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Despacho n.º 21/2022 

Assunto: Retificação do calendário escolar 2022/2023   
 
 

Considerando que o Despacho n.º 10/2022, de 21 de fevereiro, foi publicado com inexatidões, mediante 

proposta da Presidente do Conselho Pedagógico procedeu-se à sua retificação, pelo que se publica 

em anexo os calendários escolares (1.º, 2.º, 3.º ciclos e Pós-Graduações) para o ano letivo de 2022/2023, 

ficando revogado o aludido despacho. 

 
 
 
Lisboa, 13 de maio de 2022 
 
 
 
 
O Diretor 
 
 
 
 
_________________________________________ 
 
Prof. Doutor Luís Baptista 
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CALENDÁRIO ESCOLAR 2022-2023 

Ano letivo 2022/2023 - 1 de setembro de 2022 a 31 de agosto de 2023 

1º CICLO 

Calendário letivo 1º Semestre 2º semestre 

Aulas 
191 de setembro de 2022 a 
13 de janeiro de 2023 

20 de fevereiro a 2 de junho 
de 2023 

Interrupção letiva do Natal 
19 de dezembro de 2022 
(inclusive) a 2 de janeiro de 
2023 (exclusive) 

 

Interrupção letiva do Carnaval   20 e 21 de fevereiro de 2023 
Interrupção letiva da Páscoa  5 a 10 de abril de 2023 
Publicação dos resultados finais de 
frequência até 27 de janeiro de 2023 até 16 de junho de 2023 

Exames de recurso e de melhoria de 
nota 

6 a 17 de fevereiro de 2023 
26 de junho a 5 de julho de 
2023 

Publicação dos resultados finais dos 
exames  

até 27 de fevereiro de 2023 até 10 de julho de 2023 

Exames destinados a Trabalhadores-
Estudantes (Época Extraordinária de 
Recurso) 

 11 a 14 de julho de 2023 

Publicação dos resultados finais dos 
exames destinados a Trabalhadores-
Estudantes 

 até 17 de julho de 2023 

Exame de época especial de 
conclusão de Licenciatura 

 18 a 25 de julho de 2023 

Publicação dos resultados da época 
especial de conclusão de Licenciatura 

 até 28 de julho de 2023 

 
  

                                                             
1 Data sujeita a alteração, dependendo do calendário do Concurso Nacional de Acesso 2022. 
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Calendário de atos administrativos 1º semestre 2º semestre 

1ª fase de candidaturas aos Concursos 
Especiais M23, mudanças de par 
instituição/curso e titulares de outros 
cursos superiores (InforEstudante) 

19 de julho a 28 de agosto 
de 2022 

 

Inscrições em unidade curriculares do 
1º e 2º semestres (inscrição anual) do 
plano de estudos para estudantes 
com inscrição em 2021-2022 
(InforEstudante) 

29 de agosto a 6 de 
setembro de 2022 

 

Inscrições em unidade curriculares do 
1º e 2º semestres (inscrição anual) de 
lista aberta para estudantes com 
inscrição em 2021-2022 
(InforEstudante) 

12 a 14 de setembro de 2022  

Prazos para alteração da inscrição em 
frequência 

 
24 de janeiro a 17 de fevereiro 
de 2023 

Matrículas/Inscrições 1º ano 1ª vez 
(Concurso Nacional de Acesso / M23 / 
Transferências/ Mudança de curso / 
Reingresso) 

data a definir de acordo 
com o calendário do 
Concurso Nacional de 
Acesso 2022 

 

Pedidos de reingresso 
(InforEstudante) 

19 de julho a 30 de agosto 
de 2022 

17 a 26 de janeiro de 2023 

Pedidos de inscrição em regime de 
tempo parcial 

30 de agosto a 8 de 
setembro de 2022 

 

Pedidos de inscrição em unidades 
curriculares isoladas 

1 a 16 de setembro de 2022 23 a 31 de janeiro de 2023 

Entrega de documentação para 
frequência ao abrigo do Estatuto de 
Trabalhador-Estudante 

29 de agosto a 30 de 
setembro de 2022 1 a 28 de fevereiro de 2023 

Inscrições para melhoria de nota em 
unidades curriculares (realizadas no 
ano letivo em curso ou no ano letivo 
anterior) 

30 de janeiro a 3 de 
fevereiro de 2023 

19 a 23 de junho de 2023 

Inscrição para realização de exames 
de recurso de unidades curriculares 
de 1º e 2º semestres, destinados a 
Trabalhador-Estudante 

 10 a 13 de julho de 2023 

Inscrição para realização de exames 
em Época Especial de Conclusão da 
Licenciatura (unidades curriculares de 
1º e 2º semestres) 

 17 a 19 de julho de 2023 

Pedidos de Creditação (para 
estudantes que não acederam através 
de M23, MPIC, TOCS) 

1 a 30 de setembro de 2022  
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2º CICLO 

Calendário letivo 1º Semestre 2º semestre 

Aulas 
19 de setembro a 17 de 
dezembro de 2022 

20 de fevereiro a 3 de 
junho de 2023 

Interrupção letiva do Natal 
19 de dezembro de 2022 
(inclusive) a 2 de janeiro de 
2023 (exclusive) 

  

Interrupção letiva do Carnaval  20 e 21 de fevereiro de 2023 

Interrupção letiva da Páscoa  5 a 10 de abril de 2023 
Registo e publicação dos resultados 
finais de frequência 

até 16 de janeiro de 2023 até 16 de junho de 2023 

Período de exames de recurso e 
melhoria de nota 

23 a 31 de janeiro de 2023 26 a 30 de junho de 2023 

Registo e publicação dos resultados 
finais de exames de recurso e melhoria 

até 10 de fevereiro de 2023 até 11 de julho de 2023 

 

Calendário de Atos Administrativos 1º semestre 2º semestre 
Inscrição em unidades curriculares, 
incluindo componente não letiva 
(estudantes inscritos em 2021-2022) 

29 de agosto a 13 de 
setembro de 2022 

10 a 17 de fevereiro de 2023 
 

Registo da componente não letiva 
(InforEstudante) 

até 30 de setembro de 2022 até 31 de março de 2023 

Entrega da componente não letiva 
(InforEstudante) 

até 30 de março de 2023 até 30 de setembro de 2023 

Pedidos de reinscrição 
29 de agosto a 16 de 
setembro de 2022 

30 de janeiro a 17 de 
fevereiro de 2023 

Pedidos de inscrição em regime de 
tempo parcial (no ato da inscrição) 

até 30 de setembro de 2022  

Pedidos de inscrição em unidades 
curriculares isoladas 

29 de agosto a 16 de 
setembro de 2022 

23 a 31 de janeiro de 2023 

Pedidos de inscrição ao abrigo do 
Estatuto de Trabalhador-Estudante (no 
ato da inscrição) 

até 30 de setembro de 2022 até 28 de fevereiro de 2023 

Mudar ou incluir unidades curriculares até 30 de setembro de 2022 10 a 28 de fevereiro de 2023 

Pedidos de creditação 1 a 30 de setembro de 2022  
Inscrição para a realização de exames 
de recurso ou de melhoria 

16 a 20 de janeiro de 2023 19 a 23 de junho de 2023 
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3º CICLO 

Calendário letivo 1º Semestre 2º Semestre 

Aulas 
19 de setembro a 17 de 
dezembro de 2022 

20 de fevereiro a 3 de 
junho de 2023 

Interrupção letiva do Natal 
19 de dezembro de 2022 
(inclusive) a 2 de janeiro de 
2023 (exclusive) 

 

Interrupção letiva do Carnaval  20 e 21 de fevereiro de 2023 
Interrupção letiva da Páscoa  5 a 10 de abril de 2023 
Registo e publicação dos resultados 
finais de frequência até 3 de fevereiro de 2023 até 16 de junho de 2023 

Período de avaliação do trabalho final de 
curso 

4 de novembro de 2022 

Período de avaliação do trabalho final de 
curso (para estudantes com Estatuto de 
Trabalhador-Estudante e regime parcial 
em 2021-2022) 

até 3 de março de 2023 

 
Calendário de Atos Administrativos 1º Semestre 2º Semestre 

Renovações de inscrição (estudantes 
inscritos em 2021-2022) 

29 de agosto a 6 de setembro 
de 2022 

10 a 17 de fevereiro de 2023 

Pedidos de inscrição em regime de 
tempo parcial 

no ato da inscrição no ato da inscrição 

Pedidos de inscrição em unidades 
curriculares isoladas 

1 a 16 de setembro de 2022 23 a 31 de janeiro de 2023 

Pedidos de inscrição ao abrigo do 
Estatuto de Trabalhador-Estudante 

29 de agosto a 30 de 
setembro de 2022 

1 a 28 de fevereiro de 2023 

Mudar ou incluir unidades curriculares 
(opções livres e especialidade) 

até 30 de setembro de 2022 21 a 25 de fevereiro de 2023 

Pedidos de creditação 1 a 30 de setembro de 2022  
Entrega do trabalho final (no 
secretariado do Departamento) 

até 30 de setembro de 2022 

Entrega do trabalho final (ao abrigo do 
estatuto de Trabalhador-Estudante e 
regime de tempo parcial) 

até 23 de janeiro de 2023 

Período de registo do tema da tese 
(InforEstudante) 

até 30 dias úteis após a data da aprovação do trabalho 
final 
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ESTUDOS PÓS-GRADUADOS 

Pós-Graduações | Especializações 

Calendário letivo 1º Semestre 2º semestre 

Aulas 
19 de setembro a 17 de 
dezembro de 2022 

20 de fevereiro a 3 de 
junho de 2023 

Interrupção letiva do Natal 
19 de dezembro de 2022 
(inclusive) a 2 de janeiro de 
2023 (exclusive) 

 

Interrupção letiva do Carnaval  
20 e 21 de fevereiro de 
2023 

Interrupção letiva da Páscoa  5 a 10 de abril de 2023 
Registo e publicação dos resultados 
finais de frequência 

até 16 de janeiro de 2023 até 16 de junho de 2023 

Período de exames de recurso e melhoria 
de nota 23 a 31 de janeiro de 2023 26 a 30 de junho de 2023 

Registo e publicação dos resultados 
finais de exames de recurso e melhoria 

até 10 de fevereiro de 2023 até 11 de julho de 2023 

 
Calendário de Atos Administrativos 1º semestre 2º semestre 

Inscrições em unidades curriculares 
(InforEstudante) 

 10 a 17 de fevereiro de 2023 

Pedidos de reinscrição (para estudantes 
inscritos em 2021-2022) 

29 de agosto a 16 de 
setembro de 2022 

30 de janeiro a 17 de 
fevereiro de 2023 

Pedidos de inscrição em unidades 
curriculares isoladas 

29 de agosto a 16 setembro 
de 2022 

23 a 31 de janeiro de 2023 

Mudar ou incluir unidades curriculares  até 30 de setembro de 2022 
10 a 28 de fevereiro de 
2023 

Pedidos de creditação (InforEstudante) no ato da inscrição 
Inscrição para a realização de exames de 
recurso no mesmo semestre 

16 a 20 de janeiro de 2023 19 a 23 de junho de 2023 
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