ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO DE ADMISSÃO
Após a abertura das candidaturas à Academia Militar, o
concurso de admissão desenvolve-se ao longo de cinco fases
que importa conhecer.

1ª FASE | CANDIDATURA ONLINE

Esta, que é a primeira fase do processo de admissão,
inicia-se com a publicação em Diário da República do
aviso de abertura do concurso. É durante este período
que os candidatos submetem a sua candidatura.
2ª FASE | ENTREGA DOCUMENTAL

•

Presencialmente

•

Por correio

3ª FASE | REALIZAÇÃO DOS PRÉ-REQUISITOS:

•

Prova de Aptidão Física

•

Prova de Língua Inglesa

•

Inspeção Medica

•

Avaliação Psicológica

4ª FASE | PROVA DE AP TIDÃO MILITAR

Esta prova constitui a última etapa do processo de
seleção dos candidatos à Academia Militar. Durante
cerca de três semanas os candidatos irão ter o seu
primeiro contacto com a vida militar. Através dum
conjunto muito diversificado de instruções de âmbito
militar, associado ao contacto com as normas vivência
do dia a dia na Academia Militar, os candidatos irão ter a
possibilidade de sentir um pouco do que é ser militar e
do que é ser Cadete da Academia Militar
5ª FASE | INCORPORAÇÃO NA AM

Depois de concluída a Prova de Aptidão Militar os
candidatos considerados aptos irão ser seriados em cada um dos cursos a que concorreram, de acordo com as
suas notas de candidatura, indo, segundo as suas preferências, ocupar as vagas colocadas a concurso. Passarão então a ser Cadetes da Academia Militar!
PARA CONHECIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES
NECESSÁRIAS À ADMISSÃO CONSULTA O LINK:

https://academiamilitar.pt/admissao/am.html

UMA ESCOLA DE VALORES NA VANGUARDA DO ENSINO SUPERIOR
Após a conclusão do ensino secundário surge
o desafio da escolha de uma carreira profissional.
De entre as inúmeras hipóteses a considerar, servir Portugal,
servindo no Exército ou na Guarda Nacional Republicana como
Oficial do Quadro Permanente, significa iniciar uma experiência ímpar, com total empregabilidade, e o acesso a uma
carreira aliciante e apaixonante.
A sua concretização passa pelo ingresso na Academia
Militar, através da frequência de um curso superior
universitário na área das Ciências Militares, Administração,
Engenharias, Medicina, Medicina Dentária, Veterinária e
Ciências Farmacêuticas.

A ACADEMIA MILITAR
A Academia Militar é um estabelecimento de ensino superior
público universitário militar de referência nacional e
internacional, pela excelência e especificidade do seu ensino,
investigação e serviço à comunidade, alicerçada na cultura de
valores e fortalecida pelo valor que aporta ao Exército, à
Guarda Nacional Republicana e à Sociedade.
A Academia Militar tem, presentemente, as suas instalações
distribuídas por dois locais: Lisboa e Amadora.
Os alunos vivem em regime de internato, com um ritmo de
vida próprio que inclui as aulas, as atividades extracurriculares, o desporto, a investigação e as atividades culturais e
recreativas. Dispõem de alojamento e demais instalações
atualizadas necessárias ao enriquecimento da formação dos
futuros Oficiais.

PORQUÊ ESCOLHER A ACADEMIA MILITAR?
Apontamos-te pelo menos quatro motivos:
1. Para integrar uma
escola de líderes, com
história e tradição, que
pratica um ensino direcionado para o futuro e para
os desafios da vocação
militar, suportado numa
abrangente
componente
científica e numa formação
sustentada em valores, privilegiando o desenvolvimento do aluno
no plano intelectual, ético e físico.
2. Para iniciar uma carreira
fascinante, motivante e
segura, como Oficial do
Exército, no cumprimento de
missões de grande complexidade e importância para a
Defesa Nacional, no território
nacional ou no estrangeiro,
ao serviço de Portugal e dos
Portugueses, ou como Oficial da Guarda Nacional Republicana,
instituição crucial para a garantia das condições de segurança e
de normalidade da vida dos cidadãos, da Nação e dos
compromissos por ela assumidos.
3. Para aceder a uma
oportunidade de ensino
superior universitário de
elevada qualidade, integrando um corpo de alunos
muito selecionado, beneficiando de um importante
conjunto de direitos, entre
os
quais
alojamento,
alimentação, isenção de propinas e vencimento, e ainda de
instalações facilitadoras da aprendizagem, do convívio
académico e de atividade física.

4. Para beneficiar de cursos universitários ministrados
por um corpo docente altamente qualificado, em áreas
científicas militares, de administração e gestão, engenharia ou
saúde, específicas da carreira militar, em parceria com outras
entidades académicas de reconhecida qualidade.

VIVER NA ACADEMIA MILITAR
Viver na Academia Militar é sentir a vivência do regime de
internato, acordar ao toque da alvorada, sabendo que os dias,
aparentemente rotineiros, são vividos sempre de forma
diferente.
É vestir o uniforme para um dia-a-dia constante no seu rigor,
na sua exigência mas, acima de tudo, recompensador. A
satisfação pessoal que se obtém na constante aprendizagem
que é ganha em pequenas conquistas, como a passagem de
um muro na pista de obstáculos, ou outras mais exigentes
como a apresentação de uma tese de investigação ou,
exercitar o Comando de um grupo de homens e mulheres.
Alcançam-se sensações únicas, como assumir pela primeira
vez a responsabilidade de efetuar um disparo de uma arma,
de montar um cavalo, de entrar num ringue de boxe ou fazer a
primeira aula de Ginástica de Aplicação Militar.
Viver na Academia Militar é a competição desportiva, a
diferença inesperada do exercício de campo, a estética da
formatura, é a camaradagem divertida, é o estudo do que é
atual, é todo um convívio diversificado que prepara e forma os
futuros Oficiais dos quadros permanentes,
e a criação de laços para a vida.

A FORMAR COMANDANTES COM SABER, CARÁCTER E LIDERANÇA

