
EXAMES CAPLE – 2019   
 
A partir deste ano, o Centro de Língua Portuguesa Camões é um LAPE, Lugar para a 
Aplicação  e Promoção dos Exames de Português como Língua Estrangeira. 
 

EXAMES CAPLE no CLP CAMÕES USACH – 2019: DATAS 
E VAGAS:  
 
 

CIPLE 22 DE NOV (A2), sexta- 20 vagas: Horário a indicar. 
DIPLE 21 DE NOV (B2), quinta- 20 vagas: Horário a indicar.  
 

O que são os exames CAPLE? 

Os exames CAPLE constituem o Sistema de Avaliação e Certificação de Português Língua 
Estrangeira e certificam a competência comunicativa geral em língua portuguesa de falantes 
jovens e adultos para quem o português é língua estrangeira. 
Nos Centros de Exame fora de território português, os exames podem decorrer até três vezes 
por ano (i.e. em maio, julho e novembro) e distinguem seis níveis de competência em língua 
portuguesa a que correspondem cinco certificados/diplomas: 

• ACESSO (A1)ŸŸ – Certificado Acesso ao Português  

• CIPLE (A2) – Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira* 

• DEPLE (B1) – Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira* 

• DIPLE (B2) –  Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira* 

• DAPLE (C1) – Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira 

• DUPLE (C2) – Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira 

O que certifica cada um dos exames? 

ACESSO: 

Certifica uma competência de comunicação muito simples num número muito limitado de 
situações de comunicação dos domínios privado, público e profissional. 

CIPLE: 
Certifica uma capacidade geral básica para interagir num número limitado de situações 
previsíveis de comunicação do quotidiano. Nas áreas profissional e de estudo, os utilizadores 
do CIPLE são capazes de interagir em situações de comunicação que requeiram um uso 
muito limitado do português, que não se diferencia de um uso geral da língua. 

DEPLE: 
Certifica que o aprendente é capaz de interagir num número limitado de situações de 
comunicação do quotidiano nos domínios privado, profissional e educacional que requeiram 
um uso da língua maioritariamente previsível. 

DIPLE: 
Certifica que o aprendente é capaz de interagir num conjunto variado de situações de 
comunicação. Este nível permite que os utilizadores possam trabalhar em contextos onde o 



português é língua de trabalho. Nos contextos em que o português é, simultaneamente, língua 
de trabalho e de comunicação pode haver ainda muitas dificuldades. Os utilizadores da língua 
que possuam o DIPLE podem frequentar cursos académicos em contexto onde o português é 
língua de ensino. 

DAPLE: 
Certifica um nível avançado de conhecimento do português. O aprendente é capaz de usar a 
língua de forma criativa e flexível, interagindo adequadamente em situações previsíveis e 
imprevisíveis. Este nível permite que os utilizadores possam trabalhar em contextos em que o 
português é língua de comunicação ou noutros em que o português é apenas língua de 
trabalho, e frequentar cursos académicos. 

DUPLE: 
Certifica um nível superior de conhecimento do português, sendo o aprendente capaz de usar 
a língua de forma criativa e flexível, interagindo adequadamente em situações previsíveis e 
imprevisíveis, nomeadamente em contextos onde o português é simultaneamente língua de 
comunicação, língua de trabalho e língua de ensino (ex. cursos académicos em Portugal, 
trabalho em países de língua oficial portuguesa). 

  

  

Quanto custa a propina de cada exame? 
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Como fazer a inscrição online (já disponível)? 

A inscrição nos exames é feita através do Portal do Centro de Avaliação de Português Língua 
Estrangeira e compreende dois momentos obrigatórios: 

1.     Inscrição Online 

1.1. Aceder ao formulário de inscrição através do 

endereço http://caple.letras.ulisboa.pt/inscricao   

1.2. Selecionar o exame pretendido e carregar em “Seguinte” 

1.3. Selecionar o país onde pretende realizar o exame e carregar em ”Seguinte” 

1.4. Selecionar CENTRO DE LÍNGUA PORTUGUESA CAMÕES USACH e carregar 

em ”Seguinte” 

1.5. Selecionar a época internacional em que pretende realizar o exame (maio, julho ou 

novembro) e carregar em ”Seguinte” 

1.6. Preencher o formulário de inscrição e carregar em “Confirmar Inscrição“. Todos os 
campos são de preenchimento obrigatório. 

ATENÇÃO: Cada candidato pode apenas inscrever-se num único local de aplicação de 
exame (LAPE). Uma vez confirmada a inscrição num determinado LAPE não é possível 

requerer mudança para outro LAPE. 

2.     Pagamento da propina para o exame 

Concluída a inscrição online, o candidato deverá proceder ao pagamento do exame. Este 
pagamento far-se-á por multibanco (MB) ou por cartão de crédito. 

O candidato deve efetuar os seguintes passos: 

1. depois de fazer a inscrição, o candidato recebe a confirmação e é direcionado para 
uma página de pagamento, na qual terá de escolher a opção multibanco (MB) ou cartão 
de crédito: (*Atenção* os dados de pagamento são válidos apenas por 24 horas. Se não 

efetuar o pagamento dentro desse prazo a inscrição é anulada.) 

• pagamento via MB (só disponível em Portugal): o pagamento tem de ser 

efetuado numa caixa automática ou através de homebanking. 

• pagamento via cartão de crédito: tem de preencher os campos vazios, 
confirmar que leu e aceitou as condições. Depois, a confirmação do pagamento é 

enviada ao candidato. 

2. Depois do pagamento efetuado, a inscrição fica validada. 
3. O sistema valida a inscrição automaticamente, dispensando o candidato de apresentar 

o comprovativo de pagamento no LAPE. 
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Aviso aos candidatos: 

1. Os candidatos só podem realizar um Exame CAPLE por cada Época de Exames. 

 
2. Os candidatos devem apresentar-se junto da sala de exame 20 minutos antes da hora 
prevista para o início do exame (em situações excecionais, pode ser pedido aos candidatos 
que cheguem com maior antecedência). 

3. Os candidatos que chegarem com mais de 15 minutos de atraso aos exames de 
Compreensão da Leitura e Expressão Escrita não poderão realizar os exames. 
No caso do exame de Compreensão Oral, não é permitido qualquer atraso. 
No caso de os examinandos se atrasarem ou faltarem ao Exame de Expressão Oral, podem 
solicitar ao Coordenador do LAPE a marcação de novo horário. O atraso ou falta deverão ser 
devidamente justificados. Os candidatos que faltarem ao exame por razões que não lhes 
sejam imputáveis poderão, no prazo máximo de cinco dias úteis a contar do dia seguinte ao 
dia do exame, solicitar a transferência da candidatura para a época de exames seguinte, a 
realizar no mesmo LAPE, através de um requerimento dirigido ao Diretor do CAPLE e 
entregue ao Coordenador do LAPE. Deverão anexar ao requerimento o documento 
comprovativo do motivo da falta. A transferência do exame para a época seguinte poderá 
implicar um acerto dos valores da propina de exame e da taxa de inscrição.  

 
4. Nenhum candidato pode abandonar a sala antes da hora prevista para a conclusão do 
exame, exceto se for por motivos de força maior e com autorização do vigilante.   

    

5. Os candidatos devem ser portadores do documento de identificação apresentado no ato 
dainscrição.  

            
6. Não é permitida a utilização de telemóveis, computadores portáteis ou qualquer outro 
dispositivo eletrônico. 

 
7. O candidato será excluído e o seu exame anulado pelos seguintes motivos: 

• Fraude: utilização de dicionário ou qualquer livro, telefone, computador ou outro 
dispositivo eletrónico; cópia da prova de outro candidato. 

• Atraso (mais de 15 minutos após o início do exame); 
• Perturbação da ordem durante a realização do exame; 
• Falta a uma das componentes do exame; 
• Não devolução das folhas de resposta e dos enunciados ao vigilante ou ao 

examinador. 

8. Durante a realização do exame, não é permitida a utilização de tinta corretora, sendo 
apenas permitido o uso de caneta, azul ou preta (componente Expressão Escrita), lápis e 
borracha (componentes Compreensão da Leitura e Compreensão Oral), e folha de rascunho 
(facultada pelo Centro de Exames). 



 
9. Os candidatos devem responder às questões dos Exames nas respetivas folhas de 
resposta, não sendo, em nenhum caso, consideradas as respostas apresentadas em folhas de 
rascunho. 

   
10. Os candidatos não podem registar a sua identificação em nenhum espaço da prova. A 
identificação implica a anulação do exame. Sempre que alguma tarefa escrita requeira dados 
de identificação, os candidatos não podem escrever os seus dados verdadeiros.  

     
11. Durante a realização do exame, os candidatos não podem trocar qualquer informação 
entre si, incorrendo no risco de anulação do exame, se o fizerem. 

 
12. Conduta irregular: 

 
 

• A conduta irregular referida em 6-10 será alvo de uma única chamada de atenção. 
Caso o candidato persista na atitude, será avisado de que a sua prova será anulada pelo 
CAPLE, com base num relatório sobre a ocorrência, elaborado pelo responsável do 
LAPE. Não há apelo da decisão do CAPLE, a qual será comunicada ao candidato 
implicado, por correio eletrónico. 

• Tal conduta irregular implicará também que o candidato seja impedido de continuar a 
prova e deverá abandonar o local de imediato. Caso lhe tenham sido fornecidos o 
enunciado, as folhas de respostas e as folhas de rascunho, deverá deixá-los no local do 
exame. Com base num relatório sobre a ocorrência, elaborado pelo responsável do 
LAPE, o CAPLE informará o candidato da anulação do seu exame, por correio eletrónico. 

 


