
 
 

 

EXAMES NACIONAIS 2022 
PRATICANTES DESPORTIVOS DE ALTO RENDIMENTO E DAS SELEÇÕES NACIONAIS 

DATAS CHAVE 

De 25 de março a 4 de abril 
Inscrição na 1ª fase  
 

Até 17 de maio  
Prazo para requerer a época especial 
(requerimento apresentado pelo encarregado de 
educação ou aluno, quando maior, a entregar na 
escola, dirigido ao Diretor da mesma) 
 

Entre 28 de abril e 20 de maio 
Pedido formalizado, pela escola, na plataforma 
eletrónica do Júri Nacional de Exames 
 

De 23 a 31 de maio 
Validação pelas federações desportivas e pelo 
IPDJ, I.P.  
 

De 01 a 09 de junho 
Despacho do Presidente do JNE 
 

Até 2 dias úteis após o despacho 
Informação ao aluno, pela escola, do despacho do 
JNE e do local de realização 
 

Até 15 de junho 
Confirmação pelo aluno da realização das provas 
em época especial e respetivo depósito de caução 
(25€) 
 

Até 20 de julho (A)* ou Até 08 de agosto (B)** 
Desistência por parte do aluno, do pedido, de 
acordo com a sua situação específica 
 

 

Até 2 dias úteis após o prazo das desistências 
Notificação, por parte das escolas, ao JNE das 
desistências 
 
Até 26 de julho 
Pedido excecional de realização de provas na 
época especial para alunos que venham a ser 
selecionados para competições, após o dia 17 de 
maio  
 

Até 27 de julho 
Formalização, pela escola, do pedido excecional 
na Plataforma do Júri Nacional de Exames 
 

De 27 de julho a 1 de agosto 
Validação pelas federações desportivas e pelo 
IPDJ, I.P.  
 

Até 5 de agosto 
Despacho do Presidente do JNE 
 

Até 8 de agosto 
Confirmação pelos alunos da realização das 
provas em época especial e respetivo depósito de 
caução (25€), decorrente do pedido excecional 
 

Até 30 de junho 
Divulgação do Calendário da Época Especial 
 

De 10 a 19 de agosto 
Realização das provas/exames em época especial 
Realização das provas numa só fase, com uma 
única chamada 

 

 



 
 

 

Quadro I - Síntese das possíveis situações dos alunos praticantes desportivos de alto 

rendimento e de seleções nacionais: 

 

QUADRO I 

Situação 1.ª FASE 2.ª FASE ÉPOCA ESPECIAL 

A* Realiza provas/exames Impedido 
Realiza provas/exames 

equiparados à 2.ª fase 

B** Impedido 
Realiza provas/exames 

equiparados à 1.ª fase 

Realiza provas/exames 

equiparados à 2.ª fase 

C Impedido Impedido 
Realiza provas/exames 

equiparados à 1.ª fase 

 


