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“ HOJE É O 
PRIMEIRO DIA 
DO RESTO
DA TUA VIDA “
Receios? Medos? Ansiedade? Expectativas? 

Acredita que são tudo sentimentos caracte-
rísticos desta fase da tua vida. Serão milhares 
as questões que irão percorrer a tua mente. 
Mas podemos garantir-te que é normal.
Estás prestes a iniciar uma nova fase da tua 
vida. Uma fase que te irá obrigar a saíres 
da tua zona de conforto, a conheceres uma 
nova realidade, a crescer e a amadurecer. 
Uma fase onde te irás perder e encontrar 
diversas vezes, mas uma fase que te irá dei-
xar, dia após dia, cada vez mais completo.

Estejas a seguir um sonho de há muitos 
anos, estejas apenas a aventurar-te no des-
conhecido, este é o teu momento. É mes-
mo o primeiro dia do resto da tua vida.

A partir de hoje, serás o CEO do teu próprio 
crescimento, da tua aprendizagem e da tua 
evolução. Abre os braços a esta experiên-

cia. Abre os braços a esta nova etapa da 
tua vida. Não te vamos mentir, acreditamos 
que não irá ser fácil nos primeiros tempos. 
Mas também te podemos garantir que o di-
fícil será o que te fará crescer. Nunca te es-
queças de onde vens, mas nunca te esque-
ças para onde queres ir. Serão, certamente, 
os melhores anos da tua vida, e quando ini-
ciares essa jornada, irás perceber o poder 
destas palavras.

Este manual tem o propósito de te orientar 
nos primeiros passos desta nova viagem.
Esperamos que te possa ser útil e que, ao 
longo do tempo, te continue a ajudar ao 
longo do teu percurso. Deixamos-te a nota 
de que estamos de braços abertos para te 
apoiar, para te esclarecer todas as dúvidas 
e para te ajudar neste processo.

Porque sozinhos vamos rápido mas jun-
tos... iremos sempre mais longe.  

BOA 
SORTE!
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PROCESSO
DE ENTRADA
NO ENSINO
SUPERIOR

1.

Qual curso ideal para mim? Qual a uni-
versidade? Será que aquela que tem 
a melhor média de entrada é a me-

lhor em termos de ensino? E será a melhor 
para mim? ”

Não existe uma solução mágica para esta 
fase. Mas existem formas de permitir com 
que este processo seja mais fácil para ti. A 
primeira é parares para pensar e refletir 
sobre os teus objetivos e ambições: o que 
pretendes ao ingressar na universidade? 
Este é o mote por onde te deves guiar.
Nesta fase, é essencial perceber a univer-
sidade que vai ao encontro das tuas aspi-

rações e a cidade que mais se adequa à 
tua personalidade. Afinal de contas, será a 
tua casa durante alguns anos. Deves sem-
pre fazer uma pequena pesquisa para ver 
o que te espera, quer a nível de cadeiras 
lecionadas em cada universidade e como 
diferem entre elas, bem como o contexto 
onde está inserida a tua futura faculdade. 
Nesta situação, o ideal é contactar pessoas 
que já tenham passado por esta experiên-
cia e possam partilhar o seu conhecimen-
to. Mas não te aflijas se não conheces nin-
guém que te possa informar, confiamos 
que este manual te vai ajudar em muitas 
questões e dúvidas que possas ter.

” 

https://ajmconectados.com/
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PROCESSO
DA PESQUISA

Quando iniciares este teu percurso 
com destino ao ensino superior, 
aconselhamos-te a começares por 

definir o que gostavas de estudar e onde o 
ambicionas fazer.

Antes de mais, procura saber quais as 
faculdades que existem e os cursos inte-
grados em cada uma.. Neste link da DGES 
(https://www.dges.gov.pt/guias/indest.
asp) podes encontrar essa informação fa-
cilmente, assim como, nos sites de cada 
faculdade, onde te poderás informar acer-
ca das cadeiras lecionadas e, dependendo 
de cada um deles, perceber a dinâmica da 
faculdade. Se tiveres alguma dúvida em 
relação à universidade, tenta contactar as 
associações/núcleos de estudantes que a 
constituem. Os núcleos e associações de 
estudantes são uma boa opção para des-
cobrires qual o curso mais adequado para 

1.1.

ti, visto que poderás receber diferentes 
pontos de vista.
Podes pesquisar vídeos nas redes sociais. 
Existem imensas plataformas no facebook e 
no instagram com informações sobre o en-
sino superior. Seguem algumas das páginas 
e/ou plataformas que podem ajudar-te:
 
- Uniarea

- Inspiring Future

- Uniathome

- Podcast universitário

Não pares por aí na procura de informação 
e exploração das infinitas opções que tens. 
Podes visitar vários grupos do Facebook 
que abordam as diversas perspetivas so-
bre os diferentes cursos.

Aqui no seguinte grupo do facebook:
https://www.facebook.com/groups/Caloi-
roseVeteranos, podes esclarecer as tuas 
dúvidas com a garantia que irás encontrar 
algum estudante que tenha informações 
relevantes e importantes sobre a cidade e 
curso que procuras.

Para além disso, podes também procu-
rar no site da Uniarea - um dos principais 
meios de referência de futuros e atuais es-
tudantes do ensino superior: https://unia-
rea.com/ - diversas opiniões de estudantes 
dos mais variados cursos.

O Fórum da Uniarea - https://uniarea.com/ 
- , permite-te conversar com alunos que fre-
quentam o curso ou universidade que am-
bicionas ingressar e que poderão respon-
der às tuas questões. 

https://ajmconectados.com/
https://www.dges.gov.pt/guias/indest.asp
https://www.dges.gov.pt/guias/indest.asp
https://www.facebook.com/groups/CaloiroseVeteranos
https://www.facebook.com/groups/CaloiroseVeteranos
https://uniarea.com/
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PROVAS DE 
INGRESSO 
NECESSÁRIAS

todos os cursos exigem a realização de 
provas de ingresso. O que são as pro-
vas de ingresso? São os exames nacio-

nais que irás fazer ou poderás já ter feito no 
teu 11º e 12ºano. Os exames nacionais re-
queridos para a entrada num determinado 
curso são pré definidos por cada instituição 
de ensino superior, ou seja, para ingressa-
res num curso poderás precisar do exame 
nacional de Português e Biologia, enquanto 
noutro poderás precisar do exame nacional 
de Biologia e/ou Filosofia. Contudo, regra 
geral, nunca será necessário um número 
superior a dois exames nacionais (o cur-
so Medicina, a título de exemplo, requer a 
apresentação de 3 provas de ingresso). Des-
ta forma, é essencial que verifiques quais as 
provas de ingresso exigidas pelas institui-
ções de ensino superior e respetivos cursos 
a que pretendes concorrer.
   
De realçar que as instituições de ensino su-
perior requerem uma classificação mínima 
de 9,5 valores nas provas de ingresso apre-
sentadas.

Podes consultar quais as provas de ingres-
so pedidas pelas diversas universidades e 
institutos acedendo ao GUIA DIGITAl DGES: 
Provas de Ingresso 2021, Guia Candidatu-
ra‘21 – Ensino Superior Público, e Guia Can-
didatura‘21 – Ensino Superior. 

1.2.

https://ajmconectados.com/
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Falar de média é sempre um assun-
to muito inquietante. Sim, as médias 
parece que estão sempre a subir e a 

preocupação instala-se. A primeira nota 
que te podemos deixar no que diz respeito 
à média, é a de que a tua média final de 
secundário não corresponde à média com 
a qual te candidatas ao ensino superior. A 
tua média de ingresso é feita através de 
um cálculo entre a classificação final do se-
cundário e a(s) tua(s) prova(s) de ingresso 
(os tais exames nacionais).
Assim sendo, é muito importante definires 
o teu curso primeiro e a faculdade ou insti-
tuto para os quais te candidatas, porque tal 
como referimos, cada faculdade, instituto e 
cursos respetivos detém provas de ingres-
so distintas, assim como a percentagem 
(%) atribuída a cada parte.
Para que não restem dúvidas, a média de 
secundário poderá valer entre 50% a 65% 
e as provas de ingresso podem valer entre 
35% a 50%.

Classificação de candidatura = (Classifica-
ção do secundário x Peso) + (classificação 
das provas de ingresso x Peso).

Exemplo:
1 - O João terminou o secundário com mé-
dia de 14;
2 - O João quer ingressar no curso de Psi-
cologia na Universidade de Coimbra;
3 - As provas de ingresso pedidas pelo cur-
so na UC corresponde a uma das seguintes
disciplinas: Psicologia, Biologia, MACS;
4 - O João teve 16,5 no exame de biologia, 
e sendo o exame entre os 3 em que teve
melhor nota, escolhe este exame como 
prova de ingresso;
5 - A fórmula de cálculo respetiva para 
esta situação é a seguinte: 60% (média de
secundário) e 40% (provas de ingresso)

A média de ingresso é calculada da seguin-
te forma:

a) 14 (média de secundário) x 0,60 (%) = 8.4
b) 16,5 (média de secundário) x 0,40 (%) = 6.6

Média de ingresso = 8.4 + 6.6 = 15

A média com a qual o João se irá candida-
tar ao curso de Psicologia na UC é de 15 
valores. 

MÉDIA1.3.

Neste link da DGES, https://www.dges.gov.pt/guias/indest.asp poderás encontrar 
as médias dos três últimos anos de cada curso que, por sua vez, correspondem ao 
último estudante colocado no curso que pretendes ingressar.

https://ajmconectados.com/
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Na candidatura ao ensino superior público através do concurso nacional, cada estu-
dante pode concorrer a um máximo de seis pares de instituição/curso, isto é, a seis 
combinações de instituições e cursos, indicadas por ordem de preferência.

Dito isto, poderás colocar até 6 faculdades/institutos/universidades e curso respetivo na 
tua candidatura. No processo de seriação de candidaturas, a ordem da preferência que 
colocaste será a ordem pela qual esse processo irá ocorrer. Se não entrares na tua 1a 
opção, é contada a tua 2a opção, e assim sucessivamente. É preciso reforçar que a tua 
média de ingresso em cada opção será diferente pelas razões que apresentamos acima 
(a percentagem . % - atribuída à média de ensino superior e à média dos exames nacio-
nais difere de curso para curso e de instituição para instituição). 

OPÇÕES
POSSÍVEIS N A
CANDIDATUR A

1.4.

https://ajmconectados.com/
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Por norma, os cursos reservam um 
conjunto de vagas para os alunos 
da Região Autónoma da Madeira, in-

dependentemente de não terem a média 
mínima “geral” que garante a entrada no 
curso. Para a 1.a fase do concurso nacional 
há 3,5% das vagas fixadas afetadas para os 
candidatos oriundos da Região Autónoma 
da Madeira – ou seja, são vagas exclusivas 
para os candidatos madeirenses.

Para usufruires deste contingente especial 
terás de reunir as seguintes condições:

Reside há, no mínimo três anos, à data 
da candidatura, na Região Autónoma da 
Madeira;

Durante o período descrito acima, deve 
ter frequentado e concluído o ensino se-
cundário num estabelecimento de educa-
ção localizado na região em causa;

Nunca deve ter estado inscrito numa 
instituição de ensino superior pública.

Caso o curso que tencionas ingressar exista 
na região, e ainda assim, preferires estudar 
fora da ilha, tens duas opções:

(a) Poderás colocar as tuas opções por 
ordem de preferência, sendo que, não 
colocando a existente na RAM em primeiro 
lugar, perderás o acesso ao contingente 
ou;

(b) Por outro lado, se souberes de antemão 
e com toda a certeza que não tens média 
para entrar no curso na Madeira, poderás 
colocar o curso existente cá como a tua 
primeira opção, garantindo que terás o 
contingente nas seguintes opções.

Esta última opção é um risco, que se bem 
calculado, irá beneficiar a tua entrada na 
faculdade que ambicionas estudar. No 
entanto, a média de entrada dos cursos 
altera todos os anos, pelo que, deverás ter 
em conta as médias obtidas nos exames 
nacionais que dão acesso ao teu curso. 

CONTINGENTE1.5.

https://ajmconectados.com/
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Todos os candidatos aprovados para 
este contingente especial – ou seja, 
que satisfizeram as condições para 

concorrer às vagas em questão – contam 
com o benefício de prioridade na coloca-
ção em metade do número de vagas exis-
tentes para cada curso da Universidade da 
Madeira. Mas atenção: esta preferência 
regional só é válida para a 1ª fase do con-
curso nacional.
Nota importante: existem 3ª fases de can-
didatura ao qual podes candidatar-te livre-
mente. No entanto, enquanto que na 1ª 
fase as vagas exclusivas para estudantes 
da RAM são superiores que nas restantes 
fases, sendo que na 2ª e 3ª fase, passa a 
existir apenas um único contingente exclu-
sivo entre todos os candidatos.

+ info em :
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/can-
didatos-oriundos-das-regioes-autonoma 
s-da-madeira 

Os pré-requisitos são condições de natu-
reza física, funcional ou vocacional que 
assumem particular relevância para 

acesso a determinados cursos do ensino su-
perior, como é o caso de cursos nas áreas do 
desporto, arte e da saúde, entre outras.
Compete a cada estabelecimento de ensi-
no superior decidir se a candidatura a al-
gum dos seus cursos deverá estar sujeita 
à satisfação de pré-requisitos e fixar o seu 
conteúdo.
Os pré-requisitos podem, consoante a sua 
natureza, ser eliminatórios, destinar-se à 
seleção e seriação ou apenas à seriação 
dos candidatos.

PREFERÊNCIA
REGIONAL

PRÉ-REQUISITOS

1.6.

1.7.
A comprovação documental referente à 
satisfação dos pré-requisitos que não exi-
jam provas de aptidão física, funcional ou 
vocacional é entregue pelos candidatos no 
ato da matrícula e inscrição no ensino su-
perior, no par estabelecimento/curso que 
os exige, caso ali venham a obter coloca-
ção, sendo condição indispensável para a 
realização da matrícula e inscrição.
Se tiveres de realizar os pré-requisitos dos 
grupos C (Ciências do Desporto), Z (Educa-
ção Musical), K (Design) e M (Tecnologia da 
Comunicação Audiovisual), o prazo de ins-
crição deverá decorrer em abril, em datas 
ainda a anunciar. 

https://ajmconectados.com/
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/candidatos-oriundos-das-regioes-autonomas-da-madeira
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O ingresso no ensino superior público está sujeito a limitações quantitativas 
decorrentes do número de vagas fixado anualmente pelas instituições de ensino 
superior para cada um dos seus cursos. Após a divulgação do Guia de Candidatura 

podes verificar o número de vagas em cada curso e em cada instituição de ensino 
superior. Já na segunda e terceira fases de candidatura, utilizam-se as vagas que não 
foram preenchidas na(s) fase(s) anterior(es).  

VAGAS1.8.

Tomada a decisão, é hora de fazer a candidatura! 

https://ajmconectados.com/
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Existem diferentes datas em relação às candidaturas. Relativamente à apresentação 
da candidatura à 1ª fase do concurso nacional, esta costuma decorrer em julho/
agosto.

No que diz respeito à 2ª fase, por norma, as candidaturas podem ser apresentadas 
em setembro. Os resultados referentes a esta fase são divulgados normalmente em 
outubro. Por fim, no que toca à 3.a fase do concurso nacional, as candidaturas podem 
ser submetidas ainda outubro, sendo que os resultados são anunciados, passados 
alguns dias.

Datas relativas ao ano de 2021:
https://www.dges.gov.pt/pt/noticia/calendario-concurso-nacional-de-acesso-
2020?plid=593

Nota: as datas, por vezes diferem ligeiramente de ano para ano e por isso fica atento às 
informações e as notícias relativamente a estas datas!  

CANDI
DATURA

2.

https://ajmconectados.com/
https://www.dges.gov.pt/pt/noticia/calendario-concurso-nacional-de-acesso-2020?plid=593
https://www.dges.gov.pt/pt/noticia/calendario-concurso-nacional-de-acesso-2020?plid=593
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A tua candidatura pode ser feita de duas formas: tanto de forma online através do 
site da DGES (https://www.dges.gov.pt/online/) ou de forma presencial, no Gabinete 
do Ensino Superior, situado na Av. Arriaga, Edifício do Governo Regional, 9004-528, 

Funchal.
A grande maioria dos estudantes da Região (mais de 90%) candidata-se no Gabinete 
do Ensino Superior, onde é possível contar com apoio técnico e todo um conjunto de 
informações e orientações, decisivas, muitas vezes, para o sucesso da candidatura de cada 
um. E não precisas de esperar muito para ser atendido. Basta agendares o dia, a hora e o 
Técnico com quem queres fazer a tua candidatura.
Brevemente, no site do Governo da Madeira (https://www.madeira.gov.pt/gsre/Estrutura/
Ensino-Superior), mas também nas suas redes sociais (Facebok e Instagram) deverão sair 
notícias acerca dos dias em que te deves dirigir ao Gabinete de Ensino Superior.

COMO É FEITA
A CANDIDATURA

2.1.

A Candidatura Online: A candidatura online exige que tenhas contigo a tua senha online. 
A senha online é basicamente uma password que te permite ter acesso à plataforma 
da DGES para a candidatura ao Ensino Superior quando chegar a altura. O pedido de 
atribuição de senha abre juntamente com a inscrição para os exames.

Como o processo pode, por vezes, ser confuso deixamos-te aqui os links da plataforma 
Inspiring Future que explicam detalhadamente e, também em vídeo, todos os passos que 
tens de executar. 

Pedido atribuição da senha:
https://inspiring.future.pt/articles/pedido-de-atribuicao-de-senha

Candidatura online passo a passo:
https://inspiring.future.pt/articles/candidatura-online-passo-a-passo

Site de apoio neste processo:
https://www.dges.gov.pt/guias/pdfs/GuiaGeralExames2021.pdf  

https://ajmconectados.com/
https://www.dges.gov.pt/online/
https://www.madeira.gov.pt/gsre/Estrutura/Ensino-Superior
https://www.madeira.gov.pt/gsre/Estrutura/Ensino-Superior
https://inspiring.future.pt/articles/pedido-de-atribuicao-de-senha
https://inspiring.future.pt/articles/candidatura-online-passo-a-passo
https://www.dges.gov.pt/guias/pdfs/GuiaGeralExames2021.pdf


Guia SOS | Associação de Jovens Madeirenses Conectados

14VOU PARA A UNIVERSIDADE, mas estou a deriva

É normal existirem algumas dúvidas 
sobre a escolha entre o politécnico e 
a universidade. Tanto um sistema de 

ensino, como o outro tem as suas vantagens 
e desvantagens. Cabe-te a ti avaliar e decidir 
o que será melhor para ti e o que pesa mais 
na balança da tua escolha.
Por um lado, temos o ensino prático-teórico 
do Politécnico, tradicionalmente ligado ao 
saber-fazer. É um sistema de ensino que 
possui um foco para além da teoria e bastante 
prático, sendo dividido maioritariamente por 
cadeiras teórico-práticas, pois tem como 
objetivo aplicar na realidade a parte teórica 
do ensino. Por outro lado, as universidades 
oferecem um ensino mais teórico, ligado 

AS UNIVERSIDADES 
E OS INSTITUTOS 
POLITÉCNICOS

2.2.

ao saber-pensar, voltado para as pesquisas 
científicas e o ramo académico. Dependendo 
do curso escolhido, existem uns com uma 
fundamentação mais teórica que outros.

Nota: independentemente da tua escolha, 
acreditamos que o principal pensamento 
que tem de estar presente é candidatares-te 
a algo que faça sentido para ti, que atinja os 
objetivos que queres e que te faça entrar na 
área que gostas.

Nota 2: Poderão existir cursos que só constam 
no leque de opções das universidades e 
cursos que só constam no leque de opções 
dos institutos politécnicos.  

https://ajmconectados.com/
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Se és estudante do ensino profissional e pretendes te candidatar ao ensino superior, 
temos algumas indicações.
Recentemente foi criada uma nova via de ingresso para os estudantes que finalizam 

o secundário através dos cursos profissionais ou artísticos especializados. Esta nova via 
de ingresso dá às universidades a liberdade de abrirem (ou não) concurso especial para 
o ensino profissional.

Desta forma, para ingressar terás de realizar determinadas provas, que podem ser 
teóricas ou práticas, nas próprias instituições de ensino superior às quais te estás a 
candidatar. Assim, a tua média resulta do seguinte cálculo:

Classificação final do curso*0.5% + Classificação das provas do curso*0.2% + 
Classificação das provas teóricas ou práticas*0.3%

Mas atenção, ainda tens outra via de te candidatares ao ensino superior: a realização dos 
exames nacionais. A realização destes exames permite que te candidates à universidade 
de igual forma aos alunos do ensino corrente. Para isso, basta realizares as provas de 
ingresso exigidas pelo curso que pretendes candidatar-te.

Mais info em:
https://www.dges.gov.pt/pt/faq/acesso-para-titulares-de-cursos-profissionais  

CANDIDATURA 
DOS ALUNOS
DO ENSINO
PROFISSIONAL

2.3.
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Um Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) é um ciclo de estudos de ensino 
superior com 120 ECTS e com 2 anos letivos de duração, constituídos por um 
conjunto de unidades curriculares organizadas em componentes de formação geral 

e científica, formação técnica e formação em contexto de trabalho, que se concretiza 
através de um estágio.

Um CTeSP confere um diploma de técnico superior profissional de nível 5 do Quadro 
Nacional de Qualificações nas áreas de formação que ministra. Os titulares de diploma 
de técnico superior profissional podem aceder e ingressar nos ciclos de estudos 
de licenciatura e integrados de mestrado através de um concurso especial próprio 
destinado, adquirindo o respetivo grau académico.

Quem pode ser admitido num CTeSP

- Alunos com o Ensino Secundário completo
  (qualquer que seja a via, com ou sem exames nacionais);

- Alunos do regime “Maiores de 23 Anos de Idade”;

- Alunos com um diploma de um CET (Curso de Especialização Tecnológica);

- Alunos com diplomas de Ensino Superior (reconversão profissional).
   
Poderás encontrar esta oferta educativa em diversos institutos de ensino superior como 
é o caso da Universidade da Madeira. Podes consultar a lista através do seguinte link: 
https://inspiring.future.pt/technical_courses

Caso queiras optar por esta solução académica, é importante estares atento às páginas 
de instituições do ensino superior que te interessem, pois os prazos de candidatura 
variam entre faculdades. A forma como te candidatas também varia entre instituição, 
sendo que algumas permitem tratar da documentação pela net, outras exigem entrega 
presencial de documentos. 

+ info em: https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/cursos-tecnicos-superiores-profissionais  

OS CTeSPs3.
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ANO ZERO/
DISCIPLINAS 
ISOLADAS

4.

Guia SOS | Associação de Jovens Madeirenses Conectados

17

Se ainda não ouviste falar do ano zero, vamos dar-te algumas diretrizes sobre o que 
é e em que casos poderá ser útil para ti.
O Ano zero poderá ser uma forma de estar em contacto com o Ensino Superior 

quando alguma coisa na candidatura falhou - não tenhas tido a média suficiente, os 
exames não foram considerados válidos na tua prova de ingresso, quando não tens a 
certeza do curso que pretendes seguir ou ainda quando estás pendurado com alguma 
disciplina do secundário.

Num típico Ano Zero, ao abrigo de uma Instituição de Ensino Superior (IES), o estudante 
não ingressou no Ensino Superior - independentemente das razões - mas pode estudar, 
mediante o pagamento da propina e cumprimento de requisitos, naquela instituição. O 
valor desta propina varia de Instituto de Ensino Superior para outro por isso consulta o 
site e o regulamento respetivo.
Contudo, há um ponto importante a reter – na realidade, ainda não entraste no Ensino 
Superior. Terás aulas que te preparam para os exames nacionais e algumas disciplinas do 
curso escolhido, é certo, mas caso não consigas ou queiras fazer as provas de ingresso, 
não podes continuar a frequentar esse curso.

Quando são as inscrições?
As datas das inscrições mudam mediante a instituição de ensino. Normalmente, as 
candidaturas são feitas entre julho e setembro. Podes obter estas informações na 
secretaria da instituição de ensino superior.

Como entro para o ensino superior?
Em algumas instituições de ensino superior, são garantidas equivalências a disciplinas 
que podes vir a lecionar nesse ano. Contudo, no final, precisarás sempre de ter as provas 
de ingresso concluídas, de forma a entrares pelo concurso nacional de acesso.

Quais as vantagens?
O ano zero dá-te a oportunidade de “frequentares” um curso superior que pode 
corresponder, ou não, às tuas expetativas. Caso não correspondam e queiras tirar outra 
licenciatura, diferente da escolhida no Ano Zero, podes continuar os teus estudos e 
seguir outra área.  

VOU PARA A UNIVERSIDADE, mas estou a deriva
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Com a tua entrada na faculdade diversas despesas irão surgir. Para te ajudar a cobrir 
algumas dessas despesas, existem diversas entidades e organizações/fundações 
que te poderão ajudar a manter uma boa qualidade de vida académica. De acordo 

com a tua situação financeira, tens a possibilidade de receber uma ou mais bolsas de 
estudo, que te ajudarão a gerir as diversas despesas que a faculdade origina.
Primeiramente, poderás consultar a página da Câmara Municipal do teu concelho, visto 
que existem inúmeros municípios que apoiam os seus munícipes – estudantes – durante 
o seu percurso académico.

Câmaras Municipais que apoiam os estudantes: Calheta, Ponta do Sol, Ribeira Brava, 
Funchal, Câmara de Lobos, Machico, Santa Cruz, São Vicente, Porto Moniz e Santana 
e Porto Santo.
  

AS BOLSAS5.

O Governo Regional também disponibiliza diversas ajudas, tais como bolsas de estudo 
para os estudantes do ensino superior que estudam fora da Região, e bolsas de estudo 
local, para os que frequentam o ensino superior em estabelecimentos da Região.

As seguintes duas bolsas requerem uma série de documentos que são necessários para 
a avaliação e atribuição da mesma, sendo que podes encontrá-los neste link: 
https://www.madeira.gov.pt//Portals/24/Documentos/EnsinoSuperior/Bolsas/Bolsas_
Documentos_2021.pdf

Além disso, há um formulário que deve ser preenchido e assinado pelo Presidente da 
Junta da tua freguesia:
https://www.madeira.gov.pt//Portals/24/Documentos/EnsinoSuperior/Bolsas/Bolsas_
Boletim_%20de_Candidatura_2021.pdf

Para que não te restem dúvidas podes consultar este link:
ht tps : / /www.madeira .gov .pt /gsre/Estrutura/GSRE/ct l /Read/mid/10267/
InformacaoId/13545/U nidadeOrganicaId/19/CatalogoId/0 - aqui tens toda a infromação 
necessária para te candidatares à bolsa do Governo Regional.

As candidaturas às bolsas do Governo Regional decorrem normalmente a partir de 
setembro, depois de teres realizado a tua matrícula e inscrição na Universidade. Para 
mais informações, consulta o Gabinete do Ensino Superior.

A Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) disponibiliza, também, algumas bolsas através 
do Estado, garantindo equidade entre estudantes. No seguinte link, poderás encontrar 
mais informações sobre cada apoio; estes indicam quais os documentos necessários à 
candidatura, os prazos e as condições de atribuição das bolsas.
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/informacoes?plid=373

https://ajmconectados.com/
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Bolsa de Estudo;
Programa + Superior;
Bolsa por Mérito;
Bolsas de frequência de estudantes;
       
Empréstimos bancários;
A candidatura deve ser realizada via online, por meio da plataforma BeOn
(https://www.dges.gov.pt/wwwbeon/). Para tal, deves dirigir-te aos Serviços de Ação 
Social ou Gabinete de Ação Social da instituição de Ensino Superior que irás frequentar 
e solicitar o código de utilizador e a palavra-chave. Poderás candidatar-te nos prazos 
estabelecidos, sendo estes:
- De 25 de junho e 30 de setembro;
- Após 20 dias úteis à inscrição, quando esta ocorra após 30 de setembro.

Se te restarem dúvidas sobre as condições atribuídas a cada bolsa, podes entrar em 
contacto através deste número 213 126 000, ou através do link: https://www.dges.gov.
pt/pt/pagina/bolsas-de-estudo?plid=373 .
Importa referir que se frequentares o Ensino Superior na Ilha da Madeira, terás apenas direito 
a uma bolsa excecional, facultada pelo Governo Regional, se receberes a bolsa da DGES.
Recomendamos que, além de percorreres as páginas de internet referidas, e para 
esclarecer quaisquer dúvidas deves visitar o Gabinete do Ensino Superior, que se situa 
na Avenida Arriaga (Edifício do Governo Regional - Funchal), contactar via telefone (+351) 
291 145 515 ou email ensino.superior@madeira.gov.pt.
Contudo, não te preocupes se não tens a possibilidade de receber nenhum destes apoios, 
pois os estudantes do Ensino Superior podem recorrer a outros apoios para além dos 
indicados anteriormente, a título de exemplo, bolsas de estudos, ajudas financeiras ou 
outros tipos de incentivos, que são disponibilizados por entidades privadas.

Sugerimos que entres em contacto com:
O Banco a que estás associado, como por exemplo o Santander (https://www.becas-
santander.com/pt_pt/index.html), a Caixa Geral de Depósitos (https://www.cgd.pt/Site/
Saldo-Positivo/formacao-e-tecnologia/Pages/bolsa-de-formacao.aspx ), entre outros;

A Universidade onde ingressaste, a título de exemplo, a Universidade da Madeira, de 
Aveiro e Coimbra e empresas de excelência, como por exemplo o AFA, ANA Aeroportos 
de Portugal, Blandy, entre outros.

Em suma, não temas em ingressar no ensino superior pelas tuas condições financeiras, 
há sempre alguém disponível a ajudar e preocupado em formar os estudantes.
Nota: não estão referidas todas as entidades privadas que te podem ajudar, pelo que 
deves contactar as entidades a que estás associado, de modo a recolher informação 
sobre estes apoios. 

https://ajmconectados.com/
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VAIS PARA
FORA
DA RAM?

6.
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“Vou candidatar-me a uma Universidade em território continental mas tenho receio do valor 
das viagens.. Entrei num curso em território nacional, tenho de marcar viagem, e agora?”
Calma.. agora és um “Estudante Insular” e não precisas de te preocupar com os 
valores das viagens!

O programa “Estudante Insular” visa oferecer quatro viagens, ida e volta, aos estudantes 
no valor de 65€. Para usufruires deste programa deves entregar as agência associadas:

a cópia do cartão de contribuinte;

a cópia de documento do cartão de cidadão;

comprovativo da residência habitual na Madeira (não é necessário entregar se o
documento comprovativo da identidade comprovar essa residência);

a cópia de documento que seja emitido e autenticado pelo estabelecimento de
ensino que comprove a matrícula na instituição;

e a declaração de sub-rogação que está disponível na página da
vice-presidência do Governo Regional.

Importa ainda referir que se o preço da passagem for superior a 400€ por bilhete terás 
de assumir o restante valor acrescido. Ou seja, numa viagem de 450€, terás de assumir 
os 65€+50€=115€.

As agências que fazem parte deste programa são: Ilhanorte, Blandy, Good Luck Tours, 
Intertours, Ferraz, Newtravel, Mercado das Viagens, Euromar, Ponto de Encontro, RAM 
Travel (Bravatours), RMK Tours, Venda das Viagens, Windsor, TopAltântico Madeira, 
Travel4U e Interpass.

Assim sendo, as agências ficam responsáveis por marcar as viagens e tu só precisas de 
realizar o pagamento. Fácil não é?

VIAGENS6.1.

21VOU PARA A UNIVERSIDADE, mas estou a deriva
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Se vais estudar para outra cidade que não Lisboa ou Porto, tens acesso aos autocarros e 
comboios para te dirigires à cidade onde irás estudar.

A Rede Expressos é uma rede de autocarros que realiza viagens entre as diversas cidades 
do país, facilitando a deslocação para os estudantes que estudam fora das grandes 
cidades. A compra de bilhetes pode ser feita via online ou na Estação de Autocarros. Não 
te esqueças que tens direito ao desconto jovens (até 29 anos inclusive).

Online:
https://rede-expressos.pt/pt

Estações de Autocarros por cidade:
https://rede-expressos.pt/pt/rodoviarias-e-pontos-de-venda

Além desta, a Flix bus também é uma empresa de autocarros que te permite deslocar 
por todo o país a preços acessíveis. ( https://www.flixbus.pt/ )

Outra opção para as tuas deslocações são os comboios, Através da CP, Comboios 
Portugal, existem 5 formas de viajar, sendo estas: Alfa Pendular, Intercidades, Inter-
Regional, Regional/Urbano e Rodoviário de Substituição. Para verificares o mapa de 
serviços acede ao seguinte link:
https://www.cp.pt/StaticFiles/Passageiros/3_viajar/0_servicos/mapa-servicos.pdf

Podes adquirir o teu bilhete até 60 dias antes da viagem ou até 15 minutos antes da 
partida do comboio da sua estação de embarque. Para efetuares a compra online 
tens de ser cliente registado no myCP (https://www.cp.pt/passageiros/pt/mycp/login) 
podendo utilizar os seguintes metódos de pagamento: PayPal, cartão de crédito, Visa 
ou MasterCard, isto é, que possua código de segurança no verso do cartão e MB WAY.

Nota: Aproveita, sempre, os 25% de desconto nas tuas viagens de comboio, disponíveis 
para todas as pessoas com idade até aos 25 anos. 
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A PROCURA 
DE CASA E/OU 
RESIDÊNCIAS

6.2.

Agora que já fazes parte da grande comunidade universitária chegou a hora de fazer 
as malas para embarcar nesta grande aventura. Uma das coisas mais importantes 
é sentires-te em casa e, por isso, é fundamental que encontres um espaço com o 

qual te identifiques. Como não queremos que te falte nada, deixamos-te aqui um leque 
de opções, onde podes encontrar a tua nova casa.

Começando pelas residências universitárias, é importante saberes que dependendo da 
universidade em que és admitido, tens a oportunidade de candidatar-te a uma residência. 
Como és um estudante deslocado e caso tenhas direito a uma bolsa de estudo, fica 
a saber que tens absoluta prioridade na concessão de alojamento em residências dos 
Serviços de Ação Social.
Caso surja algum imprevisto e não tenhas lugar numa residência de estudantes ou se a 
tua universidade não apresentar qualquer oferta de residência, podes candidatar-te a 
um complemento de alojamento. É de ressalvar que a candidatura ao complemento de 
alojamento é feita em simultâneo com a candidatura à bolsa de estudos e, caso te seja 
atribuído o estatuto de estudante bolseiro tens direito ao complemento de alojamento, 
sendo que com este podes receber um apoio parcial ou total da mensalidade. Os 
complementos de bolsa de estudo atribuídos variam entre os 77€ (mensalidade em 
residência de estudantes) e os 219€ (complemento mensal fixado para suportar os 
custos com alojamento fora de residência. Este valor é ainda majorado nas localidades 
onde a pressão imobiliária mais se faz sentir designadamente em Lisboa e no porto, 
onde atinge um montante de 285€ e 263€ respetivamente).
 
Mais info em:
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/alojamento-estudantil-ensino-superior
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Caso não pretendas entrar numa residência universitária, são diversas as alternativas, 
nomeadamente os estúdios, quartos individuais, quartos partilhados, bem como as 
casas e repúblicas que podem ser a tua próxima casa. Basta procurares no Facebook, 
que rapidamente encontrarás vários grupos com diversas propostas de arrendamento. 
Neste seguimento, para facilitar a tua pesquisa, deixamos à tua disposição os sites a 
seguir mencionados:

Uniplaces - https://www.uniplaces.com/pt/

quarto - https://www.bquarto.pt/

Easyquarto - http://easy-apartments-to-rent.com/

Custojusto -  https://www.custojusto.pt/portugal/quartos

OLX -  https://www.olx.pt/imoveis/q-alugar-quartos/

CasaSapo - https://casa.sapo.pt/alugar-quartos/

RoomforU - https://www.facebook.com/groups/1617939215106334/

Em algumas cidades, também poderás encontrar anúncios ou informações sobre 
arrendamentos de quartos ou apartamentos nos postes de luz na zona onde pretendes residir.

Além disso, deixamos-te aqui algumas dicas que podem ser fundamentais para que a 
tua estadia seja inesquecível e livre de preocupações:
1º : deves, sempre que possível, exigir um contrato de arrendamento e recibos de renda 
eletrónicos mensais, de modo a que essa despesa possa ser incluída no Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Singulares (IRS).
2º : De seguida, caso te seja exigida uma caução, deves procurar averiguar qual a sua 
política, o seu valor e em que casos é acionada. É também importante que te informes 
se o teu senhorio exige o pagamento antecipado de rendas mensais não vencidas, na 
medida em que este valor nunca pode ultrapassar os três meses de rendas. Por último, 
mas não menos relevante, assegura-te que o preço que irás pagar mensalmente já inclui 
extras como água, eletricidade, gás e telecomunicações. 
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Tal  como já deves ter percebido, todas as cidades têm as suas características. 
Desde as tradições, atividades, gastronomia, pontos característicos, entre muitos 
outros. Contactámos alguns estudantes de modo a construir um documento com 

as principais características das cidades. (Nota: não temos a informação de todas cidades 
mas aproveita para conhecer melhor algumas delas e aventura-te na tua pesquisa!  

Consulta o link para teres acesso a tudo: 
https://drive.google.com/fi le/d/150u8MfbYC1KeYStcCePyEOWPrESFRQov/
view?usp=sharing

PELOS
CAMINHOS
DE PORTUGAL

7.
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A tua jornada será na nossa região? Então apresentamos-te as opções ao frequentar 
o ensino superior na RAM.   

A universidade da Madeira é uma universidade pública. Na teoria, a UMa subdivide-se 
em várias faculdades para uma melhor organização, sendo estas a: Faculdade das 
Artes e Humanidades, Faculdade das Ciências Exatas e da Engenharia, Faculdade 

das Ciências Sociais e Faculdade das Ciências da Vida, Escola Superior de Tecnologias 
e Gestão e Escola Superior de Saúde, sendo que, na prática, todas as faculdades 
encontram-se situadas numa só instalação.

Na UMa tens tudo o que precisas agrupado desde a secretaria, assuntos académicos a 
gabinetes de professores e entre outros. Além disso, a maior vantagem é que as tuas 
amizades não precisam de se restringir apenas ao pessoal da tua faculdade.
A UMa oferece cerca de 20 licenciaturas nas mais diversas áreas, 23 mestrados, 8 
Doutoramentos, 1 pós-graduação e ainda 14 Cursos Técnicos Superiores Profissionais 
(CTESP). Para te informares sobre a oferta formativa da Universidade da Madeira (cursos,
médias, cadeiras/disciplinas) dá um saltinho ao site www.uma.pt . 

ESTUDAR
NA RAM

UNIVERSIDADE 
DA MADEIRA

8.
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Como posso deslocar-me até a UMa? 
Podes colocar no GPS “Universidade 
da Madeira” ou podes apanhar os 

Horários do Funchal nas carreiras: 13,15, 
15B, 42,46 e 49.
Informação de amigo para amigo: Nos 
Horários do Funchal se tens menos de 23 
anos e és estudante na Universidade da 
Madeira podes ter o Passe Sub23 e podes 
viajar para a universidade e para todo o 

Se vives longe da Universidade da 
Madeira ou não és residente da ilha 
podes submeter candidatura para a 

Residência Universitária do Funchal, que 
se localiza na Zona Velha da cidade e aqui 
podes ganhar uma nova casa.
Na residência existem quartos individuais 
ou partilhados e cada quarto inclui casa de 
banho privada. Em cada andar tem uma 
cozinha partilhada e uma sala de convívio. 
Além disso, existe um grande espaço exterior, 
uma sala de estudo e um bar com refeições.

VIAGENS

COMO PROCURAR 
CASA/RESIDÊNCIAS

8.1.1.

8.1.2.

No seguinte link poderás encontrar 
informações como a candidatura para a 
residência e as suas condições:
http://www.sasuma.pt/portal/ index.
php?id=alojamento

Além disso, podes procurar em sites como:
Idealista: https://www.idealista.pt/
Bquarto: https://www.bquarto.pt/
Imóveis.mitula: https://imoveis.mitula.pt/ 
CustoJusto: https://www.custojusto.pt/
entre outros. 

Funchal por preços bem reduzidos partir 
de €12.
Além disso, também poderás deslocar-te 
através de boleias entre os teus colegas da 
Universidade.

Nota: A Associação Académica da UMa tem 
uma app com todo o tipo de informações 
úteis e pertinentes e que podem ajudar-te 
em diversas dúvidas e processos. 
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Tal como o nome indica, a ESESJCluny dirige-se à formação de profissionais na área 
da enfermagem. Possui no seu leque de estudos: licenciaturas, pós licenciaturas, 
cursos de especialização, pós-graduações e mestrados. Está situada na Rampa da 

Quinta de Sant’Ana Nº22, 9000-535 Funchal. 

Podes consultar os cursos presentes no leque de estudos em:
https://www.esesjcluny.pt/index.php/cursos-mainmenu-30

O ISAL foi criado em 1989 e foi pioneiro a nível privado, na aprovação dos cursos 
superiores de Turismo e Organização e Gestão de Turismo, em Portugal, e está 
localizada na Rua do Comboio, Nº 5, 9050-053 - Funchal.

A nível de oferta educativa no ramo das licenciaturas poderás encontrar os cursos de 
Turismo, Gestão de Empresas e Organização e Gestão Hoteleira - https://isal.pt/ensino/
licenciaturas/
As Licenciaturas são todas em regime pós-laboral, permitindo, desta forma, estudar e 
trabalhar em simultâneo.
A nível de habitação, o ISAL tem uma estrutura que apoia todos os estudantes internacionais 
a obter alojamento na ilha da Madeira de acordo com as opções de cada um.
Os estudantes podem optar pelo alojamento residência académica ISAL, que fica a pouco 
metros do campus, evitando desta forma custos adicionais com transportes - https://isal.
pt/estudar-no-isal/residencia-academica/. 

ESCOLA SUPERIOR DE 
ENFERMAGEM

INSTITUTO SUPERIOR
DE ADMINISTRAÇÃO
E LINGUAS

8.2.

8.3.

DE SÃO JOSÉ DE CLUNY

ISAL
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Se tiveres objetivos que passam além de Portugal, a tua viagem 
também pode acontecer noutros países, onde existem 
algumas diferenças se compararmos com o ensino superior 

em Portugal. Assim, para te ajudar, temos alguns conselhos de 
forma a preparares adequadamente a tua partida para o mundo 
universitário fora do nosso país.

Algumas das agências que te podem ajudar a realizar o teu sonho de 
estudar no estrangeiro são a Information Planet e o OK Estudante.
A Information Planet é uma agência internacional de educação 
com mais de 20 anos de experiência na indústria. Conta com 13 
destinos diferentes, mais de 30.000 alunos e 49 escritórios ao redor 
do mundo. (falar sobre consultas personalizadas com ex-alunos 
que já viveram esta experiência no país escolhido pelo cliente).

Consulta o site desta agência educativa:
https://www.informationplanet.pt/

A OK Student é uma empresa internacional que já ajudou mais 
de 12.000 alunos de todo o mundo a cumprir com o seu sonho 
de estudar no estrageiro e a encontrarem a melhor universidade 
para as suas ambições. Detém o seguinte lema: “Acreditamos que 
estudar no estrangeiro mudará para sempre a tua vida pessoal, 
profissional e académica de formas que nem tu imaginas.” 

Consulta o site desta plataforma: 
https://www.okstudent.com/pt/ 

FORA DE
PORTUGAL
9.
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A BAGAGEM
QUE LEVAS
CONTIGO
ÉS TU MESMO
QUE A CRIAS ...

10.
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Decerto, a frase “ os tempos da universidade são os melhores tempos da tua vida” não 
te é desconhecida.
Ora, é evidente que os tempos universitários remetem para uma altura de muitos 

conhecimentos, de exploração de novas áreas de interesse e de crescimento pessoal. 
Contudo, é também durante os anos de estudantes que nos podemos divertir (e muito!). 

Cada cidade e cada universidade procura que os estudantes desfrutem da dimensão de 
conhecimentos que estas têm para oferecer, mas procura igualmente que se divirtam, que 
façam amizades inesquecíveis, que se sintam felizes e confortáveis num novo ambiente.

Dito isto, o universitário ao ingressar numa universidade, ingressa também num mundo de 
novas tradições e costumes que distinguem as diferentes instituições e cidades ao mesmo 
tempo que apoiam na integração dos estudantes. Embora existam muitas tradições 
semelhantes, cabe a cada universidade adotar a forma como explorá-las de acordo com 
costumes locais.
  
De entre todas as tradições, podemos realçar a: Praxe e tuna, Queima das fitas, 
Serenatas Latada, Enterro da Gata, Quinta Académica e a Receção ao caloiro. 

TRADIÇÕES
GERAIS

10.1.
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O tópico acima mencionado é alvo de 
opiniões controversas e de receio por 
parte daqueles que iniciam a sua vida 

académica. A prática desta tradição muda 
de cidade para cidade, de universidade 
para universidade e de curso para curso. 
No entanto, todas elas devem ter uma 
característica comum, o respeito pelos 
princípios e integridade de cada membro 
aderente. O nome praxe deverá ser 
exclusivamente usado pelos cumpridores 
desta característica.

Desta forma, estas atividades trazem consigo 
diversos benefícios para os iniciantes. A 
praxe ajuda na integração dos caloiros e 
permite que haja uma maior abertura entre 
os mesmos. As barreiras existentes são 

PRAXE10.2.

quebradas, pois entre cantorias e atividades 
praticadas por todos, a vergonha desaparece. 
A rigidez e o respeito por aqueles que têm 
algo para ensinar dentro da praxe contrasta 
com o final da mesma, onde doutores e 
caloiros partilham gargalhadas e criam laços. 
Não obstante, a praxe é mais do que fazer 
amizades, pois representa o amor ao curso 
e o orgulho por fazer parte da equipa que te 
acompanhará naquela jornada.

São todos bem-vindos, a participação é 
recomendada e se eventualmente não 
quiseres prosseguir és livre disso. Salientamos 
que nunca terás uma opinião formada sem 
te aventurares. No fundo, a vida académica 
trata-se disso mesmo, de uma aventura em 
busca de ti e em busca do teu futuro.  

https://ajmconectados.com/
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Provavelmente já ouviste falar das tunas universitárias, conheces amigos que já lá 
estão ou que para lá tencionam ir, mas não sabes bem no que te estarias a meter.
Na sua essência, uma tuna é um grupo de estudantes de uma universidade que têm 

como objetivo tocar, cantar, atuar e entreter, mas a verdade é que a tuna é muito mais do 
que isso. Se gostas de música, de te divertir, fazer novas amizades e queres conhecer uma 
nova família, este é o lugar certo para ti.

Segue-se um pequeno testemunho do que é pertencer a uma tuna:

“Falo por experiência própria quando digo que estar na tuna é das melhores experiências 
que um estudante pode ter no seu percurso universitário! No meu caso, cumpri os meus 4 
anos de licenciatura a pertencer à tuna desde o primeiro mês de faculdade e, se pudesse, 
repetia-os de novo.”   

TUNAS 
ACADÉMICAS

10.3.
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Ingressaste no ensino superior e queres dar mais de ti? Desenvolver soft skills que o 
curso não consegue proporcionar? Criar ainda mais amizades e novas experiências? 
Destacar- te no mercado de trabalho? Então existem muitas atividades extracurriculares 

que podes explorar, no decurso da tua vida académica, que permitem criar e levares 
contigo uma bagagem enorme para o futuro. 

O voluntariado define-se como um conjunto de ações de caráter social e comunitário 
que está ao serviço das comunidades com o intuito de melhorar a qualidade de vida 
e o bem estar dos mesmos.

Podes fazer voluntariado na comunidade onde estarás inserido - um voluntariado mais 
local -através de instituições sem fins lucrativos como é o exemplo da Cáritas, da Cruz 
Vermelha e até mesmo programas criados pela universidade. Por outro lado, se queres 
aventurar-te tens um leque variado de programas incríveis que ajudam com todos os 
aspetos da tua viagem no país destino, à tua escolha. Exemplos deste tipo de plataformas 
são a AIESEC, VidaEDU e AMI. Se voluntariado é a tua praia, mantém-te informado e atento 
às newsletters da instituição em que ingressares!  

ASSOCIATIVISMO 
JOVEM

VOLUNTARIADO

10.4.

10.4.1.
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Uma associação de Estudantes é uma estrutura que representa os estudantes e os seus 
interesses, de um estabelecimento de ensino. Neste tipo de atividade extracurricular 
terás a oportunidade de dar voz aos estudantes e criar soluções para os mesmos. Por 

norma, as associações de estudantes possuem várias secções como forma de organização, 
como por exemplo, Secção de Desporto; Secção de Erasmus; Secção de Empregabilidade; 
Secção Social; outras, para além da direção. O objetivo é focar em cada área para criar 
experiências inesquecíveis para os alunos, auxiliá-los durante o seu percurso académico e 
acima de tudo defender os seus interesses.

Em relação ao processo de candidatura, em muitas universidades o processo é 
desconhecido e diferente em cada uma, sendo o mais aconselhado questionar o 
procedimento a membros da associação, quase como uma candidatura espontânea.Tal 
como no secundário, as Associações de Estudantes no ensino superior também necessitam 
de criar uma Lista e angariar votos suficiente, na semana de campanha, para conseguirem 
implementar os seus objetivos e medidas. 

Por último, o que é uma Júnior Empresa? É tão simples como uma Empresa que é 
gerida por pessoas sem experiência profissional (“Júnior”). Por outras palavras, é uma 
empresa totalmente gerida por estudantes universitários, através do qual prestam 

serviços a terceiros. Esta é a oportunidade mais próxima que conseguirás com o mercado 
de trabalho na tua área de licenciatura para além do estágio curricular ou profissional. É 
uma excelente oportunidade para preparares-te para o mundo laboral conciliando com os 
teus estudos, uma vez que todos são estudantes e não há ninguém melhor para perceber 
a tua situação.
De todos os aspetos referidos, ainda existem tantos outros. O importante é que explores, 
caso seja do teu interesse, tudo o que a faculdade e a vida universitária tem para te 
oferecer. 

ASSOCIAÇÃO/
NÚCLEOS

JÚNIOR EMPRESA

10.4.2.

10.4.3.

DE ESTUDANTES
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PERGUNTAS
+ FREQUENTES

11.

Sabemos bem que esta fase é cheia de decisões, dúvidas, questões e mudanças. 
Por consequência, sabemos que poderás ter milhares de questões que não são 
respondidas neste manual. Mas passamos todos por estas mudanças e por isso 

as tuas questões provavelmente já foram colocadas por outras pessoas. Desta forma, 
deixamos-te uma fonte de ajuda que poderá responder às tuas dúvidas:

(1) A plataforma DGES e a secção “perguntas frequentes” que contém diversas perguntas 
que podem corresponder às tuas dúvidas “O que é a ficha ENES? Posso usar o contingente 
na segunda fase? Como posso saber as saídas profissionais dos cursos? Vale a pena tirar 
licenciatura? Qual a diferença entre privada e pública?” Entre muitas outras. 

Consulta o seguinte link para esclareces as tuas dúvidas:
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/perguntas-frequentes
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AJMC - Associação de Jovens Madeirenses Conectados
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