
 

 
 

 

  

A Cap Magellan organiza a conferência: 
 “Ir estudar para Portugal!”  

durante o Salão Virtual “Ir estudar para o Estrangeiro” 
  

 

  

  A Cap Magellan organiza uma conferência durante a sua presença ao “Salão 
Digital do Estudante: Ir Estudar para o Estrangeiro" (SPEE) que acontecerá entre os 
dias 29 e 31 de outubro. A conferência intitula-se“ Ir estudar para Portugal!” e 
acontecerá na próxima quinta-feira dia 29 de outubro às 11h, no Zoom, plataforma 
inteiramente digital e adaptada aos participantes. Os estudantes lusófonos e 
lusófilos estão convidados a descobrir, em companhia da Cap Magellan, os 
benefícios de estudar em Portugal, país com um ensino superior de qualidade, com 
custo de vida acessível e 365 dias de sol!  

             

A conferência propõe uma troca direta entre jovens e organizadores durante toda a 

programação do evento, com o intuito de os orientar nas suas pesquisas para estudar em Portugal. 

Luciana Gouveia, delegada geral, Joana Carneiro, encarregada de eventos da associação Cap 

Magellan, e  Alexandra Rosa, responsável do acompanhamento personalizado da quota 7% 

lusodescendentes, serão as três representantes responsáveis da organização da conferência e 

serão acompanhadas de outros parceiros durante o evento. 

Com uma rede privada e pública de excelência no ensino superior em todo o seu território, 

Portugal oferece várias opções para a continuação dos estudos no ensino universitário. A Cap 

Magellan, e os seus parceiros, como a Universidade de Coimbra e o Instituto Politécnico de 

Bragança, estarão presentes ao Salão para partilhar os motivos para estudar em Portugal e ajudar 

os futuros estudantes nos procedimentos administrativos.  Que o estudante seja elegível ao 

contingente especial reservado aos lusodescendentes ou não, a Cap Magellan compromete-se em 



 

 
 

 

informá-lo  e acompanhá-lo durante o seu projeto! Saiba que Portugal também é uma solução para 

a sua formação! Continue a estudar com tranquilidade neste país onde o sol reina, aprenda o 

português, falado por mais de 250 milhões de pessoas no mundo, ou simplesmente continue a sua 

formação em inglês, ou em francês disponível em diversas universidades.  

A equipa de Cap Magellan estará presente num ‘stand’ virtual durante toda a programação 

do Salão: durante os três dias do evento, com pessoas presentes virtualmente em permanência, e 

depois com horário marcado, durante um mês, pois o Salão ficará aberto até dia 28 de novembro. 

A presença de Cap Magellan tem como principal objetivo difundir a língua e a cultura portuguesa, 

mas também as grandes oportunidades de ensino superior existentes em Portugal.  Portugal é 

visto assim como uma solução para se continuar a estudar: de um lado, através do contingente 

especial de 7% reservados aos lusodescendentes no ensino superior, por outro, fora do 

contingente, mas através de programas como Erasmus ou na simples perspetiva de continuar os 

estudos no exterior.  

A Cap Magellan oferece também um acompanhamento individual aos lusodescendentes 

que  estão a procurar uma formação em Portugal, desde a divulgação da quota especial de 7% 

reservada aos jovens lusodescendentes na primeira fase de candidatura no acesso ao ensino 

superior em Portugal. A Cap Magellan compromete-se a difundir informações desta quota aos 

estudantes lusodescendentes. Esta quota representa cerca de 3 500 vagas por ano.  

              A presença de Cap Magellan durante o Salão conta também com a presença de parceiros 

institucionais, como a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SECTES) e 

da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) em Portugal. 

  

Fundada em Paris a 24 de novembro de 1991, a associação Cap Magellan é a primeira e maior 

associação de jovens luso-descendentes, lusofónos ou lusófilos, que partilham o mesmo desejo de 

promover a língua portuguesa e a cultura lusófona. 

É uma associação pioneira em vários projetos e ações que valorizam as vantagens de uma dupla-cultura 
numa sociedade em plena mutação. Com mais de 30.000 contactos directos e uma rede nas universidades 
francesas, a Cap Magellan assume um papel de defesa das realidades e necessidades dos 
lusodescendentes. Dos primeiros forums franco-portugueses sobre a educação, a cultura e o emprego desde 
1992, passando pelos concertos dos melhores músicos lusófonos nas principais salas parisienses desde 
1993 - como o concerto do grupo Resistência no Bataclan em janeiro de 2017 para os 25 anos da Cap 
Magellan, as campanhas de cidadania e de segurança rodoviária, as campanhas de divulgação do ensino 
superior português e presença nos maiores certames de estudantes em França, os Rallyes Papers, as 
Queimas das Fitas em Paris, as publicações mensais e anuais como o CAPMag e o Guia de Verão em 
Portugal, a co-organização da Gala celebrando a 1ª República de Portugal, no Hôtel de Ville em Paris, 
dedicada à comunidade lusófona, a associação 1/ participa ativamente na vida da comunidade franco-
portuguesa e lusófona em França nas áreas da juventude, do emprego, da cultura e da cidadania e 2/ 
assume o papel de representante em Portugal da Lusodescendência com a presença no Conselho de 
Administração do Conselho nacional de Juventude, por exemplo. Mais recentemente lançou ainda os 
Estados gerais da lusodescendência, Rede que reúne o top 100 das associações franco-portuguesas e o top 
100 das estruturas ligadas ao ensino da língua portuguesa, rede comprometida, em conjunto, a lançar 
campanhas nacionais de promoção da língua portuguesa e de cidadania. 
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