
 

PROVAS ESPECIALMENTE ADEQUADAS DESTINADAS A AVALIAR A CAPACIDADE PARA A 

FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR (MAIORES DE 23 ANOS) 

SPECIAL EXAMS TO ASSESS THE ABILITY OF ATTENDANCE OF A HIGHER EDUCATION COURSE 

(STUDENTS OVER 23 YEARS OLD) 

 

Ano Letivo | Academic Year: 20         /20                          

 

Nome do candidato | Applicant's name:  

Curso | Course:     Nr Candidato | Applicant's Number: 

 

 

DECLARAÇÃO | STATEMENT 

 

Para efeitos de candidatura para Maiores de 23 Anos,                                                                                                   

(nome do candidato),       portador do CC       Passaporte nr                                                                                , válido até 

                                               , declara sob compromisso de honra que completou 23 anos até ao dia 31 de dezembro 

do ano anterior ao que antecede a candidatura e que não possui habilitações específicas* de acesso, de acordo 

com o definido no Decreto-Lei nº 113/2014, de 21 de março. Declara ainda ter conhecimento de que a verificação 

de que alguma destas declarações é falsa implica a anulação da candidatura ou matrícula realizadas, sem direito a 

devolução de qualquer pagamento efetuado à Universidade Católica Portuguesa. 

 

For the purpose of applying under the Student's over 23 years old regime,  

 

(name of applicant),        holder of the  ID        Passport number                                                                         , valid until                                           

                                                , I hereby declare, in a sworn statement, that I have completed 23 years by December 31 

of the year preceding the year of application and that I do not have specific admission qualifications*, as defined in 

Decree-Law No. 64/2006 of 21 March. I also aknowlge that if any of these statements prove to be false, the 

enrollment will be annulled, without any reimbursement of the payments previously made to Universidade Católica 

Portuguesa. 

 

Fornecimento de dados (preencher com X para consentir) 
Data providing consent (fill in with X to consent) 

Preenchimento obrigatório para que o formulário seja válido 
Mandatory to fill in to validate this form 

 

Dou consentimento à Universidade Católica Portuguesa para efetuar o tratamento dos dados aqui 

prestados, quer para o processo de candidatura / admissão, quer como parte integrante dos meus 

registos académicos em caso de admissão / matrícula na Universidade. | I give consent to the 

Universidade Católica Portuguesa to process the data provided here, either for the application / 

admission process or as part of my academic records in case of admission / enrollment at the 

University. 

 

 

Data | Date:     Assinatura do candidato | Applicant's signature: 

         /        /            _______________________________________ 
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