
Fundada em Paris a 24 de novembro de 1991, a Cap Magellan é a primeira associação de jovens lusófonos e
lusófilos, que tem em comum a vontade de promover a língua portuguesa e a cultura lusófona em França, assim
como, a promoção e divulgação da língua e cultura francesa em Portugal.
 
Nos últimos anos, a associação tem desenvolvido campanhas de promoção do ensino superior português e do
contingente especial para jovens lusodescendentes, chamada “Quota dos 7%”, juntos dos jovens
lusodescendentes e emigrantes portugueses em França. Com um acompanhamento personalizado pela nossa
equipa, dezenas de estudantes escolheram prosseguir os seus estudos em Portugal, algo que se reflete no
crescimento de 52% do número de emigrantes e lusodescendentes colocados no Ensino Superior Português,
entre 2018 e 2020, ainda assim bastante longe de preencher as 3.800 vagas disponíveis.
 
Continuando este trabalho de divulgação e de participação nas principais feiras de estudantes em França, a Cap
Magellan confirma presença no Salon Partir Étudier à l’Étranger, nos próximos dias 15 e 16 de outubro.
Esta feira destina-se aos estudantes de liceu, preocupados com a orientação nos seus projetos de estudos
superiores, aos estudantes do ensino superior, que podem querer mudar de via ou ter uma experiência
internacional após ter iniciado os seus estudos em França, aos pais e professores que acompanham os jovens
nas escolhas dos seus percursos.
 
No âmbito desta presença, uma conferência sobre a temática “Vos études au Portugal” (Os seus estudos
em Portugal), animada pela Cap Magellan, está programada pelo L’Étudiant para o sábado, dia 15 de
outubro, às 15h30. Muito gostaríamos de contar com a sua presença neste momento específico da
conferência. Será uma oportunidade para explicar as mais-valias da continuação dos estudos superiores em
Portugal, bem como as diferentes modalidades de acesso ao ensino superior português (Quota dos 7% mas
também os restantes programas de mobilidade existentes, como Erasmus, duplos diplomas etc). Estarão
presentes os nossos responsáveis do acompanhamento personalizado nas candidaturas ao contingente especial
de 7%, processo bastante burocrático, que merece uma análise detalhada da nossa equipa (artigo disponível aqui:
https://capmagellan.com/o-contingente-emigrante-de-7-e-o-acesso-ao-ensino-superior-portugues/ ).

Comunicado de imprensa

A Cap Magellan convida-o a participar na feira Partir Étudier à l'Etranger e na sua conferência
"Vos études au Portugal" (Os seus estudos em Portugal)

Paris - 30 de setembro de 2022: a Cap Magellan convida-o a participar na feira Partir Étudier à l'Étranger
que terá lugar nos dias 15 e 16 de outubro, bem como na sua conferência “Vos études au Portugal” (Os
seus estudos em Portugal) no dia 15 de outubro, das 15h30 às 16h30, em PARIS PORTE DE VERSAILLES,
Pavillon 7.2, Place de la Porte de Versailles. 

https://capmagellan.com/o-contingente-emigrante-de-7-e-o-acesso-ao-ensino-superior-portugues/


Informações práticas:

Salon Partir Étudier à l’Étranger
PARIS PORTE DE VERSAILLES
Pavillon 7.2
place de la Porte de Versailles
75015 PARIS
Sábado 15 e domingo16 de outubro
Das 10h às 18h
Entrada gratuita, mas sujeita a inscrição prévia: https://salon-partir-etudier-a-l-etranger-
paris.salon.letudiant.fr/

Conferência “Vos Études au Portugal”
No âmbito do Salon Partir Étudier à l’Étranger, Pavillon 7.2
Sábado, 15 de outubro
Das 15h30 às 16h30
Entrada gratuita, sujeita a inscrição no Salão: https://salon-partir-etudier-a-l-etranger-paris.salon.letudiant.fr/
E se possível inscrição no formulário seguinte: https://forms.gle/thckAQ9w6oq3SKe18

Para as presenciais de imprensa: responda a este e-mail indicando o seu órgão de imprensa até dia 10/10/2022. 

Comunicado de imprensa 
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