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Cap Magellan
e o seu DSE
Hoje, a Cap Magellan funciona em rede:
uma sede em Paris, uma filial na Universidade
Panthéon-Assas, jovens referentes locais
em mais de 10 cidades, contactos regulares
com 164 associações e 69 professores
portugueses em toda a França!

Fundada em Paris a 24 de Novembro de
1991, a Cap Magellan é a primeira e maior
associação de jovens lusófonos e lusófilos,
que partilham o mesmo desejo de promover
a língua e a cultura portuguesas.

O Departamento de Estágio e Emprego (DSE)
da Cap Magellan, criado em 1993, é uma
ferramenta que ajuda os jovens, especialmente
os jovens de língua portuguesa, a encontrar
emprego em França e no estrangeiro.
O Departamento de Estágio e Emprego
estabelece uma ligação entre os empresários
que comunicam as suas ofertas de emprego e
os candidatos a emprego que transmitem os
seus CV, inseridos directamente numa base
de dados com o objetivo de encontrar o perfil
certo para cada nova oferta recebida.
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São também 4 pólos de atividades ao
serviço dos jovens de língua portuguesa:
Estágios e empregos;
Cultura;
Cidadania;
Promoção da língua portuguesa.

O DSE oferece várias ações em simultâneo,
desde a ajuda na redação de um CV até à
formação em novas tecnologias. Todos os
nossos serviços são gratuitos.
CONTACTA O DSE:
Tel.: +33 1 79 35 11 00
Email: dse@capmagellan.org
CONSULTA AS NOSSAS
OFERTAS DE EMPREGO:
Linkedin: dse-cap-magellan
Website: capmagellan.com

Estudar
em Portugal
O ensino superior português
baseia-se em dois tipos de instituições:
as universidades e os institutos
politécnicos.
Os institutos politécnicos oferecem
formação mais orientada para a prática
profissional e incluem escolas e institutos

especializados em vários setores: ciência
e tecnologia, saúde, educação, agricultura,
gestão, turismo e gestão hoteleira.
Existe também uma rede de universidades
privadas que oferecem cursos em vários
campos, incluindo economia, gestão,
educação, saúde, arte e engenharias.

a. Porquê Portugal?
Contingente de 7%

Graças a esta quota, como
lusodescendente, tens
acesso preferencial na
primeira fase de candidatura.

Segurança e baixo
custo de vida

A cultura tradicional
portuguesa oferece aos
estudantes uma atmosfera
calma e amigável, onde se
sentirão completamente
seguros. Além disso, Portugal
continua a ser um dos países
mais baratos para se viver no
contexto europeu.

Diversidade
linguística

As universidades portuguesas
incluem geralmente francês,
inglês, espanhol, italiano,
alemão e mandarim nos seus
programas.

Proximidade

A apenas duas horas de
avião de França, encontrarás
o país com as fronteiras
mais antigas da Europa,
uma grande variedade de
paisagens a curta distância,
numerosas atividades de
lazer e um património cultural
único, onde a tradição e a
modernidade co-existem
em harmonia.

300 dias
de sol por ano

Universidades
entre as melhores
do mundo

Para além das universidades
reconhecidas pelos rankings
internacionais como o US
News e QS, Portugal acolhe
uma das universidades
mais antigas do mundo:
a Universidade de Coimbra,
fundada em 1290 e
considerada Património
Mundial pela Unesco,
desde 2013.

O clima de Portugal oferece
invernos amenos e verões
secos e quentes. O número
de horas de sol por ano é de
3300 no sul do país e 1600 no
norte, o valor mais elevado da
Europa. O sol é comparável ao
da Califórnia e o clima ameno
do inverno torna o ambiente
de vida muito agradável.
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b. As tradições académicas

Queima das fitas

As Tunas

As tunas são grupos de
estudantes com trajes
universitários que tocam
instrumentos tradicionais e
cantam serenatas. A tradição
teve origem em Portugal,
no século XIII, como uma
forma de os estudantes
ganharem dinheiro e comida.
Atualmente, os estudantes
juntam-se a tunas para
manter viva a tradição, para
se divertirem, viajarem e
conhecerem novas pessoas
de outras universidades.

A Latada

A Latada é um cortejo
“carnavalesco” que
representa o início do
ano académico. Serve
igualmente como
6

integração dos estudantes
do primeiro ano.

A Queima das fitas

A tradição da “Queima das
Fitas” teve a sua origem na
Universidade de Coimbra,
uma das universidades mais
antigas da Europa. Hoje em
dia, esta tradição é praticada
em todas as universidades
portuguesas. A “Queima
das Fitas” é um momento
muito importante para os
estudantes, pois é uma
celebração do fim do ano
académico. Esta expressão,
que se refere à queima de
fitas, é assim denominada
porque os estudantes
queimam as fitas das suas
pastas, uma acção simbólica
que representa o fim da

sua vida de estudante. Este
evento tem normalmente
lugar em maio, durante oito
dias. Durante este período,
a cidade de acolhimento
é transformada, com os
estudantes vestidos de preto.
É uma oportunidade para a
multidão de estudantes se
lembrarem do seu tempo
na Universidade. Durante o
desfile, os finalistas desfilam
em carros decorados
com milhares de flores
de crepe. Todos os anos,
independentemente da
cidade onde se realiza,
este festival atrai muitos
estudantes e turistas. Para
além das tradições, estas
celebrações tornaram-se
agora verdadeiros festivais
musicais.

O Traje académico

©Paulo Pires-Shutterstock

A Praxe

Praxe vem do latim “praxis”
que significa prática. Em
cada universidade, existe
uma carta criada pelos estudantes, cujas leis regem a
sua vida quotidiana. Algumas
das regras podem parecer
ultrapassadas hoje em dia,
já que muitas delas datam
de há vários séculos. São
estas normas que tornam
a vida difícil para o “caloiro”
(primeiro ano): se ele não respeitar o código, espera-o um
castigo. Esta prática estudantil baseia-se numa hierarquia
definida pela antiguidade. A
participação é facultativa e
o uso do traje independente
desta tradição.

Traje Universidade Coimbra

Os estudantes portugueses
percorrem as calçadas de
Portugal com os seus trajes e
as suas capas. Eles parecem
ter saído do mundo mágico
de Harry Potter, mas na
realidade é o contrário, JK
Rowling viveu no Porto e usou
os estudantes portugueses
como inspiração para criar
o mundo que conhecemos.
Desde 1924, o traje já não é
obrigatório, mas o sentido da
tradição tem sido preservado
pela comunidade estudantil.
Os estudantes vestidos
com as suas capas negras
podem ser vistos nos eventos
universitários.

©Leandro Rolim-Flickr
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O contingente
especial de

%

Sabias que 7% das vagas do Concurso Nacional de Acesso
(CNA) ao Ensino Superior Português se encontram destinadas
aos emigrantes e aos seus familiares? É verdade, há vagas
guardadas exclusivamente para emigrantes em todas
as universidades e politécnicos de Portugal.

AS VAGAS
A oferta aos jovens emigrantes e
lusodescendentes é de cerca de 3500 vagas.
Estas dividem-se entre 34 instituições do
ensino superior público. Cerca de 1000
cursos estão à tua escolha. Sim, escolha,
porque, de momento, a taxa de ocupação
destas vagas corresponde a apenas 12%.

O PROCEDIMENTO
Para te poderes candidatar, basta seres:
• Emigrante português, a residir no
estrangeiro há pelo menos 2 anos;
• Lusodescendente, o que corresponde a
teres algum ascendente, até ao segundo
grau, em linha reta, que tenha, ou tenha
tido a nacionalidade portuguesa originária
e não tenha perdido essa nacionalidade;
• Familiar de um emigrante português, que
se traduz por cônjuge, parente, ou afim,
em qualquer grau da linha reta até ao terceiro grau, que com ele tenha residido, pelo
menos dois anos.
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Soa mais complicado do que realmente é,
para uma apresentação mais detalhada,
visita o site da DGES (Direção Geral do
Ensino Superior, www.dges.gov.pt) !
Cumprindo um destes requisitos, tens
acesso às 3500 vagas acima mencionadas!
A candidatura é efetuada através da mesma
plataforma utilizada para os restantes jovens
que se candidatam através do CNA.
Os documentos que te serão pedidos pretendem comprovar o teu estatuto de emigrantes
e/ou lusodescendente e a titularidade de um
curso de ensino secundário que seja equivalente ao português.

ATENÇÃO :
Este contingente só é válido na primeira fase
do Concurso Nacional de Acesso ao ensino
superior português.

a. Dicas para agilizares
a candidatura
Após o concurso de 2021, a Cap Magellan fez um balanço
das principais dificuldades e preparou uma série de dicas para
simplificar a tua candidatura ao Ensino Superior Português
através do contigente especial:
• Documento que certifica
a emigração: ao invés de
anexares as últimas 24
“fichas de paye”, podes
apresentar o certificado
escolar dos dois últimos
anos ou o comprovativo
dos impostos;
• Obtenção da equivalênia
às provas de ingresso:
a DGES pede o BAC
e o comprovativo do
curso com as respetivas
classificações. Ambos os
documentos podem ser
emitidos pelo Consulado

mais próximo, mas existe
uma alternativa, obteres
a apostilha de Haia. O
processo encontra-se
passo por passo no nosso
website capmagellan.com
na rúbrica Quota 7% pour
les lusodescendants étudier au Portugal;
• Equivalência às provas
de ingresso: para as
obteres, a Cap Magellan
sugere fazeres as provas
no país estrangeiro e,
em seguida, pedires as
equivalências. Três motivos

b. Como

candidatar-se?

Para se candidatarem, os estudantes têm
de provar que são lusodescendentes, vivem
em França, obtiveram um diploma do ensino
secundário (por exemplo, o Bac) e residiram
em França durante, pelo menos, 2 anos antes
de obterem este diploma. Mesmo que tenham
regressado para viver em Portugal, podem
ter acesso à quota durante 3 anos após o seu
regresso. O candidato à quota de 7% não pode,
no entanto, possuir um grau superior obtido em
Portugal.

para esta sugestão:
estarás mais preparado
para esse sistema de
ensino; terás melhor
domínio sobre a língua; e
terás sido preparado para
realizar esses exames.
Caso o exame português
não tenha equivalência no
país estrangeiro, poderás
sempre inscrever-te
na prova portuguesa e
realizá-la no Consulado
da tua área de residência.

c. Quando

candidatar-se?

Na primeira fase de candidatura,
em Julho.

Mais informações
• www.dges.gov.pt
• www.study-research.pt
• capmagellan.com/quota-7
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Instituições
de ensino superior

a. Mapa
Poderás estudar no Ensino Superior
Português em 134 dos 308 municípios
portugueses! Na feira, encontram-se
instituições de todos os cantos do
país. Abaixo poderás encontrar a sua
localização geográfica.
Quem sabe não tens
uma escola ao pé de casa!

Legenda
Institutos Politécnicos
•
•
•
•

IPB - Instituto Politécnico de Bragança
IPCB - Instituto Politécnico de Castelo Branco
IPCoimbra - Instituto Politécnico de Coimbra
IPLeiria - Politécnico de Leiria

• IPPortalegre - Instituto Politécnico
de Portalegre
• IPPorto - Instituto Politécnico do Porto
• IPSetúbal - Instituto Politécnico de Setúbal
• IPVC - Instituto Politécnico
de Viana do Castelo
• IPViseu - Instituto Politécnico de Viseu

Universidades
• UA - Universidade de Aveiro
• UCP - Universidade Católica Portuguesa
• UE - Universidade de Évora
• UM - Universidade do Minho
• UP - Universidade do Porto
• UTAD - Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro
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TOUTE L’ACTU
& LA CULTURE LUSO
GRATUIT POUR
LES ÉTUDIANTS !

ADHÉRER À L'ASSOCIATION CAP MAGELLAN ET RECEVOIR LE CAPMag
Classique  20 € Recevoir uniquement le CAPMag (pendant 1 an : 11 numéros + le Guide de l’Été).
Junior

 35 € Recevoir le CAPMag (pendant 1 an : 11 numéros + le Guide de l’Été )
+ le CAPMag Junior (3 numéros par an).

Emploi

 40 € Recevoir le CAPMag (pendant 1 an : 11 numéros + le Guide de l’Été )
+ le CAPMag Junior + le Pack Emploi.

Étudiant

 Si vous êtes étudiant ou bachelier diplômé mention bien ou très bien, recevez gratuitement
le CAPMag en envoyant une photocopie de votre carte étudiante valide
(pendant 1 an : 11 numéros + le Guide de l’Été).

*Genre :

¨ Féminin

¨ Masculin

¨ Association

¨ Entreprise

*Nom : ................................................................. *Prénom : ........................................................
*Adresse : ....................................................................................................................................
*Ville : ....................................................................... *Code Postal : .................................................
*Téléphone : ..............................................................................................................................
*@ E-mail : .......................................................................................................................................
*Date de naissance : ............/.........../............ Lieu : ...........................................................................
Nationalité(s) : ..........................................................................................................................
Formation/niveau d’études : ..............................................................................................................
École/Université : ....................................................................................................................................
Profession : ..............................................................................................................................................
*Informations obligatoires
Règlement et bulletin à faire parvenir à Cap Magellan - 7, avenue de la Porte de Vanves - 75014 Paris

Universidade de Aveiro

Universidade do Minho

Universidade de Évora

b. Universidades públicas
O Ensino Superior Português encontra-se dividido entre três
componentes: as universidades públicas, as universidades
privadas e os institutos superiores politécnicos. Segue-se
a descrição dos membros das duas primeiras componentes
presentes no Salon Partir Étudier à l’Étranger.
Universidade de Aveiro

Fundada em 1973, esta
universidade apoia-se em três
valores: liberdade de pensamento
e expressão, diálogo e integridade.
Mesmo com menos de meio século
de existência, esta universidade
encontra-se nas 100 melhores
universidades europeias para
estudar. Na Veneza Portuguesa,
poderás especializar-te numa das
52 licenciaturas, divididas entre 16
departamentos, oferecidas pela
universidade de Aveiro.
Os campos de estudo são:
ambiente e planeamento, biologia,
ciências médicas, ciências sociais,
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políticas e territoriais, comunicação
e arte, economia, gestão,
engenharia industrial e turismo,
educação e psicologia, electrónica,
telecomunicações e informática,
engenharia de materiais e cerâmica,
engenharia civil, engenharia
mecânica, física, geociências,
línguas e culturas, matemática e
química.

Universidade de Évora

Com 462 anos de existência, a
Universidade de Évora acumulou
uma longa história de ensino e
investigação. Situada no interior
do país, a missão da universidade
é produzir, socializar e transmitir

conhecimentos. Tem mais de 100 patentes
nacionais e internacionais e mais de 30.000
ex-alunos. Na Universidade de Évora, podes
especializar-te em 39 cursos integrados de
licenciatura e mestrado. A gama de cursos é
a seguinte: artes, ciência e tecnologia, ciências
sociais, saúde ou enfermagem.

Universidade do Minho

Espalhada entre Braga e Guimarães, esta
universidade tem quase 20.000 estudantes.
Foi distinguida internacionalmente como
uma das melhores universidades com
menos de 50 anos de idade. Nas suas
12 escolas, encontrarás 57 licenciaturas
e mestrados integrados, juntamente com
100 mestrados. Os seus estudantes são
de mais de 80 nacionalidades. Assim,
encontrarás na Universidade do Minho um
ambiente diversificado e estimulante. As
áreas em que te podes especializar são:
arquitetura, ciência, direito, economia e
gestão, engenharia, literatura, medicina,
psicologia, enfermagem, ciências sociais e
educação.

Universidade do Porto

Composta por 14 faculdades e uma escola
de negócios, a Universidade do Porto está
localizada na cidade do Porto. Oferece
52 licenciaturas e mestrados integrados,
assim como centenas de mestrados e
doutoramentos. É titular de mais de trezentas

patentes. Os seus estudantes vêm de mais
de uma centena de países diferentes. Mais de
duzentas empresas e projectos empresariais
foram estabelecidos na universidade.
A universidade oferece educação em
arquitetura, artes plásticas, ciência,
nutrição e alimentação, desporto, direito,
economia, engenharia, farmácia, literatura,
medicina, odontologia, psicologia e ciências
biomédicas.

A Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro (UTAD)

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD) é uma jovem instituição
de ensino superior com um ambiente
académico dinâmico onde professores,
estudantes e a comunidade universitária
vivem num ambiente acolhedor. Está
localizada no concelho de Vila Real, no norte
de Portugal, uma cidade conhecida pelo seu
encanto, segurança, custo de vida moderado
e proximidade da cidade do Porto e da
fronteira espanhola.
A UTAD está dividida em cinco escolas que
oferecem uma vasta gama de cursos, em
áreas como agronomia, ciências veterinárias,
gestão, economia, psicologia, educação,
línguas, teatro, desporto, diferentes tipos
de engenharia clássica, ambiente, nutrição,
biotecnologia e saúde, todos divididos em
licenciaturas, mestrados e doutoramentos.

Universidade do Porto

A Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro (UTAD)
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c. Universidades privadas
Universidade Católica Portuguesa

Com centros em quatro cidades portuguesas - Lisboa, Porto, Braga e
Viseu - esta universidade é frequentada por mais de 18.000 estudantes.
Com 42 patentes registadas e mais de 200 professores internacionais,
a Universidade Católica Portuguesa é uma universidade de renome
em Portugal e no estrangeiro. Segundo a escola, a formação oferecida
centra-se nas seguintes áreas: gestão, humanidades, direito, medicina,
teologia, estudos políticos, saúde, artes, biotecnologia, educação,
bioética, filosofia e odontologia.

Universidade Católica Portuguesa de Lisboa

d. Institutos Politécnicos
A terceira componente do ensino superior português
são os Institutos Politécnicos Superiores. Estão espalhados
por todo o país e oferecem uma vasta gama de cursos.

Abaixo encontrará mais informações sobre os politécnicos presentes no
Salon Partir Étudier à l’Étranger e o seu coordenador nacional, o CCISP
(Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos).
O CCISP - Portugal Polytechnics compreende 25 instituições públicas
de ensino superior que oferecem graus de Licenciaturas e Mestrado.
Oferecem uma vasta gama de cursos com excelente relação qualidade/
preço, de norte a sul de Portugal.
Áreas de estudo : agricultura; artes e humanidades; ciências sociais,
gestão e economia; ciência, matemática e tecnologia da informação;
educação; engenharia, fabrico e construção; saúde e bem-estar;
serviços.
14

Instituto Politécnico de Bragança

O Instituto Politécnico de Bragança (IPB)
é uma instituição pública de ensino superior
cuja missão é criar, transmitir e divulgar
conhecimentos técnico-científicos e
conhecimentos profissionais através do
estudo, ensino, investigação orientada e
desenvolvimento experimental.
O IPB é uma Universidade Portuguesa de
Ciências Aplicadas com 8.000 estudantes
e 500 professores e investigadores com um
programa de internacionalização de sucesso
amplamente reconhecido, incluindo a
mobilidade anual de mais de 900 estudantes
e 300 professores que entram e saem.
Atualmente, o IPB é uma instituição
multicultural onde 30% dos seus estudantes
são internacionais de todo o mundo. O IPB é
também reconhecido pelo seu desempenho
na investigação aplicada e no envolvimento
regional.

Instituto Politécnico de Bragança

Instituto Politécnico de Castelo Branco

O Instituto Politécnico de Castelo Branco
(IPCB), criado em 1980, é uma instituição
pública de ensino superior, localizada no
centro do país. Desde então, o Instituto
tornou-se uma referência de confiança para
a qualificação de alto nível dos cidadãos, para
a produção e difusão do conhecimento, bem
como para a formação nos campos cultural,
artístico, tecnológico e científico dos seus
estudantes dentro de um quadro
de referência internacional.
Oferece uma vasta gama de cursos de
formação em 6 faculdades: Escola Superior
de Agricultura; Escola Superior de Artes
Aplicadas; Escola Superior de Educação,
Escola Superior de Saúde; Escola Superior de
Gestão e Escola Superior de Tecnologia.
É uma instituição ativa com pessoas capazes
de promover e reforçar sinergias internas
e externas, locais e regionais, nacionais e
internacionais.

Instituto Politécnico
de Castelo Branco
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Instituto Politécnico
de Portalegre

Instituto Politécnico de Coimbra

Instituto Politécnico de Coimbra

Criado em 1979, o Instituto Politécnico
de Coimbra é uma instituição de ensino
superior pública e está localizada no Centro
Litoral de Portugal, naquela que há séculos é
conhecida como a “cidade dos estudantes”.
O ensino de qualidade - em que a forte
componente prática é sustentada por uma
sólida formação teórica, e em que existe
uma preocupação constante de adaptar a
formação às necessidades do mercado de
trabalho –, a estreita ligação às empresas,
o incentivo ao empreendedorismo e a
internacionalização são pilares centrais
na formação que ministra, assegurando o
sucesso das carreiras dos seus diplomados,
assim como altas taxas de empregabilidade.

Instituto Politécnico de Leiria

O Politécnico de Leiria oferece ensino e
investigação de alta qualidade e dispõe
de cinco faculdades com programas de
graduação nos campos da educação,
ciências sociais, engenharia, tecnologia,
gestão, ciências da saúde, artes e design,
turismo e tecnologias marítimas.
Localizado numa região de grande
importância económica, social e cultural,
caracterizada por um desenvolvimento
industrial e dinâmicas de produção acima
16

Instituto Politécnico de Leiria

da média e uma elevada empregabilidade,
o Politécnico de Leiria orgulha-se de ter
parcerias industriais com empresas líderes.

Instituto Politécnico de Portalegre

O Politécnico de Portalegre é uma
instituição pública de ensino superior que
cria, transmite e difunde o conhecimento,
orientado profissionalmente, através da
formação e qualificação, de alto nível, para
públicos diferenciados, em momentos vários
dos percursos académico e profissional, e da
investigação e desenvolvimento tecnológico
para a promoção das comunidades, em
cooperação com entidades regionais,
nacionais e internacionais.
O Politécnico de Portalegre é uma instituição
pública de Ensino Superior que integra a

Escola Superior de Educação e Ciências
Sociais (ESECS-IPPortalegre), a Escola
Superior de Tecnologia e Gestão (ESTGIPPortalegre), a Escola Superior de Saúde
(ESS-IPPortalegre), em Portalegre, e a Escola
Superior Agrária (ESAE-IPPortalegre), em
Elvas.

Instituto Politécnico do Porto

P.Porto rima com ensino superior de
excelência, mas também um espaço de
ideias e resultados em várias áreas que
marca pela diferença. Define-se como motor
de transformação cultural da cidade, da
região e do país. Procura dar resposta às
exigências contemporâneas, realizando
pontes entre o universo académico, a
prática profissional e a sociedade. Procura
garantir, na área do ensino formal, a plena
empregabilidade dos seus graduados e pósgraduados através de uma adequação do
portefólio de formações às necessidades do
mundo empresarial e social.
A missão do P.PORTO é criar e disseminar
conhecimento, ciência, tecnologia e
cultura, e dotar os seus estudantes de
competências técnicas, científicas, artísticas
e transversais, articulando o conhecimento
e a ação e, assim, constituir-se em agente

Instituto Politécnico do Porto

de transformação dos territórios nacionais e
internacionais em que intervém, contribuindo
para o desenvolvimento inteligente da
sociedade.

Instituto Politécnico de Setúbal

O Instituto Politécnico de Setúbal (IPS)
é uma instituição pública de ensino
superior, localizada em Setúbal e no
Barreiro. Considerada uma das melhores
instituições europeias no campo do
ensino-aprendizagem (Ranking Times
Higher Education 2019), oferece numerosas
opções de ensino superior nos campos da
engenharia, tecnologia, ciências sociais,
educação, desporto, economia e saúde.
Os seus cursos profissionais técnicos
superiores, licenciaturas, pós-graduações
e mestrados são reconhecidos em todo o
espaço europeu do ensino superior.
O IPS faz atualmente parte
da Universidade Europeia E³UDRES²,
uma aliança de instituições de vários países
que criaram um vasto campus europeu
onde o ensino, a investigação e a inovação
se juntam para inspirar o desenvolvimento
inteligente e sustentável, bem como o
intercâmbio de experiências, cultura e
conhecimento.

Instituto Politécnico de Setúbal
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Instituto Politécnico de Viseu

Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

O IPVC oferece uma gama diversificada de
ensino, consistindo em 26 licenciaturas, 28
mestrados, 27 cursos superiores técnicos
profissionais e vários cursos de pósgraduação. Esta oferta educacional está
espalhada pelas suas seis escolas de ensino
superior: Educação, Agricultura, Tecnologia
e Gestão, Ciências Empresariais, Saúde e
Desporto e Recreação.
A formação baseia-se numa forte
aprendizagem interativa com uma
utilização crescente de estudos de caso
reais, em estreita parceria com empresas e
instituições, o que permite aos estudantes
compreender melhor a realidade social e o
funcionamento dos fenómenos culturais e
sociais. No IPVC, encontrará metodologias
de ensino inovadoras que enfatizam o ensino
e a investigação baseados em projetos,
bem como o aumento das competências
de trabalho colectivo, a promoção de
valores éticos, e as competências pessoais
e de pensamento crítico face ao fluxo de
informação.
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Instituto Politécnico de Viseu

O Instituto Politécnico de Viseu é uma
instituição de ensino superior de direito
público ao serviço da sociedade, que tem
como objetivos a qualificação de alto nível,
a produção e difusão do conhecimento,
bem como a formação cultural, artística,
tecnológica e científica dos seus estudantes,
num quadro de referência internacional.
Valoriza a atividade de docentes,
investigadores e não docentes, estimula a
formação intelectual e profissional dos seus
estudantes e assegura condições para que
todos os cidadãos devidamente habilitados
possam ter acesso ao ensino superior e à
aprendizagem ao longo da vida.
Promove a mobilidade efetiva de estudantes
e diplomados, a nível nacional e internacional.
Define-se como tendo o direito e o dever
de participar em atividades de ligação à
sociedade, designadamente de difusão e
transferência de conhecimento, assim como
de valorização económica do conhecimento
científico. Tem ainda o dever de contribuir
para a compreensão pública
das humanidades, das artes, da ciência
e da tecnologia, promovendo e organizando
ações de apoio à difusão da cultura
humanística, artística, científica e
tecnológica, e disponibilizando os recursos
necessários a esses fins.

Agência ERASMUS+
Portugal e DGES

©Daria Shevtsova-Pexels

Agência Nacional de Educação
e Formação Erasmus+ Portuguesa
A Agência Nacional para a Educação e
Formação Erasmus+ é responsável pela
administração do Programa Erasmus+ em
Portugal, nos setores do ensino escolar,
ensino e formação profissional, ensino
superior e educação de adultos.
Como estrutura intermediária, desempenha
um papel importante no desenvolvimento
qualitativo do Programa Erasmus+:
promovendo o seu desempenho; encorajando
políticas nos seus domínios; ajudando novos
candidatos e pessoas menos privilegiadas,
reduzindo os obstáculos que impedem a sua
plena participação; apoiando organizações
externas para reforçar o impacto do
programa em Portugal.

Study & Research in Portugal
Estudo e Pesquisa em Portugal
Esta iniciativa visa apoiar o processo de
internacionalização do sistema nacional
de ciência, tecnologia e ensino superior
e assegurar a sua integração clara e
coerente no conjunto de políticas públicas
de internacionalização em curso. Por
exemplo, nas áreas de investimento e
comércio externo, mobilidade, língua,
património e cultura, cooperação com

países terceiros e participação
em organizações multilaterais.
Existem 107 instituições (públicas
e privadas), 5.261 cursos e 350.000
estudantes, dos quais 12% são
estudantes estrangeiros. Nos últimos oito
anos, registou-se um crescimento de 119%
no número de estudantes estrangeiros
em Portugal.

DGES
A missão da Direção Geral do Ensino
Superior é assegurar a conceção, execução
e coordenação de políticas que, no âmbito
do ensino superior em Portugal, são da
responsabilidade da área governamental
da ciência, tecnologia e ensino superior.
Com uma procura crescente
de estudantes internacionais, é também
importante notar o crescimento dos
estudantes colocados através do concurso
nacional de acesso através da quota
especial para candidatos emigrantes
portugueses, familiares que vivem com
eles e lusodescendentes, para os quais
7% das quotas são reservados na 1ª fase
de candidatura, ou através de concursos
locais e institucionais.
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Mais informações
para os jovens

©Pixabay

Para além do Ensino Superior Português, existem diversas formas de ir para
Portugal e de aproveitar o país. Desde semestres de intercâmbio, a estadias
em albergues para jovens, descontos em atividades e formação profissional,
poderás encontrar mais oportunidades nas instituições que se seguem!

a. Programa
Erasmus+

b. Cartão
Jovem Europeu

O programa visa dar a estudantes, estagiários,
pessoal e geralmente jovens com menos
de 30 anos com ou sem qualificações, a
oportunidade de passar tempo no estrangeiro
para melhorar as suas competências e
aumentar a sua empregabilidade.

Com mais de 72.000 vantagens disponíveis
em 38 países europeus, o Cartão Jovem
Europeu permite aos jovens beneficiar
ao máximo de bons negócios em França
e na Europa. Através de descontos,
oportunidades e experiências em áreas
tão diversas como o transporte, desporto,
cultura e lazer, o cartão permite a todos
os jovens, independentemente da sua
nacionalidade, descobrir novas actividades,
deslocar-se e descobrir mais em França
e em toda a Europa.

Os indivíduos (estudantes, aprendizes,
jovens, professores, formadores, etc.) podem
beneficiar do apoio do programa Erasmus
+. Para o fazer, devem contactar a sua
instituição ou uma organização participante
no programa. Assim, também podes estudar
em Portugal através do programa europeu
Erasmus+. Informa-te sobre os protocolos
entre a tua instituição de ensino superior
e as que existem em Portugal.
Mais informações em: info.erasmusplus.fr
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Cinemas, concertos, locais turísticos,
alojamento, transportes, parques de lazer,
clubes desportivos.... Há mais de 12.000
oportunidades disponíveis em França.
Mais informações em: www.cartejeunes.fr

c. Movijovem
A Movijovem é uma rede de albergues
da juventude que procura promover a
mobilidade e o intercâmbio entre os jovens.
É a primeira rede de alojamento económico
em Portugal, combinada com serviços de
desconto em sectores complementares,
reconhecida pela sua relação qualidadepreço, inovação e dinamismo, garantindo
um negócio sólido, economicamente sólido
e sustentável.
Proporciona a todos os jovens portugueses
uma rede de alojamento turístico segura,
económica e confortável, composta por
espaços de intercâmbio social e cultural.

Albergues da juventude - Ponte de Lima
Albergues da juventude - Lousã

Albergues da juventude - Alcoutim

Mais informações em: www.movijovem.pt

Albergues da juventude - Almada

Albergues da juventude - Idanha a Nova

Albergues da juventude - Santa Cruz

©Fox-Pexels
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Parceiros
Organização:

Parceiros institucionais:

Parceiro bancário:

Presenças:

Organização: Cap Magellan, L’Étudiant
Parceiros institucionais: Secretaria de

Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
Secretaria de Estado das Comunidades
Portuguesas, Agência ERASMUS+ Portugal,
Instituto Português do Desporto e da Juventude
(IPDJ), Conselho Coordenador dos Institutos
Superiores Politécnicos (CCISP), Direção Geral
do Ensino Superior (DGES)

Parceiro bancário: Banque BCP
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Presenças:

Instituto Politécnico de Bragança, Instituto
Politécnico de Castelo Branco, Instituto
Politécnico de Coimbra, Politécnico de
Leiria, Instituto Politécnico de Portalegre,
Instituto Politécnico do Porto, Instituto
Politécnico de Setúbal, Instituto Politécnico
de Viana do Castelo, Instituto Politécnico
Viseu, Universidade de Aveiro, Universidade
Católica Portuguesa, Universidade de Évora,
Universidade do Minho, Universidade do Porto,
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
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