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ENEM is the fast access to study in Portugal

ENEM é via verde
para estudar em Portugal

A maior parte das instituições do ensino superior aceita o Exame Nacional do Ensino Médio brasileiro.
Most institutions of higher education accept the BraziLian High School Examination
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O ENEM - Exame Nacional do
Ensino Médio é o passaporte para
os jovens brasileiros que queiram
estudar em Portugal, um país eu-

ropeu com quem o Brasil partilha
a língua e laços históricos.

A maior parte das instituições de

ensino superior portuguesas subs-

titui as provas de ingresso pelos
resultados obtidos neste exame
anual, com a duração de dois dias.
É composto por 1 80 perguntas ob-

jetivas que cobrem quatro grandes
áreas do conhecimento e pela re-
dação de um texto, sendo conside-
rado o segundo maior do mundo
de acesso ao ensino superior, de-

pois do "Gaokao" chinês.
Em Portugal, o convénio inte-

rinstitucional com o INEP - Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira -
já foi assinado por 37 universida-

des, politécnicos e outros institu-
tos superiores, públicos e priva-
dos, o que significa que as institui-
ções terão um acesso mais imedia-
to ao desempenho dos candidatos.

Na folha dos requisitos que o jo-
vem brasileiro tem de cumprir figura
também o visto de estudante, que
não lhe dá, no entanto, a autorização

para realizar trabalho remunerado.
Fora os candidatos brasileiros e

os nacionais dos Estados-membro
da União Europeia, as instituições
de ensino superior portuguesas re-
cebem estudantes internacionais

para frequência integral de licen-

ciatura/graduação e mestrado in-
tegrado ao abrigo do Estatuto do
Estudante Internacional, criado

pelo Decreto-Lei n° 36, de 10 de

março de 2014. •
The ENEM - National High SchooL

Examination is the passport for

young Brazilians who want to study
in Portugal, a European country
with whom Brazil shares its langua-
ge and historical ties.

Most Portuguese higher educa-
tion institutions replace the entran-
ce examinations with the results
obtained in this annual exam, las-

ting two days. It is composed of 180

objective questions covering four

major áreas of knowledge and the

writing of a text, and is considered
the second largest in the world of
access to higher education, after
the Chinese "Gaokao".

In Portugal, the interinstitutional

agreement with INEP - Anísio Tei-
xeira National Institute for Educa-

tional Studies and Research - has

already been signed by 37 universi-

ties, polytechnic institutes and
other institutions, public and priva-

te, which means that institutions
will have a more immediate access
to performance of the candidates.

In the requirements sheet that
the young Brazilian has to comply,
there is also a student visa, which
does not give him the authorization
to perform paid work.

Apart from the Brazilian candida-
tes and the nationals of the Euro-

pean Union's Member States, Por-

tuguese higher education institu-
tions receive international students
for a full undergraduate / graduate
degree and integrated master's de-

gree under the International Stu-
dent Statute, created by Decree-
-Law No. 36, of March 10, 2014. •


