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Informação sobre renovação de inscrições e novas inscrições para 2022/2023 aos Pais/ 
Encarregados de Educação 

 

O Camões, Instituto da Cooperação e Língua I.P., através da Coordenação do Ensino Português na 

Alemanha, informa que a RENOVAÇÃO de inscrições e NOVAS INSCRIÇÕES para o ano letivo de 

2022/23 decorrem nas seguintes fases até 30 de abril de 2022: 

1.ª fase: RENOVAÇÕES DE INSCRIÇÕES: de 15 de fevereiro a 30 de abril de 2022; 

2.ª fase: NOVAS INSCRIÇÕES: de 01 de março a 30 de abril de 2022. 

As novas inscrições e as renovações poderão ser feitas: 

- online na plataforma disponibilizada para esse efeito pelo Camões, I.P., 

em https://portalservicos.instituto-camoes.pt/PdSCommon_Login/Login.aspx 

(Os professores EPE poderão apoiar os Encarregados de Educação neste processo)  

- ou em papel a entregar ao professor da rede EPE ou enviar à Coordenação de Ensino da sua área 

consular.  

Renovação online 

Passo 1: Aceda à plataforma https://portalservicos.instituto-camoes.pt/PdSCommon_Login/Login.aspx  

ou à App EPE Digital com as suas credenciais e clique no botão “Renovar inscrição”. 

Passo 2: Reveja o formulário pré-preenchido com os dados do seu educando e atualize a informação 

que esteja desatualizada; clique no botão “Inscrever”. 

Nova Inscrição online 

Passo 1: Aceda a: https://portalservicos.instituto-camoes.pt/SII_Registration/eRegistration.aspx  e 

preencha o formulário eletrónico de inscrição. Apelamos para a necessidade de ter de inserir o nome 

completo do seu educando e verificar que a informação está correta e completa antes de submeter a 

inscrição. Ressalva-se o facto de ser possível inscrever/ adicionar mais que um educando (canto 

superior direito). 

Passo 2: Submeta a inscrição ao clicar no botão “inscrever”. Ao submeter a inscrição serão então 

geradas as suas credenciais de acesso à plataforma e o(s) Código(s) de Aluno (código epe). Guarde 

essa informação, pois identificará o seu educando ao longo de todo o seu percurso escolar. 

http://www.cepealemanha.de/
https://portalservicos.instituto-camoes.pt/PdSCommon_Login/Login.aspx
https://portalservicos.instituto-camoes.pt/PdSCommon_Login/Login.aspx
https://portalservicos.instituto-camoes.pt/SII_Registration/eRegistration.aspx
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Passo 3: Proceda à transferência para a conta da Coordenação de Ensino, utilizando como referência o 

código EPE atualizado (username) do aluno. De seguida, submeta o comprovativo de pagamento: (i) 

entregue o comprovativo ao professor do educando, que fará chegar o mesmo ao DAP (Docente de 

Apoio Pedagógico) da área consular; ou (ii) aceda à plataforma de inscrição online, com as credenciais 

que obteve no momento da inscrição, faça o carregamento (upload) do comprovativo de transferência e 

forneça informação complementar que facilite a identificação da transferência na conta da Coordenação 

de Ensino (Ex. Nome do aluno e localidade curso); ou (iii) envie o comprovativo por correio postal ou 

correio eletrónico para a Coordenação de Ensino. 

Inscrição em papel 

Passo 1: Aceda a  

Ficha de inscrição do aluno (instituto-camoes.pt): https://portalservicos.instituto-

camoes.pt/SII_Registration/eRegistration.aspx 

e descarregue o formulário em papel ou solicite ao professor EPE do seu educando o formulário de 

renovação/ inscrição.  

Passo 2: Preencha o formulário de renovação/ inscrição. Salientamos a necessidade de inserir o nome 

completo do seu educando e verificar se a informação se encontra correta e completa antes de devolver 

ao professor EPE. 

Passo 3: Entregue o formulário ao professor EPE. Este comunicar-lhe-á as credenciais de acesso à 

plataforma e o(s) Código(s) de Aluno (código epe). Guarde essa informação, pois identificará o seu 

educando ao longo de todo o seu percurso escolar. 

Passo 4: Proceda à transferência para a conta da Coordenação de Ensino, utilizando como referência o 

código EPE (username) do aluno. Forneça informação complementar que facilite a identificação da 

transferência na conta da Coordenação de Ensino (Ex. Nome do aluno e localidade curso) Entregue o 

comprovativo ao professor EPE, que fará chegar o mesmo ao DAP (Docente de Apoio Pedagógico) da 

área consular. 

 

 

 

 

 

http://www.cepealemanha.de/
https://portalservicos.instituto-camoes.pt/SII_Registration/eRegistration.aspx
https://portalservicos.instituto-camoes.pt/SII_Registration/eRegistration.aspx
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Taxa de frequência 

O valor da taxa de frequência é de 100€ de acordo com o artigo 2.º da Portaria 232/2012, de 6 de 

agosto. A aplicação da taxa de frequência tem em consideração algumas situações especiais, 

particularmente no plano socioeconómico, que merecem um tratamento individualizado. É o caso das 

famílias monoparentais, das famílias com mais do que um educando e das situações de desemprego.  

Nestes casos, os valores são os seguintes (situações atestadas pelas autoridades de emprego locais): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados para transferência bancária: 

Coordenação de Ensino na Alemanha / Embaixada de Portugal 

Nome do Banco: Commerzbank 

IBAN: DE16 5004 0000 0778 0000 01 

BIC: COBADEFFXXX 

 

Podem, também, ser consultados os seguintes recursos: 

·         Portal Camões: https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/aprender-
portugues/presencial/no-ensino-basico-e-secundario/inscricao-
epe?highlight=WyJpbnNjcmljb2VzIiwiZXBlIiwiaW5zY3JpY29lcyBlcGUiXQ== 

·         Kit de imprensa, disponível em: http://bit.ly/kitimprensa 

 

Dois encarregados de educação desempregados 20€/educando 
 

Um encarregado de educação desempregado  60€/educando 
 

Encarregado de educação com 2 educandos inscritos 80€/ cada 
educando 

Encarregado de educação com 3 ou mais educandos inscritos 75€/educando  
 

Encarregado de educação de família monoparental 
 

80€/educando 
 

http://www.cepealemanha.de/
https://mail.camoes.mne.pt/owa/redir.aspx?C=Jk4EFSbYyKB8Gxs5GVF05wVqVkgAoRqlwdtB7CJfBAQTB8qX1O_ZCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.instituto-camoes.pt%2factivity%2fo-que-fazemos%2faprender-portugues%2fpresencial%2fno-ensino-basico-e-secundario%2finscricao-epe%3fhighlight%3dWyJpbnNjcmljb2VzIiwiZXBlIiwiaW5zY3JpY29lcyBlcGUiXQ
https://mail.camoes.mne.pt/owa/redir.aspx?C=Jk4EFSbYyKB8Gxs5GVF05wVqVkgAoRqlwdtB7CJfBAQTB8qX1O_ZCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.instituto-camoes.pt%2factivity%2fo-que-fazemos%2faprender-portugues%2fpresencial%2fno-ensino-basico-e-secundario%2finscricao-epe%3fhighlight%3dWyJpbnNjcmljb2VzIiwiZXBlIiwiaW5zY3JpY29lcyBlcGUiXQ
https://mail.camoes.mne.pt/owa/redir.aspx?C=Jk4EFSbYyKB8Gxs5GVF05wVqVkgAoRqlwdtB7CJfBAQTB8qX1O_ZCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.instituto-camoes.pt%2factivity%2fo-que-fazemos%2faprender-portugues%2fpresencial%2fno-ensino-basico-e-secundario%2finscricao-epe%3fhighlight%3dWyJpbnNjcmljb2VzIiwiZXBlIiwiaW5zY3JpY29lcyBlcGUiXQ
https://mail.camoes.mne.pt/owa/redir.aspx?C=94Bee_bRKk3_xhAdTFSN99En6VUACNV71pUg-l6cRzMTB8qX1O_ZCA..&URL=http%3a%2f%2fbit.ly%2fkitimprensa

