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O Guia (Handbook) para Estudantes Internacionais e de Mobilidade (incoming) da NOVA School of Science 

and Technology fornece informações gerais e orientações que irão certamente ser muito úteis para que 

possas aproveitar ao máximo tudo o que a FCT NOVA te pode oferecer. 

Lê-o cuidadosamente antes de chegares e mantém-no à mão para referência futura durante a 

tua estadia. 
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Mensagem de Boas-Vindas 

 

Aos novos Estudantes Internacionais e de Mobilidade, 

 

Sejam Bem-vindos à NOVA School of Science and Technology | FCT NOVA! 

 

Os Estudantes são indiscutivelmente a razão essencial da Escola, assim sentimo-nos sempre 

muito distinguidos pela vossa preferência, a qual muito nos honra e nos confere a 

responsabilidade de procurar corresponder às vossas expetativas. 

 

Independentemente da nacionalidade, proveniência ou do tempo de permanência na FCT NOVA, 

cada Estudante é uma parte importante da nossa comunidade académica e contribui sempre com 

um pouco de si para a evolução e engrandecimento da nossa Escola.  

Se já somos grandes, convosco seremos ainda maiores! 

 

Estamos certos de que a passagem pela FCT NOVA será um capítulo importante nas vossas vidas. 

Um capítulo feliz, repleto de experiências inesquecíveis e de aprendizagens que vos tornarão 

profissionais e cidadãos de Excelência. Para tal, poderão sempre contar com o nosso corpo 

docente, não docente e com os vossos colegas estudantes. 

 

Mais uma vez, sejam MUITO BEM-VINDOS à FCT NOVA! 
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INFORMAÇÃO GERAL 
 

1. PORTUGAL 
Portugal é uma das nações mais antigas da Europa e membro da União Europeia desde 1986. 

Portugal Continental faz parte da Península Ibérica, localizada no extremo sudoeste da Europa. É 

limitado por Espanha a norte e leste e pelo Oceano Atlântico a oeste e sul. O país também inclui 

a ilha da Madeira e as nove ilhas do arquipélago dos Açores, no Oceano Atlântico. 

 

Somos uma sociedade livre e aberta, na qual a liberdade religiosa é protegida no país, a maioria 

católica.  

 

Somos privilegiados com um clima marítimo temperado que varia significativamente de uma 

região para outra, dependendo principalmente da altitude e da proximidade do mar. A maioria 

das chuvas ocorre nos meses de inverno e muito mais a norte do país do que a sul. Os verões em 

Portugal são quentes e secos, principalmente nas zonas do interior. Estas áreas podem ficar muito 

quentes, com temperaturas de verão às vezes superiores a 40°C. As temperaturas são 

ligeiramente mais baixas junto à costa. Os invernos no país são amenos em comparação com o 

resto da Europa, particularmente no sul do país. Os invernos são mais frios no interior e no norte 

do país, com alguma neve a cair nas montanhas da Serra da Estrela onde é possível praticar 

desportos de inverno. Isto faz com que em Portugal seja possível encontrar uma grande 

diversidade de paisagens e ambientes. 

 

Portugal tem uma taxa relativamente baixa de crimes violentos e Lisboa é mesmo considerada 

como uma das cidades mais seguras do mundo. O roubo de carteiras e o arrombamento de carros 

são as formas mais comuns de crimes vivenciados, predominantemente nos principais destinos 

turísticos. O furto de passaportes e dinheiro é o principal objetivo da maioria dos pequenos 

criminosos.  

 

O português é a língua oficial e é a língua nativa de cerca de 200 milhões de pessoas em todo o 

mundo. É a terceira língua europeia mais falada.  
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Portugal é um dos melhores lugares para visitar, viver e trabalhar. Os portugueses são gentis e 

amigáveis, a nossa gastronomia é reconhecida e valorizada em todo o mundo, e um custo de vida 

relativamente baixo comparativamente a muitos dos restantes países da UE. 

 

Relativamente ao horário Portugal (continente) e o arquipélago da Madeira têm o mesmo GMT 

(uma hora antes da Hora Continental Europeia – CET). Nos Açores é uma hora mais cedo do que 

em Portugal continental e Madeira. 

 

2. Almada 
O Campus universitário da FCT NOVA está situado em Almada, que é um município localizado na 

margem sul do rio Tejo, na margem oposta do rio a Lisboa. Em Cacilhas, Porto Brandão e Trafaria, 

os ferryboats transportam diariamente visitantes e residentes locais para Lisboa, enquanto a 

Ponte 25 de Abril, que atravessa o Tejo ligando Almada a Lisboa, é percorrida diariamente por 

comboios, autocarros, e outros veículos.  
 

Almada é considerada uma cidade em rápido crescimento, banhada de um lado pelo rio Tejo e, 

do outro, pelo oceano Atlântico, permitindo a existência de uma grande extensão de praias de 

areia branca e vistas panorâmicas estonteantes. Aliás, Almada tem algumas das melhores vistas 

sobre a cidade de Lisboa. As mais excecionais são as do Castelo, do funicular panorâmico da Boca 

do Vento e, sobretudo do monumento do Cristo Rei, construído em 1959.  
 

Apesar de relativamente pequena em área, a cidade de Almada conta com uma população de 

cerca de 175 000 pessoas. 

A vida em Almada não gira apenas em torno da capital. É uma cidade com vida própria, palco de 

eventos concorridos como os Festivais de Teatro e de Cinema, e os Festivais de Música como o 

“Caparica Surf Fest” e “O Sol da Caparica” 

Na cidade existem diversos monumentos e locais históricos, sendo aconselhável uma visita ao 

Posto de Turismo de Cacilhas para obter todas as informações necessárias para usufruir de tudo 

o que esta cidade tem para oferecer. 
 

A Costa da Caparica é muito procurada durante todo o ano por causa das suas praias banhadas 

pelo oceano Atlântico, o que agrada aos amantes do sol e do mar, e aos praticantes de desportos 

aquáticos como o Surf. Aliás, na Costa da Caparica prolifera a cultura do Surf, verificando-se a 

existência de muitas escolas da modalidade e hostels que acolhem praticantes da modalidade  
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vindos de todo o mundo. A Costa da Caparica é também palco de algumas das etapas do Circuito 

Mundial de Surf (WSL). 

As praias do centro são as mais movimentadas, enquanto as mais afastadas são populares entre 

quem quer passar o dia inteiro na areia ou nas espreguiçadeiras. Existem vários estabelecimentos 

de restauração, centros comerciais e lojas ao ar livre. 
 

Para além de praia, Almada possui um dos maiores parques verdes urbanos (Parque da Paz), a 

Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica, da qual faz parte a Reserva Botânica da 

Mata Nacional dos Medos, com passadiços que permitem desfrutar da Mata, com o mínimo 

impacto no Ambiente. 
 

Almada fica a poucos minutos de Lisboa e há uma rede de transportes públicos que permite a 

deslocação entre as 2 cidades com o tempo médio de 20 minutos. 

 

3. Sobre a FCT NOVA 

A NOVA School of Science and Technology, também conhecida por FCT NOVA, é uma das nove 

Escolas da Universidade NOVA de Lisboa, que é considerada como uma das 10 melhores jovens 

universidades (com menos de 50 anos) da Europa e uma das maiores e mais conceituadas 

instituições de ensino superior de Portugal. 
 

Contamos com uma comunidade com mais de 8.000 alunos, 570 Professores doutorados, 1090 

investigadores e cerca de 300 funcionários não docentes. 
 

A FCT NOVA é uma importante escola de investigação com um foco invulgarmente forte na 

investigação fundamental e aplicada, abrangendo toda a cadeia de valor. Toda a pesquisa na 

Escola se esforça para liderar nacionalmente e ser proeminente internacionalmente. A FCT NOVA 

é a maior Faculdade do país tanto em áreas científicas – ciências e tecnologias – como na 

intersecção de várias áreas de investigação. 

A sua produção científica, resultante da publicação de um grande número de artigos em revistas 

científicas internacionais de qualidade e com elevados rankings de pesquisa, confere-lhe um 

amplo reconhecimento internacional. As áreas científicas visam oferecer um bom equilíbrio entre 

pesquisa e educação. 
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A FCT NOVA está estruturada em 14 Departamentos e 16 Centros de Investigação, oferecendo 

94 ciclos de estudos (18 Licenciaturas, 42 Mestrados e 34 Doutoramentos). Para conheceres a 

nossa oferta educativa, consulta o nosso site https://www.fct.unl.pt/ 
 

4. Como chegar à FCT NOVA  
O Campus é servido por uma vasta rede de transportes, incluindo serviços combinados 

(autocarro, comboio, ferry) e metro de superfície, cujo terminal (Universidade) está localizado 

junto a uma das entradas da FCT NOVA. Aqui estão algumas sugestões, embora existam outras 

possibilidades, para combinar os transportes públicos: 

De Lisboa (Praça de Espanha) 

De transportes públicos: Podes utilizar o autocarro TST para a “Costa da Caparica” e descer na 

paragem de autocarros situada mesmo em frente à entrada principal da FCT. 

De carro: Segue as indicações para “A2 Sul”. Atravessa a ponte “25 de Abril” em direção a “Sul”, 

e sai na primeira saída depois da ponte, entrando na via rápida para a Caparica (IC20), depois 

segue a indicação “Universidade”. 

De Lisboa (Santa Apolónia) 

Apanha o Metro pela “Amadora Este” (linha azul), sai na estação “Jardim Zoológico”. Apanha o 

comboio da Fertagus para “Coina” ou “Setúbal” e sai em “Pragal”. Chegando lá, apanha o metro 

de superfície (MTS) até “Universidade”, saindo na última estação (localizada próximo de uma das 

entradas do Campus). 

De Lisboa (Cais do Sodré) 

Na Estação de Ferry do Cais do Sodré, podes apanhar um ferryboat para “Cacilhas”. Uma vez em 

Cacilhas, apanha o metro de superfície (MTS) para a “Universidade”, descendo na última estação 

(localizado junto a uma das entradas do campus). Em Cacilhas podes ainda apanhar um dos 

seguintes autocarros TST: “Marisol”, “Fonte da Telha” ou “Costa de Caparica – via Almada”. Todos 

param junto à entrada principal da FCT NOVA. 

De Lisboa (Aeroporto) 

Existe uma estação de metro no “Aeroporto” (linha vermelha). Deves apanhar o metro até “São 

Sebastião” (linha azul). Apanha o metro para a estação de “Jardim Zoológico” onde podes existe 

interface com o comboio Fertagus. Desce na estação do “Pragal” e apanha o metro de superfície 

(MTS) até “Universidade”. 
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Em alternativa existe um autocarro especial (Carris 91), que leva os passageiros até à Baixa de 

Lisboa em 20 minutos. Este autocarro também pára na Estação Ferroviária do Cais do Sodré, junto 

à Estação do Ferry, onde podes apanhar um ferryboat para Cacilhas. Uma vez em “Cacilhas” 

podes apanhar o metro de superfície (MTS) para a “Universidade”, descendo no seu terminal 

(localizado junto a uma das entradas do campus).  

Em Cacilhas podes ainda apanhar um dos seguintes autocarros TST: “Marisol”, “Fonte da Telha” 

ou “Costa de Caparica – via Almada”. Todos param junto à entrada principal da FCT. (No 

aeroporto existem outras linhas de autocarros urbanos: 5, 22, 44, 45 e 83 para Lisboa). 

De Lisboa (Belém) 

Apanha o ferry para “Trafaria”. Chegando lá, apanha o autocarro TST para “Cacilhas”, e sai na 

paragem junto à FCT NOVA. 

De Setúbal 

Apanha o comboio da Fertagus para “Roma-Areeiro” e sai em “Pragal”. Chegando lá, apanha o 

metro de superfície (MTS) até a “Universidade”, saindo na última estação (localizada próximo de 

uma das entradas do campus). 

De carro: Segue pela autoestrada A2 em direção a Lisboa, sai na saída “Caparica” (antes da ponte 

“25 de Abril”), entrando na via rápida para “Caparica” (IC20), segue a indicação “Universidade”. 

Da Costa da Caparica 

Apanha um autocarro TST para “Cacilhas – via Almada” e sai na paragem de autocarros mesmo 

em frente à entrada principal da FCT NOVA. 
 

 

 

5. O Campus  
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O Campus FCT NOVA (Campus de Caparica) é o maior campus universitário de Portugal e um dos 

maiores da Europa. Tem a dimensão de 650.000m2, com 23 edifícios, nos quais 150 salas de aula 

e 350 laboratórios. 
 

No campus também existem várias salas de estudo dispersas pelos vários edifícios, entre as quais 

as do Edif. VII, que estão abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana, exceto na véspera de Natal 

e Ano Novo. 
 

Possui vários parques de estacionamento, alguns dos quais destinados a viaturas de estudantes. 

O acesso é feito com o Cartão de Estudante. 

A FCT NOVA dispõe de estações de carregamento semirrápido dedicadas ao carregamento de 

veículos elétricos. Para mais informações, contacta: div.at.s.helpdesk@fct.unl.pt 

 

PLANTA DO CAMPUS 

 
 

 

 

 
 



 

12 
 

 

 

6. Serviços Comerciais 
 

6.1 Restauração 

Existe uma Cantina localizada no Campus com três linhas de self-service. A cantina serve pratos 

de carne, peixe e vegetariano. Almoço das 11:30 h às 14:30 h; Jantar das 18:30 h às 20:30 h.  

Para consultares a ementa e outras informações sobre a Cantina, vai a: 

https://sas.unl.pt/alimentacao/ 

Para além deste espaço, existe uma vasta oferta de serviços de restauração, com snack-bares e 

restaurante: 

 Restaurante c@mpus.come - Localização: Edifício Cantina 

 Snack-Bar c@mpus - Localização: Edifício da Biblioteca 

 Snack-Bar “Casa do Pessoal” - Localização: Edifício I 

 Loja de Conveniência “Mininova” - Localização: Edifício I 

 Loja de Conveniência “Solução” – Localização: Edifício Cantina 

 Snack-Bar “A Tia” - Localização: Edifício Cantina (sala de convívio) 

 Snack-Bar “Tanto Faz” – Localização: Edifício Associação dos Estudantes 

 

6.2 Papelaria 

No Campus encontras a papelaria “Solução”, onde poderás adquirir material escolar, fazer 

impressões e fotocópias. 

Localização: Edifício da Cantina 

 

6.3 Centro de Cópias 

A “Viacópia” disponibiliza serviços de impressão, cópia e outros no âmbito das artes gráficas. 

Localização: Edifício da Cantina 

 

6.4 Infantário 

O CEPE - Centro de Educação Pré-escolar (Creche e Jardim de Infância) é destinado 

prioritariamente aos filhos dos estudantes que frequentam a Universidade Nova de Lisboa, mas 

também a outros públicos pertencentes à comunidade académica da NOVA. O CEPE aceita 

crianças dos 4 meses aos 5 anos de idade.  
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Contactos: 

apoioinfancia@unl.pt; Telef.: +351 213 715 600 

Para mais informações, acede a https://sas.unl.pt/apoio-a-infancia/ 

Localização: Edifício da Creche 

 

6.5. Multibanco | ATM 

Existem 3 terminais de Multibanco|ATM no Campus: no Edifício I, no Edifício II e no Edifício 

Departamental. 

 

7. Serviços de Apoio FCT NOVA 
 

7.1 Divisão de Relações Internacionais (DRI) 

Na DRI, a equipa da Mobilidade dá-te apoio no seguinte: 

 Na fase de candidatura; 

 Na procura de alojamento; 

 No acolhimento e integração aquando da tua chegada à FCT NOVA; 

 No acompanhamento durante o teu período de mobilidade; 

 Na finalização do processo da mobilidade com a entrega dos documentos finais. 

Quanto aos estudantes internacionais que vêm fazer um ciclo de estudos completo na FCT NOVA, 

cabe à equipa da DRI: 

 Apoiar no processo de candidatura; 

 Instruir o processo de seleção e seriação; 

 Apoiar no acolhimento e integração aquando da chegada à FCT NOVA; 

 Instruir os pedidos de redução de propinas dos estudantes provenientes de países da CPLP; 

 Prestar informações e/ou encaminhar para os restantes serviços, de acordo com o assunto. 

Contactos: 

Estudantes Internacionais: div.ri.internationalstudents@fct.unl.pt; Telef.: +351 212 948 305   

Estudantes em Mobilidade: div.ri.incoming@fct.unl.pt; Telef.: +351 212 947 827 

Localização: Edifício I, Piso 0 
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INCOMING MOBILITY TEAM: 

    Tânia Simões   Cristina Barroso 

 

OUTGOING MOBILITY TEAM: 

  Ana Dallot               Sílvia Costa 

 

INTERNATIONAL STUDENTS:  

 Marina Marques 
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7.2 Divisão Académica (DA) 

À Divisão Académica compete executar todos os processos administrativos relativos ao percurso 

académico dos estudantes da Faculdade, sendo da sua responsabilidade: 

 Programar e instruir os processos de candidatura aos cursos nas vias, regimes e contingentes 

em que essa responsabilidade seja da Faculdade (excetuando o concurso especial de acesso 

e ingresso de estudantes internacionais às Licenciaturas FCT NOVA); 

 Realizar os atos de matrícula nos cursos; 

 Esclarecer os estudantes sobre questões relativas ao seu percurso académico; 

 Assegurar o processo de renovação de inscrição dos estudantes; 

 Proceder à verificação, controlo e registo do pagamento de propinas, incluindo a gestão de 

casos especiais; 

 Receber, instruir e acompanhar os processos de creditação de conhecimentos e/ou 

competências adquiridas; 

 Receber e instruir os pedidos de avaliação extraordinária, por exemplo os de melhoria de 

classificação Ad hoc; 

 Verificar o cumprimento dos planos curriculares previamente ao ato de diplomar; 

 Preparar as certidões académicas pedidas pelos estudantes, incluindo os diplomas, 

suplementos ao diploma e as cartas de curso; 

 Receber, instruir e acompanhar os requerimentos académicos de estudantes; 

 Assegurar o atendimento de estudantes e candidatos, por via telefónica, eletrónica e 

presencial. 

Contactos: 

Alunos de graduação: div.a.g.helpdesk@fct.unl.pt; Telef.: +351 212 948 300 

Alunos de Mestrado e de cursos não conferentes de grau: div.a.mestrados@fct.unl.pt; Telef.: 

+351 212 948 300 

Localização: Edifício I, Piso 0 

 

7.3 Divisão de Eventos e Apoio ao Estudante e ao Diplomado (DEAED) 

A DEAED presta o apoio necessário, quer aos Estudantes, quer aos Recém-Diplomados, a nível de 

estágios, procura de emprego e formação extracurricular: 
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 Organiza ações de formação extracurricular para estudantes; 

 Promove e apoia na realização de estágios curriculares e profissionais - Gere a plataforma 

UPOP (plataforma de estágios PIPP “Programa de Introdução à Prática Profissional”); 

 Presta apoio na formalização de protocolos de parceria com empresas, no âmbito de 

desenvolvimento de Dissertação; 

 Promove e facilita a inserção dos finalistas e recém-Licenciados no mercado de trabalho, 

atuando como ponte entre a vida académica e a vida profissional; 

 Gere o FCT NOVA Career Center, que funciona através da plataforma JobTeaser; 

 Operacionalizar uma cultura de Gestão de Alumni. 

Contactos: 

div.eaed.secretariado@fct.unl.pt; Telef.: +351 212 948 504 

Localização: Edifício Centro de Excelência, Piso 1 

 

7.4 Divisão de Planeamento e Garantia da Qualidade (DPGQ) 

Entre outras, é da responsabilidade da DPGQ: 

 Elaborar e gerir os horários escolares e calendários de exames; 

 Fornecer a pedido dos alunos os programas das Unidades Curriculares. 

Contactos: 

div.pgq.secretariado@fct.unl.pt; Telef.: +351 212 949 665 

Localização: Edifício I, Piso 1 

 

7.5 Biblioteca 

Encarada como um recurso fundamental para estudantes, docentes, investigadores e 

funcionários, a Biblioteca FCT NOVA procura facilitar e promover o acesso a uma ampla gama de 

recursos de informação, proporcionando um ambiente de trabalho adequado ao estudo e à 

investigação. 

Tem como preocupação a disponibilização de um conjunto de serviços inovadores e flexíveis e 

uma programação cultural desafiante. 

Este espaço disponibiliza: 

 5 salas de leitura | 40 gabinetes de estudo individual | 8 gabinetes de estudo em grupo | 1 

Preguiçódromo | Bar e pátio exterior 
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Na coleção da Biblioteca, encontras (num total de 100 mil documentos): 

 Livros técnicos | Revistas científicas e generalistas | Literatura, Banda desenhada | E-books 

| Filmes | Música 

Os serviços da Biblioteca: 

 Atendimento/Serviço de Referência | Empréstimo domiciliário | Empréstimo 

interbibliotecas | Reserva de Gabinetes | Fotocopiadora/Scanner | Programa de formação 

e apoio ao ensino e à aprendizagem | 1 FabLab | Oferta cultural 

Atividades culturais promovidas pela Biblioteca FCT NOVA: 

 Exposições (pintura, escultura, fotografia, etc.) | Palestras | Cinema | Teatro | Workshops 

O American Corner da Biblioteca foi criado no âmbito da parceria com a Embaixada dos EUA em 

Lisboa. 

Como a Biblioteca comunica contigo? 

Página Web: https://www.biblioteca.fct.unl.pt/ 

Facebook: https://www.facebook.com/BibliotecaFCTNOVA/ 

Instagram: https://www.instagram.com/bibliotecafctnova/ 

Blogue: http://bibliotecaunl.blogspot.com/ 

Newsletter: https://www.biblioteca.fct.unl.pt/newslettersbiblioteca-fct-nova 

Podes visitar a Biblioteca em: https://www.youtube.com/watch?v=Ga9kq_CkJFY 

Email: div.dc.helpdesk@fct.unl.pt; Telef.: +351 212 948 300 

Localização: Edifício Biblioteca 

 

7.6 FabLab 

O FabLab é uma oficina de fabricação digital, onde encontras equipamentos tecnológicos, 

geralmente só acessíveis para produção em massa, como: 

 Impressoras 3D 

 Máquina de corte a laser 

 Máquina de corte de vinil 

 Fresadora 

 Equipamentos eletrónicos 

Podes reservar estes equipamentos através do site e lá encontras também informação sobre 

projetos e workshops que são promovidos ao longo do ano. 
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Contactos: 

fctfablab.helpdesk@fct.unl.pt; Telef.: +351 212 948 300 

Localização: Edifício IV 

 

7.7 Laboratório de E-learning 

O Laboratório de E-learning dá apoio às atividades de ensino que utilizem sistemas de gestão 

online do ensino e da aprendizagem, assim, caso tenhas alguma dúvida relacionada com o 

funcionamento da plataforma Moodle, é este serviço que deverás contactar. 

Contactos:  

elearning.helpdesk@fct.unl.pt; Telef.: +351 212 948 300 

Localização: Edifício do Laboratório de E-Learning 

 

7.8 Divisão de Apoio Geral (DAG) 

A DAG assegura a gestão dos computadores dos laboratórios de aulas e equipamentos 

multimédia, assim como presta apoio informático aos estudantes. 

Contactos:  

div.ag.helpdesk@fct.unl.pt; Telef.: +351 212 948 300 

Localização do serviço de “helpdesk” informático: Edifício III 

 

7.9 Gabinete de Apoio Vocacional e Psicológico (GAVP) 

É da responsabilidade do GAVP: 

• Realizar consultas de Apoio e Aconselhamento Psicológico; 

• Acolher e apoiar os estudantes na sua integração psicoambiental na Faculdade; 

• Fazer o aconselhamento vocacional e acompanhamento psicológico aos estudantes; 

• Prestar apoio aos estudantes na gestão do tempo e nos métodos de aprendizagem; 

• Prestar apoio aos pedidos de acesso ao Estatuto do Estudante com Necessidades Educativas 

Especiais, permanentes ou transitórias. 

Numa consulta de Psicologia poderás, num contexto confidencial, expor qualquer tema que te 

preocupa ou sobre o qual tenhas dúvidas, com toda a liberdade e segurança. 

Para fazeres a marcação/inscrição basta enviares um e-mail para gab.aed.psicologia@fct.unl.pt 
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ou ires diretamente ao Gabinete. Durante o período de pandemia, entra primeiro em contacto 

connosco via e-mail ou telefone. 

Este serviço da FCT NOVA é gratuito e confidencial. 

Contactos: 

gab.aed.psicologia@fct.unl.pt; Telef.: +351 212 948 579 

Localização: Edifício III, Piso 1 

 

8. Instruções de Segurança | Perdidos & Achados 
A equipa da Segurança da FCT NOVA está disponível 24h/dia, todo o ano. 

Para questões relacionadas com cartões de estudante, acesso aos edifícios, acesso automóvel, 

gestão de espaços, deverás contactar o Gabinete de Segurança através do seguinte endereço: 

div.at.sg.helpdesk@fct.unl.pt 

Perguntas frequentes sobre cartões e acessos: 

https://www.fct.unl.pt/faculdade/servicos/divisao-de-apoio-tecnico/perguntas-frequentes 

 

Instruções Gerais de Segurança 

Em caso de necessidade entra em contacto: 

• Segurança – 91 60 25 546 
 

Em Caso de Alarme de Evacuação 

Se ouvires o sinal sonoro de alarme de evacuação: 

 Segue as instruções que te forem indicadas pelas equipas de evacuação; 

 Utiliza as saídas mais próximas e dirige-te para o ponto de encontro; 

 Nunca voltes atrás; 

 Não utilizes os elevadores; 

 Aguarda instruções no ponto de encontro. 
 

Em Caso de Incêndio 

Se detetares a presença de um incêndio ou de fumos, procede da seguinte forma: 

 Mantém a calma; 

 Aciona o alarme, carregando na botoneira mais próxima; 

 Utiliza o extintor ou carreteis para extinguir o fogo (caso estejas apto(a) para tal); 
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 Informa um Segurança (91 60 25 546); 

 Abandona o local; 

 Utiliza as saídas mais próximas e dirige-te para o ponto de encontro; 

 Se houver fumo, e não tiveres visibilidade sai do local a gatinhar; 

 Se sentires a porta quente não a abras: pode haver fogo ou fumo do outro lado! Procura 

outra saída; 

 Fecha as portas e as janelas ao sair; 

 Não voltes atrás; 

 Não utilizes os elevadores; 

 Aguarda instruções no ponto de encontro. 
 

Em Caso de Sismo 

Durante o abalo: 

 Permanece no local onde te encontras; 

 Afasta-te das janelas, espelhos, etc.; 

 Abriga-te debaixo de uma mesa ou vão de uma porta, até o abalo cessar. 

 Após o abalo: 

 Dirige-te para o exterior, no caso de estares dentro de um edifício; 

 Não utilizes os elevadores; 

 Não voltes atrás; 

 Protege-te da queda de objetos; 

 Quando chegares ao exterior, aguarda instruções no ponto de encontro. 

 Não fumes, não fogueies, não aciones interruptores. 
 

Em caso de Acidente/Doença Súbita 

Caso detetes um acidentado ou uma vítima de doença súbita, procede da seguinte forma: 

 Avalia a gravidade da situação; 

 Se considerares necessário, solicita o socorro externo através do número 112; 

 Se te sentires habilitado(a), e sem correr riscos desnecessários, presta os primeiros socorros 

à vítima; 

 Informa o segurança (91 60 25 546), transmitindo a seguinte informação de forma clara e 

precisa: 
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o O tipo de situação (doença, acidente, etc.); 

o A localização exata da ocorrência; 

o O número e a idade aparente da vítima; 

o Principais queixas e alterações que observas; 

o A existência de qualquer situação que exija outros meios para o local, por exemplo, 

libertação de gases, perigo de incêndio, etc. 
 

Se perderes algum artigo no campus, dirige-te à portaria principal da FCT NOVA, pois alguém 

pode ter encontrado e entregue nos “Perdidos & Achados”. 
 

Contactos:  

div.at.sg.helpdesk@fct.unl.pt; Telef.: +351 212 948 597 

Localização da secretaria: Edifício Centro de Excelência, Piso 1 

Equipa de segurança: Portaria principal do Campus (P1) 

 

9. Associação dos Estudantes da FCT NOVA (AEFCT) 
A AEFCT foi fundada em 1979, tendo como âmbito a defesa dos direitos e interesses dos 8 000 

estudantes da FCT NOVA.  

Durante as últimas décadas, a AEFCT tem vindo a afirmar-se como uma associação com um papel 

preponderante, a nível nacional bem como a nível internacional, no âmbito ao qual se propôs 

aquando da sua fundação, sendo hoje uma das associações mais credíveis e respeitáveis. Foi 

parte integrante em várias fases importantes do movimento associativo contribuindo para uma 

melhoria, quer do ensino superior português e europeu, bem como do movimento juvenil. 
 

A AEFCT integra 42 Núcleos de Estudantes e associações parceiras (Culturais, Pedagógicos e 

Recreativos vocacionados para diferentes áreas) e 10 Equipas Desportivas (Andebol Masculino, 

Basquetebol Feminino, Basquetebol Masculino, Futebol 11, Voleibol Feminino, Voleibol 

Masculino, Futsal Feminino, Futsal Masculino, Tiro com Arco, Esports). 
 

A AEFCT tem um programa de resposta a pedidos de ajuda de Estudantes que estejam a enfrentar 

dificuldades – o SOS Estudante. Estão disponíveis através do email: sosestudante@ae.fct.unl.pt 

Conhece melhor a AEFCT em https://ae.fct.unl.pt/ 
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Contactos:  

info@ae.fct.unl.pt; Telef.: +351 212 949 678; 

Página de Facebook da AEFCT (@AEFCT); 

Página de Instagram da AEFCT (@aefct); 

Página de Instagram do Desporto da AEFCT (@desportoaefct); 

LinkedIn (www.linkedin.com/company/aefct-unl); 

Canal de Youtube - AEFCT TV (bit.ly/aefcttv); 

Website da AEFCT (www.ae.fct.unl.pt). 

Horário de funcionamento do Guichet: Segunda a Sexta-feira: 9h30 - 14h30 | 15h30 - 18h00 

Localização: Hangar I 
 

10. Serviços de Ação Social da NOVA (SASNOVA) 
Os SASNOVA são os serviços da Universidade que garantem a igualdade de oportunidades e o 

bem-estar dos alunos da NOVA, assegurando áreas não académicas como o acesso a bolsas de 

estudo, alimentação, alojamento (Residências de Estudantes) e saúde, assim como incentivando 

e promovendo a participação em atividades culturais e desportivas. 
 

APP SASNOVA 

Os SASNOVA têm a sua Aplicação Móvel (APP), que está disponível para Android (na Play Store) 

e IOS (APP Store). A APP permite dar a conhecer os vários serviços e atividades dos SASNOVA, 

bem como receber notificações com novidades e consultar FAQs que existem para os estudantes. 

Conhece melhor os SASNOVA em https://sas.unl.pt/ 

Contactos: 

sasnova@unl.pt; Telef.: +351 213 715 600 

Localização: Edifício da Reitoria da NOVA, Travessa Estevão Pinto, Campus de Campolide, 1099-

032 Lisboa  
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11. FCT NOVA Sustentável 
A FCT NOVA assumiu o compromisso de alinhar as suas atividades e responsabilidades com 

a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, contribuindo para 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A formação de pessoas altamente 

qualificadas e dotadas de espírito crítico, conscientes dos problemas socioambientais, capazes de 

liderar mudanças, e o desenvolvimento de investigação e inovação que tornem o planeta + 

Sustentável, são os principais pilares do nosso compromisso. 

Conhece o FCT NOVA Sustentável – Guia de Boas Práticas em: 

https://www.fct.unl.pt/faculdade/fct-nova-sustentavel/publicacoes 

 

12. Números de Emergência 
Em caso de acidente ou emergência, é importante saber com quem entrar em contato e o que 

dizer. Podes utilizar estes contactos em qualquer local de Portugal. Todos os números de três 

dígitos são gratuitos, assim como todos os números que começam com 808.  

 

SERVIÇOS NACIONAIS DE EMERGÊNCIA 

 

Services Number 

Número Nacional de Emergência 112 

Policia 112 

Bombeiros 112 

Emergência médica 112 

Incêncios florestais 117 

Saúde 24 808 242 424 

Anti-venenos 808 250 143 

Salvamentos no mar 214 401 919 

Polícia marítima 210 911 100 
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EMERGENCY TERMS AND PHRASES 

English Portuguese Phonetic transcription 

I have had an accident eu tive um acidente ˈew ˈti.vɨ ˈũ ɐ.si.ˈdẽ.tɨ 

This is an emergency é uma emergência ˈɛ ˈu.mɐ i.mɨɾ.ˈgẽ.si.ɐ 

I need an ambulance preciso de uma ambulância pɾɨ.ˈsi.zu dɨ ˈu.mɐ ɐ̃.bu.ˈɫɐ̃.si.ɐ 

I need a doctor preciso de um médico pɾɨ.ˈsi.zu dɨ ˈũ ˈmɛ.di.ku 

I need the police chamar a polícia ʃɐ.ˈmaɾ ɐ pu.ˈɫi.sɨ.ɐ 

Heart attack ataque cardíaco ɐ.ˈta.kɨ kaɾ.ˈdi.ɐ.ku 

Very sick muito doente ˈmũj.tu du.ˈẽ.tɨ 

Unconscious inconsciente ĩ.kõʃ.si.ˈẽ.tɨ 

Where is the nearest hospital? onde é o hospital mais 

próximo? 

ˈõ.dɨ ˈɛ u oʃ.pi.ˈtaɫ ˈmajʃ 

ˈpɾɔ.ʃi.mu? 

Is there a pharmacy near here? há uma farmácia aqui perto? ˈa ˈu.mɐ faɾ.ˈma.si.ɐ ɐ.ˈki 

ˈpeɾ.tu? 

Call the fire services chamar os bombeiros ʃɐ.ˈmaɾ uʒ bõ.ˈbɐj.ɾuʃ 

I have had a car accident eu tive um acidente de carro ˈew ˈti.vɨ ˈũ ɐ.si.ˈdẽ.tɨ dɨ ˈka.ʁu 

I have been robbed/mugged eu fui assaltado ˈew ˈfuj ɐ.saɫ.ˈta.du 

 

 

CAPÍTULO 1 - ESTUDANTES INTERNACIONAIS (Graduação) 
https://studyatfctnova.fct.unl.pt/pt/home-pt/ 

https://brasil.fct.unl.pt/ 

 

1. PRÉ-CANDIDATURA 

A qualquer momento, mesmo antes da abertura das fases de candidatura, podes efetuar uma 

pré-candidatura aos nossos cursos de Licenciatura (Graduação). Formulário de pré-candidatura 

disponível no site https://studyatfctnova.fct.unl.pt/pt/candidatura/ 
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2. CANDIDATURA 

Em primeiro lugar, consulta o nosso site para obteres informação acerca de: 

 Estatuto de estudante internacional 

 Condições de acesso e ingresso 

 Documentos necessários 

 Provas de verificação de conhecimentos 

 Propinas e seguro escolar 

 Taxa de candidatura 

 Dados para transferência bancária 

Para formalizares a candidatura online deverás aceder à plataforma CLIP 

https://clip.unl.pt/candidatura/normal_internacional 

Posteriormente receberás, no email que colocaste no registo, as credenciais para aceder ao 

sistema e realizares a tua candidatura. 

 
 

Tem em atenção o email que utilizaste quando fizeste o registo na plataforma, pois é com esse 

email que poderás proceder à recuperação das credenciais, caso seja necessário. Para mais 

informação sobre como recuperar a senha de acesso ao CLIP, acede a https://www.div-

i.fct.unl.pt/faq/como-recuperar-senha-de-acesso-ao-clip 

 

3. MATRÍCULA 

Findo o prazo de candidaturas, será levado a cabo o processo de seleção e seriação dos 

candidatos, sendo que os estudantes colocados receberão informação da Divisão de Relações  
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Internacionais (DRI), e em seguida uma mensagem da Divisão Académica (DA) com as orientações 

necessárias para efetuar a matrícula. 

 

4. APÓS A MATRÍCULA 

Após realização da matrícula, irás receber na conta de email com que te registaste no CLIP, a 

seguinte informação: 

 Login de acesso a todos os sistemas de informação da FCT NOVA, designadamente, sistema 

académico (CLIP), conta de email FCT NOVA, Wireless no campus, etc; 

 Link para o CLIP para obteres o teu cartão de estudante provisório;  

 Link para acederes às informações de pagamento da taxa de inscrição, seguro escolar e 

propinas (atenção: tens 5 dias para fazeres o pagamento. Terminado esse prazo, também 

terás de pagar juros de mora);  

 Link para acederes ao teu horário. 

O certificado de inscrição e declaração para o Passe Sub23 (transportes públicos), serão 

disponibilizados posteriormente na tua área de estudante do CLIP. Receberás uma mensagem 

por email a avisar. 

 

5. CALENDÁRIO 

Em https://www.fct.unl.pt/estudante/informacao-academica/prazos, podes consultar o 

Calendário Escolar, Datas de Horários e Exames, e Prazos Académicos. 

No site da FCT NOVA (separador “Estudante”), poderás aceder a mais informação útil e 

importante para os estudantes. 

 

6. Perfil Curricular FCT | PERÍODO INTERCALAR 

A FCT NOVA tem uma preocupação constante com a empregabilidade dos seus estudantes e 

privilegia uma dinâmica de adaptação de condições à inserção no mercado de trabalho. A 

avaliação de conhecimentos passou a ser contínua, reduzindo o tempo do ano letivo despendido 

com exames. O novo calendário escolar passou a dispor de um período entre semestres (Período 

Intercalar) para poder dotar os estudantes com novas competências. Essa abordagem, designada 

por “Perfil Curricular FCT”, materializa-se por um conjunto de características transversais a todos 

os cursos (de Licenciatura e de Mestrado) que, à semelhança das grandes escolas internacionais,  
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constitui uma marca diferenciadora da Faculdade, decorrente da qualidade e da atualidade das 

novas competências.  
 

No essencial, o “Perfil Curricular FCT”, embora mantendo a transmissão de competências de base 

e de especialidade, veio reforçar a formação que atualmente é ministrada, com competências 

complementares, preparando melhor os estudantes através de novas unidades curriculares 

obrigatórias. Refira-se ainda que, através do Perfil Curricular, todos os estudantes (exceto os de 

Doutoramento) dispõem de ECTS “livres” (6 nas Licenciaturas e nos Mestrados) que, 

obrigatoriamente, têm de realizar numa área de estudo diferente da do curso que frequentam, 

com o objetivo de ampliar o seu horizonte de formação.  
 

Durante o Período Intercalar, os estudantes também têm a possibilidade de frequentar outras 

atividades, cada vez mais valorizadas pelas entidades empregadoras, que visam complementar 

as suas competências, a preços muito competitivos face aos praticados no mercado. Estas 

atividades de formação extracurricular são organizadas pela Divisão de Eventos e Apoio ao 

Estudante e ao Diplomado (DEAED). 
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7. SISTEMA DE GESTÃO ACADÉMICA CLIP 

O CLIP é a plataforma de gestão académica que a FCT NOVA utiliza e onde, a partir do momento 

da tua matrícula, toda a informação sobre o teu percurso académico está disponível. Será 

também a plataforma onde poderás aceder a tudo sobre as unidades curriculares, horários, 

testes, exames e demais informações sobre as aulas. 

Podes entrar no CLIP acedendo pela página oficial da FCT https://www.fct.unl.pt/ e no rodapé 

clicas em “CLIP”: 

 

 
 

Ou aceder diretamente pelo endereço: https://clip.unl.pt 

 

Se assim quiseres, podes mudar a palavra-passe de acesso ao CLIP:  

Assim que abres o CLIP, surge o seguinte ecrã da Autenticação, onde vais utilizar o identificador 

e a senha (que recebeste no ato da matrícula): 
 

 
 

Depois de entrares no CLIP, clicas em: 
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Depois de entrares no CLIP, preenches: 

 
 

8. HORÁRIO ESCOLAR 

O teu horário, e só no teu 1º semestre, é feito pelos nossos serviços porque, como ainda és 

caloiro(a) e não conheces o nosso sistema, não seria para ti fácil fazer horários e escolher turnos.  

Para veres o teu horário, terás de aceder ao CLIP e seguir o percurso que a seguir te é indicado: 

 

Selecionas o n.º de aluno: 

 
 

Em “Ano Letivo”, selecionas o ano letivo em curso: 

 
 

Em “Horário”, selecionas o semestre: 
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E terás aí o teu Horário (as opções “Completo” e “Turmas” são informação complementar): 

 

 
 

ATENÇÃO: Os alunos caloiros (os novos alunos) são colocados em turmas para serem distribuídos 

equitativamente pelos turnos disponíveis das unidades curriculares do 1.º ano, 1.º semestre (e 

somente para o 1.º ano, 1.º semestre!). Para os restantes semestres, cada aluno tem de escolher 

o seu horário, de acordo com o sistema de sorteio de turnos existente na FCT NOVA. 

Se te encontras numa situação particular em que o teu horário não se adequa a alguma atividade 

que já tens, não deves fazer por ti qualquer alteração ao horário, mesmo que precises de mudar. 

Se precisares de alterar o horário, por favor, contacta o serviço responsável, a DPGQ, pelo e-mail 

div.pgq.secretariado@fct.unl.pt para que possamos analisar o teu pedido e tentar encontrar o 

melhor horário para ti. 

 

Como escolher o horário (a partir do 2º semestre do 1º ano): 

Para esclareceres questões relacionadas com horários e outras, consulta as FAQs 

(Frequently Asked Questions) disponíveis online em https://www.fct.unl.pt/faq 

Se não ficares esclarecido(a), contacta a DPGQ (div.pgq.secretariado@fct.unl.pt; Telef.: +351 

212 949 665; Edifício I, Piso 1). 
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9. CARTÃO DE ESTUDANTE FCT NOVA 

Cartão de Estudante não bancário – Este cartão dá-te acesso aos parques de estacionamento dos 

estudantes, a edifícios no campus, entre outras funcionalidades. Após a tua matrícula estar 

concluída o teu cartão de estudante será impresso e enviado para a secretaria do Departamento 

do teu curso. Aguarda alguns dias após a matrícula e solicita junto da mesma, o teu Cartão de 

Estudante. Para poder se emitido o Cartão de Estudante (não bancário), é necessário que a tua 

foto conste no CLIP. 

Cartão de Estudante bancário – Este cartão tem as mesmas funcionalidades do que o não 

bancário, mas está associado a uma conta bancária no Banco Caixa Geral de Depósitos (CGD), 

com a qual a FCT NOVA trabalha, pelo que é também um cartão de débito. Para o solicitares, 

deverás ir à tua área no CLIP e clicar em “CGD”: 

 

 

 

Em seguida, deverás ler a “Nota Informativa”, terminares o preenchimento do “Modelo 43”, e 

clicares em “Enviar CGD”, que se encontra no final do Modelo 43: 
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A CGD procede à emissão do cartão e em seguida envia o mesmo para o nosso Gabinete de 

Segurança que, por sua vez, irá avisar-te de que já está pronto e que o poderás ir levantar na 

secretaria do Departamento do teu curso. 

 

10. ACESSO ÀS PÁGINAS DAS UNIDADES CURRICULARES (DISCIPLINAS) 

Quando fizeste a matrícula, automaticamente ficaste inscrito(a) nas unidades curriculares (UC) 

do 1º ano. Para acederes às páginas das UC, no CLIP, o percurso é o seguinte: 

 

Selecionas o n.º de aluno: 

 
 

Selecionas o “Ano Letivo” que pretendes: 

 
 

E em “Unidades Curriculares”, estão listadas todas as UC em que te encontras inscrito(a); só tens 

de selecionar uma: 
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A página de cada UC será, em tudo, semelhante a este exemplo. Do lado esquerdo, estão todas 

as informações necessárias sobre a UC; será também onde os docentes irão colocar informações, 

exercícios, textos de apoio e onde serão disponibilizadas as datas de testes e exames e respetivas 

pautas com as notas. 

 

 
 

11. EMAIL INSTITUCIONAL DE ESTUDANTE 

A partir do momento em que te matriculaste, passaste a ter um email institucional de estudante, 

e que será o meio oficial de comunicação com a FCT NOVA. Para acederes ao e-mail, podes 

carregar em “Webmail” no rodapé da página da FCT NOVA: 
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Ou aceder diretamente em https://www.gmail.com 

 

Para preencheres o campo “e-mail”, deverás utilizar o identificador do CLIP que te foi fornecido 

no ato da matrícula, da seguinte forma: identificador_do_CLIP@campus.fct.unl.pt, e a 

“password” será a mesma do CLIP. 

Este é o único e-mail que deves usar para comunicar com a FCT NOVA (serviços académicos, 

professores, Conselho Pedagógico, etc.). 

 

12. EMISSÃO DE CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES 

Na tua área de estudante, no CLIP, tens um link para fazeres esses pedidos. Esses documentos 

serão disponibilizados de forma automática. Receberás uma mensagem de email a avisar quando 

já estiverem na tua área no CLIP. 

Para qualquer dúvida, contacta a Divisão Académica: div.a.g.helpdesk@fct.unl.pt 

 

13. PROPINAS 

Os estudantes internacionais com nacionalidade de países da CPLP, poderão beneficiar da 

redução de propinas em 50%, mediante o seguinte: 

i) 1ª inscrição: os estudantes devem evidenciar através dos seus certificados académicos que 

o seu desempenho escolar se situa no primeiro quartil da escala de avaliação utilizada no 

sistema do seu país ou escola de origem. 

ii) Inscrições posteriores: exclusivamente por mérito escolar, isto é, aprovação em todas as 

UC em que o estudante se inscreveu no ano anterior, perfazendo 60 ECTS em cada ano.   

 

Assim, clarifica-se aos alunos de 1ª inscrição que: 

Deverão submeter, juntamente com o pedido de redução de propina (em formulário próprio 

que pode ser pedido para o email div.ri.internationalstudents@fct.unl.pt), uma declaração 

da Escola/Colégio comprovando em como se encontra entre os 25% dos alunos que 

terminaram o ensino médio/secundário com melhor classificação na sua escola nesse ano, 

ou um comprovativo da sua média final do ensino médio/secundário com indicação da escala 

de avaliação (por exemplo, numa escala de 1 a 10, para poder obter a redução um aluno 

deverá possuir uma média final igual ou superior a 7,5). 
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A propina anual pode ser paga na sua totalidade logo no início ou em 10 prestações.  
 

O pagamento das propinas é efetuado através de meios eletrónicos. Para mais informações sobre 

as condições de utilização particulares dos meios de pagamento eletrónicos consulta a página: 

https://www.fct.unl.pt/sites/default/files/condicoes_particulares_multibanco_para_clientes._p

df.pdf 
 

Para saberes como obter no CLIP os dados para pagamento das tuas propinas consulta a tua área 

no CLIP:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podes aceder às faturas/recibo dos pagamentos que tiveres feito: 
 

 

 

Deves pagar as propinas dentro dos prazos estabelecidos (10 prestações mensais) e constantes 

na tua área de estudante, no CLIP. Pagamentos fora de prazo implicam a cobrança de juros de 

mora. 
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14. ESTATUTO DE ESTUDANTE INTERNACIONAL COM IMPOSSIBILIDADE DE 

VIAJAR PARA PORTUGAL 

Se estás a aguardar a emissão de visto no teu país de origem, deverás pedir o Estatuto de 

Estudante Internacional com impossibilidade de viajar para Portugal. Este estatuto é pedido 

através do CLIP, da seguinte forma: 
 

 

Clica em “Requerimentos @nline”: 

 
 

Clica em “Submeter Novo Requerimento”: 

 

Seleciona o requerimento que pretendes fazer: 

 
Preenche o formulário online e não te esqueças de anexar um comprovativo em como já pediste 

a emissão do visto. 

Em qualquer momento vês o estado do pedido e, clicando nele, acedes ao despacho final. 

Atenção! A decisão só é disponibilizada neste link (nunca é comunicada por email). 
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15. ESTATUTO DE TRABALHADOR-ESTUDANTE 

Podes obter esse estatuto se cumprires as condições previstas no Despacho que, na FCT, 

regulamenta a sua atribuição - disponível em https://www.fct.unl.pt/estudante/informacao-

academica. Para isso tens de submeter, dentro dos prazos estipulados, um requerimento online 

com o título ETE. 

Na questão anterior podes ver a forma de aceder aos requerimentos online. 

 

16. OUTROS ESTATUTOS APLICÁVEIS AOS ESTUDANTES 

Acede a https://www.fct.unl.pt/estudante/informacao-academica/estatutos-aplicaveis-aos-

estudantes para saberes mais informação acerca de outros Estatutos dos quais estudantes em 

determinadas situações, podem beneficiar e os procedimentos a ter em conta para sua obtenção. 

 

17. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

A FCT NOVA possui um Regulamento de Avaliação de Conhecimentos, que pode ser consultado 

em 

https://www.fct.unl.pt/sites/default/files/regulamento_avaliacao_revisao_julho_2020_versao

_final_31-07-2020_alt1_04-11-2020_17-11-2020.pdf 

 

18. INTERRUPÇÃO DE ESTUDOS 

No ano de ingresso não é possível suspender a matrícula, mas depois podes requerer a chamada 

Interrupção Temporária de Estudos, que tem a validade de um ano letivo inteiro e só pode ser 

concedida uma única vez em todo o teu percurso escolar. Existem prazos definidos para estes 

pedidos. Podes consultá-los sempre em https://www.fct.unl.pt/estudante/informacao-

academica/prazos 

 

19. MUDANÇA DE CURSO 

A Lei em vigor não permite que te candidates a mudança de curso no ano letivo em que 

ingressaste no ensino superior. A partir do ano seguinte, já poderás candidatar-te no âmbito do 

Regime Mudança de par instituição/curso. 
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Este concurso é local, pelo que terás de consultar o Regulamento, calendário e vagas na 

instituição para onde pretendes mudar. Se quiseres apenas mudar de curso dentro da FCT. A 

informação está disponível em https://www.fct.unl.pt/ensino/candidato/reingressos-mudanca-

de-par-instituicao-curso 

 

20. DÚVIDAS SOBRE O CURSO OU SOBRE AS UNIDADES CURRICULARES 

Para esclareceres qualquer dúvida que esteja diretamente relacionada com o teu curso, deverás 

contactar o Coordenador do mesmo. Os emails dos Coordenadores de curso são compostos por: 

sigla_do_curso.coordenador@fct.unl.pt (exemplo: lec.coordenador@fct.unl.pt). 

Se tiveres alguma questão relacionada com uma Unidade Curricular (disciplina), aconselhamos a 

contactares diretamente o(a) Professor(a) da mesma. 

 

 

CAPÍTULO 2 - ESTUDANTES EM MOBILIDADE (INCOMING) 

 

1. CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 

Para poderes ser um estudante em mobilidade na Faculdade de Ciências e Tecnologia da NOVA 

tem de existir um acordo bilateral entre a FCT NOVA e tua Universidade. Confirma com a tua 

instituição de ensino superior se existe acordo e se está ativo. 

Após recebermos a tua nomeação por parte da tua Universidade iremos contactar-te e enviar os 

formulários corretos de acordo com o teu Programa de Mobilidade (Erasmus, Intercâmbio, ICM, 

Almeida Garrett). Entretanto adiantamos-te que para formalizares a tua candidatura deverás 

enviar: 

 Contrato de Estudos ou Estágio- Preenchido informaticamente (não manuscrito), 

assinado por ti e também assinado e carimbado pela universidade de origem; 

 Histórico Escolar - Com a lista de disciplinas e notas obtidas na Universidade de origem, 

devidamente assinada e carimbada pelos serviços académicos da Universidade de 

origem. 

 Certificado de Língua B1 de INGLÊS ou Certificado de Língua A2 de PORTUGUÊS. 
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Os documentos devem ser enviados para div.ri.incoming@fct.unl.pt, devidamente assinados e 

carimbados pela instituição de origem do estudante. 

Não precisamos dos documentos originais. Se a tua Universidade necessitar de ter os 

documentos originais assinados e carimbados deverás trazer os documentos contigo, quando 

iniciar o teu período de mobilidade. 

 

2. NOMEAÇÃO E CANDIDATURA 

1º Semestre e Ano Completo: 

 Prazo limite para envio das nomeações – 31 de maio  

 Prazo limite para envio das candidaturas – 30 de junho 

2º Semestre: 

 Prazo limite para envio das nomeações – 31 de outubro  

 Prazo limite para envio das candidaturas – 30 de novembro 

 

Deverás candidatar-te o mais rapidamente possível e planear cuidadosamente e com 

antecedência a tua estadia em Portugal. 

Para tal, deves contactar o Gabinete de Mobilidade da tua faculdade, onde obterás informação 

sobre os passos que deves seguir para dares início ao teu projeto de mobilidade. Deverás 

aconselhar-te com o teu Coordenador, que ajudará na elaboração do plano de estudos ou 

estágio. Para preencheres corretamente o teu Contrato de Estudos ou Estágio, deves utilizar os 

nomes em português das disciplinas que pretendes estudar e, para tal, deverás consultar os 

programas das mesmas. Esta informação está disponível em português e em inglês no GUIA UNL 

(https://guia.unl.pt/en/2022/fct). 

Deves enviar, por e-mail, para a Divisão de Relações Internacionais (div.ri.incoming@fct.unl.pt) o 

Contrato de Estudos, o Histórico Escolar, o certificado de língua e o cartão de identificação ou 

passaporte. De seguida deverás aguardar a confirmação de que a tua candidatura foi aceite. Em 

caso afirmativo receberás o Contrato de Estudos assinado e a Carta de Aceitação. 
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3. LINGUA DE INSTRUÇÃO 

Na NOVA School of Science and Technology, todos os cursos são lecionados em português. Nos 

2º e 3º ciclos, os docentes darão algum apoio em inglês aos estudantes estrangeiros. 

Na FCT NOVA os alunos de mobilidade têm de apresentar um certificado de língua durante a 

candidatura, B1 de Inglês ou A2 de Português. No entanto, para poder comunicar 

adequadamente e assistir às aulas com sucesso durante o período de estudo, recomendamos o 

B2 de inglês. 

 

4. SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DA FCT NOVA E A ESCALA ECTS 

A nota final no sistema de classificação português é a média ponderada calculada com base nos 

créditos ECTS das notas obtidas em todas as unidades curriculares. A fim de concluir com sucesso 

cada unidade, o aluno deve obter um mínimo de 10, numa escala de 0 a 20. 

A atribuição de uma classificação ECTS – escala europeia – a uma unidade curricular ou ao 

programa de graduação completo é baseado na distribuição de notas obtidas pelos alunos que 

tenham concluído com aproveitamento aquela unidade curricular ou grau nos três anteriores 

anos. O número total de alunos que terminaram a unidade ou se formaram na licenciatura dentro 

desse período deve ser igual ou superior a trinta. Se esse número não for alcançado, o período 

pode ser estendido para até cinco anos. Se for impossível atingir o mínimo da amostra, a utilização 

da escala ECTS é substituída pela aplicação de uma tabela produzida com base na informação 

sobre as notas em todas as unidades curriculares e programas de Licenciatura do mesmo ciclo na 

NOVA School of Science and Technology, nos três (ou cinco) anos letivos anteriores. 

A tabela a seguir é um exemplo específico aplicado a um determinado aluno de um determinado 

programa, num determinado ano: 

Escala de classificação ECTS 

A 10 [16 - 20] 

B 25 [14 - 15] 

C 30 [13 - 13] 

D 25 [12 - 12] 

E 10 [10 - 11] 
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5. ANTES DE SAIRES DO TEU PAÍS 

Os alunos de mobilidade devem trazer consigo a seguinte documentação: 

 Identificação (passaporte ou cartão de identificação); 

 Learning Agreement ou documento comprovativo da obtenção da bolsa (que comprove que 

é estudante de mobilidade); 

 Cartão Europeu de Seguro de Doença, ou seguro médico; 

 Fotografia recente (tamanho passaporte). 

 

6. CHEGADA À FCT NOVA 

Tenta chegar num dia útil e durante o horário de trabalho. Isso irá facilitar o contato com pessoas 

que podem ajudar-te caso necessites. 

Aconselha-se a todos em Portugal, independentemente da sua nacionalidade, que tragam 

sempre consigo uma fotocópia do bilhete de identidade ou passaporte. A pedido das autoridades, 

todos têm de provar a sua identidade. 

Após a chegada à NOVA School of Science and Technology (FCT NOVA), deverás apresentar-te na 

Divisão de Relações Internacionais onde receberás todo o apoio e onde podemos pôr-te em 

contacto com o teu Coordenador Erasmus se for o caso, ou com o Coordenador de Curso ou 

Supervisor de Estágio. 

Através da DRI, será feita a tua matrícula e inscrição nos cursos escolhidos. Mais tarde, receberás 

um número de aluno e também um cartão de estudante, que te dá direito a tudo o que um 

estudante português tem direito, tal como: acesso às cantinas, bibliotecas, centros de 

documentação, assim como descontos em livros, bilhetes para concertos, museus, cinema, etc. 

 

7. PROGRAMAS DE MOBILIDADE NOS QUAIS A FCT NOVA PARTICIPA: 

 Erasmus – SMS (Estudos) e SMT (Estágio) 

 International Credit Mobility (ICM) 

 Almeida Garrett 

 Intercâmbios ao abrigo de Acordos Interinstitucionais 
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Cada programa tem um conjunto de procedimentos próprios assim como formulários específicos 

para formalização da candidatura. Deverás contactar a DRI para obter informação especifica 

sobre cada programa. 
 

Todas as mobilidades com exceção dos estágios, para serem aceites, devem iniciar com uma 

nomeação, independentemente do programa, deste modo, deverás sempre começar por 

consultar o gabinete de mobilidade da tua instituição de origem.  

Depois da tua faculdade fazer a tua nomeação junto da FCT NOVA irás receber um contacto da 

DRI via email. 
 

8. ALTERAÇÕES AO PLANO DE ESTUDOS 

Podes fazer alterações ao plano de estudos inicial mesmo quando este já foi aprovado e assinado 

por todas as partes (3 assinaturas). O prazo para fazer alterações corresponde a 30 dias após o 

início das aulas. Deverás consultar a página da FCT e fazer download do formulário para o efeito 

ou  solicitar o mesmo à DRI. 
 

9. CURSO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA ESTUDANTES ERASMUS 

O curso de Língua Portuguesa para estudantes ERASMUS tem lugar numa outra Escola da 

Universidade NOVA de Lisboa, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH), em Lisboa, na 

Avenida de Berna, nº 26 C (perto da Praça de Espanha). 

Há 2 possibilidades para aprender Português na FCSH: 

 Cursos de Verão: têm lugar durante o mês de julho e são cursos intensivos de Língua e 

Cultura Portuguesas, com diferentes níveis de frequência. 

 Curso de Língua Portuguesa: Começa no início de cada semestre, com aulas 2 vezes por 

semana, durante todo o semestre , Este Curso de Língua Portuguesa corresponde a 6 

ECTS. 

Para mais informação, incluindo sobre preços, acede a http://ple.fcsh.unl.pt/en/start/ 

 

10. CONTACTOS 

Divisão de Relações Internacionais: 

Email: div.ri.incoming@fct.unl.pt  

Telefone direto Equipa Incoming: +351 212 947 827  
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ANEXO I – VIVER EM PORTUGAL 

AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA E VISTO 

(ESTA INFORMAÇÃO NÃO SUBSTITUI A CONSULTA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NO MOMENTO 

DA DESLOCAÇÃO, ATRAVÉS DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAIS DO SERVIÇOS DE 

ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS, ASSIM COMO A INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA PELAS 

EMBAIXADAS E CONSULADOS PORTUGUESES) 

 

Se pretendes vir para Portugal e és nacional de um país sujeito a obrigação de visto para entrada 

no espaço Schengen, deves informar-te acerca de qual o visto ou autorização de residência para 

entrar e permanecer legalmente no país. A necessidade de visto para entrar em Portugal depende 

da nacionalidade e propósito da estadia.  

Para informação específica contacta o SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras): 

https://imigrante.sef.pt/en/. É igualmente aconselhável contactares a Embaixada ou Consulado 

Português na tua área de residência, ou Embaixada de um país Schengen que represente Portugal 

para o efeito, para obteres as informações necessárias sobre os procedimentos e documentação 

que terás que tratar para poderes vir para o nosso país com tudo regularizado. 

 

Antes de vires para Portugal, é necessário informares-te acerca de qual o visto ou autorização de 

residência para entrar e permanecer legalmente no país. A necessidade de visto para Portugal 

depende da nacionalidade e propósito da estadia. Para estadias curtas, os cidadãos estrangeiros 

devem cumprir os requisitos das regras de Schengen. Para estadias de longa duração superiores 

a três meses, devem ser cumpridos os requisitos da legislação portuguesa em vigor. Para 

informação específica contacta o SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) – 

https://imigrante.sef.pt/en/. É aconselhável contactar a embaixada portuguesa ou consulado 

para informações acerca de quais os procedimentos a ter. 
 

Portugal é um estado-membro da União Europeia (UE) e concede isenção de visto a todos os 

cidadãos da UE/EEE/Suíça. Todos os nacionais de estados-membros da UE, estados que fazem 

parte do Espaço Económico Europeu (EEE), estados com os quais a UE tenha acordos de viagem 

gratuita e nacionais de estados terceiros que sejam familiares de um cidadão português ou 

familiares de cidadãos da UE ou do EEE estão excluídos dos procedimentos de vistos de longa 

duração. O único requisito para estes requerentes, exceto se forem titulares de visto Schengen,  
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à chegada a Portugal é que se registem no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) da sua área 

de residência. 
 

Se pretendes vir para Portugal e és nacional de um país sujeito a obrigação de visto para entrada 

no espaço Schengen, deves solicitar um visto Schengen antes da viagem junto, de uma embaixada 

ou consulado na área de residência, ou da embaixada de um país Schengen que represente 

Portugal para o efeito. Além do turismo, o visto Schengen também permite a entrada em Portugal 

de cidadãos estrangeiros que viajem a negócios ou por motivos profissionais, familiares, 

científicos, culturais, desportivos, políticos ou religiosos. Não obstante, a política de imigração 

portuguesa inclui também alguns acordos internacionais, que permitem a entrada e permanência 

em Portugal durante 90 dias num período de seis meses (180 dias) sem necessidade de qualquer 

visto para Portugal. 
 

Todos os cidadãos estrangeiros que pretendam permanecer em Portugal por um período até um 

ano, ou fixar a sua residência por mais de um ano, devem solicitar o respetivo visto de longa 

duração – Estada Temporária ou Residência – junto da embaixada portuguesa no seu país de 

residência ou da embaixada portuguesa com jurisdição sobre o seu país de residência. Ao cidadão 

estrangeiro autorizado a residir em Portugal é emitida uma autorização de residência. Os vistos 

podem ser solicitados para os seguintes fins: investimento, trabalho (por conta de outrem ou 

independente), estudo, formação profissional, investigação, trabalho ou ensino altamente 

qualificado, formação religiosa e recuperação e tratamento médico. Se precisares de um visto, 

precisarás de pagar uma taxa não reembolsável. À chegada a Portugal, os cidadãos de países 

terceiros devem contactar o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Cidadãos de países que 

assinaram acordo com Portugal não precisam de visto para entrar em Portugal se vierem como 

turistas e desde que a sua estadia não seja superior a 90 dias. No entanto, necessitam de visto se 

permanecerem mais tempo ou se vierem a Portugal com o objetivo de trabalhar ou estudar. Ou 

seja, todos os cidadãos de outros países precisam de uma autorização ou visto para permanecer 

em Portugal. 
 

Visto de estudante: Este visto é válido por um ano. O visto é válido apenas para território 

português. É possível obter estes vistos nas Embaixadas ou Consulados Portugueses em todo o 

mundo. Os estudantes devem solicitar o visto na Embaixada ou Consulado Português no seu país 

de residência. 
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Visto de Trabalho: Para investigadores, o visto de trabalho será do Tipo II – Pesquisa 

Científica/atividade técnica altamente qualificada. Este visto é válido por um ano e pode ser 

renovado por mais dois anos, com duração máxima de três anos. O visto é válido apenas para 

território português. 
 

Autorização de Residência Temporária: Esta autorização é válida por um ano, renovável por 

períodos sucessivos de dois anos. O viajante deverá solicitar a sua autorização de residência 

temporária no SEF no prazo máximo de 90 dias após a chegada. A renovação do título de 

residência deve ser solicitada com uma antecedência mínima de 30 dias sobre o seu termo, e 

exige a verificação de vários requisitos, nomeadamente: existência de meios de subsistência, 

alojamento, regularidade perante as Finanças e Segurança Social e não ter sido condenado por 

um período de mais de um ano de prisão. 
 

Autorização de Residência para Investigação ou Outra Atividade Altamente Qualificada: Esta 

autorização é concedida a estrangeiros para a realização de investigação, para lecionar num 

estabelecimento de ensino superior ou outra atividade altamente qualificada. Para além das 

condições previstas para a autorização de residência temporária, deve também preencher os 

seguintes requisitos: ter sido contratado para trabalhar num centro de investigação oficialmente 

reconhecido, designadamente através de contrato de trabalho, contrato de prestação de serviços 

ou bolsa de investigação científica, ou; ter contrato de trabalho ou contrato de prestação de 

serviços compatível com a docência em instituição de ensino superior ou exercício de outra 

atividade altamente qualificada, e; estar inscrito na Segurança Social Portuguesa. 
 

StartUp Visa: Trata-se de um visto de residência para empreendedores, que visa atrair 

investimento, talento e capacidade de inovação para Portugal. Jovens empreendedores de todo 

o mundo que queiram abrir uma empresa inovadora terão acesso rápido a um visto de residência 

que lhes dá a possibilidade de criar ou transferir o seu empreendimento StartUp para Portugal. 
 

Autorização de Residência Permanente: A autorização de residência permanente deve ser 

renovada de cinco em cinco anos ou sempre que ocorram alterações aos elementos de 

identificação nela registados. A autorização de residência permanente, a apresentar ao SEF, está 

condicionada à verificação dos seguintes requisitos cumulativos: os estrangeiros devem ser 

titulares de autorização de residência temporária há pelo menos cinco anos; durante este 

período, não podem ter sido condenados a mais de um ano de prisão; devem ter meios de  
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subsistência e alojamento; e devem comprovar ter conhecimentos básicos da língua portuguesa. 

Para todos os efeitos legais, a autorização de residência substitui o documento de identificação. 

Se obtiveres um visto de longa duração ou uma autorização de residência para fins de pesquisa, 

não precisarás de solicitar uma autorização de trabalho separada; estás autorizado a realizar a 

tua pesquisa e ensinar sob o visto/autorização emitido em Portugal. Se o titular de um cartão de 

residência decidir sair definitivamente de Portugal, o cartão de residência deve ser entregue no 

SEF local ou na esquadra de polícia. Para mais informações sobre autorizações de residência e 

vistos, consulta: https://imigrante.sef.pt/en/ 
 

Cidadãos de fora da UE 

Tem em atenção que se pretendes permanecer em Portugal por mais de três meses, necessitas 

de solicitar uma autorização de residência. Isso também se aplica a estrangeiros que estão isentos 

da exigência de visto de entrada. Enquanto tiveres um visto de entrada válido, podes viajar dentro 

do Espaço Schengen. Os vistos são exigidos por todos, exceto para cidadãos de Andorra, 

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Croácia, Chipre, República Tcheca, Equador, Hungria, 

Israel, Coreia (Rep. de), Lituânia, México, Nova Zelândia, Noruega, Paraguai, Polônia, San Marino, 

Singapura, República Eslovaca, Eslovênia, Suíça, Estados Unidos, Uruguai, Cidade do Vaticano e 

Venezuela. 
 

Cidadãos suíços 

Os cidadãos suíços podem trabalhar e viajar livremente em todo o território nacional, mas devem 

solicitar uma autorização de residência caso pretendam permanecer por mais de 90 dias. 
 

Cidadãos da UE 

Os cidadãos da União Europeia, bem como do Espaço Económico Europeu (Islândia, Liechtenstein 

e Noruega), podem trabalhar e viajar livremente em toda a UE e não necessitam de autorização 

para estadias de longa duração. Se pretendes passar mais tempo em Portugal (mais de 3 meses), 

basta registares-te na Conservatória do Registo Civil. 
 

Registo Civil e Condições de Residência 

À chegada a Portugal, se fores nacional de um Estado-Membro Schengen nos primeiros três 

meses em Portugal, apenas necessitas de ter um documento de identificação ou passaporte 

válido. Após este período, deves solicitar um Certificado de Registo à Câmara Municipal da tua 

área de residência. Portanto, verifica o horário de funcionamento do teu município local, e  
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certifica-te de que tens um documento de identificação válido e comprovativo de residência. Por 

favor, nota que o certificado deve ser solicitado entre 91 a 120 dias a contar da tua chegada. Este 

documento formaliza o teu direito de residir em Portugal como cidadão europeu. O Certificado 

de Registo de Cidadão da União Europeia deve ser solicitado por qualquer cidadão da União 

Europeia, Islândia, Liechtenstein, Noruega, Andorra e Suíça, que pretenda permanecer em 

Portugal por um período superior a três meses. O certificado pode ser renovado por períodos de 

até cinco anos consecutivos. Como cidadão da UE (ou nacional da Islândia, Liechtenstein ou 

Noruega), adquire automaticamente o direito de residência permanente em Portugal se aqui 

residir por um período contínuo de cinco anos. Se cumprires este requisito, podes solicitar um 

documento de residência permanente, que confirma o teu direito de residir no país de forma 

permanente, sem quaisquer condições. Para solicitar um documento de residência permanente: 

https://www.sef.pt/en/Pages/homepage.aspx 
 

No entanto, os cidadãos não comunitários devem solicitar a autorização de residência temporária 

ao SEF no prazo máximo de 90 dias após a chegada. Se não fizerem isso, serão considerados 

ilegais e terão de pagar uma multa. Enquanto não tiveres uma autorização de residência 

temporária, deves trazer sempre contigo o teu passaporte e visto. Depois de teres uma 

autorização de residência, só precisas de andar com o teu documento de 

identificação/passaporte.  

Para mais informações, consulta: https://www.sef.pt/en/Pages/impressos-online.aspx 
 

Para solicitar a autorização de residência é necessário apresentar os seguintes documentos: 

• Formulário de Autorização de Residência; 

• Passaporte ou outro documento de viagem válido e visto; 

• Duas fotografias tipo passe idênticas, a cores e com fundo sólido, recentes e em bom estado de 

conservação; 

• Cópia do Passaporte; 

• Comprovativo de morada em Portugal; 

• Certidão de Registo Criminal emitida pela autoridade competente do país ou do(s) país(es) onde 

residiu há mais de um ano; 

• Requerimento do Registo Criminal Português; 

• Seguro de viagem válido, que pode cobrir as despesas exigidas por motivos médicos, incluindo 

cuidados médicos urgentes e de eventual repatriação. 
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Para além das condições gerais já referidas, para a concessão de autorização de residência 

temporária para o exercício de atividade de investigador ou docente, o requerente deve reunir 

as seguintes condições especiais: 

• Ser admitido a colaborar num centro de investigação oficialmente reconhecido, mediante 

contrato de trabalho, contrato de prestação de serviços ou bolsa de investigação científica; 

• Ter contrato de trabalho ou contrato de prestação de serviços compatível com o exercício da 

docência em universidade ou contrato de prestação de serviços compatível com atividade 

altamente qualificada; 

• Estar inscrito na segurança social em Portugal. 

 

 

 

ALOJAMENTO 
 

RESIDÊNCIA FRAÚSTO DA SILVA 

Os SASNOVA dispõem atualmente de três residências universitárias, com um total de 460 camas, 

para uso dos alunos, professores e investigadores da universidade, com preferência para alunos 

bolseiros portugueses e estudantes estrangeiros de programas de mobilidade. 

A Residência de Estudantes mais perto do campus da FCT NOVA é a Residência Fraústo da Silva. 

A DRI faz a gestão das vagas disponibilizadas nesta Residência. O fator determinante de seleção 

consiste na data de assinatura do Learning Agreement por parte do Estudante candidato. O 

pedido de alojamento na Residência de Estudantes deve ser feito online. Para saberes mais sobre 

o alojamento nas Residências, vai a https://sas.unl.pt/alojamento/ 
 

PORTAL DO ALOJAMENTO 

No site da NOVA School of Science and Technology encontrarás um link para o Portal do 

Alojamento, onde encontras um grande número de ofertas privadas de apartamentos e quartos 

para alugar. Caso tenhas interesse por algum deles, deverás contactar diretamente o 

proprietário, pelos números de telefone ou e-mail referidos no Portal. Mais informação em 

https://alojamento.fct.unl.pt/ 

 

 

 



 

49 
 

 
 

POUSADA DA JUVENTUDE 

Nos primeiros dias e até te estabeleceres, poderás ficar alojado(a) na Pousada da Juventude de 

Almada, situada no Pragal. Mais informação em 

https://www.pousadasjuventude.pt/pt/pousadas/pousada-de-almada/ 
 

CAPARICA SUN CENTER  

Localizado a apenas 10 minutos a pé das praias da Costa da Caparica, o Caparica Sun Center é 

uma excelente opção para quem gosta da proximidade e tranquilidade do mar estando perto da 

capital – Lisboa. Os amplos espaços abertos e a luz natural, a qualidade do atendimento dos 

funcionários e o ambiente familiar fazem desta unidade de alojamento o local certo para 

desfrutar de uma estadia agradável.  

Mais informação em https://www.cm-almada.pt/ficar/hostels-e-pousadas/caparica-sun-centre 
  

HOUZE 

A FCT NOVA fez uma parceria com a HOUZE, uma empresa de alojamento estudantil com mais 

de 250 quartos em Lisboa e Costa da Caparica. Sugerimos que visites o site da HOUZE 

(www.houzestudent.com) onde poderás encontrar informação sobre todos os seus quartos. 

Especificamente no separador “HOUZE FCT” podes encontrar todas as Residências HOUZE para 

Estudantes FCT NOVA. Se estiveres interessado(a), envia um email para info@houzestudent.com 

indicando o que procuras. Mais informações em www.houze.pt 
 

INLIFE 

A única plataforma de alojamento onde podes optar por visitar os locais em tempo real ou por 

videochamada, antes de enviares o pedido de reserva. 

Como usufruir de desconto: 

1. Regista-te ou começa a pesquisar instantaneamente no mapa da cidade; 

2. Introduz as tuas preferências de alojamento. Se preferires, poderás receber recomendações 

imediatas dos conselheiros Inlife; 

3. Escolhe o local desejado e, em seguida: 

a) Envia pedidos de reserva instantânea, OU 

b) Pede para visitar primeiro. 
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4. Nos dados de pagamento, insere o teu código promocional: INFCT00 para teres um desconto 

de 10% na tua reserva e serviço de visitas gratuitamente. 

Mais informações em https://inlifeportugal.com/ 
 

HOUSING ANYWHERE 

O site "Housing Anywhere" oferece-te a possibilidade de te registares e obteres informação sobre 

alojamento. Para o efeito, consulta o site https://housinganywhere.com/pt/ 
 

COOLIVIN 

A Coolivin uma marca de alojamento que promove e gere vários espaços de Coliving para 

estudantes e jovens trabalhadores/investigadores, em localizações simpáticas e centrais de 

Lisboa. No respetivo site constam todos os espaços, bem como todas as informações relevantes: 

www.coolivin.com 

Os alunos/investigadores da FCT NOVA beneficiam de condições especiais. 

YouTube: https://youtube.com/channel/UCc_YWbMjeB8-U0D_EGmBnYA 

Trustpilot: https://uk.trustpilot.com/review/coolivin.com 

Google: https://g.co/kgs/VW8prP 

Instagram: www.instagram.com/thecoolivin 

Instagram: www.instagram.com/thecoolivin 
 

ASSOCIAÇÕES 

Existem algumas associações Erasmus que pretendem apoiar e integrar estudantes internacionais 

em Lisboa através da organização de atividades culturais, desportivas, de entretenimento locais 

e ajudando a encontrar alojamento. 

ERASMUS STUDENT NETWORK Almada - http://www.esnalmada.org/ 

ERASMUS LIFE LISBOA - https://www.erasmuslifelisboa.com/ 

 

Os referidos websites e informações correspondentes dizem respeito apenas às instituições 

nomeadas, não sendo a NOVA School of Science and Technology responsável por nenhuma 

dessas instituições, websites ou informações prestadas por estas. 
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NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NIF) 

Qualquer pessoa que se mude para Portugal deve solicitar um NIF (Número de Identificação 

Fiscal), e é o número de identificação fiscal português. Este serve para identificar uma entidade 

ou uma pessoa quando solicitado pelas autoridades fiscais. Irás precisar de um NIF pessoal para 

lidar com várias transações, como obter uma assinatura de telefone, comprar ou alugar um 

imóvel a longo prazo, assinar serviços públicos, etc. 

Os cidadãos estrangeiros não precisam de se deslocar a um serviço de finanças para fazer o seu 

pedido de NIF. Os pedidos de NIF por cidadãos estrangeiros são feitos através do e-Balcão, por 

um representante fiscal (cidadão com residência em Portugal). Sabe mais informações em 

https://sitfiscal.portaldasfinancas.gov.pt/ebalcao/home 

 

CONTA BANCÁRIA 

Portugal faz parte da Zona Euro, ou seja, o Euro (sinal: €; código: EUR) é a moeda de Portugal. Se 

vens de qualquer estado-membro da Zona Euro, não terás problemas com a moeda. Caso 

contrário, poderás converter a tua moeda em qualquer aeroporto ou Banco. Na maioria das lojas 

são aceites cartões de crédito e débito, bem como dinheiro e cheques emitidos por bancos 

portugueses. Existem muitas agências bancárias espalhadas pelo país. Há também muitos caixas 

Multibanco (ATM) e a maioria aceita cartões de crédito. Em Portugal, podes pagar a maioria das 

contas (água, luz, telefone, etc.) nos multibancos, bem como comprar bilhetes de 

comboio/autocarro ou alguns bilhetes para concertos e espetáculos. Em vários caixas 

Multibanco, podes até solicitar cheques e fazer depósitos. Para abrir uma conta bancária 

necessitas de um documento de identificação ou Passaporte válido, e do NIF (Número de 

Identificação Fiscal). Pode ser pedido prova da tua matrícula na Universidade. 

 

SERVIÇOS POSTAIS 

Portugal tem um serviço postal nacional, conhecido por CTT, espalhado por todo o país, em 

particular nos grandes centros urbanos. Podes encontrar caixas postais vermelhas para deixar a 

tua correspondência. Podes comprar selos em qualquer balcão dos CTT, bem como em bancas 

de jornais, ou em pequenas lojas com serviços postais básicos. Também podes comprar selos 

portugueses online no site dos CTT. Ao enviar uma carta para Portugal, irás precisar de saber o  
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código postal do endereço postal. O código postal português tem sete dígitos. Para encontrares 

uma Estação de Correios CTT ou uma Caixa Postal, consulta: 

https://www.ctt.pt/feapl_2/app/open/stationSearch/stationSearch.jspx?lang=01#stationSearch

Panel 

 

 CUSTO DE VIDA 

Portugal é um dos lugares mais acessíveis para se viver na Europa. Combina isto com o clima 

agradável, juntamente com boa comida, e é fácil ver por que motivos tantas pessoas estão a 

escolher fazer de Portugal a sua casa. 

Apresentamos-te algumas referências de custos (valores médios) com os quais poderá contar. 

Alojamento (quarto) - 250€-500€/mês 

Supermercado - 250€/mês 

Passe mensal (transportes públicos) - 40€/mês 

Telecomunicações (telemóvel, TV e net) - 25€/mês 

Café - 60€ 

Refeição completa em restaurante médio - 15€ 

 

SEGUROS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA MÉDICA 

O Sistema Nacional de Saúde (SNS) português é composto por unidades de saúde (Hospitais e 

Centros de Saúde), fornecendo cobertura total de saúde para indivíduos e cidadãos registados. 

Existe também um sistema de saúde privado em Portugal que presta serviços médicos de alta 

qualidade aos doentes. Portugal dispõe ainda de um Sistema Integrado de Emergência Médica, 

que garante a prestação de cuidados de saúde rápidos e precisos às vítimas de acidentes ou de 

doença súbita.  
 

Todos os estrangeiros residentes ou empregados em Portugal normalmente obtêm os mesmos 

direitos de saúde que os nacionais portugueses, porque o seu empregador deve inscrevê-lo 

automaticamente e providenciar os pagamentos no sistema de Segurança Social em Portugal.  
 

Também é possível aderir a um seguro de saúde privado em Portugal. A saúde privada geralmente 

oferece tempos de espera mais curtos, melhores instalações, maior variedade e menos barreiras 

linguísticas. O seguro privado pode ser obtido para cobrir os custos de óculos, lentes de contato, 

odontologia geral e tratamento ortodôntico que não são cobertos pelo sistema público de saúde.  
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O seguro complementar de saúde é obrigatório por lei para aqueles que solicitam um visto 

temporário sem fonte de renda e sem elegibilidade de cobertura de outro país da UE. 

Se possuíres um plano de saúde privado, verifica se o teu prestador possui acordos com um 

hospital privado fora do serviço público. Caso necessites de deslocar-te ao Hospital, a rede 

nacional de unidades pertencentes ao Serviço Nacional de Saúde está à disposição: 

https://www.sns.gov.pt/sns/pesquisa-prestadores/ 
 

Se necessitares de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, lembra-te de que podes obter 

assistência médica no Centro de Saúde local mais próximo. Em caso de emergência, podes 

recorrer aos Serviços de Urgência Hospitalar (traumas graves, intoxicações, queimaduras, 

enfartes, tromboses, problemas respiratórios, etc.). Liga para o número de emergência europeu: 

112. Existe também uma linha de informação onde podes obter aconselhamento e assistência 

em questões de saúde - Linha Saúde 24 – (+351) 808 24 24 24. 
 

Para beneficiares de assistência médica pública tens de te registar no centro de saúde da tua área 

de residência. Terás de levar contigo o cartão da segurança social e o passaporte e autorização 

de residência. Se ainda não recebeste o título de residência, podes obter um certificado da tua 

“Junta de Freguesia” confirmando mais de 90 dias de residência em Portugal. Após o registo, os 

serviços do centro de saúde dar-te-ão um número de utente do serviço de saúde (cartão do 

utente), que deverás levar contigo a todo o momento, e poderás ter acesso aos serviços médicos 

do Serviço Nacional de Saúde Português (SNS). Se vieres de um país não europeu com o qual o 

Estado Português celebrou um acordo internacional em matéria de saúde e segurança social, 

deves também apresentar uma declaração certificada, emitida no teu país de origem, que 

confere o direito de acesso a cuidados médicos em Portugal (por exemplo, o formulário 

cdam/pb4, no caso de cidadãos do Brasil). Se vieres de um país da União Europeia, do Espaço 

Económico Europeu ou da Suíça, deverás apresentar o teu Cartão Europeu de Seguro de Doença. 

Nos demais casos, deverás apresentar o teu seguro de saúde privado. Os impostos legais em vigor 

serão aplicados de acordo com cada situação. 
 

Prescrições e Farmácias 

As farmácias estão normalmente abertas durante todo o dia de segunda a sexta-feira (embora 

algumas fechem à hora de almoço) e aos sábados de manhã. Algumas farmácias abrem aos  
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domingos. Em qualquer caso, há sempre instalações 24 horas em cada área para questões 

médicas urgentes. As listas das farmácias com serviço 24 horas estão disponíveis em qualquer 

farmácia, ou no site: www.farmaciasportuguesas.pt 
 

Transporte de Ambulância 

O transporte de ambulância em situação de emergência está incluído na prestação de cuidados, 

uma vez que é suportado pelo hospital de tratamento. O transporte de pacientes não urgentes 

também está disponível, podendo ser utilizado em determinadas situações durante a 

permanência temporária, como no deslocamento do local de internamento até a unidade onde 

o paciente fará a sessão de hemodiálise ou quando o paciente não dispõe de meios alternativos 

de transporte. 
 

Cartão Europeu de Seguro de Saúde 

Este é um cartão gratuito que dá acesso a cuidados de saúde necessários e prestados pelo Estado 

durante uma estadia temporária em qualquer um dos países da UE, Islândia, Liechtenstein, 

Noruega e Suíça, nas mesmas condições e ao mesmo custo. Não é uma alternativa ao seguro de 

viagem. Não cobre quaisquer custos de saúde privados ou custos como um voo de regresso ao 

seu país de origem ou bens perdidos/roubados. Não cobre teus custos se estiveres viajando com 

o propósito expresso de obter tratamento médico. Como o sistema de saúde de cada país é 

diferente, os serviços que não custam nada em casa podem não ser gratuitos em outro país. As 

pessoas de países não pertencentes à UE que residem legalmente na UE e estão cobertas por um 

regime de segurança social estatal também são elegíveis para um cartão. A Comissão Europeia 

desenvolveu uma ferramenta para smartphone que fornece detalhes sobre como usar o EHIC em 

diferentes países da UE. Ele resume os tratamentos, custos, procedimentos para reembolso e 

números de emergência. 

 

 

TRANSPORTES PÚBLICOS 
 

METRO SUL DO TEJO (MTS) 

O Metro Sul do Tejo é um metropolitano de superfície, elétrico, moderno, confortável e de grande 

qualidade, que circula nas principais artérias do concelho de Almada. 

Com ligações importantes aos meios de transporte que fazem a ligação a Lisboa e a Setúbal, a 

MTS está presente nas interfaces de Corroios, Pragal e Cacilhas. Uma das suas Linhas liga a  



 

55 
 

 

Universidade (a paragem terminal localizada à porta da FCT NOVA) a Cacilhas, passando pelo 

centro de Almada e pela interface do Pragal, onde poderás apanhar o comboio Fertagus para 

Lisboa. 

A MTS disponibiliza títulos de transporte com diferentes validades, adequadas aos diferentes 

tipos de deslocação dos Clientes. 

Assim, se fores cliente ocasional, podes escolher: 

• Bilhetes Simples e Pré-Comprados 

• Zapping 

Se fores utilizador regular (se utilizas com frequência o serviço de transporte prestado), tens 

acesso a várias alternativas nas condições disponíveis no site e na informação nas paragens, (em 

tarifa normal e também na modalidade sub23@superior.tp): 

• Passe MTS; 

• Complemento MTS; 

• Navegante Metropolitano; 

• Navegante Municipal; 

• Navegante Família; 

Podes adquirir os títulos de transporte na Rede de Vendas da MTS, que inclui Máquinas 

Automáticas de Venda de Bilhetes existentes em todas as paragens, nos Postos de Atendimento 

da MTS, (Almada, Cacilhas, Corroios e Pragal) ou ainda num Agente de Venda Autorizado. 

Para mais informações consulta https://www.mts.pt/ 
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COMBOIO FERTAGUS 

A FERTAGUS efetua o transporte ferroviário de passageiros, atravessando a ponte 25 de Abril. 

Num total de 14 estações servidas pela Fertagus, 10 são na margem Sul do rio Tejo e 4 na margem 

Norte. O tempo total de percurso entre Setúbal e Roma-Areeiro é de 57 minutos. O tempo de 

percurso a atravessar a ponte são apenas 7 minutos e 11 minutos do Pragal até Sete-Rios. 
 

 

Cartão Lisboa Viva 

Para carregar títulos de transporte regulares para viajar, é necessário ter o Cartão Lisboa Viva. 

Este é um cartão pessoal e intransmissível e pode ser feito em qualquer bilheteira da Fertagus, 

ou no Gabinete de Apoio ao Cliente do Pragal, ou mesmo no quiosque Viva no Pragal. 
 

Para estudantes do Ensino Superior existe o Cartão Viva Sub23, que garante um valor mais 

reduzido no passe mensal e abrange estudantes do ensino superior, público ou privado, com 

idade até 23 anos, inclusive. 
 

Para requerer o cartão será necessário preencher a “Requisição de Cartão de Identificação para 

Transportes da Região de Lisboa” que também se encontra disponível em qualquer Bilheteira 

Fertagus, apresentar o documento de identificação, entregar uma fotografia a cores tipo passe e 

apresentar a declaração de matrícula no ensino superior. 
 

O prazo normal de entrega é de 10 dias úteis, sendo entregue na Bilheteira onde fizeste o pedido. 

No início de cada ano letivo é necessário apresentar, no operador de transporte, nova declaração 

do estabelecimento de ensino, para voltar a ter direito às reduções proporcionadas pelo passe 

Sub23. Na Fertagus esta renovação deverá ser feita presencialmente no Gabinete de Apoio ao 

Cliente, na Estação do Pragal, no horário de funcionamento, consultável em 

https://www.fertagus.pt/ 
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AUTOCARROS TST 

A TST é o operador rodoviário com quem poderás viajar em na área geográfica do Campus e 

arredores, bem como de e para Lisboa. 

De forma exclusiva ou em complemento com outros operadores, dependendo da tua origem, as 

carreiras TST que te deixam à porta da FCT são: 

124: Cacilhas - Costa Caparica 

125: Cacilhas - Trafaria 

126: Cacilhas - Marisol 

127: Cacilhas - Fonte Telha (Praia)-Direta 

145: Cacilhas – Fonte da Telha (Praia) (via Vale Cavala) 

159: Lisboa (Sete Rios) - Marisol (via Alcântara) 

198: Paio Pires (Cucena) - Torre Caparica (FCT) (via Sta. Marta Pinhal) 

Se vais viajar de forma frequente na TST ou em qualquer operador de transporte da Área 

Metropolitana de Lisboa (AML), faz o teu cartão Lisboa VIVA onde vais poder 

carregar o teu passe mensal. Na TST poderás fazer o Cartão Lisboa Viva nas lojas de Apoio ao 

Cliente de Cacilhas, Setúbal e Montijo. 
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Face às habituais necessidades de mobilidade de um estudante, aconselhamos-te a optar por 

adquirir o Passe Navegante, que te permitirá utilizar todas as empresas de serviço público de 

transporte regular de passageiros, em todos os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa 

(onde também estamos incluídos). A validade é mensal, isto é, do primeiro ao último dia do mês 

para o qual foi adquirido. Sabe mais em https://www.portalviva.pt/ 
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Anexo II - COORDENADORES ERASMUS FCT NOVA 

 

DEPARTAMENTO 

COORDENADOR 

ERASMUS E-MAIL 

Ciências e Engenharia do Ambiente (DCEA) Alexandra Ribeiro abr@fct.unl.pt 

Ciência dos Materiais (DCM) Maria do Carmo Lança mcl@fct.unl.pt 

Conservação e Restauro (DCR) Susana de Sá susana.sa@fct.unl.pt 

Ciências Sociais Aplicadas (DCSA) 
Palmira Fontes da 

Costa 
pfc@fct.unl.pt 

Ciências da Terra (DCT) Mª Manuela Ribeiro mmsr@fct.unl.pt 

Ciências e Tecnologia da Biomassa (DCTB) Ana Luísa Fernando ala@fct.unl.pt 

Ciências da Vida (DCV) Pedro Viana Baptista pmvb@fct.unl.pt 

Engenharia Civil (DEC) José Nuno Varandas jnsf@fct.unl.pt 

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 

(DEEC) 
Ricardo Gonçalves rlg@fct.unl.pt 

Engenharia Mecânica e Industrial (DEMI) – Engª 

Mecânica 
Rui Martins rfspm@fct.unl.pt 

Engenharia Mecânica e Industrial (DEMI) – Engª 

e Gestão Industrial (DEMI) 
Rogério Puga Leal rpl@fct.unl.pt 

Física (DF) André Wemans ajw@fct.unl.pt 

Informática (DI) Pedro Medeiros pdm@fct.unl.pt 

Matemática (DM) Paula Patrício pcpr@fct.unl.pt 

Química (DQ) - Bioquímica Cristina Costa mcoc@fct.unl.pt 

Química (DQ) Isabel Fonseca blo@fct.unl.pt 
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Anexo III – NORMAS REGULAMENTARES DO CONCURSO ESPECIAL DE 
ACESSO E INGRESSO DE ESTUDANTES INTERNACIONAIS A CICLOS DE 
ESTUDOS DE LICENCIATURA (GRADUAÇÃO) NA FCT NOVA 
 
 

ESTUDANTE INTERNACIONAL 

1 — Para efeitos do disposto no presente regulamento, entende -se por estudante internacional 

da FCT NOVA da Universidade NOVA o estudante que não possui nacionalidade portuguesa. 

2 — Excluem -se do disposto no n.º 1: 

a) Os nacionais de um Estado -membro da União Europeia; 

b) Os que, não sendo nacionais de um Estado -membro da União Europeia, residam 

legalmente em Portugal há mais de dois anos (não relevando para o efeito o tempo em que 

dispuseram de autorização de residência para realização de estudos) de forma ininterrupta, 

em 1 de janeiro do ano em que pretendam ingressar, bem como os filhos que com eles 

residam legalmente; 

c) Os que requeiram o ingresso através dos regimes especiais de acesso e ingresso regulados 

pelo Decreto-Lei n.º 393 -A/99, de 2 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 272/2009, de 

1 de outubro; 

d) Os que se encontrem a frequentar uma instituição de ensino superior portuguesa, no 

âmbito 

de um programa de mobilidade internacional para a realização de parte de um ciclo de 

estudos de uma instituição superior estrangeira com quem a instituição portuguesa tenha 

estabelecido acordo de intercâmbio com esse objetivo, sem prejuízo da elegibilidade da sua 

candidatura findo o período de intercâmbio; 

e) Os familiares de portugueses ou de nacionais de um Estado membro da União Europeia, 

sendo o conceito de “familiar” definido pela alínea i) do artigo 2.º da Lei n.º 37/2006, de 9 de 

agosto; 

f) Os que sejam beneficiários, em 1 de janeiro do ano em que pretendem ingressar no ensino 

superior, de estatuto de igualdade de direitos e deveres atribuído ao abrigo de tratado 

internacional outorgado entre o Estado Português e o Estado de que são nacionais. 

3 — Os estudantes que ingressem no ensino superior português ao abrigo do Decreto-Lei 

n.º 36/2014, de 10 de março, mantêm a qualidade de estudante internacional até ao final do ciclo 

de estudos em que se inscreveram ou para que transitaram, independentemente da matrícula e 
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inscrição inicial ter ocorrido na Universidade NOVA ou noutra instituição de ensino superior 

português. 

4 — Excetuam -se do disposto no número anterior os estudantes internacionais que adquiram 

a nacionalidade de um Estado -membro da União Europeia. 

5 — A cessação da aplicação do estatuto de estudante internacional em consequência do 

disposto no n.º 4 produz efeitos no ano letivo subsequente à data da aquisição da nacionalidade. 

 

ESTUDANTE COM DUPLA-NACIONALIDADE 

1 — O estudante estrangeiro que, no momento de apresentação de candidatura, cumpra alguma 

das disposições previstas no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março, não 

poderá candidatar -se a este concurso especial. 

2 — Nas situações em que o candidato declare não ter nacionalidade portuguesa ou de Estado-

membro da União Europeia e, posteriormente, se verifique a falsidade da declaração, é anulada 

a matrícula e inscrição efetuadas, sem possibilidade de restituição do valor entretanto pago pelo 

estudante. 

3 — Excetua -se do disposto no n.º 1 o estudante estrangeiro que, ao longo do ciclo de estudos 

esteja em condições de cumprir alguma das disposições previstas no n.º 2 do artigo 2.º do 

presente regulamento. Contudo, tal alteração não produzirá qualquer efeito retroativo, sendo 

exclusivamente aplicável a partir do ano letivo seguinte ao da alteração da situação do estudante. 

4 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, considera-se como definitiva a situação 

apresentada pelo estudante estrangeiro no momento de candidatura ao Pré-Universitário, não 

sendo admitidas alterações subsequentes, durante o decurso do mesmo. 

 

CONDIÇÕES DE ACESSO 

1 — O acesso e ingresso de estudantes internacionais em todos os ciclos de estudos de 

licenciatura e integrados de mestrado realiza -se, à exceção do acesso pelos contingentes  

especiais previstos no Decreto-Lei n.º 393 -A/99, de 2 de outubro, e pelos regimes especiais de 

transferência, reingresso e mudança de curso, exclusivamente, através de concurso especial de 

acesso e ingresso regulado pelo Decreto -Lei n.º 62/2018, de 6 de agosto, pelo Regulamento do 

Estatuto de Estudante Internacional da Universidade Nova de Lisboa, publicado … e pelo presente 

regulamento, e está sujeito à verificação das condições gerais de acesso estabelecidas no artigo 

5.º do referido decreto-lei e à aprovação em provas especialmente destinadas a estes candidatos 

conforme previsto no artigo 6.º do mesmo Decreto-Lei.  
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2 — Podem candidatar -se à matrícula e inscrição nos ciclos de estudos de licenciatura e 

integrados de mestrado da FCT NOVA os estudantes internacionais: 

a) Titulares de uma qualificação que, no país em que foi obtida, lhes confira o direito de 

candidatura e ingresso no ensino superior desse país, validada por diploma ou certificado 

emitido por uma autoridade competente do país em que foi obtida; 

b) Titulares de um diploma do ensino secundário português ou de habilitação legalmente 

equivalente. 

3 — A validação da titularidade referida na alínea a) do número anterior deve ser feita pela 

entidade competente do país em que a qualificação foi obtida, através de: 

a) Declaração, emitida pelos serviços oficiais de educação do país de origem e, quando 

necessário, traduzida para inglês, francês, ou espanhol, atestando que a habilitação 

secundária de que são titulares, obtida nesse país, é suficiente para aí ingressar no ensino 

superior oficial em cursos congéneres daqueles a que se pretendem candidatar ou certificado 

de equivalência ao ensino secundário português emitido por uma entidade nacional 

competente; 

b) Na instrução do processo de candidatura com documentos estrangeiros emitidos no 

estrangeiro, o candidato deve apresentar cópia do documento original, autenticada pelos 

serviços oficiais de educação do respetivo país; 

c) No ato da matrícula, o estudante apresentará os originais referidos nas alíneas anteriores 

e, na situação de diplomas estrangeiros, reconhecidos por autoridade diplomática ou 

consular portuguesa. 

4 — A equivalência de habilitação referida na alínea b) do n.º 2 é definida pela Portaria n.º 

224/2006, de 8 de março, e pela Portaria n.º 699/2006, de 12 de julho. 

 

 

CONDIÇÕES DE INGRESSO 

1 — São admitidos ao concurso objeto do presente regulamento os estudantes internacionais 

que, cumulativamente: 

a) Tenham qualificação académica nas áreas do saber requeridas para o ciclo de estudos a 

que se candidatam, correspondente às provas de ingresso fixadas para o ciclo de estudos em 

causa no âmbito do regime geral de acesso e ingresso como referido no anexo I; 
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b) Tenham um nível de conhecimento requerido da língua em que o ensino desse ciclo de 

estudos é ministrado, correspondente ao nível B1 ou superior, de acordo com o Quadro 

Europeu Comum de Referência para Línguas (QECRL). 

2 — Às provas referidas na alínea a) do n.º 1 anterior não se aplicam as regras de prazo de 

validade dos exames de ensino secundário adotadas pela Comissão Nacional de Acesso ao Ensino 

Superior; 

3 — A verificação do conhecimento académico e da (s) línguas(s) em que o ciclo de estudos é 

ministrado, é verificada por prova escrita podendo, se o edital assim o prever, ser 

complementada por entrevista, com recurso à videoconferência. 

4 — Todos os documentos relacionados com a verificação da satisfação das condições de ingresso 

integram o processo individual do candidato. 

5 — Tendo em vista a simplificação dos procedimentos em relação aos casos mais frequentes, a 

FCT NOVA poderá celebrar acordos institucionais em que se fixem condições especiais, 

nomeadamente as respeitantes às alíneas a) e c) do n.º 1 do presente artigo. 

6 — Poderão, igualmente, ser colocados estudantes admitidos através do Semestre Pré-

Universitário. 

 

QUALIFICAÇÃO ACADÉMICA 

1 — Os candidatos devem demonstrar conhecimentos nas matérias das provas específicas, 

consideradas indispensáveis para ingressar no(s) curso(s) a que se candidatam, respeitando o 

consignado em sede do regime geral de acesso e ingresso no ensino superior público português. 

2 — As provas de ingresso são as constantes no anexo I. 

3 — Sempre que expressas noutra escala, as notas de candidatura são convertidas para a escala 

de 0 -200. 

4 — A classificação mínima de candidatura para cada ciclo de estudos é de 100. 

5 — A tabela do anexo I poderá ser revista, por despacho do Diretor, sendo divulgada na página 

da FCT NOVA. 

 

VAGAS E PRAZOS DE CANDIDATURA 

1 — O presente concurso especial de acesso decorre de acordo com o edital fixado anualmente 

pela FCT NOVA e divulgado na página da FCT NOVA. 

Do edital constarão: 

a) Calendário; 
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b) Número de vagas/curso. 

2 — O calendário abrange todas as ações relacionadas com a candidatura. 

 

CANDIDATURA E DOCUMENTOS 

1 — A candidatura ao concurso especial de acesso e ingresso do estudante internacional é feita 

online no sistema informático de gestão académica da FCT NOVA, de acordo com as instruções 

anualmente divulgadas na página da FCT NOVA, através do preenchimento de um formulário de 

candidatura e submissão eletrónica na plataforma dos documentos necessários para a sua 

instrução, designadamente: 

a) Declaração, sob compromisso de honra, de que o candidato não tem nacionalidade 

portuguesa nem está abrangido por nenhuma das exceções que nos termos do Decreto-Lei 

n.º 36/2014, de 10 de março, o exclua do estatuto de Estudante Internacional; 

b) Certificado de aproveitamento, com média final e classificações discriminadas, e 

certificado de outros eventuais exames realizados para acesso ao ensino superior no país de 

origem, visado(s) pelo serviço consular português ou apresentado(s) com a aposição da 

Apostila de Haia pela autoridade competente do Estado de onde é originário o documento. 

Caso não conste a média final, esta será calculada como média aritmética simples. 

c) Outros documentos que se entendam como necessários para a apreciação da candidatura, 

conforme determinado no respetivo Edital de candidatura. 

d) Documento comprovativo do domínio do idioma em que é ministrado o curso, a que se 

candidata. 

2 — Os documentos referidos nas alíneas b) a e) do número anterior devem ser traduzidos para 

português ou inglês, sempre que não forem emitidos em português, inglês, francês ou espanhol,  

e visados pelo serviço consular ou apresentados com aposição da Apostila de Haia, emitida pela 

autoridade competente do Estado de onde o documento é originário. 

3 — Em cada ano os candidatos só podem candidatar -se a um máximo de três ciclos de estudos, 

os quais devem ser elencados por ordem de preferência. 

4 — A candidatura está sujeita ao pagamento de uma taxa constante da tabela de Taxas e 

Emolumentos da Universidade Nova de Lisboa. 

 

SERIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

1 — A classificação final corresponde à média aritmética simples constante da documentação 

referida na alínea b) do n.º 1 do Artigo 8.º) e expressa ou convertida à escala de 0 -200 valores.  
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2 — A ordenação dos candidatos em cada ciclo de estudos é feita por ordem decrescente da 

classificação final, ponderada pelo resultado das provas de ingresso ou entrevista. 

3 — O resultado final da candidatura exprime -se através de uma das seguintes menções: 

a) “Excluído”, se o candidato não reunir ou comprovar reunir as condições de acesso 

indicadas neste regulamento; 

b) “Colocado”, se o candidato tiver uma nota de candidatura que lhe permita preencher uma 

das vagas disponibilizadas no ciclo de estudos a que se candidata; 

c) “Não colocado”, se o candidato não obtiver uma nota de candidatura que lhe permita 

preencher uma das vagas disponibilizadas no ciclo de estudos a que se candidata. 

4 — A lista de ordenação resulta na seriação dos candidatos e é divulgada na página da FCT NOVA. 

5 — As reclamações aos resultados devem ser apresentadas através do helpdesk da Divisão 

Académica da FCT NOVA, com o preenchimento de um formulário e submissão eletrónica na 

plataforma de todos os documentos necessários para a sua fundamentação, dentro dos prazos 

estipulados para o efeito. 

6 — As decisões sobre as reclamações são proferidas pelo Diretor da FCT NOVA no prazo 

estipulado para o efeito e transmitidas pela Divisão Académica ao reclamante através de correio 

eletrónico. 

 

FRAUDE 

Nas situações em que o candidato preste falsas declarações ou apresente documentos 

falsificados é anulada a seriação ou a matrícula e inscrição já efetuadas, não havendo lugar a 

reembolso das importâncias pagas, sem prejuízo de poderem ser adotados outros procedimentos  

legalmente previstos, nomeadamente comunicação às autoridades competentes para efeitos de 

cancelamento de visto de estudante. 

 

JÚRI 

1 — O júri responsável pela apreciação das candidaturas e ordenação dos candidatos é nomeado 

por despacho do Diretor da FCT NOVA. 

2 — O júri é composto por um mínimo de três membros. 

3 — Compete ao júri, entre outras tarefas: 

a) Elaborar a lista dos candidatos admitidos e excluídos em face das condições de ingresso 

definidas no artigo 5.º; 
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b) Propor a calendarização das entrevistas que considerar necessárias, ao abrigo do n.º 2 

artigo 5.º; 

c) Proceder à ordenação final dos candidatos. 

 

MATRÍCULA E INSCRIÇÃO 

1 — Os candidatos colocados devem realizar a sua matrícula e inscrição nos prazos e condições 

específicas fixadas no calendário aplicável a este concurso. 

2 — Sempre que um candidato não proceda à matrícula e inscrição no prazo estabelecido, serão 

chamados, por correio eletrónico, os candidatos seguintes da lista de seriação. 

3 — Para além das especificidades resultantes do estatuto do estudante internacional, os 

estudantes em tudo o mais submetem -se aos regulamentos internos em vigor na FCT NOVA, 

beneficiando da ação social indireta. 

 

PROPINA 

1 — O valor da propina anual de inscrição é fixado, para cada ciclo de estudos de licenciatura e 

integrado de mestrado, pelo Conselho Geral da Universidade Nova de Lisboa, sob proposta do 

Reitor. 

2 — O valor da propina pode ser pago de uma só vez, pela totalidade do montante anual definido, 

no ato da matrícula/inscrição ou no número de prestações fixado anualmente. 

3 — Ao valor da propina a pagar acresce o valor das taxas legais em vigor e do seguro escolar 

obrigatório devido no ato de inscrição. 

4 — O pagamento das propinas é efetuado na forma e nos prazos estabelecidos para os restantes 

estudantes. 

5 — O ato constitutivo da obrigação de pagamento da propina corresponde, em cada ano letivo, 

ao ato de inscrição, sendo dispensável qualquer outro tipo de notificação para que a prestação 

deva ser liquidada. 

6 — Os pagamentos efetuados a título de propinas ou emolumentos não são reembolsáveis, 

nomeadamente nos seguintes casos: 

a) Verificação superveniente do não preenchimento dos requisitos e condições de acesso;  

b) Desistência da candidatura ao concurso; 

c) Anulação da inscrição; 

d) Não frequência ou interrupção do ciclo de estudos; 

e) Falsidade de declarações ou documentos; 
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f) Reprovação em qualquer dos ciclos de estudos. 

7 — Em caso de desistência de estudos, formalizada por escrito e entregue na Divisão Académica, 

o estudante só fica desobrigado do pagamento das prestações relativas ao semestre não iniciado. 

 

REINGRESSO, MUDANÇA DE CURSO E TRANSFERÊNCIAS 

Aos estudantes internacionais admitidos a partir do ano letivo 2020 -2021 através dos regimes 

de reingresso, mudança de curso e transferência aplica -se o disposto no presente regulamento. 

 

INFORMAÇÃO 

A FCT NOVA comunica à Direção-Geral do Ensino Superior, nos termos e prazos por esta fixados, 

informação sobre os candidatos admitidos, matriculados e inscritos ao abrigo do regime especial 

de acesso e ingresso para estudantes internacionais. 

 

OMISSÕES E DÚVIDAS 

As omissões e dúvidas suscitadas na aplicação deste regulamento são resolvidas por despacho 

do Diretor da FCT NOVA. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 — Os conteúdos em anexo a este regulamento podem ser alterados por despacho do Diretor 

da FCT NOVA. 

2 — Em tudo o que não for contraditado por este regulamento, aplicam-se os restantes 

regulamentos da FCT NOVA. 

 

ANEXO I 

PROVAS DE INGRESSO QUE PODERÃO SER APLICADAS PELO JÚRI DO CONCURSO PARA 

AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS: 

Ponderação: 1 prova 100 %; 2 provas 50 % para cada prova. 

 

Licenciatura Biologia Celular e Molecular 

Um dos seguintes conjuntos: 

i) Biologia e Geologia + Física e Química 

ii) Biologia e Geologia + Matemática 

iii) Biologia e Geologia + Economia 
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Licenciatura Bioquímica 

Um dos seguintes conjuntos: 

i) Física e Química 

ii) Biologia e Geologia 

iii) Matemática + Física e Química 

 

Licenciatura Conservação-Restauro 

Uma das seguintes provas: 

i) Desenho 

ii) Matemática 

iii) História da Cultura e das Artes 

 

Licenciatura Engenharia do Ambiente 

Um dos seguintes conjuntos: 

i) Matemática + Física e Química 

ii) Matemática + Biologia e Geologia 

 

Licenciatura Engenharia Biomédica 

Matemática + Física e Química 

 

Licenciatura Engenharia Civil 

Matemática + Física e Química 

 

Licenciatura Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 

Matemática + Física e Química 

 

Licenciatura Engenharia Física 

Matemática + Física e Química 

 

Licenciatura Engenharia Geológica  

Um dos seguintes conjuntos: 

i) Matemática + Física e Química 

ii) Matemática + Biologia e Geologia 
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Licenciatura Engenharia e Gestão Industrial 

Matemática + Física e Química 

 

Licenciatura Engenharia Informática 

Um dos seguintes conjuntos: 

i) Matemática 

ii) Matemática + Física e Química 

iii) Matemática + Biologia e Geologia 

 

Licenciatura Engenharia de Materiais 

Matemática + Física e Química 

 

Licenciatura Engenharia Mecânica 

Matemática + Física e Química 

 

Licenciatura Engenharia de Micro e Nanotecnologias 

Matemática + Física e Química 

 

Licenciatura Engenharia Química e Bioquímica 

Matemática + Física e Química 

 

Licenciatura Matemática 

Matemática 

 

Licenciatura Matemática Aplicada à Gestão do Risco 

Matemática 

 

Licenciatura Química Aplicada 

Matemática + Física e Química 
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