
Exames de Português do CAPLE 

Instruções Para a Inscrição 

Para se inscrever, siga estes passos: 

1. Εntre no sítio do CAPLE (http://caple.letras.ulisboa.pt/). 

2. Carregue no botão EXAMES e escolha o exame que pretende. 

3. Leia as instruções e seleccione o botão “Inscrever-se no exame”. 

4. Seleccione o exame e o país pretendidos e carregue em “CONTINUAR”. 

O LAPE Atenas organiza: CIPLE (A2), DEPLE (B1), DIPLE (B2), DAPLE 

(C1) e DUPLE (C2).  

5. Seleccione o LAPE e a época pretendidos e carregue em “CONTINUAR”. 

6. Preencha os seus dados pessoais. 

Preencha TODOS os campos e confirme a correcção dos dados. 

Consulte as notas para o preenchimento dos dados. 

7. Leia e declare que concorda com as Normas para a realização dos exames, 

bem como com as declarações pedidas. 

8. No final, carregue em “CONTINUAR” e passará para a página de 

pagamento.  

Atenção: o pagamento da propina tem de ser feito no momento 

da inscrição. 

Notas para o preenchimento dos dados 

 No nome de candidato, escreva o seu nome em caracteres latinos 

conforme está no seu documento de identificação, primeiro o(s) nome(s) 

próprio(s) e em último o(s) apelido(s) / sobrenome(s). Ex.: Vasilis 

Papadopoulos, NÃO Papadopoulos Vasilis. 

 Em telefone, insira o número de telemóvel/celular para facilitar o contacto 

LAPE/candidato. 

 

  

http://caple.letras.ulisboa.pt/
https://caple.letras.ulisboa.pt/inscricao
https://caple.letras.ulisboa.pt/pagina/3/normas-para-a-realizacao-dos-exames


Pagamento 

 

 Consulte a página destinada a cada exame para informações sobre o preço 

da propina: CIPLE, DEPLE, DIPLE, DAPLE, DUPLE. 

 Pague através de cartão de crédito/débito (Visa ou Mastercard). Certifique-

se que o cartão usado tem as autorizações necessárias para pagamentos 

online para o estrangeiro.  

 O pagamento com cartão de crédito/débito tem de ser feito no momento 

da inscrição. Caso contrário, a inscrição ficará bloqueada. Assim, por favor 

não inicie a inscrição sem ter a certeza que tem tudo o que precisa 

para a concluir. 

 Em caso de dificuldade, contacte o LAPE Atenas: examesatenas@gmail.com. 

Calendário dos exames 

 O LAPE Atenas organiza as épocas de Maio e de Novembro. Consulte o 

calendário de exames aqui.  

 Se um candidato não puder realizar o exame por motivos de força maior, 

pode pedir a transferência da inscrição para a época de exames seguinte, no 

mesmo LAPE e para o mesmo diploma. O CAPLE não permite a 

devolução da propina do exame. Por favor, consulte a página 

https://caple.letras.ulisboa.pt/pagina/3/normas, 7 (iv). 

Certificados de Presença nos Exames 

 Para receber um certificado de presença nos exames, peça-o por e-mail 

para examesatenas@gmail.com até uma semana antes do exame. O 

certificado será recebido no dia do exame. 

 

Tem dúvidas? Contacte o coordenador do LAPE Atenas: 

Vítor Vicente - examesatenas@gmail.com 

https://caple.letras.ulisboa.pt/exame/2/ciple
https://caple.letras.ulisboa.pt/exame/3/deple
https://caple.letras.ulisboa.pt/exame/4/diple
https://caple.letras.ulisboa.pt/exame/5/daple
https://caple.letras.ulisboa.pt/exame/6/duple
mailto:examesatenas@gmail.com
https://caple.letras.ulisboa.pt/exames
https://caple.letras.ulisboa.pt/pagina/3/normas
mailto:examesatenas@gmail.com
mailto:examesatenas@gmail.com

