Ministrados em 
Estabelecimentos de Ensino Superior Privado para a Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de 2020-2021. 

• Despacho n.º 10171/2020, de 22 de outubro - Substitui da coordenadora da comissão de peritos do contingente especial para candidatos com deficiência no 
âmbito do Regulamento do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público para a Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de 2020-2021. 

• Despacho n.º 9978/2020, de 16 de outubro - Define medidas tendentes a assegurar o alojamento dos estudantes deslocados e bolseiros em 
empreendimentos turísticos ou em estabelecimentos de alojamento local. 

• Deliberação n.º 947/2020, de 29 de setembro - Divulga alterações de elencos de provas de ingresso para as candidaturas ao ensino superior de 2021, 2022 e 
2023. 

• Despacho n.º 9138/2020, de 25 de setembro - Aprova o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior. 

• Despacho n.º 8777-A/2020, de 11 de setembro - Altera o anexo do Despacho n.º 8035/2020, de 18 de agosto de 2020, que aprovou o calendário da 
candidatura aos concursos especiais para titulares dos cursos de dupla certificação de nível secundário e cursos artísticos especializados para a matrícula e 
inscrição no ano letivo de 2020-2021 em instituições de ensino superior públicas. 

• Despacho n.º 8584-A/2020, de 07 de setembro – Publicita a abertura da plataforma de candidatura online na 1.ª fase do concurso nacional de acesso e 
ingresso no ensino superior público para a matrícula e inscrição no ano letivo de 2020-2021. 

• Despacho n.º 8501-A/2020, de 03 de setembro - Estabelece o procedimento para o reforço do número de vagas do regime geral de acesso ao ensino 
superior, através da transferência das vagas fixadas e não ocupadas nos concursos especiais de acesso e ingresso no ensino superior no ano letivo de 2020-
2021 para o regime geral de acesso. 

• Despacho n.º 8394/2020, de 01 de setembro - Designa o fiscal único da Escola Superior de Enfermagem do Porto. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148085411/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-11-10&date=2020-11-01&dreId=148085381
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/147101683/details/maximized?serie=I&day=2020-10-30&date=2020-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146110286/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=146010240
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145583185/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&se=0&dreId=145583176
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/143985845/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=143985789
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/143719224/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-09-25&date=2020-09-01&dreId=143719181
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142597926/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-09-11&date=2020-09-01&dreId=142597924
https://dre.pt/home/-/dre/140538210/details/maximized#:~:text=%20Despacho%20n.%C2%BA%208035%2F2020%20%201%20Emissor%3A%20Ci%C3%AAncia%2C,8035%2F2020%205%20P%C3%A1ginas%3A%2021%20-%2022%20More%20
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142230051/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-09-07&date=2020-09-01&dreId=142230049
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/141967958/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-09-03&date=2020-09-01&dreId=141967956
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/141382364/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-09-01&date=2020-09-01&dreId=141382359
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• Despacho n.º 8330/2020, de 28 de agosto - Determina as transferências a efetuar, no ano de 2020, para a Agência Nacional Erasmus+ Educação e 
Formação, por dotações orçamentais provenientes das áreas governativas da ciência, tecnologia e ensino superior, da educação e do trabalho, solidariedade 
e segurança social. 

• Despacho n.º 8321/2020, de 28 de agosto - Designa o fiscal único do Instituto Politécnico de Viseu. 

• Declaração de Retificação n.º 33/2020, de 21 de agosto - Retifica a Portaria n.º 150/2020, de 22 de junho, do Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior, que procede à terceira alteração à Portaria n.º 181-D/2015, de 19 de junho, regulamentando a candidatura às instituições de ensino 
superior públicas para os estudantes que tenham concluído o nível secundário de educação por vias profissionalizantes ou em cursos artísticos 
especializados. 

• Despacho n.º 8083/2020, de 20 de agosto - Nomeia a comissão de peritos do contingente especial para candidatos com deficiência no âmbito do 
Regulamento do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público para a Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de 2020-2021. 

• Declaração de Retificação n.º 560/2020, de 19 de agosto - Retifica a Deliberação n.º 558/2020, de 4 de maio, da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino 
Superior, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 95, de 15 de maio de 2020. 

• Despacho n.º 8035/2020, de 18 de agosto - Aprova o calendário da candidatura aos concursos especiais para titulares dos cursos de dupla certificação de 
nível secundário e cursos artísticos especializados para a matrícula e inscrição no ano letivo de 2020-2021 em instituições de ensino superior públicas. 

• Portaria n.º 198/2020, de 18 de agosto – Publicita o Regulamento Geral dos Concursos para Ingresso nos Ciclos de Estudos de Licenciatura ou Integrados de 
Mestrado Ministrados em Estabelecimentos de Ensino Superior Privados por Titulares dos Cursos de Dupla Certificação de Nível Secundário e Cursos Artísticos 
Especializados. 

• Portaria n.º 197/2020, de 17 de agosto - Regulamenta os planos de regularização de dívidas de propinas. 

• Lei n.º 32/2020, de 12 de agosto – Aprova o mecanismo extraordinário de regularização de dívidas por não pagamento de propinas nas instituições de ensino 
superior públicas. 

• Deliberação n.º 802/2020, de 10 de agosto - Delibera a utilização de exames finais nacionais do ensino secundário, realizados na 2.ª fase de exames do ano 
letivo de 2019-2020, na candidatura ao ensino superior de 2020-2021. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/141358854/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=141358837
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/141358843/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=141358837
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140821540/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136237681/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67552512/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140631261/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=140631241
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140552010/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=140551992
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133528570/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-05-15&date=2020-05-01&dreId=133528557
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140538210/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=140538201
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140431172/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140431106/details/maximized?serie=I&day=2020-08-17&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140087202/details/maximized?serie=I&day=2020-08-12&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139892306/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=139892294
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• Despacho n.º 7710-A/2020, de 05 de agosto - Aprova o calendário de ações do concurso nacional de acesso e ingresso no ensino superior público para a 
matrícula e inscrição no ano letivo de 2020-2021. 

• Despacho n.º 7647/2020, de 04 de agosto - Aprova o Regulamento do Programa +Superior para o ano letivo 2020-2021. 

• Portaria n.º 180-B/2020, de 03 de agosto - Publicita o Regulamento do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público para a Matrícula e 
Inscrição no Ano Letivo de 2020-2021. 

• Portaria n.º 180-A/2020, de 03 de agosto – Publicita o Regulamento Geral dos Concursos Institucionais para Ingresso nos Cursos Ministrados em 
Estabelecimentos de Ensino Superior Privado para a Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de 2020-2021. 

• Despacho n.º 6958/2020, de 07 de julho – Designa o fiscal único do Instituto Politécnico de Beja. 

• Despacho n.º 6844/2020, de 02 de julho - Aprova os prazos em que devem ser praticados os atos a que se refere o Decreto-Lei n.º 393-A/99, de 2 de 
outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro, para acesso e ingresso no ensino superior, no ano letivo de 2020-2021, através dos 
regimes especiais. 

• Decreto-Lei n.º 33/2020, de 01 de julho - Aprova medidas excecionais para garantir o acesso ao ensino superior, no ano letivo de 2020-2021, por estudantes 
oriundos dos sistemas de ensino secundário estrangeiros. 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2020, de 25 de junho - Aprova as linhas estratégicas do Projeto Nunca Esquecer - Programa Nacional em torno 
da Memória do Holocausto. 

• Portaria n.º 150/2020, de 22 de junho – Emite a terceira alteração à Portaria n.º 181-D/2015, de 19 de junho, regulamentando a candidatura às instituições 
de ensino superior públicas para os estudantes que tenham concluído o nível secundário de educação por vias profissionalizantes ou em cursos artísticos 
especializados. 

• Deliberação n.º 690-A/2020, de 19 de junho - Fixa as provas físicas exigidas para satisfação dos pré-requisitos dos grupos C e H, para a candidatura à 
matrícula e inscrição no ensino superior, no ano letivo de 2020-2021. 

• Deliberação n.º 6412/2020, de 18 de junho - Nomeia um membro para o conselho de curadores da Fundação Universidade do Porto. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139652082/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-08-05&date=2020-08-01&dreId=139652080
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139459993/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=139348470
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139472779/details/maximized?serie=I&day=2020-08-03&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139472778/details/maximized?serie=I&day=2020-08-03&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137346765/details/1/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=137346752
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137028907/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-07-02&date=2020-07-01&dreId=137028877
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/131050932/view?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20393-A%2F99
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/490957/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20272%2F2009
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136990468/details/maximized?serie=I&day=2020-07-01&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136600049/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136237681/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67552512/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136168889/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=136168887
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136047807/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=136047789
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• Despacho n.º 6404/2020, de 18 de junho - Designa o fiscal único do Instituto Politécnico de Santarém. 

• Declaração de Retificação n.º 441/2020, de 16 de junho - Retifica o Despacho n.º 5874/2020, de 28 de maio de 2020 sobre o Reconhecimento automático 
dos graus académicos de ensino superior conferidos na Venezuela, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto. 

• Despacho n.º 6343-C/2020, de 15 de junho - Determina as orientações para a fixação de vagas para o concurso nacional de acesso e concursos locais de 
acesso no ano letivo de 2020-2021. 

• Despacho n.º 6343-B/2020, de 15 de junho - Estabelece, para o ano letivo de 2020/2021, as vagas para ingresso nos ciclos de estudos de licenciatura e 
integrados de mestrado em cada par instituição/ciclo de estudos, através de concursos especiais para acesso e ingresso no ensino superior e dos concursos 
de mudança de curso e de transferência para o 1.º ano curricular. 

• Despacho n.º 6211/2020, de 12 de junho - Designa o fiscal único da Universidade Nova de Lisboa. 

• Despacho n.º 5874/2020, de 28 de maio - Reconhece de forma automática os graus académicos de ensino superior conferidos na Venezuela, ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto. 

• Deliberação n.º 558/2020, de 15 de maio - Revoga a Deliberação da CNAES com o n.º 519/2020, de 27 de abril, relativa à candidatura dos titulares dos 
cursos de dupla certificação de nível secundário e cursos artísticos especializados, aos ciclos de estudo de licenciatura e de mestrado integrado. 

• Despacho n.º 5441/2020, de 12 de maio - Define o alargamento excecional do prazo de requerimento de bolsa de estudo para estudantes do ensino 
superior no ano letivo 2019-2020. 

• Aviso n.º 5002/2020, de 25 de março - Atualiza a tabela de emolumentos a cobrar pela Direção-Geral do Ensino Superior a partir de 1 de março de 2020. 

• Despacho n.º 3485-B/2020, de 19 de março - Delega no GRAN (grupo de representantes das autoridades nacionais) a competência para a prática dos atos 
necessários à gestão da situação dos estudantes nacionais que estão em Erasmus durante este período, quer em instituições europeias, quer em instituições 
fora da Europa. 

• Aviso n.º 4635/2020, de 19 de março - Atualiza o valor dos emolumentos a cobrar pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) pelo registo da criação de 
cursos técnicos superiores profissionais e pelas alterações ao registo a partir de 1 de abril de 2020. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136047792/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=136047789
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135842783/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=135711363
https://dre.pt/pesquisa/-/search/134676845/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116068880/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2066%2F2018
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135843119/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-06-15&date=2020-06-01&dreId=135711305
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135843118/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-06-15&date=2020-06-01&dreId=135711305
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135532421/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=135532099
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134676845/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=134676796
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116068880/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133528570/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-05-15&date=2020-05-01&dreId=133528557
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132497964/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=132497937
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133480430/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=133480403
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130600849/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-25&date=2020-03-01&dreId=130600835
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473083/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130413223/details/normal?l=1
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• Deliberação n.º 377-A/2020, de 17 de março - Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na 
candidatura ao ensino superior de 2020-2021. 

• Deliberação n.º 262/2020, de 24 de fevereiro - Fixa os pré-requisitos exigidos para a candidatura à matrícula e inscrição no ensino superior no ano letivo de 
2020-2021. 

• Portaria n.º 43/2020, de 14 de fevereiro - Altera a Portaria n.º 33/2019, de 25 de janeiro, que regula aspetos da tramitação procedimental do 
reconhecimento de graus académicos e diplomas atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras. 

• Despacho n.º 1508/2020, de 31 de janeiro - Estabelece os valores máximos de preços mensais de alojamento para estudantes que não sejam bolseiros de 
ação social, a praticar no âmbito dos imóveis integrados no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. 

• Despacho n.º 1308/2020, de 29 de janeiro - Fixa a regra para a conversão de classificações atribuídas por instituições de ensino superior do Reino Unido 
para a escala de classificação portuguesa, de acordo com o Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto. 

• Despacho n.º 1307/2020, de 29 de janeiro – Cria o Grupo de Trabalho de Vagas do Ensino Superior 2020. 

• Despacho n.º 1155/2020, de 27 de janeiro - Fixa o prazo em que devem ser submetidos os pedidos de registo dos cursos técnicos superiores profissionais 
para entrada em funcionamento no ano letivo de 2020-2021. 

• Despacho n.º 951/2020, de 23 de janeiro - Determina a cessação de funções do fiscal único da Universidade da Beira Interior (UBI), designado através do 
Despacho n.º 5977/2018, de 2018-06-19, e designa novo fiscal único para a UBI. 

 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130277371/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-17&date=2020-03-01&dreId=130277369
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/129529737/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-02-24&date=2020-02-01&dreId=129529701
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/129208007/details/maximized?serie=I&day=2020-02-14&date=2020-02-01
https://dre.pt/home/-/dre/118484592/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/128727059/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=128726984
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/128612138/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-01-29&date=2020-01-01&dreId=128572074
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116068880/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2066%2F2018
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/128612137/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-01-29&date=2020-01-01&dreId=128572074
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/128523399/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-01-27&date=2020-01-01&dreId=128470450
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/128400664/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-01-23&date=2020-01-01&dreId=128400648
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115533426/details/normal?q=Despacho+n.%C2%BA%205977%2F2018
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2019: 

 

• Despacho n.º 9740/2019, de 25 de outubro - Procede à segunda alteração ao Despacho n.º 13057/2016, de 31 de outubro, alterado pelo 

Despacho n.º 2061/2018, de 27 de fevereiro, que fixa as orientações para o financiamento dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais a suportar pelo 

Orçamento do Estado. 

• Despacho n.º 9030/2019, de 9 de outubro - Alarga, na sequência do processo NUP:10.09/02423/EMESC/16, e da ação de inspeção desenvolvida pela IGEC, o 

âmbito do Despacho n.º 6136/2018, que determina medidas destinadas à regularização de processos de equivalências de graus académicos desenvolvidos pela 

Escola Superior de Enfermagem S. Francisco das Misericórdias nos anos letivos 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015, e prorroga o prazo para a obtenção da 

autorização a que se refere o n.º 1 do artigo 41.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, que estabelece o regime jurídico das instituições de ensino superior: 

o ensino de ciclos de estudos conducentes à atribuição de graus académicos só pode realizar-se em instalações autorizadas pelo ministério da tutela. 

• Deliberação n.º 1069/2019, de 9 de outubro – Define o reconhecimento automático de graus académicos de ensino superior conferidos no 3.º Ciclo de 

Bolonha dos países da União Europeia, vindo completar a tabela da Deliberação n.º 2429/2008, de 9 de setembro, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 

66/2018, de 16 de agosto. 

• Deliberação n.º 1068/2019, de 9 de outubro - Define o reconhecimento automático de graus académicos de ensino superior atribuídos no Brasil, em 

conformidade com o Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto. 

• Deliberação n.º 1067/2019, de 9 de outubro - Define o reconhecimento automático de graus académicos de ensino superior conferidos no Reino Unido, 

vindo completar a tabela da Deliberação n.º 568/2009, de 26 de fevereiro, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto. 

• Deliberação n.º 1057/2019, de 8 de outubro - Define o reconhecimento automático de graus académicos de ensino superior anteriores à implementação do 

Processo de Bolonha atribuídos na Holanda, Noruega e Roménia, vindo completar a tabela da Deliberação n.º 1494/2009, de 28 de maio, em conformidade 

com o Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto. 

• Deliberação n.º 1056/2019, de 8 de outubro - Define o reconhecimento automático de graus académicos de ensino superior anteriores à implementação do 

Processo de Bolonha da Federação Russa, vindo completar a tabela da Deliberação n.º 2152/2009, de 23 de julho, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 

66/2018, de 16 de agosto. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125695633/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=125695585
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75623819/details/normal?q=Despacho+n.%C2%BA%2013057%2F2016
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114771377/details/normal?q=Despacho+n.%C2%BA%202061%2F2018
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125139101/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=125096751
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115562865/details/normal?q=Despacho+n.%C2%BA%206136%2F2018
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/640339/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2062%2F2007
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125139105/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=125096751
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/2019771/details/normal?q=Delibera%C3%A7%C3%A3o+n.%C2%BA%202429%2F2008
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116068880/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2066%2F2018
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116068880/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2066%2F2018
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125139104/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=125096751
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116068880/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2066%2F2018
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125139103/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=125096751
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/1804429/details/normal?q=Delibera%C3%A7%C3%A3o+n.%C2%BA%20568%2F2009
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116068880/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2066%2F2018
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125079563/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-10-08&date=2019-10-01&dreId=125079526
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/1708464/details/normal?q=Delibera%C3%A7%C3%A3o+n.%C2%BA%201494%2F2009
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116068880/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2066%2F2018
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125079562/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-10-08&date=2019-10-01&dreId=125079526
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/2429696/details/normal?q=Delibera%C3%A7%C3%A3o+n.%C2%BA%202152%2F2009
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116068880/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2066%2F2018
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116068880/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2066%2F2018


 

  

 

 

LEGISLAÇÃO E NORMATIVOS –ENSINO SUPERIOR 
Última atualização: 01-03-2021 

8 

• Deliberação n.º 1055/2019, de 8 de outubro - Define o reconhecimento automático de graus académicos de ensino superior anteriores à implementação do 

Processo de Bolonha atribuídos na Bélgica, vindo completar a tabela da Deliberação n.º 3269/2009, de 10 de dezembro, em conformidade com o Decreto-Lei 

n.º 66/2018, de 16 de agosto. 

• Deliberação n.º 1054/2019, de 8 de outubro - Define o reconhecimento automático de graus académicos de ensino superior anteriores à implementação do 

Processo de Bolonha nos países aderentes, vindo completar a tabela da Deliberação n.º 571/2009, de 26 de fevereiro, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 

66/2018, de 16 de agosto. 

• Deliberação n.º 1053/2019, de 8 de outubro - Define o reconhecimento automático de graus académicos de ensino superior conferidos na Região 

Administrativa Especial de Macau, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto. 

• Deliberação n.º 1052/2019, de 8 de outubro - Define o reconhecimento automático de graus académicos de ensino superior conferidos no 1.º e 2.º ciclos de 

Bolonha dos Países da União Europeia, vindo completar a tabela da Deliberação n.º 2430/2008, de 9 de setembro, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 

66/2018, de 16 de agosto. 

• Deliberação n.º 1051/2019, de 8 de outubro - Define o reconhecimento automático de graus académicos de ensino superior conferidos no Principado de 

Andorra, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto. 

• Deliberação n.º 1050/2019, de 8 de outubro - Define o reconhecimento automático de diplomas de cursos de ensino superior não conferentes de grau 

académico, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto. 

• Portaria n.º 353/2019, de 07 de outubro - Altera, na sua redação atual, a Portaria n.º 138/2009, de 3 de fevereiro, que define as condições de atribuição do 

passe escolar 4_18@escola.tp, e a Portaria n.º 982-B/2009, de 2 de setembro, Define as condições de atribuição do passe sub23@superior.tp 

• Despacho n.º 8723/2019, de 02 de outubro - Determina o encerramento compulsivo do Instituto Superior de Novas Profissões, fixando as condições e prazos 

em que o mesmo deve ter lugar. 

• Despacho n.º 8381/2019, de 20 de setembro - Designa o fiscal único do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. 

• Lei n.º 94/2019, de 04 de setembro - Publica a primeira alteração à Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto, que aprova o regime jurídico da avaliação do ensino superior. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125079561/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-10-08&date=2019-10-01&dreId=125079526
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/847826/details/normal?q=Delibera%C3%A7%C3%A3o+n.%C2%BA%203269%2F2009
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116068880/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2066%2F2018
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116068880/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2066%2F2018
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125079560/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-10-08&date=2019-10-01&dreId=125079526
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/1804432/details/normal?q=Delibera%C3%A7%C3%A3o+n.%C2%BA%20571%2F2009
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116068880/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2066%2F2018
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116068880/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2066%2F2018
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125079559/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-10-08&date=2019-10-01&dreId=125079526
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116068880/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2066%2F2018
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125079558/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-10-08&date=2019-10-01&dreId=125079526
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/2019772/details/normal?q=Delibera%C3%A7%C3%A3o+n.%C2%BA%202430%2F2008
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116068880/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2066%2F2018
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116068880/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2066%2F2018
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125079557/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-10-08&date=2019-10-01&dreId=125079526
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116068880/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2066%2F2018
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125079556/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-10-08&date=2019-10-01&dreId=125079526
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116068880/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2066%2F2018
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125074535/details/maximized?serie=I&day=2019-10-07&date=2019-10-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/601694/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/244881/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125046901/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=125031670
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124871908/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-09-20&date=2019-09-01&dreId=124871882
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124417107/details/maximized?serie=I&day=2019-09-04&date=2019-09-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/637179/details/normal?l=1
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• Decreto-Lei n.º 133/2019, de 03 de setembro - Aprova o regime jurídico do ensino superior ministrado a distância. 

• Lei n.º 75/2019, de 02 de setembro - Estabelece mecanismos de regularização de dívidas por não pagamento de propinas em instituições de ensino superior 

públicas, e procede à quinta alteração à Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto, que estabelece as bases do financiamento do ensino superior. 

• Despacho n.º 7557/2019, de 26 de agosto - Procede à atualização do Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico. 

• Decreto-Lei n.º 122/2019, de 23 de agosto - Aprova normas complementares ao regime de transição dos leitores previsto no Estatuto da Carreira Docente 

Universitária. 

• Despacho n.º 7334/2019, de 20 de agosto – Designa o coordenador geral e da equipa de Coordenação Técnica do INCoDe.2030. 

• Despacho n.º 7214/2019, de 14 de agosto – Nomeia a comissão de peritos do contingente especial para candidatos com deficiência no âmbito do 

regulamento do concurso nacional de acesso e ingresso no Ensino Superior Público para a matrícula e inscrição no ano letivo de 2019-2020. 

• Portaria n.º 249-A/2019, de 05 de agosto – Procede à segunda alteração à Portaria n.º 181-D/2015, de 19 de junho, que aprova o Regulamento dos Regimes 

de Reingresso e de Mudança de Par Instituição/Curso no Ensino Superior. 

• Decreto-Lei n.º 96/2019, de 23 de julho - Altera o estatuto jurídico do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. 

• Deliberação n.º 797/2019, de 19 de julho - Divulga as alterações aos elencos de provas de ingresso para as candidaturas ao ensino superior de 2020, 2021 e 

2022. 

• Parecer n.º 4/2019, de 17 de julho – Emite parecer sobre a aplicação da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro - Regime Jurídico das Instituições do Ensino 

Superior. 

• Despacho n.º 6429-B/2019, de 16 de julho – Aprova o calendário de ações do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público para a 

Matrícula e Inscrição no ano letivo de 2019-2020. 

• Despacho n.º 6429-A/2019, de 16 de julho - Aprova o Regulamento do Programa +Superior para o Ano Letivo de 2019-2020. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124392062/details/maximized?serie=I&day=2019-09-03&date=2019-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124346826/details/maximized?serie=I&date=2019-09-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/656107/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124201183/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-08-26&date=2019-08-01&dreId=124192169
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124171093/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124044673/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-08-20&date=2019-08-01&dreId=124044670
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123960834/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-08-14&date=2019-08-01&dreId=123960809
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123666172/details/maximized?serie=I&day=2019-08-05&date=2019-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67552512/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123407853/details/maximized?serie=I&day=2019-07-23&date=2019-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123326797/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-07-19&date=2019-07-01&dreId=123326776
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123253241/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=123234426
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/640339/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2062%2F2007
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123225860/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-07-16&date=2019-07-01&dreId=123225858
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123234397/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=123234393
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• Portaria n.º 218-B/2019, de 15 de julho - Aprova o Regulamento do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público para a Matrícula e 

Inscrição no Ano Letivo de 2019-2020. 

• Portaria n.º 218-A/2019, de 15 de julho - Aprova o Regulamento Geral dos Concursos Institucionais para Ingresso nos Cursos Ministrados em 

Estabelecimentos de Ensino Superior Privado para a Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de 2019-2020. 

• Despacho n.º 6407/2019, de 16 de julho - Designa o provedor do bolseiro de investigação. 

• Despacho n.º 5911/2019, de 27 de junho - Determina a criação da rede PERIN - Portugal in Europe Research and Innovation Network, entre a Fundação para 

a Ciência e a Tecnologia, I. P. (FCT), a Agência Nacional de Inovação (ANI), S. A., e a Direção-Geral do Ensino Superior (DGES). 

• Despacho n.º 5830-B/2019, de 24 de junho - Ressalva, para efeitos de aplicação no ano letivo de 2019-2020, que o Regulamento de Atribuição de Bolsas de 

Estudo a Estudantes do Ensino Superior, republicado em anexo ao Despacho n.º 5404/2017, de 21 de junho, tem em consideração as disposições legais em 

vigor relativas às matérias sobre as quais dispõe. 

• Despacho n.º 5782-A/2019, de 19 de junho - Determina as orientações para a fixação de vagas para o concurso nacional de acesso e concursos locais de 

acesso no ano letivo 2019-2020. 

• Parecer n.º 3/2019, de 21 de junho – Determina o acesso ao ensino superior dos titulares de cursos profissionais e artísticos especializados. 

• Lei n.º 42/2019, de 21 de junho - Determina como única consequência pelo incumprimento do pagamento das propinas o não reconhecimento dos atos 

académicos, procedendo à quarta alteração à Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto, que estabelece as bases do financiamento do ensino superior. 

• Despacho n.º 5499/2019, de 06 de junho - Aprova os prazos em que devem ser praticados os atos a que se refere o Decreto-Lei n.º 393-A/99, de 2 de 

outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro, para acesso e ingresso no ensino superior, no ano letivo de 2019-2020, através dos 

regimes especiais. 

• Deliberação n.º 652/2019, de 29 de maio – Publicita candidatura ao ensino superior português de estudantes titulares de cursos do ensino secundário 

estrangeiro - 2020/2021. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123183030/details/maximized?serie=I&day=2019-07-15&date=2019-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123183029/details/maximized?serie=I&day=2019-07-15&date=2019-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123205375/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-07-16&date=2019-07-01&dreId=123169323
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122712001/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-06-27&date=2019-06-01&dreId=122711981
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122657764/details/maximized?serie=II&day=2019-06-24&date=2019-06-01&dreId=122657762
https://dre.pt/home/-/dre/107524771/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122630031/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=122629998
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122630031/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=122629998
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/656107/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122526487/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-06-06&date=2019-06-01&dreId=122513352
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/159114/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/490957/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122434182/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-05-29&date=2019-05-01&dreId=122417447
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• Portaria n.º 363/2019, de 27 de maio - Alarga o elenco de provas de ingresso aos ciclos de estudo no domínio da Engenharia Alimentar. 

• Decreto-Lei n.º 63/2019, de 16 de maio - Estabelece o regime jurídico das instituições que se dedicam à investigação científica e desenvolvimento. 

• Despacho n.º 4664-F/2019, de 08 de maio – Determina a utilização das instalações escolares para o funcionamento das assembleias ou secções de voto da 

eleição para o Parlamento Europeu. 

• Regulamento n.º 404/2019, de 08 de maio – Regulamenta as Bolsas de Investigação Científica da Academia das Ciências de Lisboa e define as condições de 

atribuição de bolsas de estudo para realização de investigação científica ou missões. 

• Despacho n.º 4652/2019, de 08 de maio - Nomeia o representante dos estabelecimentos de ensino superior particular e cooperativo na Comissão Nacional 

de Acesso ao Ensino Superior (CNAES). 

• Decreto-Lei n.º 55/2019, de 24 de abril - Cria o estatuto do estudante atleta do ensino superior. 

• Despacho n.º 4245/2019, de 22 de abril - Determina as transferências a efetuar, no ano de 2019, para a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, 

por dotações orçamentais provenientes das áreas governativas da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Educação e do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social. 

• Deliberação n.º 441/2019, de 18 de abril - Estabelece as regras para a fixação de elencos de provas de ingresso - 2019/2020. 

• Despacho n.º 4156/2019, de 16 de abril - Introduz mecanismos de salvaguarda nos procedimentos de contratualização da atribuição de bolsas de estudo, no 

quadro da aplicação do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior, republicado em anexo ao Despacho n.º 5404/2017, 

de 21 de junho. 

• Portaria n.º 111/2019, de 12 de abril - Define a agilização dos procedimentos de emissão de vistos para estudantes estrangeiros. 

• Declaração de Retificação n.º301-A/2019, de 29 de março - Retifica a Deliberação da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior n.º 266-A/2019, de 

12 de março, relativa à fixação dos pré-requisitos a exigir para a candidatura ao ensino superior de 2019-2020. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122402875/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-05-27&date=2019-05-01&dreId=122399140
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122317422/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122266085/details/maximized?serie=II&day=2019-05-08&date=2019-05-01&dreId=122266078
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122252888/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=122239340
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122252887/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=122239340
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122157759/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122146832/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-04-22&date=2019-04-01&dreId=122146794
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122132168/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=122132151
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122109184/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-04-16&date=2019-04-01&dreId=122101753
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/107524771/details/maximized?advanced.search=Pesquisa+Avan%C3%A7ada&anoDR=2017&sortOrder=ASC&tipo=Despacho&types=SERIEII&numero=5404
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122086337/details/maximized?serie=I&day=2019-04-12&date=2019-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121748960/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-03-29&date=2019-03-01&dreId=121748958
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/120920062/details/normal?q=delibera%C3%A7%C3%A3o+n.%C2%BA%20266-A%2F2019
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• Declaração de Retificação n.º 257/2019, de 20 de março - Retifica a Deliberação da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior n.º 586/2018, de 11 de 

maio, relativa à candidatura ao ensino superior português de estudantes titulares de cursos do ensino secundário estrangeiro - 2019-2020. 

• Aviso n.º 4356/2019, de 15 de março - Atualiza a tabela de emolumentos a cobrar pela Direção-Geral do Ensino (DGES) a partir de 1 de março de 2019. 

• Despacho n.º 2757/2019, de 15 de março - Designa o fiscal único do Instituto Politécnico de Lisboa. 

• Aviso n.º 4137/2019, de 14 de março - Atualiza o valor dos emolumentos a cobrar pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) pelo registo da criação de 

cursos técnicos superiores profissionais e pelas alterações ao registo a partir de 1 de abril de 2019. 

• Deliberação n.º 266-A/2019, de 12 de março - Fixa os pré-requisitos para a candidatura ao ensino superior de 2019-2020. 

• Decreto-Lei n.º 30/2019, de 26 de fevereiro - Aprova o plano de intervenção para a requalificação e construção de residências de estudantes. 

• Despacho n.º 1416/2019, de 08 de fevereiro − Estabelece os limites para a fixação de vagas para os concursos especiais de acesso e ingresso para 

estudantes internacionais em estabelecimentos de ensino superior privado para o ano letivo 2019-2020. 

• Despacho n.º 1088/2019, de 31 de janeiro − Aprova a criação e regulamentação do Quadro Dinâmico de Referência de Competência Digital. 

• Portaria n.º 33/2019, de 25 de janeiro − Regula aspetos da tramitação procedimental do reconhecimento de graus académicos e diplomas atribuídos por 

instituições de ensino superior estrangeiras. 

• Decreto-Lei n.º 17/2019, de 22 de janeiro − Regula a Unidade Politécnica Militar e consagra as especificidades da componente politécnica do ensino 

superior militar no contexto do ensino superior politécnico. 

• Decreto-Lei n.º 4/2019, de 14 de janeiro − Procede ao reconhecimento de interesse público de duas instituições do ensino superior privadas. 

• Despacho n.º 327/2019, de 08 de janeiro − Determina a representação de Portugal no Bologna Follow-up Group (BFUG). 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121312045/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-03-20&date=2019-03-01&dreId=121277266
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/115264955/details/maximized?advanced.search=Pesquisa+Avan%C3%A7ada&anoDR=2018&sortOrder=ASC&tipo=delibera%C3%A7%C3%A3o&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=586
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121075354/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-03-15&date=2019-03-01&dreId=121075275
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121075305/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-03-15&date=2019-03-01&dreId=121075275
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120999246/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-03-14&date=2019-03-01&dreId=120940163
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120920062/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-03-12&date=2019-03-01&dreId=120920060
•%09Decreto-Lei%20n.º%2030/2019%20-%20Diário%20da%20República%20n.º%2040/2019,%20Série%20I%20de%202019-02-26
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119372603/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-02-08&date=2019-02-01&dreId=119305954
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118877300/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-01-31&date=2019-01-01&dreId=118877297
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118484592/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118275383/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117754015/details/maximized?serie=I&day=2019-01-14&date=2019-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117629746/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-01-08&date=2019-01-01&dreId=117629676
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• Despacho n.º 536/2019, de 10 de janeiro − Determina a composição da comissão de reconhecimento de graus e diplomas estrangeiros. 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117700848/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-01-10&date=2019-01-01&dreId=117658858
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2018: 

 

• Despacho n.º 11729/2018, de 07 de dezembro − Renova o mandato do fiscal único da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. 

• Despacho n.º 11728/2018, de 07 de dezembro − Renova o mandato do fiscal único da Universidade da Madeira. 

• Despacho n.º 11424/2018, de 30 de novembro − Fixa o prazo em que devem ser submetidos os pedidos de registo dos cursos técnicos superiores 

profissionais para entrada em funcionamento no ano letivo de 2018-2019. 

• Despacho n.º 11092/2018, de 27 de novembro − Cria um grupo de trabalho para o estudo e avaliação da distribuição de vagas no ensino superior público. 

• Decreto-Lei n.º80/2018, de 15 de outubro − Estabelece os princípios e regras aplicáveis às comissões de ética que funcionam nas instituições de saúde, nas 

instituições de ensino superior e em centros de investigação biomédica que desenvolvam investigação clínica. 

• Despacho n.º 8834/2018, de 18 de setembro − Substitui perita da comissão de peritos do contingente especial para candidatos com deficiência no âmbito 

do Regulamento do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público para a Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de 2018-2019. 

• Portaria n.º 232-A/2018, de 20 de agosto − Procede à regulamentação dos cursos artísticos especializados de Design de Comunicação, de Design de 

Produto, de Produção Artística e de Comunicação Audiovisual a que se refere a alínea c) do n.º 4 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 

• Decreto-Lei n.º66/2018, de 16 de agosto − Aprova o regime jurídico de reconhecimento de graus académicos e diplomas de ensino superior atribuídos por 

instituições de ensino superior estrangeiras. 

• Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto − Altera o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior. 

• Decreto-Lei n.º 62/2018, de 06 de agosto − Altera o Estatuto do Estudante Internacional. 

• Decreto-Lei n.º61/2018, de 03 de agosto − Cria o regime jurídico dos centros académicos clínicos e dos projetos-piloto de hospitais universitários. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117279083/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-12-07&date=2018-12-01&dreId=117246264
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117279082/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-12-07&date=2018-12-01&dreId=117246264
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117179226/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-11-30&date=2018-11-01&dreId=117180781
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117129020/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-11-27&date=2018-11-01&dreId=117129003
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116673880/details/maximized?serie=I&day=2018-10-15&date=2018-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116417958/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-09-18&date=2018-09-01&dreId=116417943
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115652962/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116068880/details/maximized?serie=I&day=2018-08-16&date=2018-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116068879/details/maximized?serie=I&day=2018-08-16&date=2018-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115924012/details/maximized?serie=I&day=2018-08-06&date=2018-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115886131/details/maximized?serie=I&day=2018-08-03&date=2018-08-01
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• Despacho n.º 7330/2018, de 02 de agosto − Estabelece, para o ano letivo de 2018-2019, as vagas para ingresso, nos ciclos de estudos de licenciatura e 

integrados de mestrado em cada par instituição/ciclo de estudos, através de concursos especiais para acesso e ingresso no ensino superior e dos concursos 
de mudança de curso e de transferência para o 1.º ano curricular. 

• Lei n.º 36/2018, de 24 de julho − Decreta a requalificação e construção de residências de estudantes do ensino superior público. 

• Despacho n.º 6902-H/2018, de 17 de julho − Divulga o calendário de ações do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público para a 

Matrícula e Inscrição no ano letivo de 2018-2019. 

• Portaria n.º 211/2018, de 17 de julho − Aprova o Regulamento do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público para a Matrícula e 

Inscrição no Ano Letivo de 2018-2019. 

• Portaria n.º 209/2018, de 16 de julho − Aprova o Regulamento Geral dos Concursos Institucionais para Ingresso nos Cursos Ministrados em Estabelecimentos 

de Ensino Superior Privado para a Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de 2018-2019. 

• Despacho n.º 6140/2018 de 22 de junho − Determina as transferências a efetuar, no ano de 2018, para a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, 

por dotações orçamentais provenientes das áreas governativas da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Educação e do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social. 

• Despacho n.º 6136/2018, de 22 de junho − Determina medidas destinadas à regularização de processos de equivalências de graus académicos desenvolvidos 

pela Escola Superior de Enfermagem S. Francisco das Misericórdias nos anos letivos 2012-13, 2013-14 e 2014-15. 

• Despacho n.º 5198/2018, de 24 de maio − Altera a composição do grupo de trabalho constituído através do Despacho n.º 7115/2016, de 31 de maio, com a 

missão de monitorizar e colaborar na preparação e execução das medidas de controlo orçamental a implementar pelas Instituições de Ensino Superior. 

• Despacho n.º 5036-A/2018, de 21 de maio − Aprova as orientações a que se refere o n.º 3 do artigo 64.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro (regime 

jurídico das instituições de ensino superior), para a fixação das vagas para os concursos nacional e locais para ingresso no ensino superior público no ano 
letivo de 2018-2019. 

• Despacho n.º4907/2018, de 17 de maio − Aprova os prazos em que devem ser praticados os atos a que se refere o Decreto-Lei n.º 393-A/99, de 2 de 

outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro, para acesso e ingresso no ensino superior, no ano letivo de 2018-2019, através dos 
regimes especiais. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115868393/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-08-02&date=2018-08-01&dreId=115868375
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115764791/details/maximized?serie=I&day=2018-07-24&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115724354/details/maximized?serie=II&day=2018-07-17&date=2018-07-01&dreId=115724345
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115712186/details/maximized?serie=I&day=2018-07-17&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115698906/details/maximized?serie=I&day=2018-07-16&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115562870/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-06-22&date=2018-06-01&dreId=115562813
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115562865/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-06-22&date=2018-06-01&dreId=115562813
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115386301/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=115368153
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74574182/details/normal?q=Despacho+n.%C2%BA%207115%2F2016
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115365290/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-05-21&date=2018-05-01&dreId=115365288
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/640339/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2062%2F2007
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115333076/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-05-17&date=2018-05-01&dreId=115327836
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/159114/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20393-A%2F99
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/490957/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20272%2F2009
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• Deliberação n.º 587/2018, de 11 de maio − Divulga alterações de elencos de provas de ingresso para as candidaturas de 2019, 2020, 2021. 

• Deliberação n.º 586/2018, de 11 de maio − Delibera relativamente à candidatura ao ensino superior português de estudantes titulares de cursos do ensino 

secundário estrangeiro - 2019-2020. 

• Declaração de Retificação n.º 309/2018, de 24 de abril − Retifica a Deliberação n.º 218/2018, da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, de 26 de 

fevereiro, relativa à fixação dos pré-requisitos para a candidatura ao ensino superior de 2018-2019. 

• Despacho n.º 2061/2018, de 27 de fevereiro − Altera o Despacho n.º 13057/2016, de 19 de outubro, que fixa as orientações para o financiamento dos 

cursos técnicos superiores profissionais a suportar pelo Orçamento do Estado. 

• Deliberação n.º 218/2018, de 26 de fevereiro − Fixa os pré-requisitos para a candidatura ao ensino superior de 2018-2019. 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115264956/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-05-11&date=2018-05-01&dreId=115264907
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115264955/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-05-11&date=2018-05-01&dreId=115264907
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115164964/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-04-24&date=2018-04-01&dreId=115164949
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/114765687/details/maximized?anoDR=2018&texto=delibera%C3%A7%C3%A3o&search=Pesquisar&sortOrder=ASC&types=SERIEII&numero=218
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114771377/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=114758546
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75623819/details/normal?q=Despacho+n.%C2%BA%2013057%2F2016
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114765687/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=114758199
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2017: 

 

• Despacho n.º 10966/2017, de 14 de dezembro − Fixa o prazo em que devem ser submetidos os pedidos de registo dos cursos técnicos superiores 

profissionais para entrada em funcionamento no ano letivo de 2017-2018. 

• Acórdão (extrato) n.º 338/2017, de 16 de novembro − Não conhece do recurso de legalidade, interposto ao abrigo da alínea f) do n.º 1 do artigo 70.º da Lei 

do Tribunal Constitucional; não julga inconstitucional a interpretação normativa, extraída dos artigo 20.º, n.º 6, n.º 7 e n.º 8, e do artigo 50.º da 
Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, segundo a qual, os docentes do ensino politécnico que adquiriram a categoria de professor adjunto por força dos 
artigos 6.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, na redação conferida pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, não passam, durante o ano de 2012, 
a auferir concomitantemente o vencimento correspondente à categoria adquirida. 

• Despacho n.º 9542/2017, de 30 de outubro − Aprova o Regulamento do Programa + Superior para o ano letivo de 2017-2018. 

• Despacho n.º 8584/2017, de 29 de setembro − Procede à publicação de Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo para Frequência do Ensino Superior 

de Estudantes com incapacidade igual ou superior a 60 %. 

• Deliberação n.º 765/2017, de 17 de agosto − Divulga alterações de elencos de provas de ingresso para as candidaturas de 2018, 2019, 2020. 

• Lei n.º 71/2017, de 16 de agosto − Define os preços máximos de refeição e de alojamento para estudantes do ensino superior em função do indexante de apoios 

sociais. 

• Lei n.º 68/2017, de 9 de agosto − Estabelece o pagamento faseado das propinas devidas pelos estudantes do ensino superior e um regime especial de 

pagamento por beneficiários de bolsas de ação social, procedendo à terceira alteração à Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto (Bases do financiamento do ensino 
superior). 

• Lei n.º 65/2017, de 9 de agosto − Procede à primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 45/2016, de 17 de agosto, que aprova um 

conjunto de regras complementares do processo de transição dos docentes do ensino superior politécnico regulado pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de 
agosto, alterado pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio. 

• Lei n.º 60/2017, de 01 de agosto − Procede à primeira alteração à Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto, que define medidas de apoio social às mães e pais 

estudantes. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114352197/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=114350469
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114214328/details/maximized?serie=II&parte_filter=32&dreId=114205548
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/243769/details/normal?q=Lei+64-B%2F2011
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/488490/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20207%2F2009
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/615030/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%207%2F2010
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114116837/details/normal?q=Despacho+n.%C2%BA%209542%2F2017
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108231538/details/normal?q=Despacho+n.%C2%BA%208584%2F2017
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/108009214/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Delibera%C3%A7%C3%A3o&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=765%2F2017
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/108001407/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=71%2F2017
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/107981651/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=68%2F2017
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/656107/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=37%2F2003
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/107981648/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=65%2F2017
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75150257/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/488490
https://dre.pt/application/conteudo/615030
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107791610/details/maximized?serie=I&day=2017-08-01&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/516044/details/normal?l=1
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• Portaria n.º 227/2017, de 25 de julho − Procede à primeira alteração ao Regulamento do Processo de Registo de Diplomas Estrangeiros ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12 de outubro, aprovado pela Portaria n.º 29/2008, de 10 de janeiro. 

• Lei n.º 57/2017, de 19 de julho − Procede à primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, que aprova um 

regime de contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do conhecimento. 

• Despacho n.º 6342-A/2017, de 19 de julho − Publicita calendário de ações do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público para a 

Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de 2017-2018. 

• Despacho n.º 6342-B/2017, de 19 de julho − Nomeia a comissão de peritos do contingente especial para candidatos com deficiência física ou sensorial no 

âmbito do Regulamento do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público para a Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de 2017-2018. 

• Portaria n.º 211-A/2017, de 17 de julho − Aprova o Regulamento do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público para a Matrícula e 

Inscrição no Ano Letivo de 2017-2018. 

• Portaria n.º 211-B/2017, de 17 de julho − Aprova o Regulamento Geral dos Concursos Institucionais para Ingresso nos Cursos Ministrados em 

Estabelecimentos de Ensino Superior Privado para a Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de 2017-2018. 

• Despacho n.º 6261-A/2017, de 17 de julho − Estabelece, para o ano letivo de 2017-2018, as vagas para ingresso, nos ciclos de estudos de licenciatura e 

integrados de mestrado em cada par instituição/ciclo de estudos, através dos concursos especiais para acesso e ingresso no ensino superior e dos concursos 
de mudança de curso e de transferência para o 1.º ano curricular. 

• Deliberação n.º 668/2017, de 13 de julho − Estabelece as provas de ingresso para o primeiro ciclo de estudos do curso de Educação Básica na candidatura à 

matrícula e inscrição no ensino superior no ano letivo de 2017-2018. 

• Deliberação n.º 667/2017, de 13 de julho − Revoga o artigo 4.º da Deliberação n.º 438/2017, de 31 de maio, da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino 

Superior (CNAES) relativa à candidatura ao ensino superior português de estudantes titulares de cursos do ensino secundário estrangeiro – 2018-2019. 

• Deliberação n.º 438/2017, de 31 de maio − Publica a Deliberação relativa à candidatura ao ensino superior português de estudantes titulares de cursos do 

ensino secundário estrangeiro – 2018-2019. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107745748/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20227%2F2017
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/641418/details/normal?q=Decreto+Lei+n.%C2%BA%20341%2F2007
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107742882/view?w=2017-07-25
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107709503/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2057%2F2017
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75216371/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107707362/details/normal?q=Despacho+n.%C2%BA%206342-A%2F2017
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107707363/details/normal?q=Despacho+n.%C2%BA%206342-A%2F2017
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107693772/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20211-A%2F2017+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107693773/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20211-A%2F2017+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107703383/details/normal?q=Despacho+n.%C2%BA%206261-A%2F2017
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107677764/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=107677725
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107677763/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=107677725
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/107110731/details/maximized?anoDR=2017&search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=delibera%C3%A7%C3%A3o&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=438
https://dre.pt/application/conteudo/107110731
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• Despacho n.º 4321/2017, de 19 de maio − Aprova os prazos em que devem ser praticados os atos a que se refere o Decreto-Lei n.º 393-A/99, de 2 de 

outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro, para acesso e ingresso no ensino superior, no ano letivo de 2017-2018, através dos 
regimes especiais. 

• Parecer n.º 3/2017, de 8 de maio − Emite parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) sobre acesso ao Ensino Superior. 

• Despacho n.º 3378/2017, de 21 de abril − Nomeia o Conselho do Ensino Superior Militar. 

• Deliberação n.º 292/2017, de 19 de abril − Estabelece as regras para a fixação de elencos de provas de ingresso. 

• Deliberação n.º 253/2017, de 03 de abril − Fixa os pré-requisitos para a candidatura de 2017-2018. 

• Declaração de Retificação n.º 191/2017, de 28 de março − Retifica a deliberação relativa à candidatura ao ensino superior português de estudantes 

titulares de cursos do ensino secundário estrangeiro 2017-2018. 

• Aviso n.º 2535/2017, de 13 de março − Torna pública, nos termos do disposto no n.º 3 e n.º 4 do Despacho n.º 12304/2012, de 20 de setembro, a 

atualização da tabela de emolumentos a cobrar pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES). 

• Deliberação n.º 167/2017, de 10 de março − Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na 

candidatura de 2017-2018. 

• Parecer n.º 1/2017, de 16 de fevereiro − Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) sobre estudantes com necessidades educativas especiais no Ensino 

Superior. 

• Deliberação n.º 53/2017 de 20 de janeiro − Fixa taxa a cobrar pelos procedimentos de avaliação/acreditação institucional. 

• Deliberação n.º 52/2017 de 20 de janeiro − Procede à revisão da Deliberação n.º 158/2015 sobre o procedimento especial de renovação da acreditação de 

ciclos de estudos com acreditação prévia ou não alinhados com o ciclo regular de avaliação. 

• Despacho n.º 674/2017, de 11 de janeiro − Fixa o prazo em que devem ser submetidos os pedidos de registo dos cursos técnicos superiores profissionais 

para entrada em funcionamento no ano letivo de 2017-2018. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107036352/details/normal?q=Despacho+n.%C2%BA%204321%2F2017
https://dre.pt/application/conteudo/159114
https://dre.pt/application/conteudo/490957
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106979153/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Parecer&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=3%2F2017
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106904615/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-04-21&date=2017-04-01&dreId=106904591
https://dre.pt/application/conteudo/106891074
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106803118/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=106803096
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106659368/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=106659337
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106586235/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=106586198
https://dre.pt/application/conteudo/1898059
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106577330/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-03-10&date=2017-03-01&dreId=106577304
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106470377/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Parecer&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=1%2F2017
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105782130/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&filtrar=Filtrar&dreId=105782090
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105782129/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&filtrar=Filtrar&dreId=105782090
http://www.a3es.pt/sites/default/files/A3ES_Deliberacao_158_2015.PDF
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105745488/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-01-11&date=2017-01-01&dreId=105738722
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2016:  

 

• Deliberação n.º 1882/2016, de 16 de dezembro − Aprova a candidatura ao ensino superior português de estudantes titulares de cursos do ensino secundário 

estrangeiro, 2017-2018. 

• Portaria n.º 305/2016, de 06 de dezembro  − Altera o Regulamento dos Regimes de Reingresso e de Mudança de Par Instituição/Curso no Ensino Superior, 

aprovado pela Portaria n.º 181-D/2015, de 19 de junho. 

• Aviso n.º 15192/2016, de 05 de dezembro − Torna pública a alteração de denominação do Instituto Superior de Educação e Ciências, para ISEC Lisboa - 

Instituto Superior de Educação e Ciências. 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2016, de 30 de novembro − Define um conjunto de orientações gerais para a articulação da política de 

internacionalização do ensino superior e da ciência e tecnologia com as demais políticas públicas de internacionalização. 

• Despacho n.º 14447-A/2016, de 29 de novembro − Aprova o Regulamento do Programa +Superior para o Ano Letivo de 2016-2017. 

• Decreto-Lei n.º 65/2016, de 21 de outubro − Confirma o entendimento adotado pelas instituições de ensino superior politécnico quanto ao regime 
remuneratório dos presidentes e vice-presidentes das escolas superiores politécnicas não integradas e dos pró-presidentes dos institutos politécnicos após a 
entrada em aplicação da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, bem como à regularização da atribuição de um suplemento remuneratório por despesas de 
representação aos presidentes dos institutos politécnicos entre janeiro de 2004 e dezembro de 2012. 

• Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro − Cria o diploma de técnico superior profissional e procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 64/2006, de 
21 de março, à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de julho. 

• Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho − Aprova um regime de contratação de doutorados destinado a 
estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do conhecimento. 

• Decreto-Lei n.º 45/2016, de 17 de agosto, alterado pela Lei n.º 65/2017, de 9 de agosto − Aprova um conjunto de regras complementares do processo de 

transição dos docentes do ensino superior politécnico regulado pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio. 

https://dre.pt/application/file/105370056
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105322292/details/maximized?p_auth=62YboHXi
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67552512/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/105308037
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105283924/details/maximized?p_auth=BA4L2dCv
https://dre.pt/application/file/105277035
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/75575824/details/maximized?p_auth=bL97mUyM
https://dre.pt/application/conteudo/640339
https://dre.pt/application/conteudo/75319452
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/667773/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/671387/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/55021010/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75216371/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107709503/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2057%2F2017
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75150257/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/107981648/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=65%2F2017
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/488490/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/615030/details/normal?l=1
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• Despacho n.º 10211/2016, de 12 de agosto − Estabelece as regras para a fixação das vagas para ingresso, nos ciclos de estudos de licenciatura e integrados 

de mestrado em cada par instituição/ciclo de estudos, através dos concursos especiais para acesso e ingresso no ensino superior e dos concursos de mudança 
de curso e de transferência para o 1.º ano curricular. 

• Deliberação n.º 1233/2016, de 3 de agosto −  Homologa as propostas de alteração de elencos de provas de ingresso para a candidatura à matrícula e 

inscrição no ensino superior nos anos letivos de 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020. 

• Despacho n.º 9397/2016, de 22 de julho −  Aprova a rede de cursos de ensino português no estrangeiro - Ensino Superior e Organismos Internacionais - para 

o ano letivo de 2016-2017 e 2017. 

• Despacho n.º 9386-B/2016, de 21 de julho −  Aprova os prazos em que devem ser praticados os atos referentes ao concurso nacional de acesso e ingresso no 

ensino superior público para a matrícula e inscrição no ano letivo de 2016-2017. 

• Portaria n.º 199-B/2016, de 20 de julho − Aprova o Regulamento do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público para a Matrícula e 

Inscrição no ano letivo de 2016-2017. 

• Portaria n.º 199-A/2016, de 20 de julho − Aprova o Regulamento Geral dos Concursos Institucionais para Ingresso nos Cursos Ministrados em 

Estabelecimentos de Ensino Superior Privado para a Matrícula e Inscrição no ano letivo de 2016-2017. 

• Deliberação n.º 925-A/2016, de 29 de maio − Candidatura ao ensino superior português de estudantes titulares de cursos de ensino secundário estrangeiro 

(2017-2018). 

• Despacho n.º 7013/2016, de 27 de maio −  Fixa um período transitório para apresentação de pedidos de registo de alterações aos elementos 

caracterizadores de um ciclo de estudos, no formato a que se refere o Despacho n.º 5941/2016, de 4 de maio (aprova os procedimentos de registo de 
alterações aos elementos caracterizadores de um ciclo de estudos). 

• Despacho n.º 6228/2016, de 11 de maio − Aprova os prazos em que devem ser praticados os atos a que se refere o Decreto-Lei n.º 393-A/99, de 2 de outubro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro, para acesso e ingresso no ensino superior, no ano letivo de 2016-2017, através dos regimes especiais. 

• Despacho n.º 5941/2016, de 4 de maio − Aprova os procedimentos de registo de alterações aos elementos caracterizadores de um ciclo de estudos. 

https://dre.pt/application/file/75134233
https://dre.pt/application/file/75081448
https://dre.pt/application/file/75016996
https://dre.pt/application/file/75020268
https://dre.pt/application/file/75010161
https://dre.pt/application/file/75010160
https://dre.pt/application/file/74574465
https://dre.pt/application/file/74539231
https://dre.pt/application/file/74344888
https://dre.pt/application/file/74403833
https://dre.pt/application/file/159176
https://dre.pt/application/file/490995
https://dre.pt/application/file/74344888
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• Deliberação n.º 691/2016, de 18 de abril − Estabelece as regras para a fixação dos elencos de provas de ingresso para efeitos de candidatura a cursos que 

iniciam a sua lecionação no ano letivo de 2016-2017, e para efeitos de candidatura em anos futuros a cursos que já se encontram em funcionamento. 

• Deliberação n.º 146-A/2016, de 12 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 398/2016, de 18 de abril − Fixa os pré-requisitos exigidos para a 

candidatura à matrícula e inscrição no ensino superior, no ano letivo de 2016-2017. 

• Despacho n.º 1845/2016, de 5 de fevereiro − Determina que as instituições de ensino superior devem comunicar à Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) 

informação relacionada com os concursos de acesso ao ensino superior. 

 

  

https://dre.pt/application/file/74179216
https://dre.pt/application/file/73587024
https://dre.pt/application/file/74179215
https://dre.pt/application/file/73436053
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2015: 
 

• Resolução n.º 43/2015, de 26 de outubro − Determina a acreditação de ciclos de estudos que compreendam anos preparatórios, ciclos básicos ou outras 

ofertas similares. 

• Resolução n.º 42/2015, de 26 de outubro, retificada e republicada na Declaração de retificação n.º 1013/2015, de 16 de novembro − Determina a 

reapreciação da acreditação de ciclos de estudos conferentes do grau de licenciado em que não se verifique a matrícula de novos alunos durante dois anos 
letivos consecutivos; de ciclos de estudos conferentes dos graus de mestre e de doutor em que não se verifique a matrícula de novos alunos durante três 
anos consecutivos. 

• Despacho n.º 11814/2015, de 21 de outubro − Fixa o prazo em que devem ser submetidos os pedidos de registo dos cursos técnicos superiores profissionais 

para entrada em funcionamento no ano letivo de 2016-2017. 

• Despacho n.º 9182/2015, de 14 de agosto − Determina a comunicação das vagas fixadas pelas instituições de ensino superior, no âmbito dos concursos 

especiais e concursos de mudança de curso e de transferência. 

• Despacho n.º 9005/2015, de 12 de agosto − Procede à nomeação da comissão de avaliação dos requerimentos referentes ao contingente especial para 

candidatos ao ensino superior portadores de deficiência física ou sensorial. 

• Aviso n.º 8151-A/2015, 24 de julho − Publicita a lista dos pares instituição/ciclo de estudos abrangidos no âmbito do Programa + Superior para o ano letivo 

de 2015-2016. 

• Deliberação n.º 1381-A/2015, de 3 de julho, retificada pela Declaração de Retificação n.º 660/2015, de 6 de agosto, e pela 
Declaração de Retificação n.º 283/2016, de 15 de março − Altera os elencos de provas de ingresso para a candidatura à matrícula e inscrição no ensino 

superior nos anos letivos de 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019. 

• Despacho n.º 7031-B/2015, de 24 de junho − Altera e republica o regulamento de atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, aprovado 

pelo Despacho n.º 8442-A/2012, de 22 de junho. 

• Portaria n.º 181-D/2015, de 19 de junho − Aprova o Regulamento Geral dos Regimes de Reingresso e de Mudança de Par Instituição/Curso no Ensino 

Superior. Revoga, com efeitos a partir do fim da candidatura à matrícula e inscrição no ano letivo de 2015-2016, a Portaria n.º 401/2007, de 5 de abril, 
alterada pela Portaria n.º 232-A/2013, de 22 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de julho.  

https://dre.pt/application/file/70804598
https://dre.pt/application/file/70804597
https://dre.pt/application/file/71020603
https://dre.pt/application/file/70759755
https://dre.pt/application/file/70016879
https://dre.pt/application/file/69993629
https://dre.pt/application/file/69874395
https://dre.pt/application/file/67671932
https://dre.pt/application/file/69953882
https://dre.pt/application/file/73850152
https://dre.pt/application/file/67591094
https://dre.pt/application/file/3058542
https://dre.pt/application/file/67552600
https://dre.pt/application/file/520150
https://dre.pt/application/file/339101
https://dre.pt/application/file/55021210
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• Deliberação n.º 974/2015, de 29 de maio − Regula a aplicação do disposto no artigo 20.º-A do Decreto-Lei n.º 296-A/98, de 25 de setembro, com a redação 

conferida pelo Decreto-Lei n.º 90/2008, de 30 de maio, retificado pela Declaração de Retificação n.º 32-C/2008, de 16 de junho (substituição das provas de 
ingresso para os estudantes titulares de cursos não portugueses legalmente equivalentes ao ensino secundário português). 

• Portaria n.º 103/2015, de 8 de abril − Altera a Portaria n.º 1031/2009, de 10 de setembro, que fixa as áreas em que devem ser realizadas as provas de 

ingresso para determinados cursos superiores. 

• Decreto-Lei n.º 3/2015, de 6 de janeiro − Estabelece os critérios a adotar para verificar a satisfação do requisito da titularidade do título de especialista a 

que se refere o artigo 49.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, que aprova o regime jurídico das instituições de ensino superior. 
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ANTERIOR: 
 

• Despacho Normativo n.º 8-A/2014, de 17 de julho, alterado pelo Despacho Normativo n.º 13-A/2014, de 1 de outubro, pelo Despacho Normativo n.º 
15/2015, de 13 de agosto, e pelo Despacho Normativo n.º 1-E/2016, de 4 de abril − Aprova o Regulamento do Programa Retomar. 

• Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro − Regula os concursos especiais de acesso e ingresso 

no ensino superior e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de março, e ao Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março. 

• Deliberação n.º 1411/2014, de 8 de julho − Divulga alterações de elencos de provas de ingresso para as candidaturas de 2015, 2016, 2017. 

• Deliberação n.º 1233/2014, de 9 de junho − Estabelece as regras para a utilização dos exames finais nacionais do ensino secundário como provas de 

ingresso.  

• Portaria n.º 91/2014, de 23 de abril − Determina a realização de provas obrigatória para o ingresso na licenciatura em Educação Básica. 

• Decreto-Lei n.º 43/2014, de 18 de março − Cria os cursos técnicos superiores profissionais, como formação superior de curta duração não conferente de grau.  

• Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de julho − Regula o estatuto do estudante internacional a que se 

refere o n.º 7 do artigo 16.º da Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto, que estabelece as bases do financiamento do ensino superior. 

• Deliberação n.º 1207/2013, de 29 de maio, retificada pela Declaração de Retificação n.º 688/2013, de 11 de junho − Altera e republica o regulamento da 

aplicação do artigo 20.º-A do Decreto-Lei n.º 296-A/98, de 25 de setembro (provas de ingresso para cada par estabelecimento/curso). 

• Deliberação n.º 889/2013, de 9 de abril − Estabelece as regras a observar pelas instituições de ensino superior para a fixação de elencos de provas de 

ingresso. 

• Despacho n.º 15268/2012, de 28 de novembro − Estabelece regras para a divulgação oficial da informação sobre os requerimentos de bolsa de estudo 

apresentados pelos estudantes do ensino superior. 

• Despacho n.º 8442-A/2012, de 22 de junho, sucessivamente alterado, na versão republicada em anexo ao Despacho n.º 7031-B/2015, de 24 de junho − 

Aprova o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior. 
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• Deliberação n.º 1085/2011, de 2 de maio − Reinstitui a prova de ingresso de Filosofia a partir da candidatura à matrícula e inscrição no ensino superior no 

ano letivo de 2013-2014. 

• Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro − Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, que aprova o regime jurídico dos 

graus e diplomas do ensino superior, e determina a desmaterialização de procedimentos relativos ao processo individual do estudante e à emissão dos 
documentos comprovativos da titularidade dos graus e diplomas, e simplifica o procedimento relativo à equiparação a bolseiro de docentes, investigadores e 
outros trabalhadores das instituições de ensino superior públicas.  

• Portaria n.º 1031/2009, de 10 de setembro, alterada pela Portaria n.º 103/2015, de 8 de abril − Fixa as áreas em que devem ser realizadas as provas de 

ingresso obrigatórias para determinados cursos superiores.  

• Decreto-Lei n.º 206/2009, de 31 de agosto − Aprova o regime jurídico do título de especialista a que se refere o artigo 48.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de 

setembro, que aprovou o regime jurídico das instituições de ensino superior. 

• Despacho n.º 13531/2009, de 9 de junho − Aprova o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo por Mérito a Estudantes de Instituições de Ensino 

Superior. 

• Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho − Altera o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, o Decreto-Lei n.º 316/76, de 29 de abril, o 

Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro, e o Decreto-Lei n.º 67/2005, de 15 de março, promovendo o aprofundamento do Processo de Bolonha no ensino 
superior, assim como uma maior simplificação e desburocratização de procedimentos no âmbito da autorização de funcionamento de cursos, introduzindo 
medidas que garantem maior flexibilidade no acesso à formação superior, criando o regime legal de estudante a tempo parcial, permitindo a frequência de 
disciplinas avulsas por estudantes e não estudantes, apoiando os diplomados estagiários e simplificando o processo de comprovação da titularidade dos graus e 
diplomas. 

• Portaria n.º 485/2008, de 24 de abril − Estabelece os critérios de atribuição de autonomia financeira a unidades orgânicas. 

• Portaria n.º 30/2008, de 10 de janeiro − Regula a emissão do suplemento ao diploma a que se refere o Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro, que 

aprovou os princípios reguladores de instrumentos para a criação do espaço europeu de ensino superior (ECTS). 

• Portaria n.º 29/2008, de 10 de janeiro, alterado pela Portaria n.º 227/2017, de 25 de julho − Aprova o Regulamento do Processo de Registo de Diplomas 

Estrangeiros ao abrigo do Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12 de outubro. 

• Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12 de outubro  − Aprova o regime jurídico do reconhecimento de graus académicos superiores estrangeiros. 
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• Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro − Estabelece o regime jurídico das instituições de ensino superior. 

• Decreto-Lei n.º 309-A/2007, de 7 de setembro − Visa criar um sistema específico de empréstimos a estudantes e bolseiros do ensino superior, 

investigadores e instituições de investigação científica e desenvolvimento tecnológico, procedendo à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 211/98, de 16 de 
julho, que regula a atividade das sociedades de garantia mútua. 

• Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto − Aprova o regime jurídico da avaliação do ensino superior. 

• Decreto-Lei n.º 239/2007, de 19 de junho − Aprova o regime jurídico do título académico de agregado. 

• Decreto-Lei n.º 40/2007, de 20 de fevereiro − Regula o concurso especial para acesso ao curso de Medicina por titulares do grau de licenciado. 

• Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, pelo 
pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro − Aprova o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino 

superior. 

• Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de julho, e pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro  − 

Regulamenta as provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos. 

• Decreto-Lei n.º 67/2005, de 15 de março − Regula o reconhecimento pelo Estado Português dos graus académicos conferidos na sequência da conclusão 

com êxito de um curso de mestrado Erasmus Mundus e a sua titulação.  

• Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de Fevereiro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de Junho − Aprova os 

princípios reguladores de instrumentos para a criação do espaço europeu de ensino superior (ECTS). 

• Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto, alterada pela Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto, pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, e pela Lei n.º 68/2017, de 9 de 
agosto − Estabelece as bases do financiamento do ensino superior. 

• Decreto-Lei n.º 393-A/99, de 2 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro − Regula os regimes especiais de acesso e ingresso no 

ensino superior. 
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• Decreto-Lei n.º 124/99, de 20 de abril, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 157/99, de 14 de setembro − Aprova o Estatuto da Carreira de Investigação 

Científica. 

• Decreto-Lei n.º 296-A/98, de 25 de setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 90/2008, de 30 de maio, retificado pela 
Declaração de Retificação n.º 32-C/2008, de 16 de junho − Fixa o regime de acesso e ingresso no ensino superior.  

• Decreto-Lei n.º 129/93, de 22 de abril, alterado pela Lei n.º 113/97, de 16 de setembro; pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro; e pelo Decreto-Lei n.º 
204/2009, de 31 de agosto − Estabelece as bases do sistema de ação social no ensino superior. 

• Decreto-Lei n.º 147/88, de 27 de abril − Altera a redação de um artigo do Estatuto da Carreira Docente Universitária referente ao sistema remuneratório. 

• Decreto-Lei n.º 243/85, de 11 de julho − Introduz alterações ao regime de dedicação exclusiva. 

• Portaria n.º 1071/83, de 29 de dezembro − Aprova os impressos dos modelos exclusivos da Imprensa Nacional − Casa da Moeda para requerimento de 

equivalência/reconhecimento de habilitações estrangeiras. 

• Decreto-Lei n.º 283/83, de 21 de junho − Estabelece um sistema de equivalência e reconhecimento de graus académicos estrangeiros com base numa 

reavaliação científica do trabalho realizado com vista à obtenção do grau estrangeiro. 

• Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de julho, republicado no Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, e posteriormente alterado pela Lei n.º 7/2010, de 13 de 
maio − Aprova o Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico. 

• Decreto-Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, republicado no Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, e posteriormente alterado pela Lei n.º 8/2010, de 
13 de maio − Aprova o Estatuto da Carreira Docente Universitária. 
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